MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

SZAÚD-ARÁBIA
Üzleti delegáció az MKIK és Magyarország Rijádi
Nagykövetsége szervezésében

Delegáció és programtervezet
Delegáció vezetője: Dr. Parragh László, elnök MKIK
Programban részt vesznek:
Magyar-Arab Tagozat részéről: Miklóssy Ferenc, elnök
Rijádi Nagykövetség részéről: Kállay Miklós, nagykövet
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről: Gerstl Balázs, főosztályvezető, Afrika-és Közel-Keleti Főosztály
PROGRAMTERVEZET
2012. november 17.: kiutazás
2012. november 18. és 19. délelőtt: üzleti fórum, üzleti találkozók és katalógus-show Dzsiddában
2012. november 19. délután: átutazás Dzsiddából Rijádba
2012. november 20. : üzleti fórum és üzleti találkozók Rijádban
2012. november 21.: hazautazás

REPÜLŐÚT
Az MKIK Magyar-Arab Tagozata az utazáshoz az alábbi repülőjáratokat javasolja:
Utazási időpont: 2012. november 17. – november 21.
Kiutazás és visszaút Lufthansa (menetrend szerinti) repülővel:
2012. november 17. szombat:
járatszámok: LH 1335
LH 652

Budapest – Dzsidda (Lufthansa)
indulás: 10.00 érkezés: 20.15
átszállás: Frankfurt

2012. november 19. hétfő:
járatszám:
SV 1040

Dzsidda – Rijád (Saudi Airlines)
indulás: 17.00 érkezés: 18.35

2012. november 21. szerda:
járatszámok: LH 623
LH 1334

Rijád-Budapest (Lufthansa)
indulás: 02.00 érkezés: 09.15 (reggel)
átszállás: Frankfurt

A repülőjegyek irányára az esemény meghirdetésekor: 260.400 HUF
Szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy az árak a szabad repülőjegyek függvényében
alakulnak és változhatnak.

Utazásszervező partnerünk (opcionális)
Partnerünk (igénybevételük opcionális):
OTP Travel Utazási Iroda
1061 Budapest, Andrássy út 29.
Repülőjegyfoglalás:
Mészáros Ildikó
imeszaros@otptravel.hu
Tel: +36 1 343-2196
Szállásfoglalás:
Huszár Margit
mhuszar@otptravel.hu
Tel: +36 1 342-1360
A szállásról az érdeklődőknek a későbbiekben adunk felvilágosítást.

Szíves tájékoztatásul: a kétoldalú gazdasági kapcsolatokról
Szaúd-Arábia Magyarország második legjelentősebb kereskedelmi partnere
az arab világban.

Szaúdi tőkebefektetések (néhány tízmillió USD) elsősorban intézményi formában
kerestek hazánkba utat, jóllehet a működő tőke is megjelent a Four Seasons
lánc magyarországi szállodájában szerzett részesedés formájában.
Fontosabb gazdasági egyezmények
2000. februárban Rijádban aláírásra került a magyar – szaúd-arábiai ifjúsági
és sportmegállapodást. Aláírásra kész a két ország kapcsolatait szabályozó u.n
keretegyezmény, a külügyminisztériumok közötti megállapodás. Előkészület alatt van
az Üzleti Tanács megalakítása.
A gazdasági kapcsolatok történetének kiemelkedő állomásai
Szaúd-Arábia jentős, növekvő fontosságú partnerünk. Célunk az államközi kapcsolatok folyamatos fejlesztése, a két
ország közötti jó politikai légkör ápolása, a gazdasági-kereskedelmi együttműködés dinamizálása.
A magyar nagykövetség Rijádban 1996. október 14-én kezdte meg működését. Az első magyar nagykövet 1997. május
17-én adta át megbízólevelét Fahd királynak. Szaúd-Arábia budapesti nagykövetsége 2001 decemberében kezdte meg
működését. A királyság első magyarországi nagykövete 2002. november 13-án adta át megbízólevelét. 2011.-ben
Orbán Viktor miniszterelnök látogatást tett Szaúd-Arábiában.

