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Fontosabb gazdasági mutatók

Forrás: World Bank

Mutató megnevezése Mértékegység 2015 2016 2017 2018 2019 2020

GDP értéke (folyó áron) Mrd EUR 45,98 32,81 35,40 39,91 42,94

GDP változása (reál) % 1,10 3,10 0,10 1,50 2,22

Egy főre jutó GDP folyó áron EUR/fő 4765,06 3361,98 3579,33 4015,11 4284,20

Infláció (HICP) % 4,17 4,18 - 2,26 2,61

Munkanélküliségi ráta % 4,96 5,00 - 4,90 4,85

Export értéke Mrd EUR 17,38 15,23 17,19 21,59 21,12

Import értéke Mrd EUR 16,00 14,32 14,82 15,00 15,83

Kihelyezett FDI állomány Mrd EUR 2,78 2,23 2,22 1,49 2,17

Befektetett FDI állomány Mrd EUR 3,51 3,90 2,48 1,19 1,34



Alapinformációk 

Főváros Baku

Közigazgatási felosztás 59 körzet vagy járás, 11 körzeti jogú város és 1 autonóm köztársaság

Államforma köztársaság

Kormányzat
a végrehajtó hatalom az elnök kezében összpontosul; a kormány az elnöknek felelős – ő nevezi
ki a minisztereket és a miniszterelnököt is (elnöki köztársaság)

Választások
Elnökválasztás 7 évente, legközelebb 2025-ben, parlamenti választások 5 évente, legutóbbi
2020. február 9-én voltak.

Pénznem Azeri manat (AZN), 1 manat = 100 qəpik

Hivatalos nyelv azeri

Beszélt nyelvek Orosz, török

Területe 86 600 km²

Lakossága 10,13 millió (2020. januári adat)

Éves népességszaporulat
1,005 % (2021 és 2020 viszonylatában) https://www.worldometers.info/world-
population/azerbaijan-population/

Időeltolódás GMT + 2 óra, télen 3 óra

Etnikai megoszlás azeri 90,6%, lezguin 2,2%, orosz 1,8%, örmény 1,5%

Vallások muzulmán 93,4%, orosz ortodox 2,5%, örmény apostoli 2,3%, egyéb 1,8%

Nemzeti ünnep május 28. (Köztársaság Napja, az 1918-as független köztársasággá válás évfordulója)



Azerbajdzsán a Dél-Kaukázus régió 
legnagyobb potenciálú gazdasága, 2004-
2014 között a GDP 3,5 szeresére nőtt, az 
országban eddig közel 240 Mrd USD 
beruházás valósult meg. 

Tudatos gazdasági diverzifikációs és 
infrastruktúra-fejlesztési programok 
zajlottak, így a „non oil” szektor aránya 
fokozatosan nő, bár a 
szénhidrogénszektortól való függés erős 
maradt.

Gazdaságpolitikai célok



gazdaságpolitika általános céljai a 
pénzügyi stabilitás biztosítása, a 
költségvetési szemlélet átalakítása, a 
privatizáció új hullámának elindítása, és 
az állami vagyon gazdálkodás új alapokra 
helyezése, az üzleti környezet és a 
vállalkozások működési feltételeinek 
javítása. 

Az állam külön ösztönzi a „non-oil” 
szektorokba irányuló külföldi 
beruházásokat. Az ipari parkokban 
kedvezményrendszert működtetnek: 7 
évre nyereségadó és földadó mentességet 
hirdetnek, a berendezések importja VÁM 
mentes. 

Gazdaságpolitikai célok



Kiemelkedő érdekcsoportok 

Azerbajdzsán üzleti életét néhány nagy, jellemzően magánkézben lévő holding ill. állami
vállalat határozza meg. Az olajszektort leszámítva a multik szerepe kisebb. Ezek közül a
jelentősebbek:
• A Pasha Holding (www.pasha-holding.az) Azerbajdzsán meghatározó magánvállalata,

mintegy 2500 főt foglalkoztat. Fő tevékenységi köre: pénzügyi szektor, építőipar és
ingatlanfejlesztés, vendéglátás- turizmus, az agrárszektor és újabban a kereskedelem
(Bravó üzletlánc)

• A Gilan Holding (www.gilanholding.com) közel 300 vállalatot tömörítő cégcsoport, amely
mintegy 12.000 embert alkalmaz. Fő tevékenységi köre: építőipar és építőanyag gyártás,
az ipar különböző területei, vendéglátás- turizmus, agrárszektor és élelmiszeripar.

• Azersun Holding (www.azersun.com) Azerbajdzsán vezető agrár-élelmiszeripari
egyesülése erős török üzleti háttérrel.

• SOCAR (www.socar.az) Azerbajdzsán 100%-ban állami tulajdonú olajvállalata, amely
átfogja a szektor teljes vertikumát és 55.000 embert foglalkoztat. A SOCAR a Kaszpi
térségben (de azon kívül is) egyedülálló portfólióval rendelkező olajtársaság, ahol egy
szervezetben összpontosul a kutatás, kitermelés, feldolgozás, belföldi ellátás és az export.
Emellett az azeri olajholdingnak 36 vegyes vállalata van, 6 országban működnek
leányvállalatai, benzinkúthálózatot üzemeltet sok országban. Minden nagy azeri
szénhidrogén projektnek részese.



• 2014 végétől az olajárak esésével Azerbajdzsán gyors gazdasági fejlődése megtorpant. Három év alatt az egy
főre eső GDP felére csökkent. Globálisan és a régióban is folytatódott a gazdasági válság, az olajárak
harmadukra estek – ezzel arányosan csökkentek az ország deviza és költségvetési bevételei, a manat árfolyama
egy éven belül 100%-kal értékelődött le.

• 2018. már a mérsékelt ütemű gazdasági növekedés éve volt, a GDP 1,4%-kal emelkedett az éves GDP összege
mintegy 47 Mrd USD –t tett ki, egy főre vetítve pedig cca. 4780 USD-t ért el. A „non oil” GDP 1,8%-kal
gyarapodott, a szénhidrogénszektorban pedig 0,3% volt a bővülés. A gazdaság legtöbb ágazatában növekedést
könyveltek el. 2018 egyik fontos eredménye, hogy az inflációt sikerült látványosan, 12,6%-ról 2,3%-ra
csökkenteni.

• 2019-ben tovább folytatódott Azerbajdzsán gazdasági növekedése, nominális GDP-je 48047,0 M USD-t tett
ki, mely 2018-hoz képest 2,2% -kos növekedést eredményezett. Az egy főre jutó GDP elérte a 4 851,17 USD-t.
A fejlődés motorja változatlanul az olaj gáz szektor, azon belül is a növekvő gázkitermelés és a Déli Gázfolyosón
bővülő export. Az év során a minimálbér 130-ról 250 manatra (147 USD), a minimális nyugdíj - 116 manatról
pedig 200-ra (118 USD) emelkedett. Az infláció mértéke 2019-ben 2,6% volt (forrás: Központi Bank). A Központi
Bank év közben nyolcszor vizsgálta felül a kamatláb mértékét, melyet fokozatosan 9,75% -ról 7,5% -ra
csökkentettek. Az ország valuta tartalékai meghaladták az 50 Mrd USD-t. (forrás: customs.gov.az). Az
azerbajdzsáni gazdaság versenyképességét (a 2019. évi globális versenyképességi index alapján az 58. hely)
2019-ben elsősorban a GDP 9,7%-ának megfelelő külkereskedelmi többlet, az alacsony államadósság (a GDP
12,7% -a), az alacsony 5%-os munkanélküliség, valamint a tartalékok 7% -os növekedése támasztotta alá.
(forrás: stat.gov.az)

Gazdasági előzmények



Jelen és jövőbeni kilátások

• A 2020-as évre vonatkozó gazdasági kilátások a 2019-es évhez képest még inkább pozitívak voltak, ezt
a tendenciát azonban a COVID-19 járvány, valamint a tartós olajár-zuhanás együttes negatív hatása
az azerbajdzsáni gazdaságot előreláthatólag erősen visszavetette. 2020 január-november közötti
időszak GDP összege 64,8 mrd USD-t ért el, ami 4,3 százalékos visszaesést mutatott 2019 ugyanazon
időszakához viszonyítottan. Az adott időszak külkereskedelmi forgalma 11,7 mrd dollárt ért el -
melyből 6, 54 mrd dollár az exportbevételekből származott- 30,4 százalékos csökkenést mutatva az
előző 2019-es évhez viszonyítottan. Az ipar teljesítménye 4,7 %-kal csökkent, összege 19,64 Mrd dollár
volt. A mezőgazdasági termelés 2 %-kos növekedés mellett pedig 4,68 mrd dollárt tett ki. A
koronavírus következtében az ország gazdaságára, a makrogazdasági stabilitásra, a foglalkoztatási
kérdésekre és az üzleti egységekre gyakorolt negatív hatásainak csökkentésére létrehozott
gazdaságvédelmi programterv összességében négy fő ágazatot és 20 különböző üzletágat fed le. Az
érintett gazdasági ágazatoknak nyújtott állami támogatás az állami költségvetés körülbelül 10%-át
teszi ki.

• Az IMF előrejelzései szerint a világjárvány globális gazdasági hatásai leginkább az exportbevételek
csökkenéséhez járulnak majd hozzá. Az előrejelzések alapján a gazdasági növekedésnek vissza kell
térnie jövő évre, a külpiaci kereslet és a szénhidrogén árak élénkülése miatt. A gazdasági szakértői
előrejelzések alapján egy lassú, de folyamatos gazdasági fellendülést várhatunk, 2021-ben a GDP
2,9% -os, 2022-ben pedig 2,6 %-os növekedésével számolnak, melyek mellett is az azeri gazdaságnak
a COVID-19 előtti szintre való visszatérése csak 2022 év végére várható.



Forrás: KSH
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Kormányzati beruházási prioritások- jövőbeni 
húzóágazatok 

Azerbajdzsán gazdasága szempontjából az energetikai szektor továbbra is kulcsfontosságú marad,
habár az olajtermelés túljutott a csúcspontján és fokozatosan csökkenő tendenciát mutat. Azerbajdzsán
Jelenleg az olajtermelőből a gáztermelő-exportőr átalakulás szakaszában van. Olajtartalékait 7 milliárd
hordóra, a földgáztartalékokat 2,6 trillió köbméterre becsülik, de a perspektivikus mennyiség 5,4
trillió köbméter is lehet. Azerbajdzsán regionális és interkontinentális energetikai szerepének fő
összetevői:

• a 2013 decemberében elért befektetési döntés a Shah Deniz-2 gázmezők fejlesztéséről és vele a
Déli Gázfolyosó projektről, ahol 2018 nyarán megkezdődtek a szállítások, melyek 2020-ban elérték
Európát.

• a 2017 szeptemberében aláírt megállapodás az ACG olajkitermelési szerződés 2050-ig tartó
meghosszabbításáról,

• az Absheron medencében az I fázis beindítása 2021-ben várható, de csak hazai szükségletre termel,
a francia partner bekapcsolódása ezután várható.

Az olaj-gáz szektor mellett Azerbajdzsán tudatosan törekszik arra, hogy eurázsiai közlekedési
csomóponttá váljon. 2017-ben átadták és megindult a teherszállítás a Baku-Tbilisi-Kars vasútvonalon,
a személyszállítás 2019-őszén elindult. Az Észak-Dél vasúti folyosó (Irán- AZ-OF) kialakítása is
folytatódik, Azerbajdzsán a saját szakaszát, továbbá az Iránt összekötő vasúti hidat már megépítette, az
első vasúti szerelvényt is elindították. Fejlesztik az Alayati kikötőt is, ami a Kaszpi-tenger multimodális
csomópontjává válik, kapacitását évi 10 millió tonnáról 25 millióra növelik. 2018 májusban elfogadták
a törvényt az Alayat FTZ különleges szabadkereskedelmi övezet létrehozásáról
(http://portofbaku.com/en/Free-Zone)



Magyar vállalati attitűd az ország piaca felé
A magyar cégek számára Azerbajdzsán export piacot jelent közös gyártás, vegyesvállalat alapítás mint
együttműködési forma.
Áruforgalom, exportszerkezet
Azerbajdzsán a Dél-Kaukázus országai közül legjelentősebb külgazdasági partnerünk, jóllehet sok még a
kiaknázatlan lehetőség. 2020 első tíz hónapjában a KSH adatai szerint a magyar import jelentősen
növekedett és 745,9 ezer dollár volt, ami 337%-os növekedést jelentett. Az export stagnált és 32,9 millió
dollárt tett ki (2%-os csökkenés). 2020 első tíz hónapjában Magyarország legfőbb export termékei a
gyógyszer, gyógyszerészeti termék (a teljes kivitelünk 51,3%-a) és az energiaital (a teljes kivitelünk 12%-a),
valamint a speciális szakipari gép (a teljes kivitelünk 7,2%-a) volt. 2020 első tíz hónapjában Magyarország
legfőbb import termékei híradás-technikai, hangrögzítő és lejátszó készülékek (a teljes behozatalunk 93,9%-
a), valamint a dohány és dohányáruk (a teljes kivitelünk 2,2%-a), a nemfémes ásványból készült termékek (a
teljes kivitelünk 1,6%-a) voltak.

Kereskedelmi kapcsolatok

Magyarország - Azerbajdzsán kereskedelmi kapcsolatok (dollár)

Időszak Import Export Áruforgalom Külkereskedelmi egyenleg

2018 397 999 59 666 465 60 064 464 59 268 466
2019 10 232 348 40 455 204 50 687 552 30 222 856

Változás 2471% -32% -16% -49%
2019. I-X. hó 170 558 33 462 806 33 633 364 33 292 248
2020. I-X. hó 745 921 32 905 618 33 651 539 32 159 697

Változás 337% -2% 0,1% -3%



Gazdaságdiplomáciai kapcsolatrendszer

• Több évnyi halasztást követően 2020. február 13-14-én  újra 
megrendezésre került magyar-azeri GVB ülés, következő 2022. február 2-
3. Bakuban kerül megrendezésre

• A két ország között stratégiai partneri együttműködési megállapodás 
van érvényben

• .Az EXIM mintegy 180 M USD exportfinanszírozási kerettel rendelkezik 
Azerbajdzsán irányába. 



Gazdaságdiplomáciai 
támogatás 

Gazdaságdiplomáciai 
támogatás 

• Szijjártó Péter miniszter úr és azeri 
Partnerei közti aktív kapcsolattartás,

• Miniszter úr 2020. július 17-én 
munkalátogatást tett Bakuban

• 2021. március 10-én újabb miniszteri 
látogatás 7 magyar cégből álló 
célzottan előkészített üzleti 
delegációval

• A magyar és helyi partnereknek 
üzleti tárgyalások és B2B platform 
megszervezése



• Azeri Export- és Befektetésösztönzési Alap (AZPROMO) 2003-ban 
jött létre; az intézmény a nem szénhidrogén alapú ágazatok 
fejlesztését segíti. Együttműködési MoU-t írt alá a HIPA-val és a 
HEPÁ-val. A befektetésösztönzés mellett az azeri vállalatok 
külpiacokra jutását is támogatja. Nonprofit szervezet, szolgáltatásaik 
ingyenesek: www.azpromo.az 

• Az Azerbajdzsáni Kereskedelmi és Iparkamara kicsi és kevéssé 
befolyásos szervezet, kb. 400 önkéntes tagja van. Honlap: 
http://www.chamber.az/index_en.html

• Az Azeri Vállalkozók és Munkaadók Szövetsége (ASK) szintén 
partner tud lenni a piacépítésben: www.ask.org.az.

Azerbajdzsáni jelentősebb 
partnerszervezetek, kamarák



Azerbajdzsán befektetés-ösztönzési rendszerének bemutatása

Magyar cégek közül Bakuban a MOL-nak, az EGIS és RG gyógyszergyáraknak valamint a Hell Energy-
nek van képviseleti irodája. Magyarország és Azerbajdzsán között van hatályos beruházásvédelmi és a
kettős adózást kizáró Egyezmény. 2014 óta a WizzAir rendszeres légijáratot üzemeltet Baku és
Budapest között, mely 2020 márciusától 2021 októberéig szünetelt a COVID-19 miatt meghozott
országlezárások és szankciók következtében, de újra heti két alkalommal üzemel.
Azerbajdzsán kifejezetten kedvező feltételeket kíván teremteni az FDI típusú beruházásoknak.
Tudatosan törekszik a non-oil szektor és az odairányuló befektetések növelésére a korszerű
exportösztönzésre és arra, hogy a Kaszpi térség logisztikai valamint ICT HUB-jává váljon. Elindult az
ipari és agrárpark program, a tematikus klaszter építés.

Az azeri állam az alábbi befektetői garanciákat nyújtja:
• Nemzeti befektetői elbánás
• Garancia a profit repatriálására
• Nincs helyi hányad előírás
• Garancia a jogi szabályozás megváltozása ellen.
• Garancia az államosítás és elkobzás ellen.
• A kormány a prioritást élvező „non-oil” ágazatokban és a most fejlesztett ipari, agrár és

technológiai parkokban külön kedvezményrendszert működtet: 7 év társasági és földadó adó
mentesség, a berendezések importja VÁM és ÁFA mentes.

A részletes befektetési ismertetők és az aktuális projektek listája az AZPROMO honlapján elérhetőek:
http://azpromo.az/library/publications

Befektetési kapcsolatok



Vízgazdálkodás, 
szennyvízkezelés

Mezőgazdasági és 
élelmiszer feldolgozó 

technológiák

Közlekedés-
infrastruktúra 

fejlesztés

ICT

Gáz- és olajipari 
berendezések 

Gyógyszerek, 
gyógyászati 

berendezések

Együttműködési főbb ágazatok



• Külgazdasági attasé(KGA)Magyarország Bakui 
Nagykövetségén:  Dunás-Varga Ruszlána

• Cím: Mirza Mansur 72, Icheri Sheher, 1004 Baku, 
Azerbajdzsán

• Email: ruszlana.dunas-varga@mfa.gov.hu, 
mission.bku@mfa.gov.hu

• Hivatali telefonszám: 00 994 12-497-45-81
• Mobil telefonszám: 00 994 51-206-2001
További hasznos információk: http://exporthungary.gov.hu

Elérhetőségek



EXIM

Kovács Márton
képviseletvezető - Kazahsztán

2021. 11. 18.

Magyarország exporthitel-ügynöksége



állami kezességvállalás

73 ország
84 tag

HAZAI ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATRENDSZER



NEMZETKÖZI JELENLÉT

4 külföldi képviselet

22 ország 

Nur-Szultan (KZ)

Moszkva (RU)

Istambul (TR)

Belgrád (SR)

10 hazai 
képviselet



ORSZÁGKOCKÁZAT

Finanszírozható/biztosítható Eseti jelleggel finanszírozható/biztosítható Nem finanszírozható/biztosítható

o 195 országból 127
o fedezi a világ GDP-jének 96%-át

AZERBAJDZSÁN
EXIM

100 M EUR/
113,6 M USD

KAZAHSZTÁN
EXIM

170 M EUR/
193,2 M USD

TÁDZSIKISZTÁN
EXIM

25 M EUR/
28,4 M USD



FINANSZÍROZÁS
 forgóeszközhitel
 beruházási hitel
 projekthitel
 refinanszírozott forgóeszköz- és beruházási 

hitelek
 lízing refinanszírozás
 befektetési hitel
 vevőhitel
 bankközi vevőhitel
 projektkockázatú vevőhitel
 követelésvásárlási konstrukciók
 garanciavállalás, akkreditív
 kezességvállalás
 tőkeági finanszírozás

BIZTOSÍTÁS
 befektetésbiztosítás
 kereskedelmi garanciák
 szállítóhitel-biztosítás gyártási kockázatra
 halasztott fizetésű követelések biztosítása
 szállítóhitel-biztosítás
 hitelfedezeti garancia
 vevőhitel-biztosítás
 megvásárolt szállítói-követelések biztosítása
 faktorált követelések biztosítása

FINANSZÍROZÁSI ÉS BIZTOSÍTÁSI TERMÉKEK



>50%

a finanszírozott ügylet keretében 
exportált áruk legalább 50%-a 
Magyarországról származik

ÁRUK
>25%

a fővállalkozói szerződés –
finanszírozási költségekkel 

csökkentett – értékének legalább 
egynegyed részben igazoltan 
magyar származásúnak kell 

minősülnie

ÉPÍTÉS, SZERELÉS
>50%

a finanszírozást, biztosítást 
igénylő ügyfél 

foglalkoztatásában lévő 
személyek több, mint felének 
kell hazai egészségbiztosítási 

jogviszonyban állnia

SZOLGÁLTATÁS

MAGYAR TARTALOM - KÖVETELMÉNYEK
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Kereskedelmi korlátozások és vámtarifák az 
Eurázsiai Gazdasági Unió országai

esetében
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/nontariff/Pages/interi

m.aspx 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/nontariff/Pages/ediny
_perechen_30.aspx 

vámtarifák: https://kgd.gov.kz/tnved/



Kazahsztán gazdasága
 
 
 

 
Ez év január-augusztus időszakban Kazahsztán ezen ágazatokban importálta a legtöbbet: 
 1) gépek, berendezések, járművek, eszközök és készülékek (40,2% a teljes importból); 
 2) a vegyipar és a kapcsolódó iparágak termékei (beleértve a gumikat és műanyagokat is), ásványi termékek (16,7%); 
 3) állati és növényi eredetű termékek, kész élelmiszerek (11,4%). 
 
Kazahsztán a 2021. januártól - augusztusig tartó időszakban a legtöbbet importálta Oroszországból (40,7% a teljes importnak); 
emellett az importtermékek 20,5%-a Kínából, 4,9%-a Németországból származik. Kazahsztán fő exportpiacai Kína (17%), 
Olaszország (13,8%) és Oroszország (11,8%) volt. 

 2021. január-szeptember 

GDP növekedés 3,4% 

Infláció 7%    

Munkanélküliség 4,9% 

Export (január-augusztus) 37,5 milliárd $ 

Import (január-augusztus) 25,4 milliárd $ 

Aranytartalék 35,6 milliárd $ 

Állami Alap 55 milliárd $ 



Kazah Köztársaság GDP-jének 
összetevői

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat 2,9
Ipar 31,7
Építkezés 5,4
Nagy- és kiskereskedelem; autók és motorkerékpárok 
javítása 14,8

Szállítás és tárolás 6,5
Szállás és vendéglátás 0,8
Információ és kommunikáció 2
Pénzügyi és biztosítási tevékenység 3,9
Ingatlanügyletek 7,2
Szakmai, tudományos és műszaki tevékenység 4,1
Adminisztratív és támogató tevékenységek 2,2
Közigazgatás és védelem; kötelező társadalombiztosítás 2,3
Oktatás 3,5
Közegészségügyi és szociális szolgáltatások 2,3
Művészetek, szórakozás és kikapcsolódás 0,7
Más típusú szolgáltatások nyújtása 2,5
Háztartási alkalmazottakat foglalkoztató háztartások 
tevékenységei; a háztartások saját fogyasztásra áruk  
és szolgáltatások  előállítására irányuló tevékenységei

0,1

Bruttó hozzáadott érték 92,9
Termékadók 7,1



Kazah Köztársaság ipari szerkezete

Kőolaj és földgáz kitermelése    34,8

Nyersolaj kitermelése    34,1

Földgáz kitermelése    0,7

Fémércek bányászata    9,1

Feldolgozó ipar    45,7

Ételgyártás    6,2
Hús feldolgozása, tartósítása és húskészítmények 

előállítása    1,0

Gyógyszeripari alaptermékek és gyógyszerek gyártása    0,6

Gépgyártás    6,0

Vízellátás; hulladékgyűjtés, -kezelés és -ártalmatlanítás, 
a szennyezés megszüntetését szolgáló tevékenységek    0,9

Bányászat és kőfejtés    47,6
Szénbányászat    1,0

Kőolaj és földgáz kitermelése    34,8

Nyersolaj kitermelése    34,1

Földgáz kitermelése    0,7

Fémércek bányászata    9,1
Vasércbányászat    2,9

A vason kívüli ércek kitermelése    6,2

Egyéb ásványok kitermelése    0,9

Szolgáltatások nyújtása a bányászatban    1,8

Feldolgozó ipar    45,7
Ételgyártás    6,2

Hús feldolgozása, tartósítása és húskészítmények előállítása    1,0
Halak, rákfélék és puhatestűek feldolgozása és tartósítása    0,1
Gyümölcsök és zöldségek feldolgozása, tartósítása    0,3

Növényi és állati olajok és zsírok előállítása    0,7

Tejtermelés    1,2

Liszt- és gabonatermékek, keményítők és keményítőtermékek gyártása    1,1

Pékáru, tészta és lisztes édesség gyártása    0,7
Egyéb élelmiszeripari termékek gyártása    0,8

Kész takarmány előállítása    0,3

Italgyártás    1,6

Dohánytermékek gyártása    0,7

Könnyűipar    0,4
Textil gyártás    0,2

Ruházati cikkek gyártása    0,1

Bőr és kapcsolódó termékek gyártása    0,0
Fa- és parafatermékek gyártása, a bútorok kivételével; cikkek gyártása 
szalmából és fonásanyagból    0,1
Papír és papírtermékek gyártása    0,2
Nyomdai tevékenység és rögzített adathordozók sokszorosítása    0,2

Koksz és finomított kőolajtermékek gyártása    3,0

Finomított termékek, brikett gyártása tőzegből és szénből    2,9
Vegyi termékek gyártása    1,5

Gyógyszeripari alaptermékek és gyógyszerek gyártása    0,6

Gumi és műanyag termékek gyártása    0,8

Egyéb nemfémes ásványi termékek gyártása    2,5

Kohásza    gyártás    20,7
Vaskohászat, kivéve a fémöntést    7,7

Alapvető nemes- és színesfémek gyártása    13,0

Fémek öntése    0,0

Fémkésztermékek gyártása, a gépek és berendezések kivételével    0,9

Gépészet    6,0
Számítógépek, elektronikus és optikai berendezések gyártása    0,1

Villamos berendezések gyártása    0,6

Más kategóriákba nem tartozó gépek és berendezések gyártása    0,9

Személygépkocsik, pótkocsik és félpótkocsik gyártása    1,9

Egyéb járművek gyártása    0,8
Gépek, berendezések javítása, telepítése    1,7

Bútorgyártás    0,2

Egyéb késztermékek gyártása    0,2

Villany, gáz, gőz, meleg víz, légkondicionálás    5,8

Villamosenergia termelése, átvitele és elosztása    4,3
Gáz-halmazállapotú tüzelőanyagok gyártása és forgalmazása 
csővezetékeken    0,6
Gőz, meleg víz és kondicionált levegő ellátás    0,8
Vízellátás; hulladékgyűjtés, -kezelés és -ártalmatlanítás, a szennyezés 
megszüntetését szolgáló tevékenységek    0,9

Vízgyűjtés, kezelés és elosztás    0,3

Szennyvíz összegyűjtése és kezelése    0,1
Hulladékgyűjtés, feldolgozás és ártalmatlanítás; anyagok hasznosítása 
(visszanyerése).    0,4
Szennyezés megszüntetése és egyéb hulladékártalmatlanítási 
szolgáltatások    0,0



3 pillér a magyar-Kazah politiKai 
KapcsolatoKban

Türk Tanács 
megfigyelői 

státusz

Stratégiai 
Partnerség + 

Stratégiai 
Tanács

Gazdasági 
Együttműködési 

Bizottság



3 pillér a magyar-Kazah gazdasági 
KapcsolatoKban

Budapest-Nur-
Sultan közvetlen 

járat
Tiszteletbeli 
Konzulátusok 

Kazahsztánban

Magyar-Kazah 
Üzleti Tanács
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Kétoldalú KeresKedelmi forgalom



Agrárium
Infrastruktúra

fejlesztés

Kiemelt együttműKödési területeK



Együttműködési lehetőségek az agráriumban

növénytermesztés 
(gabona és 

takarmánynövények 
termesztése)

állattenyésztés (sertéstartás, 
szarvasmarha tenyésztés, tej-

és húsmarha, baromfi)

nagy termőképességű magyar 
kukorica vetőmag előállítására 
irányuló projekt megvalósítása 

Kazahsztánban



*RB – Republican budget
*NB – Local budget

Állami Fejlesztési Program költségvetése – vízközmű és lakhatási 
körülmények fejlesztése



Állami tenderek
a https://zakup.sk.kz/

és a https://goszakup.gov.kz/

honlapokon ismerhetők meg. 



Elérhetőség

Magyarország külgazdasági attaséja Nur-Sultanban:

Ujvári Márton 

Email: marton.ujvari@mfa.gov.hu

Mobil telefonszám: +7 701 221 57 93

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/azsia?kazahsztan

http://exporthungary.gov.hu/orszagismertetok?orszagismerteto-kazahsztan

http://exporthungary.gov.hu/orszagismertetok?orszagismerteto-tadzsikisztan


