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Fontosabb gazdasági mutatók

Forrás: Világbank

Mutató megnevezése Mértékegység 2012 2013 2014 2015 2016 2017

GDP értéke (folyó áron) Mrd EUR 334,77 340,09 323,5 295,05 305,71 319,00

GDP változása (reál) % 0,24 -0,03 -6,55 -9,77 2,31 2,50

Egy főre jutó GDP folyó áron EUR/fő 3340,05 3491,05 2689,65 1,840,65 1893,55 2286,95

Infláció (HICP) % 0,56 -0,28 12,19 48,72 13,90 -

Munkanélküliségi ráta % 7,53 7,17 9,27 9,14 9,35 -

Export értéke Mrd EUR 53,93 68,22 56,20 41,48 39,83 46,59

Import értéke Mrd EUR 85,85 82,89 60,26 42,97 44,86 52,73

Kihelyezett FDI állomány Mrd EUR 0,85 0,37 0,47 0,03 0,15 0,20

Befektetett FDI állomány Mrd EUR 7,08 3,91 0,73 2,64 2,98 2,10



Gazdasági és 
politikai helyzetkép

Alapinformációk
Politikai berendezkedés: parlamentáris-elnöki köztársaság, több pártrendszer
Gazdasági-politikai szövetségi és viszonyrendszer: ENSZ, EBESZ, WTO, IMF, 
GUAM, Európa Tanács, Fekete-tengeri Gazdasági Együttműködési Szervezet 
tagja; 
EU együttműködés: 2016. január 1-vel lépett életbe EU – Ukrajna között az u.n. 
DCFTA, szabadkereskedelmi megállapodás. A kereskedelmi akadályok 2023-ig, 
fokozatosa épülnek le.
Terület: 603 628 km2

Népesség: 42,26 millió fő
Főváros: Kijev
Pénznem: hrivnya
Hivatalos nyelv: ukrán
Hívószám: +380



Főbb gazdasági mutatók:
 GDP növekedés 2018. II. negyedévében: 3,6%;
 Ipari termelés növekedése (január-július): 2,6%
 Kiskereskedelmi forgalom növekedése (január-július): +5,8%
 Infláció 2018. január 1-től: 3,6%  
 Jegybanki alapkamat: 17,5% (2017. október 26-án 12,5% volt, azóta 

fokozatosan emelkedik)
 Munkanélküliség: 9,9%
 Minimálbér 2018.január 1-től: 3723 UAH (cca. 38 ezer HUF)
 Átlagkereset, 2018. július: 9170 UAH (cca. 92 ezer HUF)

Gazdasági és 
politikai helyzetkép



Választások
2014. évi parlamenti választás eredménye alapján a legnagyobb létszámú 
parlamenti frakciók:
 Petro Porosenko Blokk – 136 képviselő
 Népfront – 81 képviselő
 Ellenzéki Blokk – 43 képviselő
 Önsegély – 26 képviselő
 Újjászületés párt – 24 képviselő
 Oleh Ljasko Radikális Pártja – 21 képviselő
A két legnagyobb létszámú frakciót adó párt alkotja a kormány koalíciót.
Elnökválasztás időpontja: 2019. március 31
Parlamenti választás időpontja: 2019. október 27
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Gazdaságpolitikai célok
A jelenlegi évi 3% körüli gazdaság növekedési ütem 5-7%-ra növelése
érdekében az ukrán kormány 5 prioritási célt határozott meg 2018
januárjában:

Az üzleti szféra 
transzparens 

hozzáférése az 
állami 

forrásokhoz

Az üzleti 
környezet 
javítása, 

dereguláció

A vállalkozások 
jogainak védelme

A vállalatok 
finanszírozáshoz 
hozzáférésének 

könnyítése

Innováció 
ösztönzése
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Média érdekcsoportok
STARLIGHTMEDIA
• 6 TV csatorna (SZTB, ICTV, Novij Kanal…)
• Tulajdonos: Viktor Pincsuk oligarcha

1+1 MEDIA GROUP
• 7 Tv csatorna (1+1, 2+2, TET, UNIAN TV…)
• Tulajdonos: Ihor Kolomojszki oligarcha (Privat Pénzügyi-Ipari Vállalatcsoport)

MEDIA GROUP UKRAINE
• TV és rádió csatornák, produkciós vállalatok, Segodnya újságkiadó
• Tulajdonos: Renat Ahmetov oligarcha (System Capital Management)

INTERMEDIA GROUP
- 9 TV csatorna (Inter, NTN, K1…)
- Tulajdonos: Dmitro Firtas (GDF Media Limited) és Szergej Lovocskin

United Media Holding (UMH) Group
• 8 rádiócsatorna (Autórádió, Retro FM, Lounge Fm…) 
• Tulajdonos: Szergej Kurcsenko oligarcha (VETEK csoport)

Kiemelkedő 
érdekcsoportok



Gazdasági érdekcsoportok

Rinat Ahmetov
SCM Group

www.scmgroup.com
Kb. 2200 millió USD

Energetika

Ihor Kolomojszki, Gennadij
Bogoljubov

Privat Group
Kb. 1200 millió USD

Kohászat, energetika, gépipar, 
bankszektor

Dmitro Firtas
DF Group

https://groupdf.com
Kb. 623 millió USD

Vegyipar, fémipar, agrárium, 
ingatlan, energetika

Petro Porosenko
Roshen, Ukrprominvest-Agro

www.upi-agro.com.ua
www.roshen.com
Kb. 589 millió USD

Élelmiszeripar, agrárium, 
gépipar, járműgyártás, védelmi 

ipar

Jurij Koszjuk
MHP

www.mhp.com.ua
Kb. 738 millió USD

Agrárium, baromfitartás, 
húsfeldolgozás

Andrii Verevszkij
Kernel Group

www.kernel.ua
Kb. 871 millió USD

Agrárium

Kiemelkedő 
érdekcsoportok

http://www.scmgroup.com/
https://groupdf.com/
http://www.upi-agro.com.ua/
http://www.roshen.com/
http://www.mhp.com.ua/
http://www.kernel.ua/


GDP növekedés és infláció előrejelzések
Az ukrán kormány 2018. július 11-i ülésén hagyta jóvá a 2019-2021 közötti három
éves szociális és gazdaságfejlesztési előrejelzést, melynek alapprognózisa szerint a
GDP és infláció várható értékei:

Év GDP növekedés, % Infláció, %
Kormány IMF Kormány IMF

2018 3,2 3,2 9,9 11
2019 3 3,3 7,4 8
2020 3,8 3,5 5,6 6,5
2021 4,1 3,7 5 5,5

Kilátások



Kormányzati beruházási prioritások, szektorális fókusz

• Agráripari komplexum
• élelmiszertermékek gyártása
• bioüzemanyag előállítása

• Lakás és közműszolgáltatás
• hulladékgazdálkodási létesítmények létrehozása
• vízellátó és vízelvezető rendszerek felújítása, építése

• Gépészeti fejlesztések
• importhelyettesítő elektronikai és optikai termékek
• gépek és berendezések, gépjárművek gyártása

• Üdülés és rekreáció 
• üdülő- és szabadidős létesítmények építése
• idegenforgalmi infrastruktúra építése

• Közlekedési infrastruktúra
• Feldolgozóipar

Ezen prioritások 
meghatározását az „Új 

munkahelyek 
teremtése érdekében 
történő befektetési 

tevékenység 
ösztönzéséről” szóló 

törvény írja elő. A 
jelenleg is hatályos 

prioritásokat egy 2013. 
évi kormányrendelet 

tartalmazza:

Kilátások



Védelmi ipar
 Stratégiai prioritás a NATO 

kompatibilis eszközfejlesztés
 Növekvő költségvetési kiadások
 Komoly háttéripar és K+F 

képességek
 High-tech elektronikai fejlesztések
 Világszínvonalú , saját fejlesztésű 

radar és rakétatechnológia

Feltételezett jövőbeli húzóágazatok
Járműgyártás

 Beruházási kedvezmények adhatnak 
lökést az ágazatnak

 Hatalmas belső piac, növekvő 
kereslet (vasút, szgk)

 Busz, szgk, mozdony, vagon, hajó, 
repülő gyártási kompetenciák

 Elérhető képzett munkaerő
 Hiányos hazai beszállítói háttéripar

Mezőgazdaság
 14,4 millió HA gabona; 6,7 millió HA 

napraforgó; 4,25 millió HA kukorica 
vetésterület

 Export húzóágazat, EU-n kívüli piacok
 Hatalmas fejlesztési potenciál a 

feldolgozóiparban

Energetika
 Stratégiai prioritás az energetikai 

függetlenség
 Jelentős szénvagyon, feltáratlan 

földgáz mezők
 Technikai és technológia 

modernizációra szoruló ágazat

Kilátások



Piacra lépési nehézségek, korlátozások
Külföldieket érintő korlátozások

 Termőföld tulajdonszerzés nem 
megengedett, kizárólag földbérlet 
(cég és magánszemély)

 Erdőgazdálkodás: csak ukrán 
magán és jogi személy

 Privatizáció: 25% feletti állami 
tulajdonú cég nem vásárolhat

 Egészségügyi szolgáltatás: 
megfelelés az ukrán törvények 
szerinti követelményeknek

 Oktatás: intézményvezető kizárólag 
ukrán állampolgár

 Pénzügyi szolgáltatás: kizárólag 
helyi biztosítók és bankok

Piaci nehézségek
 Az üzleti kommunikáció nyelve az 

orosz (esetleg ukrán), az angol 
szerepe másodlagos.

 Személyes kapcsolatokra épülő 
üzleti kultúra.

 Vámkezelés – vámbróker bevonása 
javasolt

 Drága banki szolgáltatások és 
hitelek (L/C helyett előre fizetés az 
elfogadott)

 Nem teljesen liberalizált 
devizagazdálkodás cégek részére

 Magas szintű korrupció a 
társadalom minden szintjén

Kilátások



Adókörnyezet rövid bemutatása
Ukrajna Adózási Törvénykönyve: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
• Jelen dia kizárólag tájékoztató jellegű! Ukrajnai vállalkozás indítása esetén minden esetben

javasoljuk ukrán nyelven (is) beszélő szakképzett jogász, könyvelő vagy adószakértő segítségével
áttekinteni Ukrajna éppen hatályos Adózási Törvénykönyvét!

• ÁFA alapértéke: 20%

Kedvezményes ÁFA: 7% (orvosi eszközök, gyógyszerkészítmények)

0% (nemzetközi személy és áruszállítás, vámmentes kereskedelmi
üzletek, Ukrajna vámterületéről történő áruexport)

• Vállalati nyereségadó: 18%

• Személyi jövedelemadó kulcsa: 18%

Kedvezményes 5% adókulcs: banki megtakarításokból származó kamatok, osztalékok

• Jövedéki adóköteles termékek: etilalkohol és alkoholtartalmú italok, sörök; dohánytermékek, dohány
és ipari dohánypótlók; kőolajtermékek, cseppfolyósított gáz; személygépkocsik, vázak, utánfutók, fél-
utánfutók, motorkerékpárok; elektromos energia.

Kilátások

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17


Forrás: KSH
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Kormányközi vegyes bizottságok és munkacsoportok, mint a 
gazdaságdiplomáciai kapcsolatok keretrendszere

Vegyes bizottságok
 Határon Átívelő Együttműködést Szolgáló 

Magyar-Ukrán Kormányközi Vegyes Bizottság
 Magyar-Ukrán Közúti Fuvarozási Vegyes 

Bizottság
 Magyar-Ukrán Kombináltfuvarozási Vegyes 

Bizottság
 Magyar-Ukrán Tudomány és Technológiai 

Vegyes Bizottság
 Magyar-Ukrán Határvízi Vízgazdálkodási 

Bizottság
 Magyar-Ukrán Vasúti Határforgalmi Vegyes 

Bizottság
 Magyar-Ukrán Környezetvédelmi Vegyes 

Bizottság

Munkacsoportok
 Magyar-Ukrán Mezőgazdasági 

Munkacsoport
 Magyar-Ukrán Közlekedési 

Munkacsoport
 Magyar-Ukrán Turisztikai 

Munkacsoport

Gazdasági és 
Kereskedelmi 
kapcsolatok



Promóciós rendezvények

Magyar vállalati attitűd

 FÁK piacokon járatlan magyar
exportőrök gyakran távolságtartók és
túlzottan óvatosak.

 Saját felmérés alapján 158 magyar KKV
gyártó-exportőr termékeit
azonosítottuk be az ukrán piacon.
Cégek száma ágazatok szerint:

Agrár – 23 Vegyipar – 20
Elektronika – 9 Orvostechnika – 7 
Élelmiszer – 30 Műanyagipar – 10 
Építőipar – 4 Gépipar – 39 
Faipar – 3 Gyógyszeripar – 3 
Egyéb (kerámia, IT, papír, textil) – 10 

Megvalósult üzleti rendezvényeink 2018-ban

 Üzleti fókuszú borbemutató (6 magyar cég)
 Grain Expo agrárkiállítás (7 cég)
 Auchan "Nemzetek Konyhája" beszállítói 

promóciós program (3 magyar cég)
 Célzott partnerkeresés egy magyar gépipari 

cég részére
 Célzott partnerkeresés két magyar fagyasztott 

élelmiszergyártó cég részére
 Célzott partnerkeresés két magyar tervező 

cég részére

Tervezett rendezvényeink 

 Beutazó delegáció: ukrán magánkórházak
 Auchan "Nemzetek Konyhája 2019" program
 Célzott partnerkeresés magyar IT cég részére
 KLASS szupermarkethálózat beszállítói program

Kereskedelmi 
kapcsolatok



Kétoldalú áruforgalom termékcsoport szinten, 
2017 év, 2018. év (1-6 hó), MUSD

2017
2018. 1-6 hó (2017 azonos időszakhoz 

viszonyítva, %)
Termékcsoport Export Import Export Import

Élelmiszer, ital, 
dohány

118,2 54,4 73,5 (+21%) 31,7 (+20,9%)

Nyersanyagok 24,6 184,4 17 (+13,8%) 142,2 (+97%)

Energiahordozók 302,8 762,1 138,1 (+5%) 228 (-46,7%)

Feldolgozott 
termékek

653,5 208,3 344 (+3,8%) 118,4 (+31,8%)

Gépek, gépi 
berendezések

833,6 619,6 553,6 (+36,4%) 410,9 (+48,3%)

Összesen 1932,7 1828,8 1126,4 (+19,2%) 931,4 (+4%)

Export áruszerkezet és hozzáadott érték: a magyarországi KKV gyártók jellemzően magas hozzáadott 
értékű késztermékeket, míg a multinacionális cégek OEM vagy cserealkatrészeket helyeznek el az 
ukrán piacon.

Kereskedelmi 
kapcsolatok



Fontosabb gazdasági vonatkozású kétoldalú megállapodások
• 30/1996. (II.26.) Korm. rend. - Légiközlekedési Egyezmény
• 41/1996. (III. 20.) Korm. rend. – Egyezmény növényegészségügyi és növényvédelmi 

együttműködésről
• 75/1996. (V.30.) Korm. rend. Egyezmény a vámügyekben történő segítségnyújtásról
• 176/1996. (XI.29.) Korm. rend. – Egyezmény az államhatáron megvalósuló vasúti 

forgalomról
• 57/1999. (IV.7.) Korm. rend. – Állategészségügyi Egyezmény
• 68/1999. (V.21.) Korm. rend. – Egyezmény határon átnyúló együttműködésről
• 1999. évi XXIX. Tv. Megállapodás a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről 
• 1999. évi XXX. Tv. Egyezmény a kettős adóztatás elkerüléséről
• 80/2007. (IV. 25) Korm. rend. Gazdasági együttműködési megállapodás
• 2013. évi LXI. Tv. Megállapodás a nemzetközi kombinált árufuvarozásról
• Az ukrán állampolgárok biometrikus útlevéllel 2017 június 1-től vízummentesen 

utazhatnak EU országokba.

Kereskedelmi 
kapcsolatok



Üzleti környezetre vonatkozó gyakorlati tudnivalók: állami 
ünnepek, üzleti kultúra

Ukrán állami ünnepek:
 Január 1 – Újév
 Január 7 – Ortodox Karácsony
 Március 8 – Nemzetközi Nőnap
 Május 1 – Munka Ünnepe
 Május 9 – Győzelem Napja
 Június 28 – Ukrajna Alkotmányának 

Napja
 Augusztus 24 – Ukrajna 

Függetlenségének Napja
 Október 14 – Ukrajna Védelmezőjének 

Napja
 December 25 - Karácsony

Üzleti kultúra:
 Fogjunk kezet mindenkivel érkezéskor 

és távozáskor;
 Ukrán üzletemberek kevésbé 

formálisak, mint a nyugatiak;
 Előnyös lehet kormányszervnél 

dolgozó emberekkel is kapcsolatot 
tartani;

 A személyes szimpátia meghatározó, 
az éttermi meghívás is ennek része;

 Javasolt az ukrán vagy az orosz nyelv 
alkalmazása a tárgyalás során.

Kereskedelmi 
kapcsolatok



Beviteli szabályozás sajátosságai, különleges előírások

 2018. január 1-től Ukrajna teljesen 
átállt a termékek és szolgáltatások 
tanúsításának európai elvek 
szerinti megfelelősségének 
igazolására vonatkozó eljárásokra

Bizonyos termékek esetében továbbra is 
szükség van közegészségügyi vagy 
járványügyi tanúsítványra, különösen az 
alábbi területeken:
• Élelmiszerek
• Élelmiszer alapanyagok
• Orvostechnikai eszközök
• Gyógyászati célú termékek
• Növény védőszerek
• Mezőgazdasági vegyianyagok
A vizsgálatokra vonatkozó előírások az 
alábbi honlapon találhatóak meg:  
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4004-
12/page

 A tanúsítványokat 1-5 év közötti 
érvényes időtartamra adják ki.

 Az erre szakosodott vállalkozások 3-
14 nap alatt intézik el az adott 
tanúsítványt.

Kereskedelmi 
kapcsolatok

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4004-12/page


Bankrendszer, ajánlott fizetési módozatok (nemfizetési kockázat szintje), 
árfolyamkockázat

Fizetés
 Általánosan elfogadott mód az előre fizetés;
 L/C lehetséges, de a magas bankköltségek 

miatt ritka
 Halasztott fizetés csak bejáratott partnereknél, 

nyitva szállítás nem ajánlott

Bankrendszer
 Kétszintű bankrendszer
 Célszerű az OTP Bank Ukraine vagy 

más külföldi tulajdonú bankok 
szolgáltatásait igénybe venni

 Ukrán magántulajdonú bankokat 
nem ajánlunk 

OTP csoport szolgáltatásai
 Hitelezés: OTP Bank Ukraine:

www.otpbank.com.ua
 Lízingelés: OTP Leasing: 

www.otpleasing.com.ua
 Faktoring tevékenység: OTP Factoring Ukraine

http://otpfakt.com.ua

Árfolyamkockázat

 Az instabil ukrán politikai és gazdasági 
helyzet miatt magas árfolyamkockázattal 
és volatilitással kell számolni.

 Az árfolyamkockázat kiküszöbölésére 
javasoljuk az ügyletek euróban vagy 
dollárban történő bonyolítását.

Kereskedelmi 
kapcsolatok

http://www.otpbank.com.ua/
http://www.otpleasing.com.ua/
http://otpfakt.com.ua/


Üzleti partnerek ellenőrzésének módja

Cégbírósági adatok
(tevékenység, tulajdonosi kör)

https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch

Adótartozás
http://sfs.gov.ua/businesspartner

Bírósági eljárás
http://reyestr.court.gov.ua

Mérleg, gazdasági vagy pénzügyi adatok még fizetős szolgáltatásként sem 
hozzáférhetőek! Kötelező kamarai nyilvántartás nincs.

Kereskedelmi 
kapcsolatok

https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch
http://sfs.gov.ua/businesspartner
http://reyestr.court.gov.ua/


Ukrajnában található partnerszervezetek - kamarák
Magyar üzleti kapcsolatok szempontjából releváns kereskedelmi és iparkamarák:

Ukrán Kereskedelmi és Iparkamara https://www.ucci.org.ua

Kijevi Kereskedelmi és Iparkamara http://kiev-chamber.org.ua

Kárpátaljai Kereskedelmi és Iparkamara https://www.tpp.uzhgorod.ua

Lvovi Kereskedelmi és Iparkamara https://lcci.com.ua

Harkovi Kereskedelmi és Iparkamara https://www.kcci.kharkov.ua

Kijev Megyei Kereskedelmi és Iparkamara http://bctpp.com.ua/#!/

Dnyipropetrovszki Kereskedelmi és Iparkamara http://cci.dp.ua

Odesszai Kereskedelmi és Iparkamara http://www.orcci.odessa.ua

Zsitomiri Kereskedelmi és Iparkamara http://www.zhcci.org.ua

Kereskedelmi 
kapcsolatok



Ukrajnában található szakmai szövetségek
UKRAINIAN LEAGUE OF INDUSTRIALISTS AND ENTREPRENEURS http://uspp.ua/

ASSOCIATION OF SMALL, MEDIUM-SIZED AND PRIVATIZED 
ENTERPRISES OF UKRAINE http://www.spmsppu.kiev.ua/ 

ASSOCIATION OF INTERNATIONAL AUTOMOBILE CARRIERS OF UKRAINE http://www.asmap.org.ua/ 

Association of International Freight Forwarders of Ukraine http://ameu.org.ua/en/ 

UKRAINIAN AGRARIAN CONFEDERATION http://agroconf.org/

UKRAINIAN GRAIN ASSOCIATION http://uga.ua/

UNION OF DAIRY ENTERPRISES OF UKRAINE http://www.molsouz.org.ua/

UKRVINPROM, UKRAINIAN CORPORATION ON GROWING AND WINE 
MAKING INDUSTRY http://ukrvinprom.ua/ 

UKRAVTOPROM, Ukrainian Motor Vehicle Manufacturers Association http://ukrautoprom.com.ua/en

UKRAINIAN ASSOCIATION OF LIGHT INDUSTRY ENTERPRISES http://ukrlegprom.org.ua/ 

UNION OF POULTRY FARMERS OF UKRAINIAN, ASSOCIATION www.poultryukraine.com/

Kereskedelmi 
kapcsolatok



Ukrajnában található exportösztönző szervezetek

Export Promotion Office https://epo.org.ua

„DerzsZovnyisInfo” Állami Vállalat www.ukrexport.gov.ua

Exporters and investors council under the МFA of Ukraine https://rei.mfa.gov.ua/en
/about-council/activity

Organization of International Economic Cooperation

https://www.ucci.org.ua/
en/services/organization-
of-international-
economic-cooperation

Exportőröket Támogató Központ

https://ukraine-
eu.mfa.gov.ua/ua/Ukraine
+-+EU+export-
import+helpdesk+/contac
t+us

Kereskedelmi 
kapcsolatok



Partnerkeresési módjai, közvetlen üzleti lehetőségek

KGA iroda üzletfejlesztési eszközei:
 Partnerlista saját és nemzetközi 

adatbázisból;
 célzott partnerkeresés, tárgyalások 

leszervezése;
 cégbemutató a saját vagy külső helyszínen;
 céginformációk, kapcsolati hálózat 

feltérképezése;
 versenytársak, versenyhelyzet elemzés, 

piaci információk.

Kiállítások
Fontosabb nemzetközi 

kiállítások listája:
www.eventseye.com
www.auma.de

Teljes kiállítási lista:
Az ukrán Külügyminisztérium 

honlapján vagy a kijevi 
Magyar Nagykövetségen

Közbeszerzés: www.prozorro.gov.ua vagy a 
magyar Exim Bank nemzetközi tenderfigyelő 
szolgáltatásán keresztül

 Kamarai hírlevél
 Forgalmazók közvetlen 

megszólítása

Kereskedelmi 
kapcsolatok

http://www.eventseye.com/
http://www.auma.de/
http://www.prozorro.gov.ua/


Fizetési módok, értékesítési csatornák

Értékesítési csatornák
 Élelmiszer: Metro, Auchan, Silpo hálózatok 

esetében közvetlenül, mások esetében 
disztribútorok bevonásával.

 Orvostechnika: forgalmazón keresztül
 Gépipar: szervízszolgáltatást is elvállaló 

forgalmazón keresztül
 ICT: felhasználóknak közvetlenül
KGA minden esetben javaslatot tud tenni a megfelelő 
csatornákra.

Fizetés
 Általánosan elfogadott mód az 

előre fizetés;
 L/C lehetséges, de a magas 

bankköltségek miatt ritka
 Halasztott fizetés csak bejáratott 

partnereknél, nyitva szállítás nem 
ajánlott

Vám, szállítmányozási előírások
 Alapinformációk:
https://www.mdoffice.com.ua/ru/aMDOGoodsList.
html
 Az előírások egyre inkább közelítenek az uniós 

szabályozáshoz;
 vámbróker bevonása javasolt.

Importengedélyek

 Engedélyköteles: fegyver, katonai és
polgári védőeszközök, védő-ellenőrző
berendezés, tűzoltó és tűzjelző
berendezés, olajszármazék, bizonyos
építőanyagok, sugárzásmérő eszközök,
városi villamosok.

 Csökken a kötelező bevizsgálás alá eső
termékek száma.

Kereskedelmi 
kapcsolatok

https://www.mdoffice.com.ua/ru/aMDOGoodsList.html


Befektetési kapcsolatok - magyar tőkekihelyezés
 819 magyar érdekeltségű bejegyzett 

vállalkozás (2018. szeptemberi állapot)
 Jelentősebb magyar befektetők:

- OTP Bank csoport – pénzügyi 
szolgáltatások

- Richter, Egis – gyógyszeripar 
- KÉSZ Holding, Masterplast – építőipar
- MOL – vegyipar
- Penograin, Agrofeed – agrárium
- A-Lap – gépipar 

Ukrajna befektetésösztönzési ügynöksége: 
UkraineInvest https://ukraineinvest.com/

Kormányzati, beruházást ösztönző 
kedvezmények NINCSENEK! Kommunikált FDI 
előnyök:

 Képzett munkaerő, költséghatékony helyi 
termelés, „egzotikus” külpiacok és 
kereskedelmi megállapodások széles köre

 Ipari parkok növekvő száma
 42 milliós piac, EU integráció

 Megállapodás a beruházások 
elősegítéséről és kölcsönös védelméről 
(1996)

 Egyezmény a kettős adóztatás 
elkerüléséről (1999)

 Munkavállalás a területileg illetékes Munkaügyi 
Központ engedélyéhez kötött. 

 A munkaadó nyilatkozatban ad magyarázatot a 
külföldi munkavállaló szükségességére. 

 Az engedély 1 évre igényelhető, + 1 évvel 
hosszabbítható. 

 Az ügyintézés kb. 1 hónap.

https://ukraineinvest.com/


Befektetési kapcsolatok - cégalapítás
Legelterjedtebb cégforma a KFT („ТОВ”).

 Alapító lehet mind ukrán mind külföldi
állampolgár/jogi személy.

 Az alaptőke mértéke nincs szabályozva,
így lehet akár 1 UAH.

 Készpénz mellett ingó és ingatlan vagyon
is apportálható.

Szükséges dokumentumok
Fizikai személy
 Személyi ig.másolata (hitelesített fordítással);
 ukrán adóazonosító szám (3-4 nap).
Jogi személy 
 Közjegyző által hitelesített cégkivonat másolata; 
 alapiratok másolata (alapszabály, jegyzőkönyv);
 statisztikai hivatal igazolása;
 hitelesített, ukrán nyelvre fordított külföldi 

cégkivonat.

 A szükséges helyi igazolások beszerzése a
bürokratikus rendszernek miatt
kivételesen időigényes, szakosodott
ügyvédi irodák szolgáltatásainak
igénybevétele javasolt.

 Az ügyvédi irodák 100 és 350 USD közötti
összeg ellenében 5 nap alatt garantálják a
teljes regisztrációs folyamat lebonyolítását.

 Valamennyi és hibátlan okmány megléte esetén
az Állami Regisztrációs Hivatal díjmentesen, 24
órán belül bejegyzi a vállalkozást.



Mezőgazdasági gépek és 
technológiák

Élelmiszer

Vízgazdálkodás, 
szennyvízkezelési 

technológiák

Elektronikai 
mérőműszerek

Gépipar

Orvostechnika

Építőipari tervezői 
szolgáltatások

Állategészségügy

Együttműködési lehetőségek



Mezőgazdasági gépek és technológiák - potenciális vevők
TOP 20 VERTIKÁLIS AGRÁRINTEGRÁTOR

UkrLandFarming www.ulf.com.ua Növény, vetőmag, tej, hús, tojás, 
cukorgyártás 654 000 HA

«ТАС АГРО» www.tasagro.com Svéd érdekeltségű cég, 
növénytermesztés, tejtermelés, 
88 000 HA 

«Кернел» www.kernel.ua Napraforgóolaj, gabonatárolás, tejelő 
szarvasmarha-tenyésztés, 390 000 HA

СП «НИБУЛОН» www.nibulon.com Növénytermesztés, állattenyésztés, 
takarmány, 82,500 HA

«Мироновский
Хлебопродукт»

www.mhp.com.ua Baromfihús termelés (piac és 
régióvezeő), gabona és takarmány, 
370 000 HA

Сварог Вест Груп www.svarog-agro.com Gabona-, olajos magvak, vetőmag, 
tej, hús marha, gyümölcs, bio, 80 000 
HA

«Астарта-Киев» www.astartaholdi
ng.com

Cukor, tejgyártás, szója feldolgozás, 
biogáz előállítás, 250 000 HA

Свитанок www.kovalivka.net Búza, árpa, kukorica, borsó, szója, 
cukorrépa, burgonya, 80 000 HA

«Украинские
аграрные
инвестиции»

www.uai.kiev.ua Búza, kukorica, napraforgó, repce, szója, 
árpatermesztés, 220 000 HA

УкрАгроКом
«Гермес-Трейдинг»

www.ukragrocom.com
www.ukragrocom.com

Növénytermesztés, állattenyésztés, 
gabona és olajos magvak 
kereskedelme, cukorgyártás.
szociális projektek, 75 000 HA

«Индустриальная
молочная
компания»

www.imcagro.com
.ua

Kukorica, búza, napraforgó, szója, 
burgonya, terménytárolás és 
feldolgozás, tejtermelés, 137 000 HA

LNZ Group www.lnz.com.ua Cukorrépa, kukorica, napraforgó, 
repce, állattenyésztés. 60 000 HA

«Мрия
Агрохолдинг»

www.mriya.ua Búza, repce, kukorica, cukorrépa, 
burgonya, hajdina, árpa, borsó és 
szója,185 000 HA

Агротрейд www.agrotrade.ua Mezőgazdasági termékek termelése, 
feldolgozása, tárolása és 
értékesítése, 65 000 HA

Торговый дом
«Украгропром»

www.td-uap.com Vetőmagtermesztés, 107 000 HA РОСТОК-ХОЛДИНГ www.rostokholding.com Növénytermesztés (kukorica, 
napraforgó), állattenyésztés, 
gabonatárolás, 60 000 HA

«Аграрные
системные
технологии»

www.ast.ua Szemes termény, tárolás, feldolgozás, 
100 000 HA

VITAGRO www.vitagro.net Növény,, állattenyésztés, gyümölcs, 
gabona feldolgozás, 60 000 HA

HarvEast www.harveast.co
m

Növénytermesztés, tejtermelés, 
takarmány, vetőmag, 97 000 HA

Винницкая агро-
пром. группа

www.vapg.com.ua Növénytermesztés, állattenyésztés, 
50 000 HA

Kiemelt ágazatok
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Mezőgazdasági gépek és technológiák – potenciális vevők
TOP FÜGGELTEN MEZŐGAZDASÁGI GÉPIMPORTŐRÖK

Аграрная
Индустриальная
Компания

www.aico.com.ua ПОЛЕТЕХНІКА www.poletehnika.co
m.ua

АГРО-ТЕХНОЛОГІЇ 
ГРУП, ТОВ

www.ag-tng.com.ua

ООО «Торговый
дом
«Агроальянс»

www.agroaliance.com
.ua

ПрофіАгро www.profiagro.com.
ua

«Агро-Темп» www.agro-temp.com.ua

Агроресурс www.agro.kr.ua ТОВ «Спектр-
Агро»

www.spectr-
agro.com

ПП "Агро СМАП" www.agro-smap.uaprom.net

ТОВ Агрохім ПП www.agrokhimpp.ub.
ua

ООО 
«Техноторг»

www.technotorg.co
m

Торговый Дом 
«АГРИС»

www.tdagris.com

АСТА www.asta-ua.com Ювента ПП www.uventa.co.ua АГРОСТРУКТУРА, 
ТОВ

www.agrostructura.com.ua

ПОЛЕТЕХНІКА www.poletehnika.co
m.ua

«Техника і 
технологии»

www.t-i-t.com.ua ТОВ 
«Агротехсоюз»

www.ats.in.ua

Волынская
Фондовая
Компания

www.vfc.com.ua Агрионикс" www.agrionyx.com.
ua

Astra Group 
(magyar tulajdonú)

www.astra-group.com.ua

ТОВ 
«КЕТ УКРАЇНА»

www.ket-
ukraine.com.ua

ООО 
«Техинвест-
СХ»

www.techinvest.co.u
a

АГРОСПЕЙС, ТОВ www.agrospace.com.ua

МЧП «Лыбидь» www.selhozpostavka.
com.ua

АГРОСТРУКТУ
РА, ТОВ

www.agrostructura.c
om.ua

Новофарм www.novo-farm.com.ua

Versenytársak: nagyszámú helyi, ill. cseh, lengyel, német, olasz és amerikai gépgyártók

Kiemelt ágazatok
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Élelmiszeripar – potenciális vevők

TOP ÉLELMISZERFORGALMAZÓK ÉS IMPORTŐRÖK

KISKERESKEDELMI HÁLÓZATOK IMPORT, NAGYKER

FOZZY GROUP www.silpo.ua Közvetlen import, 
országos lefedettség Asnova Co. www.asnova.com Finefood, ital

Novus www.novus.com.ua
32 szupermarket, főleg 
az ország központi 
megyéiben

LAN Ukraine www.lanukr.com
Konzerv, szósz, tészta, 
fűszer, alkoholmentes 
ital

ATB-Market www.atbmarket.com 16 megyében 670 
egység TOV TROPIK www.tropik.ua Zöldség-gyümölcs 

Varus www.varus.ua

Nemzeti élelmiszer-
lánc, azóta 55 
szupermarket a 
központi régióiban

Vsesvit Group 
www.vsesvit-
group.com.ua

Ital, konzerv, szósz, 
növényi olaj, édesipari és 
tejtermékek

Auchan www.auchan.ua 22 egység országszerte Ascope Ukraine www.ascop.ua
Fast food hálózatok 
beszállítója: minden 
McDonalds alapanyag

Metro Cash & 
Carry Ukraine

www.metro.ua 26 egység országszerte
UFC Ukrainian Fruit
Company

www.ufc.ua Gyümölcs

VolWest Group
www.nashkraj.ua
www.volwestgroup.co
m

18 megyében 221 
egység

Store Food
Disctribution

www.storefood.com.
ua

Konzerv, ketchup, 
„healthy food”

Velyka Kishenia + 
Velmart

www.kishenya.ua
www.velmart.ua

7 városban 36 Kishenia, 
Select és Express + 27 
Velmart

Freshbaza
www.freshbaza.com.
ua

Mindenféle import 
élelmiszer, 7 saját bolt

Versenytársak: nagyszámú helyi és európai élelmiszergyártók

Kiemelt ágazatok
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Vízgazdálkodás, szennyvízkezelési technológiák
Projektgazdák, konkrét projektek

Együttműködést kereső projektgazdák Magyar partnerek részére kiajánlott konkrét projektek 
(valamennyi saját forrás minden esetben rendelkezésre áll)

Csernyihiv megyei 
adminisztráció

www.cg.gov.ua Szennyvíz és ivóvíz
„Csernyihiv megyei tüdőgondozó” 
egészségügyi intézmény 
szennyvíztisztító telepépének felújítása

345 000 EUR
Projektgazda: 
Csernyihiv megyei 
tüdőgondozó intézet

Hmelnyicki város
www.khmelnytsky.c
om

Szennyvíz és ivóvíz
Csernyihiv megye Korop település 
víztisztítótelepének felújítása

197 000 EUR Projektgazda: Korop
községi tanács

Szumy megyei 
Kereskedelmi és 
Iparkamara

www.cci.sumy.ua Ivóvíz
Hmelnyicki város (csak egy helyben 
kitermelt ásványt, a Saponite-ot
használó technológia jöhet szóba)

Szennyvíz:
500 millió Ft
Ivóvíz: kb. 50 
millió Ft. 

Projektgazda: 
Hmelnyicki városi 
adminisztráció

Vinnyica megyei 
adminisztráció

www.vin.gov.ua Ivóvíz Hnivany magas vas tartalmú artézi 
kutjainak tisztítása

A választott 
megoldás
függvénye

Projektgazda: Hnivany
városi adminisztráció

Poltava Vodokanal
www.vodokanal.polt
ava.ua

Szennyvíz Klimentovo üdülőtelep ivóvízminőségű
vízellátása

A választott 
megoldás
függvénye

Projektgazda: Szumy
megyei KIK

Dnyipro Vodokanal
www.vodokanal.dp.
ua

Szennyvíz Szupronovszki ipari komplexum biológiai 
szennyvíztisztítójának felújítása

Tanulmány
szükséges

Projektgazda: Poltava 
Vodokanal

Zsitomir megyei 
adminisztráció

www.oda.zt.gov.ua Szennyvíz és ivóvíz
Irpiny városi szennyvíztisztító telepének 
megépítése

Tanulmány 
kész, ajánlat 
szükséges

Projektgazda: Irpiny
városi adminisztráció

Vodokanal Karpatviz
www.karpatviz.com.
ua

Szennyvíz és ivóvíz
Kozelecki járási Oszter város biológiai 
szennyvíztisztító létesítményének 
nagyjavítása 

90.000 EUR Projektgazda: Oszter
városi tanács

Versenytársak: nincs verseny, a finanszírozási megoldást vagy könnyítést / társfinanszírozást is kínáló 
kivitelező kaphatja a projektet.

Kiemelt ágazatok

http://www.cg.gov.ua/
http://www.khmelnytsky.com/
http://www.cci.sumy.ua/
http://www.vin.gov.ua/
http://www.vodokanal.poltava.ua/
http://www.vodokanal.dp.ua/
http://www.oda.zt.gov.ua/
http://www.karpatviz.com.ua/


Elektronikai mérőműszerek

Versenytársak: hazai + japán és német gyártók. Bizonyos területeken kínai termékek.

Kiemelt ágazatok

Kiemelt piacszerzési területek

Ágazatok Méréstechnikai területek
Néhány potenciális 

partner
web

Energetika
Sugárzásmérő műszerek, geodéziai mérőműszerek, 

szenzorok
Energoatom www.energoatom.kiev.ua

Környezetvédelem
légszennyezettségmérő

Kramatorsk városi 
önkormányzat

www.krm.gov.ua

természetes vizek minőségét mérő eszközök
Állami vízügyi hatóság 

+ önkormányzatok
www.davr.gov.ua

Ipar

Autóipari tesztrendszerek, gyártástechnológiai 
mérőműszerek, nyomás- és vízszintérzékelők, 

nyomástávadók, gáz- és folyadékszennyező 
komponensek koncentrációját monitorozó

mérőműszerek

Bogdan
Ukrtatnafta

NKMZ
Farmak

www.bogdan.ua
www.ukrtatnafta.com

www.nkmz.com
www.farmak.ua

Távközlés
Távközlési berendezések és távközlési hálózatok 

jellemzőinek mérése
Ukrtelecom http://new.ukrtelecom.ua

Élelmiszergyártás
Folyékony élelmiszer áramlási sebességének és 

mennyiségének mérésére 
Milk Alliance csoport

Галичина
www.milkalliance.com.ua
www.galychyna.com.ua

Mezőgazdaság Gabonatechnikai mérőműszerek
Astarta

Technotest
http://astarta.ua

www.technotest.com.ua

Közlekedés Vasúti mérőeszközök Ukrzaliznytsia www.uz.gov.ua/en/

http://www.energoatom.kiev.ua/
http://www.krm.gov.ua/
http://www.davr.gov.ua/
http://www.bogdan.ua/
http://www.ukrtatnafta.com/
http://www.nkmz.com/
http://www.farmak.ua/
http://new.ukrtelecom.ua/
http://www.milkalliance.com.ua/
http://www.galychyna.com.ua/
http://astarta.ua/
http://www.technotest.com.ua/
http://www.uz.gov.ua/en/


Gépipar 
(fémmegmunkáló gépek és ipari automatizálás)

Versenytársak: kínai, török és nyugat-európai gyártók.

Kiemelt ágazatok

Kiemelt piacszerzési területek

Megcélzott ukrán szegmensek Néhány potenciális partner web

Nehézgépgyártás
Svet Shakhtyora

NKMZ
www.shaht.kharkov.ua

www.nkmz.com

Mezőgépgyártás
Zavod Kobzarenko

Chervona Zirka
Lozov Machinery

www.kobzarenko.com.ua
www.elvorti.com

www.lozovamachinery.com

Járműgyártás
Bogdan

Kryukov Railway Car Building Works
Harkovi traktorgyár

www.bogdan.ua
www.kvsz.com
www.xtz.ua/en

Védelmi ipar Malyshev Plant www.malyshevplant.com

Ipari szivattyú gyártók
Kharkovmash

Nasosenergomash
Terra Machine

www.kharkovmash.com
www.nempump.com

www.terrapumps.com.ua

Energetika
Ukrneftezapchast

Technosintez
Ersit

www.ukrnz.com.ua
www.technosintez.com

www.ersit.com.ua

http://www.shaht.kharkov.ua/
http://www.nkmz.com/
http://www.kobzarenko.com.ua/
http://www.elvorti.com/
http://www.lozovamachinery.com/
http://www.bogdan.ua/
http://www.kvsz.com/
http://www.xtz.ua/en
http://www.malyshevplant.com/
http://www.kharkovmash.com/
http://www.nempump.com/
http://www.terrapumps.com.ua/
http://www.ukrnz.com.ua/
http://www.technosintez.com/
http://www.ersit.com.ua/


Orvostechnika

Versenytársak: amerikai, nyugat-európai és japán gyártók

Kiemelt ágazatok

Kiemelt piacszerzési területek

Állami egészségügyi 
ellátó rendszer

Közbeszerzési eljárás keretében

Magánkórházak

Legjobb ajánlat, ár-érték arány 
szerint

Kijevi Baleseti Kórház
https://bsmp.kiev.ua/

Dobrobut hálózat 
www.dobrobut.com

Odessza Megyei Kórház
www.mednet.odessa.ua

Into-Sana
www.kiev.into-sana.ua

Harkovi Oktató Kórház
www.studhosp.city.kharkov.ua

Medicom
www.medikom.ua

Lemberg Megyei Baleseti Kórház
www.emergency-hospital.lviv.ua

Ameda
www.ameda.com.ua

Lemberg városi gyermek kórház
www.mdkl.lviv.ua

Viva hálózat
https://viva.clinic/

Kárpátalja Megyei Kórház
www.uoz-

zak.gov.ua/korporations/onko/stru
cture

Verum
www.verum.ua

https://bsmp.kiev.ua/
http://www.dobrobut.com/
http://www.mednet.odessa.ua/
http://www.kiev.into-sana.ua/
http://www.studhosp.city.kharkov.ua/
http://www.medikom.ua/
http://www.emergency-hospital.lviv.ua/
http://www.ameda.com.ua/
http://www.mdkl.lviv.ua/
https://viva.clinic/
http://www.uoz-zak.gov.ua/korporations/onko/structure
http://www.verum.ua/


Kiemelt ágazatok

Építőipari tervezői szolgáltatások

Kiemelt piacszerzési területek

Ingatlanfejesztőkkel
együttműködve

KAN Development
www.kandevelopment.com

Magánkórházak fejlesztési
elképzelései mentén

Verum
www.verum.ua

GEOS
www.geos.ua

Dobrobut hálózat 
www.dobrobut.com

Kyiv Invest-Build
www.kievinvestbud.com.ua

Into-Sana
www.kiev.into-sana.ua

INVESTORS GROUP 
www.odessainvestgroup.co

m

Lisod
www.lisod.com

UDP
www.udp.ua

City Clinic
www.cityclinic.com.ua

Omox
www.omox.com.ua

Grace Clinics
www.grace-clinics.com

Versenytársak: Ingatlanfejlesztés esetében helyi tervezők, kórháztervezéseknél amerikai és 
nyugat-európai, főleg spanyol tervezőirodák

http://www.kandevelopment.com/
http://www.verum.ua/
http://www.geos.ua/
http://www.dobrobut.com/
http://www.kievinvestbud.com.ua/
http://www.kiev.into-sana.ua/
http://www.odessainvestgroup.com/
http://www.lisod.com/
http://www.udp.ua/
http://www.cityclinic.com.ua/
http://www.omox.com.ua/
http://www.grace-clinics.com/


Kiemelt ágazatok

Állategészségügy

Kiemelt piacszerzési területek

Genetika

Állatgyógyászati készítmények

Takarmány és gyógyszermentes 
preventív takarmány 

adalékanyagok 

Know-how és gépek a preventív 
készítmények helyi gyártásához

Ovostar Union www.ovostar.ua
Tojástermelő, piaci 
részesedése 8,7%

Avantgard Agrarian
Holding

www.avangard.co.ua
Tojástermelő, piaci 
részesedése 56,1%

MHP www.mhp.com.ua
Piacvezető baromfihús 

termelő
Niva 

Pereyaslavshchina
www.niva-group.com

Sertéstenyésztő, jelentős piaci 
szereplő

Halychyna Zahid www.halwest.com.ua
Sertéstenyésztő, jelentős piaci 

szereplő

Globino Group http://tm.globino.ua/
Húsfeldolgozó saját 

szarvasmarha állománnyal

Krupets Agro http://krupets.com.ua/
Kisebb baromfitenyésztő, 

tojástermelő

Versenytársak: nyugat-európai, főleg német, holland, francia és brit cégek.

http://www.ovostar.ua/
http://www.avangard.co.ua/
http://www.mhp.com.ua/
http://www.niva-group.com/
http://www.halwest.com.ua/
http://tm.globino.ua/
http://krupets.com.ua/


Elérhetőségek

Dr. Kádár András
Akadar@mfa.gov.hu
Mobil : +380 (67) 549 8912

Magyarország Nagykövetsége, Kijev
Gazdasági és kereskedelmi iroda

20, Velyka Zhytomyrska str., Kyiv, 01001, 
Tel: +380 (44) 590 0191
https://kiev.mfa.gov.hu/

Wittek András
awittek@mfa.gov.hu
Mobil : +380 (67) 441 5266

mailto:Akadar@mfa.gov.hu
https://kiev.mfa.gov.hu/
mailto:awittek@mfa.gov.hu
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