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• Főváros: Pristina

• Terület: 10.877 km2

• Népesség: 1,8 millió fő

• Átlag életkor: 28,7 év  -
a lakosság 70 %-a 35 
évnél fiatalabb



• Etnikai összetétel: 92,9 % albán valamint bosnyák, 
szerb, török és egyéb nemzetiségek

• Hivatalos pénznem: euro (EUR) - Koszovó nem 
tagja az eurozónának!

• Hivatalos nyelv: albán, szerb







Politikai helyzetkép
• Koszovó 2008. február 17-én kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától. Eddig 116 ország - köztük

az Európai Unió 22 tagállama- ismerte el függetlenségét. Koszovó célja a teljes körű
elismerés, az ENSZ-, az EU- és a NATO-tagság elérése. Jelenleg az EU potenciális tagjelöltje.

• Az EU-val kötött Stabilitási és Társulási Megállapodás 2016. április elsejével lépett hatályba, a
vízummentességet azonban annak ellenére sem sikerült elérni, hogy az ország teljesített
minden, az EU által korábban támasztott feltételt.

• Az idei év februárjában lebonyolított rendkívüli parlamenti választások abszolút győztese az
Önrendelkezés párt, amelynek vezetője, Albin Kurti alakított kormányt, 2021. március 22-én.
A jelenlegi kormány erős felhatalmazással kormányoz, azonban eddig, - a tavalyi három
hónapot kivéve – még nem voltak hatalmon, csak ellenzékben, ezért várhatóan jóval tovább
fog tartani, mire minden kérdésben képbe jönnek

• Április 5-én a Koszovói Parlament megválasztotta az új köztársasági elnököt, Vjosa Osmani-
Sadriu-t, aki Albin Kurtival közös listán indult a választáson. A Parlament elnöke, a szintén
Önrendelkezés párti politikus Glauk Konjufca.



• Koszovó gazdasága jelentős mértékben megsínylette a COVID19 vírus okozta világjárványt.
A gazdaságpolitikai intézkedések ellenére, a gazdasági aktivitás mintegy 6%-al csökkent
2020 évben, a szigorú hazai korlátozó intézkedések és a nemzetközi utazási korlátozások
együttes hatása következtében. A diaszpóra utazásának elmaradása miatt a diaszpórához
kapcsolódó bevételek a GDP 38%-ról 2019-ben, 30%-ra estek vissza 2020 évben.

• A költségvetési hiány a GDP 7,7%-ra nőtt, az adóbevételek csökkenése, valamint a GDP
4,2%-át kitevő gazdaságélénkítő intézkedések bevezetése miatt.

• A folyó fizetési mérleg hiány a GDP 7,5 %-ra nőtt, nagyrészt a diaszpórához köthető
bevételek csökkenése miatt, annak ellenére, hogy az import is csökkent.

• A valutatartalékok bruttó összege csökkent, de mértékük kielégítő, részben a Nemzetközi
Valutaalap Gyors Finanaszírozási Eszközének (Rapid Financing Instrument) – RFI) és egyéb
külső finanszírozási forrásoknak köszönhetően.

• A bankszektor eddig jól kezeli a válságot és a járványt megelőző magas likviditási szintjének
és kényelmes puffer készletének köszönhetően biztosítja a rendszer stabilitását.

• A gazdasági növekedés mértéke 2021 évben az előrejelzések szerint a GDP 4,5%-ra tehető,
a folyamatos pénzügyi ösztönzők és a szigorító intézkedések folyamatos lazítása hatására. A
fogyasztói árindex 0,2%-ra csökkent 2020-ban a gyenge belső kereslet és a csökkenő import
árak következtében.

• A munkanélküliségi ráta továbbra is magas, 25%, amelyből 46,9% a fiatal munkanélküliek
aránya.

Gazdasági helyzetkép a világjárvány után



Külgazdasági helyzetkép 
• Koszovó erősen importfüggő ország, ezért a külkereskedelmi mérleg hiánya jelentős. 

2020-ban 3,3 Md € volt az import értéke és mindössze 0,5 Md € volt az export. 
• Az ipari termelés csak alacsony százalékban járul hozzá a gazdasági növekedéshez. 
• Az informális gazdaság súlya jelentős, a GDP közel 1/3-a.
• Az ország nagyszámú fiatal és képzett munkaerővel rendelkezik, amely magas szinten 

beszéli az angolt és gyakran több más nyelvet is. 
• A munkanélküliségi ráta a régióban a legmagasabb, leginkább a fiatalok és a nők 

körében. 
• Koszovó ez idő szerint a CEFTA tagja, de ezt átmeneti állapotnak tekintik és céljuk az EU-

tagság elérése. 
• Az elmúlt években a koszovói gazdaság a Nyugat-balkáni átlagnál gyorsabban 

növekedett. 
• A kormány célja a külföldi befektetések összegének növelése, illetve a külkereskedelmi 

hiány csökkentése. 
• A Világbank „Doing Business” listáján Koszovó 2020. évben az 57. helyen állt, míg az új 

vállalkozások indítása terén a 12. helyen végzett.
• A bankszektor a Koszovói Központi Bank felügyelete alatt működik, és 10 bankból áll, 

amelyből nyolc külföldi és két bank hazai. A külföldi bankok: NLB Prishtina, ProCredit
Bank, Raiffeisen Bank, Banka Kombetare Tregtare, TEB, Kommercijalna Banka ad 
Beograd, ISBANK, Ziraat Bank. A hazai bankok: Banka per Biznes, Banka Ekonomike. Az 
ajánlott fizetési módozatok az akkreditív és az okmányos inkasszó. A nemfizetési 
kockázat nem jellemző. Koszovóban árfolyamkockázat nincs, mivel az országban eurót 
használnak. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy az ország nem része az euro zónának. 



Magyar-koszovói kétoldalú külkereskedelmi 
forgalom - 2021.06.14.

(millió euró)

Időszak Import Export Áruforgalom Külkereskedelmi 
egyenleg

2017 1,6 43,1 44,7 41,4
2018 1,1 54,8 55,8 53,7
2019 1,9 71,5 73,3 69,6
2020 3,0 68,4 71,4 65,4



• A magyar vállaltok kifejezett érdeklődést mutatnak a koszovói piac iránt. Ennek oka,
egyrészről a viszonylagos földrajzi közelség és az a feltételezés, hogy egy kibontakozóban
levő gazdaságban nagyobbak a lehetőségek. Néhányan aggódnak a biztonsági helyzet miatt
a több mint évtizeddel ezelőtti háborús időszak nyomán, de a személyes látogatást
követően ezek az aggodalmak eloszlanak.

• Exportunk Koszovóba folyamatosan növekvő tendenciát mutat, a tavalyi év során 68,4 M €
volt, ami enyhe, 4,3 %-os csökkenés az előző évhez képest, amely azonban rekord, 30%-ot
meghaladó növekedést mutatott az előző évhez képest. A legjelentősebb exportőrök között
említhetjük a Magyar Suzukit, a Sole Mizot és a Borsodchemet. Mellettük számos kkv
exportál elsősorban feldolgozott termékeket és gépeket, berendezéseket.

• 2015-ben került aláírásra a két ország közötti Gazdasági Együttműködési Megállapodás
(GEM). Szijjártó Péter Külgazdasági és Külügyminiszter 2016.12.13-14-én látogatott
Pristinába. 2017.04.3-4-én rendezték meg a GEM-hez kapcsolódó első Gazdasági
Vegyesbizottsági (GVB) ülést, amelyre Magyar Levente Gazdaságdiplomáciáért felelős
Államtitkár utazott Koszovóba, mint a magyar-koszovói GVB magyar társelnöke. Joó István
Vízdiplomáciáért, Vízipari exportért és a Duna Régió stratégiáért felelős Miniszteri Biztos
koszovói látogatására 2017.12.01-12–én került sor. Szijjártó Péter 2018.11.15-én ismét
Pristinába látogatott, amely látogatással egy időben véglegesítésre került a Magyar-koszovói
Beruházásvédelmi Megállapodás szövege. A megállapodás, Brüsszel jóváhagyását követően
aláírásra került 2020.10.29-én.

Magyar-koszovói kereskedelmi kapcsolatok



• Az állami ünnepek mellett, ami a január 1. és 2., a február 17. a függetlenség napja, április
9. az alkotmány napja, május 1. a munka ünnepe, május 9. az Európa nap, és a november
28. a zászló napja, a katolikus, ortodox és muzlim vallás szerinti vallási ünnepeket is
érdemes figyelembe venni, mert hajlamosak mindet megtartani.

• A koszovói üzleti kultúra nem áll túlságosan távol a magyartól. Eltérés abban mutatkozik,
hogy a koszovóiak jobban hozzászoktak az alkuhoz, a magyarok erre nem minden esetben
hajlandóak, miközben az üzletkötéshez Koszovóban ezt igénylik.

• Szokatlan, és a legtöbb európai ország által vitatott intézkedés, hogy a megfelelő eredet-,
és műszaki igazolással rendelkező új autókat egyenként, regisztrálási procedúrának kell
alávetni. Az intézkedést az új kormány tervezi megszüntetni.

• 2018. évben, hogy egyes hazai gyártók védelmére büntető vámot vetettek ki bizonyos
gyümölcsök és zöldségek importjára.

• 2020 évben, szinén a hazai gyártók védelmében megtiltották – átmenetileg – a pálmaolaj
tartalmú tejtermékek behozatalát.

• Ezen kívül említendő még, hogy bizonyos termékek esetében jelentős, főként európai
konkurenciára kell számítani.

• Politikai okokból, 2018. november 21. és 2020. április 1 között a szerbiai és bosnyák
termékekre100%-os büntetővámot vetettek ki, ami inkább pozitív volt a magyar vállalatok
számára mert megnyitotta a koszovói piacot egyes, korábban az országban nem látható
magyar termék előtt.

• A korrupció lehetőségének az esélye nagy, erre mindenképp érdemes figyelni, különösen
közbeszerzések vagy állami megrendelések esetén, bár az új kormány kíméletlen harcot
hirdetett a korrupció és a szervezett bűnözés megfékezésére.

Koszovói üzleti környezet



• A közbeszerzést törvény szabályozza. A közbeszerzésekkel kapcsolatos kérdésekben a
„Közbeszerzés Szabályozási Tanács” (Public Procurement Regulatory Commission,
https://krpp.rks-gov.net/ ) az illetékes. Az országot folyamatosan érő korrupcióval
kapcsolatos kritikák miatt fokozottan ügyelnek a pályázatok átláthatóságára, de a rendszer
ezzel együtt sem nevezhető probléma mentesnek.

• A személyes kiutazás mindenképp javasolt, miután megtörtént a potenciális partnerek
kamarán, szakmai szövetségen vagy a Nagykövetségen keresztüli beazonosítása.

• A koszovói üzletemberek szívesen találkoznak partnereikkel kávézóban, étteremben,
híresek szívélyes vendéglátásukról.

• A fizetésben az akkreditívet és az okmányos inkasszót javasoljuk, de ismereteink szerint
sok cég egyszerű banki átutalással dolgozik, előleg bekérését követően, az áru
kiszállításakor kéri a fennmaradó összeg utalását.

• Koszovóba a közúti szállítás a leggyakoribb és egyben a legkézenfekvőbb. Vasúton történő
szállításnak infrastrukturális akadályai vannak, a légi szállítás pedig csak néhány termék
esetében indokolt.

• A Koszovói Kereskedelmi és Iparkamara (https://www.oek-kcc.org/), a szakmai szervezetek 
közül kiemeljük a: Koszovói IT szövetséget (http://stikk.org/), az exportösztönző szervezet: 
KIESA - Kosovo Investment and Enterprise Support Agency ( https://kiesa.rks-gov.net )

Koszovói üzleti környezet



• Nincs tudomásunk koszovói magyar befektetésről
• Koszovó befektetés ösztönzési és cég promóciós szervezete a KIESA (Kosovo Investment

and Entreprise Support Agency, web: www.kiesa.rks-gov.net )
• A cégalapítás Koszovóban egyszerű és gyors. A Világbank indikációja alapján mindössze 10

nap alatt létre lehet hozni egy céget.
• Az ÁFA, a régióban a legalacsonyabb, 18%. Az életviteli termékekre és szolgáltatásokra

8%. A vállalkozási adó 10 %-os és minden, 50.000 EUR éves forgalmat meghaladó cég
számára fizetendő. A nyugdíjjárulék minimális mértéke a bruttó jövedelem 10%-a, amely
egyenlő arányban megoszlik a munkavállaló és a munkaadó között. Társadalombiztosítási
járulék jelenleg nincs. Az importot terhelő vámteher 10%. Ugyanakkor az EU-ból
származó import vámok mértékét a Koszovó és az EU között érvényben lévő „Stabilizációs
és Társulási Megállapodás” szabályozza, ezért konkrét áruexport esetén javasolt megnézni
a koszovói vámszervek web oldalát: dogana.rks-gov.net. A jövedéki adó mértéke változó,
és csak bizonyos termékekre vonatkozik: bor, cigaretta és egyéb dohány alapú termékek,
olaj és egyéb italok, személygépkocsik és egyéb motoros járművek.

• A javasolt cégforma, a magyarországival gyakorlatilag megegyező Kft, ami Koszovóban:
SHPK

• Magyarország és Koszovó között van kettős adózást kizáró egyezmény. Az ország
nagyszámú fiatal és képzett munkaerővel rendelkezik, amely magas szinten beszéli az
angolt és gyakran több más nyelvet is.

Befektetési kapcsolatok



Vízgazdálkodás

Szennyvíz és 
hulladékkezelési 

technológiák

Mezőgazdasági és 
élelmiszer feldolgozó 

technológiák

ICT

Alternatív és
megújuló energia

Gyógyszerek, 
gyógyászati 

berendezések

Együttműködési lehetőségek



• Cím: Rr. Arben Xheladini nr. 157, Pristina
• Email: KRSzabo@mfa.gov.hu
• Mobil telefonszám: + 383 49 744 055 

(WhatsApp, Viber)

Elérhetőségek



Törökország - országinformáció

Shiraishi Renáta KGA



Fontosabb gazdasági mutatók

Forrás: World Bank

Mutató megnevezése Mértékegység 2015 2016 2017 2018 2019 2020

GDP értéke (folyó áron) Mrd EUR 748,78 753,43 744,16 659,37 680,51

GDP változása (reál) % 6,09 3,18 7,42 2,96 0,92

Egy főre jutó GDP folyó áron EUR/fő 9 516,42 9 410,66 9 131,61 8009,82 8156,73

Infláció (HICP) % 7,67 7,78 - 16,33 15,18

Munkanélküliségi ráta % 10,24 10,84 10,82 10,89 13,67

Export értéke Mrd EUR 173,90 164,36 183,15 205,75 222,81

Import értéke Mrd EUR 193,32 185,95 216,28 206,66 203,76

Kihelyezett FDI állomány Mrd EUR 4,41 2,73 2,34 3,09 2,61

Befektetett FDI állomány Mrd EUR 15,60 11,56 9,45 11,03 7,85



Gazdasági és politikai helyzetkép
Alapinformációk:
Főváros: Ankara
Terület: 783.562 km2
Népesség: 83 154 997 fő
Hivatalos pénznem: török líra (TRY)
Hivatalos nyelv: török

• Törökország politikai berendezkedése a 2018. 06. 24-re előrehozott választásokat követően parlamentáris
kormányzás helyett elnöki rendszerben működik tovább. A következő választások 2023 júniusában lesznek. A vezető
politikai párt az Igazság és Fejlődés Pártja (AKP), elnöke Recep Tayyip Erdoğan.

• Az Európai Unió és Törökország közötti kommunikáció állandó tárgya Törökország csatlakozása, illetve az 1996-
ban aláírt vámuniós termékkörök bővítése, azonban az EU Törökországra vonatkozó kritikái miatt erre a jövőben kevés
az esély.

• Törökország a második legnagyobb hadsereggel rendelkezik az Egyesült Államok után a NATO-ban. 2020-ban a
szervezetben betöltött szerepét számos kritika érte, miután Oroszországtól fegyvereket vásárolt, katonailag részt vett
a Hegyi-Karabahi háborúban, illetve Görögországgal konfliktusba került a Földközi-tengeren történő gázfúrásokat
illetően.

• 2023 a Török Köztársaság fennállásának 100 éves évfordulója, a jubileumi évszám eléréséig a török kormányzat 
számos gazdasági célt tűzött ki „Vision 2023” nevű programjában:

A Világ 10 legnagyobb gazdasága közé kerülni
2 trillió dolláros GDP elérése 
A török export 500 milliárd dollárra növelése 
A munkanélküliség csökkentésé 5%-ra



 2015-től különböző külpolitikai konfliktusainak köszönhetően (EU, USA, Oroszország, Izrael) legfőbb exportpiacai
különböző szankciókat vetettek ki az országra, amely problémát jelent az exportorientált török gazdaság számára

 Enyhítő intézkedésként a kormány mentőcsomagokkal támogatja a bajba jutott szektorokat, továbbá folyamatosan
növeli a jegybanki alapkamatot (12% Törökországban, míg Magyarországon 0,6%)

 A jegybanki alapkamat növekedése elengedhetetlenül a gazdaság lassulását vonja maga után, a vállalatok és
magánszemélyek drágán jutnak hitelhez, a megtakarítások bankbetétekbe kerülnek, ez tovább növeli az infláció
mértékét

 A folyamat „valutaválsághoz” vezet a Törökországi gazdasági mutatói stagnálnak, vállalatai termelnek, a török líra
értékéből az euróhoz képest azonban több mint 400%-ot vesztett 2010 óta, a fenti folyamatokat a koronavírus elleni
gazdasági védekezés tovább erősítette

 A magyar-török kereskedelem euró-líra alapon valósul meg a török importőrök számára az árnövekedés a magyar
termékek tekintetében egyenesen arányos az inflációval

 A gazdaságban kiemelkedő érdekcsoportokat egyértelműen az török vezetéshez közel álló üzletemberek és cégek
alkotják. Erős az orosz, az amerikai és a német jelenlét.

A magyar cégek törökországi exportja ezzel szemben nem csökkent a kormányzati támogatórendszernek köszönhetően. Az
adózási környezet a Magyarországinál kedvezőtlenebb, a társasági adó 22%. A személyi jövedelemadó mértéke 15-35%
közötti, az ÁFA mértéke 1-18% közötti.

Kilátások



Forrás: KSH
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Kereskedelmi forgalom



1. Magyar vállalati attitűd az ország piaca felé
• A magyar cégek nem igazán ismerik a török piacot és emiatt idegenkednek tőle. Főbb nehézségek a

kommunikáció nyelve, a kulturális különbségek és a megegyezés a fizetési konstrukcióban.
2. Kiemelkedő magyar szereplők a török piacon

• Béres Gyógyszergyár Zrt.
• Egis Gyógyszergyár Zrt.
• Hunland Trade Kft. - Szarvasmarha export tekintetében Magyarország legfontosabb partnere 

Törökország.
3. Gazdaságdiplomáciai kapcsolatrendszerünk

• Magyar állampolgárok vízummentesen léphetnek be Törökországba
• Következő GVB 2022-ben várható
• Magyar-Török Felsőszintű Stratégia Együttműködési Tanács ülése 2021 Q4-ben várható
• Egyezmény a hosszú távú gazdasági, technológiai, ipari és tudományos együttműködésről (1977)
• Idegenforgalmi egyezmény (1982)
• Megállapodás a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén (1996)
• Szabadkereskedelmi megállapodás (1998)
• Megállapodás a beruházások kölcsönös ösztönzéséről és védelméről (1999)
• Gazdasági együttműködési megállapodás (2005)

Kereskedelmi kapcsolatok



4. Vásárokon való részvétel, kereskedelmi delegációk 2020-ban
• Egészségügyi kerekasztal, Ankara

5. Tervezett megjelenések, támogatott kiállítások, delegációk
• 2021. június 3-5.: ExpoMed Isztambul, egészségipari vásár
• 2021. november 24–27.: GrowTech Antalya, agráripari vásár
• 2021-ben agrár-innováció, start-up és gépjárműipari szakmai rendezvények várhatóak magyar szervezésben

6. Üzleti környezetre vonatkozó gyakorlati tudnivalók: állami ünnepek, üzleti kultúra
Hivatalos munkaszüneti napok 2021 - Törökország

Január 1. Újév 1 nap
Április 23. Nemzeti Szuverenitás és Gyermek Nap 1 nap
Május 1. Munka és Szolidaritás Napja 1 nap
Május 12 – 15. Ramazan Ünnep 4 nap
Május 19. Atatürk Emlék és Sport Nap 1 nap
Július 15. Demokrácia Ünnepe 1 nap
Július 19 - 23. Kurbán Ünnep 4,5 nap
Augusztus 30. Győzelem Napja 1 nap
Október 28-29. Köztársaság Ünnepe 1,5 nap

7. Bankrendszer, ajánlott fizetési módozatok (nemfizetési kockázat szintje), árfolyamkockázat
A török bankrendszer fejlett, így minden esetben javasoljuk a banki átutalás rögzítését a szerződésekben. Lehetőség szerint, 
érdemes helyi ügyvédi segítséget igénybe venni a későbbi félreértések elkerülése végett. Megbízható török szakemberekről 
javasoljuk a hivatalos magyar külképviseleteknél érdeklődni.

Kereskedelmi kapcsolatok



8. Egyéb üzleti kockázati faktorok a célországban (partnerek ellenőrzésének módja, pl. van-e kötelező kamarai
nyilvántartás, korrupció esélye, átlagos üzletkötési idő, stb.)
Általánosságban elmondható, hogy a magyar cégekkel üzleti célból kapcsolatba kerülő török cégtulajdonosok,
kereskedelmi menedzserek kis része beszél angolul, esetleg németül. Az új üzleti lehetőségekhez való hozzáállásuk
általában pozitív, azonban ez az érdeklődés hamar lecseng és állandó ismétlődő megkeresések híján, nem érkezik
válasz. A többség becsületes üzleti partner, ritkán szegik meg akár a szóbeli megállapodást is.
A kereskedelmi ügyletet a későbbi viták elkerülése miatt is, mindenképpen ajánlatos írásba foglalni. A szerződésekre
általában a nemzetközi szokások (INCOTERMS) alkalmazhatóak.

9. Közbeszerzési rendszer, részvételi lehetőségek projektekben, közbeszerzésekben, pályázatokban
Az állami megrendelések, közbeszerzési eljárás menetét, a szerződéskötés feltételeit törvények szabályozzák. Egyes
esetekben a török cégek árelőnyt élveznek, illetve a Törökországban gyártott anyagok/eszközök használata előnyt
jelent.

10. Célországban található partnerszervezetek (kamarák, szövetségek, exportösztönző társszervezet)
• A különféle kiállításokra ATA carnet okmánnyal is lehet vámmentesen árut hozni.
• Az exportfejlesztésért az Export Információs Platform, az általános gazdasági külkapcsolatokért pedig a Foreign

Economic Relations Board (DEIK) a felelős, mely dedikált Török-Magyar Üzleti Tanáccsal is rendelkezik.
• A török piacon az eredményes működésnek alapvető feltétele a piac általános jellemzőinek, minőségi

követelményeinek, ár- és költségviszonyainak megismerése. A kezdeti lépésekhez szükséges céglisták, ágazati
információk küldésével mind a Külgazdasági Iroda, mind a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség törökországi
partner irodája, a HEPA Turkey készséggel nyújt segítséget. A partnereket levelezés útján történő előzetes
kapcsolatfelvételt, kölcsönös bemutatkozást követően célszerű személyes találkozó alapján kiválasztani. Előtte
ajánlott a jelölt partnerek leinformálása. Ehhez ugyancsak igénybe vehető a Külgazdasági Iroda segítsége.

Kereskedelmi kapcsolatok



Magyar import Törökországból

Kereskedelmi kapcsolatok
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Magyar export Törökországba

Kereskedelmi kapcsolatok
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1. Magyar export Törökországba

Magyar-török kereskedelmi mérleg (millió USD)
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11. Kapcsolatfelvétel, partnerkeresés javasolt módja (vásárok, kamarai kapcsolat, ágazati szövetségek, disztribútorokon
közvetlenül stb.)
A partnerkeresés legjobb módja az MKIK magyar-török tagozatával és a Magyar Exportfejlesztési Ügynökséggel való
kapcsolatfelvételt követően a vásárokon, kiállításokon való részvétel, valamint az üzleti delegációkkal történő
kiutazás.

12. Fizetési módozatok és javasolt értékesítési csatornák
Külkereskedelmi ügyletek során a nemzetközi szokásoknak megfelelő fizetési formák jöhetnek szóba (készpénz, banki
utalás, okmányos fizetési módozatok), a partnerrel való megállapodás szerint.
Az import termékek elosztása a legtöbb esetben az exportőrök képviselőin, ügynökein keresztül történik. Annak
függvényében, hogy a fogyasztók illetve végfelhasználók hol helyezkednek el, szükség van képviseleti hálózatra is. A
török jog az ügynöki szerződéseket a szerződő felek szabad akaratától függő, magánjogi megállapodásoknak tekinti. A
jutalék mértékében a felek a tevékenység jellegétől függően, szabadon állapodhatnak meg. A képviselők és ügynökök
rendszeresen látogatják vevőiket, végfelhasználóikat a külföldi megbízóikkal együtt.
Ami az eladási technikákat illeti, megegyezik az általános nemzetközi gyakorlattal. Az eladni kívánt termék megfelelő
bemutatása, magas színvonalú katalógusok, prospektusok, angolul de még jobb törökül. Törökország nagyobb
városaiban megrendezendő kereskedelemfejlesztési rendezvényeken (vásárok, szakkiállítások, tanácskozások,
szimpóziumokon) való megjelenés nagyon fontos.

13. Szállítási lehetőségek és feltételei
Törökország számos tengeri kikötővel rendelkezik, ezért az országba tengeri úton szállítani biztonságos és kifizetődő.
Mivel a török közúti hálózat igen fejlett, és a török fuvarozók is nagy számban vannak jelen az európai piacon, a
nemzetközi kamionos forgalom jelentős és az országon belül a közúti fuvarozás az elsődleges szállítási forma.
A feltételekben az üzleti partnerrel szükséges megegyezni, majd azt szerződésbe foglalni.

Kereskedelmi kapcsolatok



• Legnagyobb magyarországi török befektetők és tevékenységük:

Ekol Logistics Szolgáltató Kft.: Az Ekol Magyarország és Törökország közös tekintetében a legnagyobb fuvarozó
vállalat. Budapesten rendelkezik telephellyel.
Celebi Ground Handling Hungary Földi Kiszolgáló Kft.: A cég jelentős piaci részesedéssel rendelkezik a Budapest
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér földi kiszolgálási piacán.
Metyx Hungary Kft.: A Telateks A.S. egy rohamosan növekvő részlege, a Metyx Composites magas hatékonyságú,
műszaki textiltermékek gyártásával foglalkozik.
Yaris Kabin Hungary KFT: Iváncsán hozott létre telephelyet a cég ahol traktor és földmunkagép kabinok gyártása
várhatóan 2021-ben kezdődik meg.

• A török befektetési ügyekért a török köztársasági elnök felügyelete alá tartozó befektetési iroda felel: 
(https://www.invest.gov.tr/en/pages/home-page.aspx) 

• Cégalapítási szabályok, társasági formák, cégbejegyzés adminisztrációs igénye:
• Korlátolt felelősségű társaság
• Részvénytársaság

• Adózási szabályok, befektetés esetén adózási kedvezmények a célországban
Kedvezményes adózás alá esnek pl. a K+F szektorba és/vagy meghatározott régiókba történő befektetésekből 
származó bevételek.

• Kétoldalú jogszabályi háttér:
Megállapodás a kettős adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén (1996)

Befektetési kapcsolatok



Vízgazdálkodás

Szennyvíz és 
hulladékkezelési 

technológiák

Élő állat és állattenyésztési 
technológiák

Mezőgazdasági és 
élelmiszer feldolgozó 

technológiák

ICT

Automotive, gépgyártás

R & D, tudás és
technológia transzfer

Alternatív és megújuló 
energia

Együttműködési lehetőségek
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Kiemelt támogató intézmények

Magyar Exportfejlesztési Ügynökség
HEPA Turkey – törökországi partneriroda
https://www.hepaoffice.com.tr/en/

MKIK Magyar-Török Tagozata
https://mkik.hu/a-magyar-torok-tagozat-bemutatkozasa
EXIM Bank
https://www.exim.hu/elerhetosegek/kulfoldi-kepviseletek/lista/597-isztambuli-kepviselet

TÖRÖK szervezetek:
DEIK – Török – Magyar Üzleti Tanács
https://www.deik.org.tr/european-business-councils-turkey-hungary-business-council?pm=66&sm=kunye



Shiraishi Renáta – Isztambul
• Cím: Polat Ofis, Imrahor Cad. No.: 23. B Blok, 34400 Kağıthane/İstanbul Turkey
• Email: renata.shiraishi@mfa.gov.hu
• Telefonszám: 00 90 531 3424 730

EXPORT HUNGARY honlap: www.exporthungary.gov.hu

B2B találkozók (2021. június 30 – július 2.) – foglalás június 29-ig!!
https://kulgazdasagiertekezlet2021.b2match.io/

Fontosabb információk


