
  

       
  

   Az Orosz Kulturális Központ épületében  2015. 04. 27-én megtartott üzletember találkozót az 
Oroszországi Föderáció Kereskedelmi Képviselete szervezte.  A külföldi vendégek a Hanti – Manysi  - 
Jugra autonóm körzet kis- és közepes vállalkozásainak vezetői, valamint a KKV-k külgazdasági 
tevékenységét elősegítő állami és társadalmi szervezetek képviselői voltak.  

  

Oroszország legnagyobb 
olaj- és gáztermelő 
régiójának üzleti 

képviselői  mutatkoztak 
be a magyar 

vállalkozásoknak 

A találkozót Leonyid Surigin, Oroszországi 
Föderáció Kereskedelmi Képviseletének vezetője 
nyitotta meg. Beszédében kiemelte, hogy 
Magyarország az Orosz Föderáció gazdasági 
stratégiai együttműködése számos területen segíti 
a magyar és orosz KKV-k külgazdasági 
tevékenységét. Ebben kiemelt szerepet kapnak a 
régiók. A most hazánkba látogatott Hanti – 
Manysi  - Jugra  autonóm körzet méretében ötször 
nagyobb mint Magyarország, lakossága azonban 
egy ötöde a magyar népességnek.  

A Hanti-Mansiysk – Ugra autonóm 
Körzet gazdaságfejlesztési 
ügyosztályának vállalkozásfejlesztési 
igazgatóságát vezető Kashina Olga 
Valérijevna kiemelte, hogy az 
autonóm körzet adja a világ 
kőolajtermelésének egy heted részét, 
az orosz termelés 50,2%-át. 
Kiemelten magasak a gáz- és 
elektromos áramtermelési mutatók 
is. Természetesen a hatalmas 
kiterjedésű erdők és a természetes 
folyók és tavak rengeteg olyan 
termék szállítását teszik lehetővé 
amit máshol nehezen talál a 
szemfüles kereskedő. 

Leonyid Surigin  
Oroszországi Föderáció Kereskedelmi 

 Képviseletének vezetője 

Kashina Olga Valérijevna 



  

       
  

  

  

Nagy érdeklődés  kísérte a látogatott Hanti – Manysi  - Jugra  autonóm körzet  „Export 
orientált KKV-k Tevékenységét Támogató Koordinációs Alap  igazgatójának 
Csemjorkin Vaszilíj Mihajlovicsnak (a képen jobbra) felszólalását.  
Mondandójában kiemelte, hogy a természeti kincsek a körzet gazdagságának csak egy 
részét képezik. Igazi érték az a csaknem 26000 kis- és közepes vállalkozás, amely  
több, mint 127 ezer munkahelyet biztosít. Alapjuk fő feladata, hogy ezen 
vállalkozásokat mind a hazai, mind a nemzetközi piacon segítsék a partnerek  
megtalálásában, a kereskedelmi, logisztikai, adó- és vám feladatok megoldásának 
optimális kialakításában, a pénzügyi igények és lehetőségek  összehangolásában. 

A találkozón részt 
vettek és tárgyalásokat 
folytattak a Külpiaci 
Hídfőállás „Placdarm” 
Egyesület, a FÁK 
Üzleti Klub és a VOSZ 
KMRSz vezető 
tisztségviselői is.  


