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MAGYARORSZÁG – „HUB”  KELET  ÉS  
NYUGAT  EURÓPA  KÖZÖTT 

(Orosz-Ukrán-Magyar kereskedelmi kapcsolatok) 

Vértes Edit2 

A Magyar Logisztikai Egyesület 2008. február 21-22-én rendezte 
meg XIV. Logisztikai Fórumát. Az elmúlt években Kínának, majd Tö-
rökországnak a Közép-Klet Európai régióra vonatkozó gazdasági és ke-
reskedelmi hatásai, logisztikai összefüggései kerültek górcső alá. Idén 
az orosz–ukrán–magyar kapcsolatok elemzése volt soron. 

A meghívott előadók az orosz-ukrán-magyar kereskedelmi együtt-
működést, és ennek a Záhonyi térséggel kapcsolatos kérdéseit bontották 
ki, különös tekintettel az Európai Unió – benne Magyarország – vala-
mint a meghatározó, nem Uniós tagok jövőbeni lehetőségeire, a kölcsö-
nös logisztikai együttműködésre irányították mondandójukat. A kérdés-
kör elemzésével hozzásegítették a fórumon – a zsúfolásig megtelt előadói 
teremben – részvevőket a prognosztizálható, a jövőt meghatározó folya-
matok megismeréséhez és mélyebb megértéséhez. 

A szervezők maguk sem hitték volna, hogy ekkora érdeklődés fogja 
kísérni a rendezvényt, de a téma jelentősége, valamint a prominens ven-
dégek, mint a két nagykövet jelenléte, érdemben történő hozzászólásuk 
mutatják, hogy Záhony a háromoldalú kereskedelemben, és az együtt-
működésben a közeljövőben jelentős változáson fog átmenni.  

Oroszország magyarországi nagykövetének – alkalomra megjelent 
Loginfo-ban tett interjúja szerint – a magyar-orosz gazdasági kapcsola-
tokban 2007-ben mintegy 9 milliárd dollár forgalmat regisztráltak és az 
Oroszországba irányuló magyar export egy év alatt másfélszeresére 
nőtt.  

Ukrajna esetében az utolsó három évben a kölcsönös áruforgalom 
több mint kétszeresére emelkedett és 2007-ben a kétoldalú áru- és szol-
gáltatáscserében 2,5-2,6 milliárd USA dollárral számolnak. Magyaror-
szág 985,7 millió USD értékű ukrán importjával 2,5%-át fogadja be az 
ukrán exportnak, és ezzel a célországok között az előkelő 8. helyet foglal-
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ja el. Egy lakosra vetítve – Oroszország után – Magyarország a második 
legjelentősebb export célország. Magyarország az Ukrajnába irányuló 
995,4 milliós USD exportjával 2,1%-át foglalja el az ukrán import piac-
nak, és ezzel az exportáló országok között az 11. helyet foglalja el.  

2007. szeptember végére a magyar beruházások volumene Ukraj-
nában 360,8 millió USD-t tett ki, ami az országba irányuló külföldi beru-
házások 1,2 %-a. Ebből a múlt év folyamán 173,6 millió USD összérték 
valósult meg – mondta Borys Onyschuk a nagykövetség első titkára, me-
lyet felszólalásával Dmytro Tkach Ukrajna nagykövete is megerősített. 
Kifejtette, hogy Ukrajna támogatni és minden eszközzel segíteni fogja a 
térségre vonatkozó fejlesztési törekvéseket. 

Ukrajna területén 425 vállalat van jegyezve magyar tőkerészese-
déssel – hallhattuk Horváth Miklóstól, a Magyar Logisztikai Klaszter 
elnökétől. A magyarországi betelepülések nyomán már Ukrajnában is 
számos multinacionális cég található meg, többek között Volkswagen, 
Skoda, Audi, Fischer, Philips, Hewlett Packard, Flextronics, TDK, Le-
oni, Delphi, Yazaki, Jabil, Le-Go, Henkel, hogy csak a jelentősebbeket 
említsük. 

Mindezek mellett mintegy 10-12 milliárd dollár forgalomra növe-
kedhet a „távol-keleti szárazföldi híd” által generált forgalom. Ennek el-
ső csírája már megjelent a GYSEV kínai célvonatának képében. A Távol-
Kelet nagy és kis „ragadozóinak” szédületes fejlődését ismerve igazából 
fel sem becsülhető az ebből az irányból várható forgalomnövekedés. 

Garamhegyi Ábel, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 
szakállamtitkára szerint Záhony jelentős áruátrakó központtá válhat a 
térségben, ám ehhez elengedhetetlen az infrastrukturális fejlesztés és az 
orosz-ukrán-magyar áruforgalmi együttműködések szorosabbá fűzése.  

A magyar kormány jelentős támogatási struktúrát dolgozott ki a 
komplex fejlesztésre, erre az uniós támogatással együtt 2013-ig több mint 
32 milliárd Ft jut, melyből csak a vágányhálózat felújítására 20 milliárd 
forintot, a belső közút fejlesztésére pedig 8 milliárd forintot terveznek. 

Záhony, mint Közép-Kelet Európa legnagyobb vasúti átrakó köz-
pontjának komplex gazdaságfejlesztési programjáról részletekben me-
nően kaptunk tájékoztatást Kálnoki Kis Sándortól, a fejlesztésért felelős 
Miniszterelnöki Megbízottól. Többek között elmondta, hogy a záhonyi 
térség logisztikai adottságának meghatározója a FÁK országokban létező 
széles nyomtáv, és az európai normál vasúti nyomtáv találkozása, ami az 
áru megállítását eredményezi.  
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Erre a tényre alakult ki és fejlődött több mint ötven éven át a vasúti 
átrakási tevékenység, melyet az utóbbi húsz évben egyre inkább kiegészí-
tett versenytársként a széles nyomtávú vasút és a közúti szállítás kapcso-
lata. 

A térség fejlesztésének alapgondolata a megállított áruhoz kapcso-
lódóan – a magyar nemzetgazdaság és a térség fejlesztése szempontjából 
egyaránt fontos – többletérték hozzáadása, annak továbbítása előtt. Ez 
egyrészt kelet-nyugat és nyugat-keleti irányban mozgó áruk számára 
áruelosztó bázisok fejlesztésével, másrészt keletről nyugati irányba hala-
dó nyersanyagoknak, félkész termékeknek a térségben történő feldolgo-
zásával biztosítható.  

Ennek a felismerésnek a megvalósítását hivatott elérni „A záhonyi 
térség különleges gazdasági övezete komplex gazdaságfejlesztési prog-
ramjának végrehajtásáról” szóló kormányhatározat, amely elsősorban a 
térség belső infrastruktúrájának, a működő kis-és középvállalkozásoknak, 
valamint a munkaerőnek a fejlesztését alapozza meg, egy határozott, a 
térség lehetőségét bemutató nemzetközi marketing munkával kiegészítve.  

A konferencia másnapja is sok, ismeretekben gazdag előadással 
várta a hallgatóságot. Eurorégiós együttműködés üzenetével jött Filipkó 
József, Kassa város főpolgármester helyettese, sugallva: a kelet-nyugati 
áruforgalomban nem konkurense, hanem együttműködő partnere lehet 
Kassa Záhonynak, annál is inkább, mert a széles nyomtávú vágányról az 
áruk átrakásával Kassa repülőtere a legközelebbi air cargo bázis. Kedve-
ző fekvése a keleti eurorégióban multiregionális csatlakozást biztosít a 
magyarországi és határon túli logisztikai központok, ipari parkok, úgy-
mint Miskolc, Debrecen, Nyiregyháza, Ungvár, Poprád számára.  

A Magyar Logisztikai Egyesület szándékai szerint – a Fórum meg-
rendezésével is – platformot kívánt biztosítani ahhoz, hogy a gazdasági 
élet szereplői megfelelő információval rendelkezzenek a térség jelenlegi 
helyzetéről és jövőbeni lehetőségeivel kapcsolatban. 

A rendezvényt gazdagította az Ukrán Logisztikai Egyesület és a 
Magyar Logisztikai Egyesület között létrejött kétoldalú együttműködési 
megállapodás aláírása. 
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MAGYARORSZÁG KELET-KÖZÉP EURÓPA KÖZPONTJÁBAN, 
NYUGAT ÉS KELET KAPUJÁBAN 

 

Oroszország és Ukrajna helye a magyar külgazdasági kapcsolatokban 

Oroszország 

• 8 Mrd USD-t meghaladó forgalom, kiemelkedő dinamika. 

• 3. kereskedelmi partnerünk. 

• Sokrétű kapcsolatok. 

• Nagymúltú, megújult alapokon nyugvó együttműködés. 

• Stratégiai energetikai partner. 

Ukrajna 

• 2 Mrd USD-t meghaladó forgalom, kiemelkedő dinamika. 

• 17. kereskedelmi partnerünk. 

• Sokrétű kapcsolatok. 

• Nagymúltú, megújult alapokon nyugvó együttműködés.  

• Stratégiai energetikai partner. 
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Magyar-Orosz kereskedelmi kapcsolatok 
 

 

 

 

 

 

 
 

Az áruforgalom 2007. évi alakulása 

 Oroszország 
 Határparitásos érték millió USD Index % Megoszlás 
 2006. I-XI 2007. I-XI 2007./2006. 2007. 
 Export Import Export Import Export Import Export Import 

Összesen -  
Termék 1 801,0 5 646,4 2 682,1 5 748,4 148,9 101,8 100,0 100,0 

  Élelmiszer, ital, 
dohány 233,1 0,4 215,5 2,8 92,5 633,8 8,0 0,0 

  Nyersanyagok 7,6 162,8 12,2 223,5 161,3 137,3 0,5 3,9 

  Energia-
hordozók 9,5 5 207,4 21,4 5 172,8 224,3 99,3 0,8 90,0 

  Feldolgozott  
termékek 733,7 201,0 895,1 269,7 122,0 134,2 33,4 4,7 

  Gépek,  
szállítóeszközök 817,1 74,7 1 537,8 79,6 188,2 106,6 57,3 1,4 

Magyar-Ukrán kereskedelmi kapcsolatok 
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Az áruforgalom 2007. évi alakulása: 

  Ukrajna 

  
Határparitásos érték millió 

USA dollárban Index % Megoszlás 
  2006. I - XI 2007. I - XI 2007./2006. 2007. 

  Export Import Export Import Export Import Export Import 

Összesen -  
Termék 1 135,69 771,98 1 684,11 1 110,64 148,3 143,9 100,0 100,0 

Élelmiszer,  
ital, dohány 66,87 2,06 98,87 21,24 147,9 033,1 5,9 1,9 

Nyersanyagok 7,44 79,87 4,33 107,63 58,1 134,8 0,3 9,7 

Energiahordozók 15,20 155,64 44,85 252,41 295,1 162,2 2,7 22,7 

Feldolgozott  
termékek 506,27 378,13 603,89 276,37 119,3 73,1 35,9 24,9 

Gépek,  
szállítóeszközök 539,91 156,28 932,18 453,01 172,7 289,9 55,4 40,8 

 

Képek a Fórum résztevőiről 
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