
Tisztelt Vállalkozás! 
  
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Török 
Tagozata Magyarország Ankarai Nagykövetségével együttműködésben „A török gazdaság 
aktuális helyzete és kilátásai” címmel online tájékoztató fórumot szervez 2022. november 9-
én.  
  
A program meghívóját, programajánlóját, regisztrációs linket az alábbiakban találják. 
Kérdés esetén az utolsó bekezdésben jelölt kamarai munkatárshoz fordulhatnak. 
 
  
  

  

  

  

  

 

 
 

MEGHÍVÓ 

A török gazdaság aktuális helyzete és kilátásai,  

a Magyar-Török Tagozat közgyűlése 

 

   

Időpont: 2022. november 9., szerda, 10.00 óra  

Helyszín: webinárium  

Szervezők: MKIK Magyar-Török Tagozat 
Magyarország Ankarai Nagykövetsége 

 

Jelentkezési határidő: 2022. november 8., kedd, 10.00                 

Nyelv: magyar  

     

     regisztráció    

https://jelentkezes.mkik.hu/node/17204


Tisztelt Partnerünk! 

Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt a török gazdaság helyzetéről és üzleti 
lehetőségekről szóló tájékoztató rendezvényünkre, melyet Magyarország Ankarai 
Nagykövetségével együttműködésben szervezünk meg. 
  
Az esemény a Törökország iránt érdeklődő vállalkozások számára nyújt 
tájékoztatást:  
  

 Törökország gazdasági helyzetéről;  
 Törökország üzleti környezetéről; 
 a magyar-török kereskedelmi kapcsolatokról; 
 az üzleti lehetőségekről magyar vállalatok számára Törökországban; 
 a Magyar-Török tagozat 2022. évi programjairól és 2023. évi terveiről. 

  
A rendezvény keretében szervezzük meg a Tagozat közgyűlését is. 
  
Az előadások után a résztvevőknek lehetőségük nyílik kérdések feltevésére a 
platform chat-falán keresztül.  
  

 

PROGRAM 

Moderátor: Rév András, elnök, MKIK Magyar-Török Tagozat 

10.00 – 10.10 Köszöntő 

Rév András, elnök, MKIK Magyar-Török Tagozat 

10.10 – 11.10 

10.10– 10.40 

Előadások 

Törökország általános helyzete, török-magyar kapcsolatok 

Mátis Viktor, nagykövet, Magyarország Nagykövetsége, Ankara 

10.40 – 11.10 A török gazdaság aktualitásai, üzleti lehetőségek a magyar 
vállalatok számára Törökországban 

Végh Roland, külgazdasági attasé, Magyarország 
Nagykövetsége, Ankara   

11.10 – 11.25 

  
  
  
  
11.25 – 11.40 

A Magyar – Török Tagozat közgyűlése  
Tájékoztató a 2022. évi tagozati programokról, 2023. évi 
tervekről 
Rév András, elnök, MKIK Magyar-Török Tagozat 
Kérdések és válaszok 

 

  

Részvétel feltételei 

Jelentkezési határidő: 2022. november 8., kedd, 10.00 óra 



A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes online regisztrációhoz kötött. 
A csatlakozáshoz szükséges linket és információkat 2022. november 8-án 
küldjük meg e-mailen a jelentkezőknek. 
Csak azoknak a vállalkozásoknak a jelentkezését tudjuk elfogadni, amelyek a 
kamarai regisztrációs kötelezettségüknek eleget tettek, a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara, vagy a Magyar Ügyvédi Kamara tagjai, vagy akik állami szervezetek 
képviselői. 
  
Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató 

Az MKIK tájékoztatja a résztvevőket, hogy az előadáson hangfelvétel készülhet, a 
rendezvényen való részvétel biztosítása céljából megadott személyes adataik (név, 
aláírás, mobilszám, e-mail cím) kezelésére az MKIK adatkezelési és adatvédelmi 
szabályzatában foglaltak az irányadók, mely elérhető az MKIK honlapján: MKIK 
adatkezelési és adatvédelmi szabályzata   

  regisztráció   

  

További információ: 

Név: Szekeres Anna 

Tel: +36 1 474 5142 

E-mail: szekeres.anna@mkik.hu 

  

 

https://mkik.hu/kozerdeku-adatok
https://mkik.hu/kozerdeku-adatok
https://jelentkezes.mkik.hu/node/17204
mailto:szekeres.anna@mkik.hu

