
  

       
  

  

Helyszín: Budapest, BKIK Székház, I. ker. Krisztina körút 99. 
Időpont: 2015. május 21. (csütörtök) 10.00−16.00 
 
Program: 
Regisztráció: 9.30−10.00 
 
Délelőtt: Plenáris előadások 
 
10.00−10.30  Magyarország gazdasági kapcsolatairól  és a közeljövő terveiről  
 Oroszországgal és a FÁK-országok országokkal. Az oroszországi embargó  
 hatása, a gazdasági korlátozó intézkedések bevezetése és a két ország gazdasági  
 kapcsolatainak közeljövője. 
            Előadó: dr. Balogh Csaba keleti nyitásért felelős helyettes államtitkár, Külgazdasági és   
                         Külügyminisztérium 
 
10.30−11.00    Az MKIK Magyar-Orosz tagozatának beszámolója az oroszországi üzleti  
 kapcsolatokról, hasznos tanácsok, tapasztalatok. Javaslatok az orosz 
 embargó  hatásainak kivédésére.  Az agrárium és élelmiszeripari termékek 
 esélyei. 
            Előadó: Tóth Imre, a BKIK és az MKIK Magyar−Orosz tagozatának tiszteletbeli elnöke 
 
11.00−11.30     A Belorusz Köztársaság  (Fehéroroszország) piaci és szabályozási 
 környezete. 
           Előadó: Kovács József, a BKIK FÁK Szakmai Osztály vezetője. 
 

  

Oroszország  és a FÁK-országok hatalmas felvevőpiaca látszólag óriási lehetőségeket tartogat 
a hazai kkv-k számára. Ám az Oroszország által meghirdetett embargó az EU-országokból 
jövő élelmiszerek importjára (hús, zöldség, gyümölcs, tejtermékek) visszavetette a 
kereskedelmi forgalmat.  
Kevesen tudják, hogy az orosz-belorusz-kazah vámunió, a három ország egységes 
vámrendszere rendkívüli kereskedelmi előnyökkel kecsegtet a hatalmas piacra 
bejutni vágyóknak. Használjuk ki a Breszttől Alma Atáig húzódó hatalmas 
piacra bejutás vámunió nyújtotta előnyeit! 
 
A konferencián  Oroszország és a FÁK-országok piacának legjobb ismerőitől, szakértőitől 
kaphatunk hasznos tanácsokat, információkat.  

       Orosz – FÁK-országok Üzleti Fórum 

Az orosz-belorusz-kazah vámunió előnyei 

 
 BKIK IX. Bank, Biztosítás és Vagyongazdálkodás Osztály – Piac & Profit 
Szakmai támogatók:  MKIK Magyar−Orosz tagozat 

  „Placdarm” Külpiaci Hídfőállás Egyesület 

    



  

       
  

  

  

 11.30−11.50  Konzultáció az előadókkal, kávészünet 
  
11.50−12.20  Kazahsztán a biztató piaci lehetőségek országa. 
  
 Felkért előadó: MKIK Magyar-Kazah Tagozata 
  
12.20−12.50  Tájékoztató a többi FÁK-ország üzleti környezetéről. Az orosz-belorusz-kazah    
 vámunió előnyei, a vámolás gyakorlata az országok között. 
  
 Felkért előadó: Gyabronka Tibor, a FÁK Üzleti Klub elnöke 
 
12.50−13.20   Az exportfinanszírozás új hitelcsomagjai. 
 
              Előadó: Szőcs Gábor vállalati ügyfélkapcsolatok igazgató, Exim 
  
13.20−13.40 Kereskedelmi bank pénzügyi segítsége, szolgáltatásai a külpiacra menőknek.  
  
              Előadó: Gál Lóránd Budapest vállalati régió, régióvezető, Erste Bank 
  
13.40−14.20  Konzultáció az előadókkal, ebéd  
 
14.20−16.00  Délután: Fórum 
 A FÁK-országok (kiemelten Oroszország, Kazahsztán és Fehéroroszország) 
 adózási, jogi környezete, üzleti szokása, pénzügyi, befektetési, kereskedési 
 lehetőségei. 
A Fórum résztvevői (5-10 perces bemutatkozás): 
 Tóth Imre, a BKIK és az MKIK Magyar−Orosz tagozatának tiszteletbeli elnöke 
 Füzesi Attila Creativ Expert Kft., MKIK Orosz−Magyar tagozat alelnöke 
 Gyabronka Tibor, a FÁK Üzleti Klub elnöke 
 MKIK Magyar-Kazah Tagozatának képviselője 
 Kovács József, a BKIK FÁK Szakmai Osztály vezetője. 
 Ügyvédi Iroda 
 és még mások 
 Interaktív beszélgetés, a résztvevők kérdéseire válaszok 
16.00−16.30 Üzleti kézfogó.  A résztvevők szervezett bemutatkozása egymásnak az üzleti 
kapcsolat építésének szándékával. 
A tematikatervezet változtatási jogát fenntartjuk. 
 
Regisztrálok a rendezvényre 
 
Internet keresőjébe kérjük  másolja be az alábbi címet: 
http://www.piacesprofit.hu/konferenciakozpont/orosz-uzleti-forum/?reg=1  
2015 május 11-ig, Early Bird kedvezményes részvételi díj: 12.000.- Ft + Áfa/fő  
 
A részvételi díj tartalmazza a fogyasztás költségét, melyet a számlában külön tételként tüntetünk 
fel, valamint egy éves digitális Piac & Profit üzleti magazin előfizetést és az előadások 
prezentációit. 
 
További felvilágosítás és információ: 
Tel. : (1) 239 - 9597, E-mail : konferencia@piacesprofit.hu 
 

http://www.piacesprofit.hu/konferenciakozpont/orosz-uzleti-forum/?reg=1
http://www.piacesprofit.hu/konferenciakozpont/orosz-uzleti-forum/?reg=1
http://www.piacesprofit.hu/konferenciakozpont/orosz-uzleti-forum/?reg=1
http://www.piacesprofit.hu/konferenciakozpont/orosz-uzleti-forum/?reg=1
http://www.piacesprofit.hu/konferenciakozpont/orosz-uzleti-forum/?reg=1
http://www.piacesprofit.hu/konferenciakozpont/orosz-uzleti-forum/?reg=1
http://www.piacesprofit.hu/konferenciakozpont/orosz-uzleti-forum/?reg=1
mailto:%20konferencia@piacesprofit.hu
mailto:%20konferencia@piacesprofit.hu

