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Sok kis- és középvállalkozás növekedésének kulcsa az ország határain túli  
kereslet kiszolgálása lesz. A külpiacra lépés piaci előnyhöz juttatja a gazdasági 
társaságokat, ugyanakkor fontos ismerni az export tevékenységgel járó nehéz-
ségeket is. A sikeres exporttevékenységhez elengedhetetlen a célpiacok alapos 
feltérképezése, a kereslet és a szabályozási környezet alapos megismerése. 

A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Exportakadémia Képzési Központja 
és az Enterprise Europe Network gondozásában megjelenő Export Kisokos soro-
zatát azzal a céllal indítottuk el, hogy a hazai vállalkozóknak a mindennapokban 
használható gyakorlati tudáselemeket adjunk át. Kiadványainkban közérthető, 
gyorsan áttekinthető formában mutatjuk be az export piacra lépés legfontosabb 
mérföldköveit, kockázati tényezőit, valamint az export stratégia fejlesztés  
alapvető döntési pontjait.

Tisztelt Érdeklődő!

Több mint Export
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Küldetésünknek tekintjük, hogy a HEPA gyakorlati üzletfejlesztési szolgáltatásain 
keresztül bővítsük külpiacokon is sikeres hazai kis- és középvállalkozások körét. 
Exportakadémia Képzési Központunk felnőttképzési engedély mellett kínálja  
moduláris felépítésű képzéseit, melyek jelenléti, online és e-learning formában  
is elérhetőek. 

A HEPA kiterjedt kapcsolati hálóval bír mind idehaza, mind külföldön.  
Ügynökségünk látja el az Európai Bizottság vállalkozásfejlesztési hálózatának,  
az Enterprise Europe Network képviseletét a Közép- és Észak-Magyarország  
régióban. A hálózaton keresztül több, mint 60 ország szakértőit tudjuk bevonni 
akár üzleti, akár technológiai partnerkeresésbe, finanszírozási és szellemi  
tulajdonvédelmi kérdésekbe.

Éljen Ön is a lehetőséggel!  
Szerezzen friss tudást, kérje tanácsadóink segítségét  

a külpiacra lépés tervezéséhez, megvalósításához!

HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség
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Törökország

Földrajzi bemutatás
• Terület: 783,356 km2
• Népesség: 84,339,067 (2020) 
• Főváros: Ankara
• Legnagyobb város: Isztambul 
• Pénznem: Török líra (TRY) 
• Hivatalos nyelv: Török
• Államforma: Köztársaság

Törökország stratégiai fontosságú földrajzi elhelyezkedésével összekötő kapu  
a nyugat és kelet között. Délkelet-Európában és Ázsiában fekszik: egy része  
a Boszporusztól nyugatra, Európában, nagyobb része Anatóliában található. 
Északon a Fekete-tenger, nyugaton az Égei-tenger, délnyugaton a Földközi-tenger 
határolja. Az ország hét nagyobb földrajzi egységre tagolt: Fekete-tengeri régió, 
Márvány-tengeri régió, Földközi-tengeri régió, Kelet-Anatólia, Égei- tengeri régió, 
Közép-Anatólia, Délkelet-Anatólia. 

Törökországban 81 tartomány található, melyeket általában a bennük található 
legnagyobb városról, a tartományi központról neveztek el, és amelyek önálló  
közigazgatási egységek, élükön a tartományi kormányzóval. A tartományok  
további kisebb alegységekre osztódnak. A legnagyobb város Isztambul, ahol  
a teljes 84 millió fős népesség 20%-a összpontosul. További nagyvárosok: Ankara 
(5,7 millió fő), Izmir (4,4 millió fő), Bursa (3,1 millió fő), Antalya (2,6 millió fő).
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Politikai környezet
Törökország többpártrendszerrel rendelkező elnöki köztársaság, melyet 2002 óta 
a konzervatív Igazság és Fejlődés Pártja kormányoz. Alapvetően muszlim vallású 
ország, szinte az egyetlen, amely szekuláris állami berendezkedéssel, valamint 
infrastruktúrával rendelkezik. Mind a konzervatív, mind az ellenzéki oldalon talál-
hatók vallási, illetve nacionális alapon szerveződött pártok is. 

!
Törökország relatív közelsége, illetve a magyar nép iránt érzett barátsága 
páratlan üzleti lehetőségeket rejt a magyar vállalkozások számára mind  
az export, mind a gyártás-kihelyezés, illetve a kifektetések területén. A Közel- 
Kelet legstabilabb, politikai és gazdasági szempontból is stratégiai pozíciójú 
állama, fejlett iparral, olcsó munkaerővel rendelkező EU-tagjelölt ország.
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Gazdasági szerkezet, kiemelkedő iparágak 
és fő kormányzati fejlesztési irányok

A jelenlegi török makrogazdasági mutatók pozitívnak mondhatók. A GDP növe-
kedése 2021–ben stabilan 7% fölött volt. A munkanélküliség 11,5%, azonban 
a tartós munkanélküliség aránya csak 3%. A török tőzsdeindex, a BIST 25,62%-ot 
nőtt a 2021-es évben. Az export 20,1%-kal növekedett a koronavírus előtti 2019-es 
évhez képest.

A szolgáltató szektor az elmúlt 10 év alatt megkétszereződött. Az építőipar nem-
zeti össztermékhez való hozzájárulása az elmúlt három évben több mint 30%-kal 
növekedett. A háztartások éves fogyasztási kiadásai 2019-hez képest 20%-kal 
nőttek 2021-ben, a kiskereskedelem 15,9%-os növekedést produkált a 2020-as 
évhez viszonyítva.

A kormány a török fizetőeszköz, a líra leértékelődésével szemben megengedő 
politikát folytat, a külföldi befektetők vonzása, illetve a helyi iparágak export-
jának ösztönzése érdekében. Ennek következtében a líra 2021 második felétől 
kezdődően értékének 50%-át vesztette el, mely a jövőben várhatóan befolyásolja 
a vásárlóerőt, illetve az importképességet. A devizatartalékok kimerülése elleni 
intézkedések egyike, hogy az exportáló vállalatok devizában történő forgalmának 
jelenleg 40%-át a központi bank által meghatározott árfolyamon kötelesek hazai 
fizetőeszközre váltani.

Törökország népessége rendkívül 
fiatal és dinamikusan, évi egymillió 
fővel növekszik. Ehhez társul  
a minden szektorban kiterjedt,  
fejlett ipar, valamint az olcsó, képzett 
munkaerő. 
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Főbb import termékek, szolgáltatások, 
technológiák, magyar szempontból is:

Törökország főbb import termékkategóriái között megtalálható a gépek  
és gépalkatrészek, a vas- alumínium-, réz- és kőolajtermékek, IT felszerelés, 
gyógyszerek és orvosi műszerek.

A Magyarországról történő import legfontosabb termékei: járművek, gépek  
és alkatrészeik, műanyagból és gumiból készült áruk, vegyipari termékek, orvosi 
műszerek, mezőgazdasági termékek.

Az elmúlt időszak gazdasági kihívásaira megoldást keresve több, különböző  
szektorban tevékenykedő törökországi gyártócég kezdett alapanyag, illetve  
félkész termék beszállítói forrást keresni Magyarországon, ezzel új üzleti  
lehetőségeket biztosítva a magyar termelő vállalatoknak.

!
Magyar vonatkozású sikerek: digitális mezőgazdaság termékei, orvostechni-
kai felszerelések, víz- és talajjavítási technológiák, minőségi élelmiszeripari 
termékek, világítástechnika.

Javasolt piacra lépési modellek
• Törökországi importőr, disztribútor partner 
• Régiós importkapcsolattal rendelkező helyi forgalmazó partner  

(Kaukázus, Türk országok, Közel-Kelet, Afrika)
• Gyártástechnológiai együttműködés, illetve joint venture létrehozása
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Főbb gazdasági régiók – főbb területek  
és a vonatkozó ipar 

Isztambul ipari-, kereskedelmi- és gazdasági fővárosként funkcionál. Ankara, 
mint hivatalos főváros a kormányzatnak és a minisztériumoknak ad helyet. 
 

Ipari és kereskedelmi kamarák jöttek létre a törökországi ipar és kereskedelem fej-
lesztése érdekében, hogy csökkentsék az iparágak disztribúciós egyensúlyhiányát.

Fekete-tengeri régió (Karadeniz):
a főbb nyersanyag lelőhelyek, és a nehézipar itt találhatóak,  
például a szén Zonguldakban, a réz Murgulban, a vasbányák 
Sivasban. Halászat, szénbányászat, mogyorófélék és tea  
termesztése. 

Márvány-tengeri régió (Marmara):
főbb városai: Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, 
Bursa, Bilecik, Sakarya, Kocaeli és Yalova. Textil, autóipar, 
alumíniumgyártás, kerámia, papírgyártás és fogyasztási cikkek 
gyártása.

!
A szárazföldi és tengeri szállítási hálózatokhoz való hozzáférés, a nyersanyagok 
közelsége, illetve a fogyasztás helye fontos szerepet játszottak a törökországi 
ipar elhelyezkedésében.

Mivel az ipari tevékenységek fejlődése  
munkalehetőséget teremtett, a népesség  
ezen a területen is növekedett a belföldi  
munkaerőáramlás következtében.



Égei-tengeri régió (Ege):
Az Égei-tenger térsége egyszerre iparosodott és mezőgazdasági 
jellegű. Fő termékek; textil, bőr, szőnyegszövés, élelmiszerek, 
gépek és alkatrészek, márvány, dohány, cukor, olíva és olívaolaj. 
Törökország összes olajfájának mintegy fele ebben a régióban 
található. Izmir, az égei-tengeri régió kapuja, tengeri összekötte-
tés Trieszt (Olaszország) és Çesme között.

Földközi-tengeri régió (Akdeniz):
Az ipar leginkább Adana környékén fejlett. Çukurova a jelenleg 
leggyorsabban iparosodó területe. A Mersinben található olajfi-
nomító (ATAŞ), az iskenderi foszfátbányák, valamint a vas- és 
acélgyárak, az antalyai ferrokrómgyár és a seydisehiri alumíni-
umgyárak találhatók ebben a régióban.

Délkelet-anatóliai régió (Güneydogu Anadolu):  
Gaziantep és Diyarbakır fontos városok az ipar szempontjából  
a régióban. Cement-, szövő-, élelmiszer-, mezőgazdasági szer-
szám- és vasgyárak. 

Kelet-anatóliai régió (Dogu Anadolu):
cukor-, textil-, cement-, dohány- és élelmiszeripari létesítmé-
nyek. Az Erzincan-síkság és a Van-tó környékén gyümölcsterm-
esztés, Malatya sárgabarackja például világhírű.

Közép-anatóliai régió (Iç Anadolu):
A közép-anatóliai régió ipari területei Eskişehir, Kayseri, Sivas, 
Konya, Kırıkkale és Ankara köré csoportosulnak.
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Employed population in industry and energy
(% of total population)
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More than 25% Between 2,5% & 5%

Between 5% & 15% Between 1% & 2%

Less than 1%
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Food
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Magyar/EU-s kereskedelmi 
megállapodások

Törökország EU tagjelölt ország, amely tagja a Vámuniónak, nagyban megkönnyít-
ve ezzel az EU országai és Törökország közötti kereskedelmet. Az EU felől érkező 
árukra ezért nem alkalmaznak vámtételt alapesetben (kivétel, ha kvótához kötött).
Ezen felül kétoldalú kereskedelmi engedmények szabályozzák a mezőgazdasági, 
szén- és acéltermékek kereskedelmét, a vámunió közös külső tarifát ír elő  
az érintett termékekre. Előírja továbbá, hogy Törökország alkalmazkodjon az uniós 
joghoz a vámunióval kapcsolatos területeken, mint például a vámjogszabályok,  
a kereskedelem technikai akadályainak felszámolása, valamint a szellemi, ipari 
és kereskedelmi tulajdon védelmére, valamint a versenyre vonatkozó jogszabályok 
esetében.

2016 decemberében a Bizottság javaslatot tett a vámunió korszerűsítésére  
és a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok kiterjesztésére olyan területekre, mint  
a szolgáltatások, a közbeszerzés és a fenntartható fejlődés.

A vámunió és az EU-val kötött egyéb megállapodások mellett Törökországnak  
a világ számos országával van hatályos szabadkereskedelmi megállapodása.

A vámunió jelentősen hozzájárult Törökország 
európai termelési hálózatokba való integráció
jához, az uniós vívmányokhoz való igazodás  
és a vámok liberalizációja fokozta Törökország 
globális versenyképességét. 



15

!
2013-ban Törökország és Magyarország között átfogó stratégiai partnerségi 
megállapodás jött létre. Jelenleg Ankarában és Isztambulban is működik ma-
gyar misszió, négy kereskedelmi attaséval a magyar vállalatok piacra segítése 
érdekében. A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség szintén ezzel a céllal 
négy irodát működtet az országban (Isztambul, Ankara, Izmir és Bursa).  
A különböző iparágakra koncentráló üzleti találkozók, illetve diplomáciai láto-
gatások száma minden évben egyre növekszik, magas szintű kormányzati  
kapcsolatokkal is segítve a magyar export és kifektetések számának növelését.
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Hatósági követelmények – 
áruk beviteléhez szükséges okmányok:

A török import-dokumentációs eljárások megkövetelik, hogy minden kereske-
delmi szállítmányt kereskedelmi számlának és fuvarlevélnek, vagy légifuvarle-
vélnek kell kísérnie. A termék típusától függően az importőröknek származási 
bizonyítványt (ATR, EUR1) kell benyújtaniuk. Az élelmiszer- és mezőgazdasági 
áruk behozatalához importengedélyek és növény-egészségügyi bizonyítványok 
szükségesek.

A török piacra értékesítő cégek termékeinek CE tanúsítvánnyal kell rendelkezniük, 
amely kijelenti, hogy megfelelnek az összes vonatkozó szabványnak és irány-
elvnek. A technikai jellegű termékeknek a CE tanúsítvány mellett felhasználói 
kézikönyvvel, termékspecifikációval, műszaki rajzokkal, illetve az iparági szten-
derdeknek való megfelelési tanúsítványokkal is rendelkezni kell. Helyi importőr/
disztribútor partner szükséges a török nyelvű technikai dokumentációknak, illetve 
az értékesítést követő szerviz kötelezettségekkel rendelkező termékek esetében 
a helyi szervizhálózat meglétére vonatkozó elvárásoknak való megfeleléshez.



17

A különböző szektorokba tartozó termékek beviteléhez szükséges engedélyeket 
számos különböző szervezettől, illetve minisztériumtól szükséges beszerezni. 
Ehhez mindenképpen helyi vámügynök segítségére van szükség (például alkohol 
és dohánytermékek, drágakövek, gyógyszerek, élőállat és bizonyos mezőgazdasá-
gi és élelmiszeripari termékek, szervizigényes technikai áruk, telekommunikációs 
és a környezetet veszélyeztető termékek esetében).

!
Összességében elmondható, hogy kicsit nehezebb az export Törökország  
felé, mint az EU országaiba, de sokkal könnyebb, mint más, nem európai  
uniós országba. Törökország stratégiai fekvése, illetve saját export-prioritásai 
következtében kereskedelmi kaput nyit a kaukázusi régió, a Türk országok,  
a Közel-Kelet és Afrika felé az EU-ból érkező áruk számára.

Speciális fogyasztási adó vonatkozik  
az alkohol és dohánytermékekre, illetve  
különböző luxuscikkekre.
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Gyakorlati tapasztalatok
Külföldi jogi- illetve magánszemély is alapíthat vállalkozást Törökországban,  
és lehet 100%-ban tulajdonosa annak, helyi tulajdonos partner bevonása nélkül. 
Azonban helyi, megfelelő politikai kapcsolatokkal rendelkező partner bevonása 
ajánlott a török közbeszerzéseken való sikeres részvétel érdekében. A kormány 
protekcionista gazdaságpolitikájával a hazai szereplőket támogatja.

A török gazdaságban nagyon elterjedt a vállalkozások hitelből való működtetése. 
Az iparágakban és a vállalatoknál meglévő tőke sokkal alacsonyabb, mint az EU 
országaiban. Ez egy alapvető szembenállást eredményez: míg az EU-s exportőr 
100% előrefizetést vár el, addig török partnere hosszabb fizetési határidőt, hitel-
keretet és alternatív fizetési megoldásokat szeretne. 

Mivel sok áru esetében a behozatal különböző engedélyekhez kötött, a végfel-
használók helyi disztribútor partnerektől szeretnek inkább vásárolni, elkerülendő, 
hogy ezeket az eljárásokat maguknak kelljen lefolytatniuk. Technológia és szer-
vizigényes termékek esetében ehhez társul az országos lefedettségű, kötelező 
szervizhálózat elvárása is, melyhez szintén elengedhetetlen a helyi partner.  
Általánosságban elmondható, hogy a kapcsolati tőke fontos jelentőséggel bír  
a helyi piacon történő, az üzletkötésben felmerülő akadályok leküzdéséhez.

!
Ennek okán javasolt kisebb 
számú, egymás megismerésén 
alapuló partnerség kialakítá-
sa, ahol az exportőr a török – 
egyébként az Európai Uniósnál 
is fejlettebb – bankrendszer 
segítségével csekkfizetési, 
akkreditív, vagy hosszabb fize-
tési határidős megoldásokat is 
megenged.



A HEPA tapasztalatai az országban
Minimum követelmények a piacralépéshez:

Az uniós, nyugaton megszokott trendektől eltérő üzletmenetre való  
nyitottság elengedhetetlen. 

Török nyelvű, nyomtatott termékkatalógus. A nyomtatott termék-  
és marketinganyagok nagy népszerűségnek örvendnek az országban.

A helyi piac felépítésének megismerése a megfelelő partnerek  
kiválasztása érdekében.

Gyors reakcióidő: a török nem a ráérős típusú mediterrán nép.  
Pörgős munkatempóban és sokat dolgoznak. Számukra természetes,  
hogy hétvégén vagy az esti órákban is kommunikálnak, és gyors választ 
várnak el az üzleti partnereiktől is.

Az áralku: a török üzleti együttműködés fundamentális, elengedhetetlen 
eszköze. Az árképzésben minden esetben számolni kell vele!

1.

2.

3.

4.

5.

Török partnerünk sokszor tűnhet  
türelmet lennek, mármár zaklatónak  
az üzleti kommunikációban.
Ezen ne csodálkozzunk,  
és ne sértődjünk meg!  
Próbáljunk alkalmazkodni  
az elvárásaikhoz,  
amennyire lehetséges.
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Erősen ajánlott követelmények

Erőforrás és nyitottság a rendszeres  
személyes találkozókra 
A török partner számára fontos a személyes jó kapcso-
lat, bizalom kialakítása. Kölcsönös bizalom elérésére 
leginkább a rendszeres találkozók adnak alkalmat.  
A kölcsönös utazásokhoz, ebéd-, vacsorameghívá-
sokhoz – már üzletkötés előtt is – anyagi erőforrások 
szükségesek.

Nyitottság a kapacitás bővítésére és az árversenyre
A török piac mérete okán az exportálni kívánó magyar 
vállalatok legtöbbször a megfelelő gyártókapacitás  
hiányába ütköznek. Ez a hosszú távú, sikeres együtt-
működés esetén a növekvő nagyságú megrendelések 
gátja lehet. Ugyanakkor a helyi, fejlett gyártóipar ko-
moly árversenyt is jelent a piacralépni kívánó magyar 
vállalatok számára. E két probléma megoldása lehet  
a gyártás kihelyezés vagy joint venture alapítása.

Török tolmács
A marketing anyagok előkészítése mellett az operatív 
folyamatok során is rendkívül nagy előnyt jelent -már 
a kapcsolatfelvételtől kezdődően- török nyelvtudással 
rendelkező segítő alkalmazása. Míg a külföldi part-
nerben gondolkodó cégtulajdonosok döntő többsége 
tárgyalási szinten beszéli az angol nyelvet, a műszaki, 
technikai, értékesítési és pénzügyi szinteken dolgozó 
alkalmazottak közül már sokkal kevesebben. Ezért  
a hosszú távú, elkötelezett üzleti kapcsolat érdekében 
is elengedhetetlenül fontos a török nyelv használata.
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Törökország tárgyalási szokásai,
üzleti etikett

Törökország az üzleti életben is a keleti és a nyugati kultúrák keveréke.
Fontos már az első személyes találkozáskor megértenünk, hogy tárgyaló partne-
rünk a vallásos, vagy a szekuláris társadalom tagja. Ez alapvetően eldönti majd, 
milyen üzleti etikettet kell követnünk. Vallásos üzleti partner esetében az iszlám 
szabályainak és kultúrájának megismerése erősen ajánlott: étkezési szokások 
és ajándékozás esetében a disznóhús, alkoholfogyasztás tilalma, a pénteki ima 
tiszteletben tartása, a nőkre vonatkozó szabályok (kézfogás nem javasolt), stb.  
A török üzleti világban találkozhatunk azonban rendkívül tanult, tehetséges, 
magas pozíciót betöltő, keményen dolgozó hölgyekkel is, akiket férfitársaik is 
elismernek.

Az iszlám étkezési szabályok a magyar partnerre komoly szervezési feladatokat 
róhat a török partner magyarországi látogatásakor, mert sok esetben alkoholt 
árusító étterembe nem lépnek be, a disznóhúsból készült étel-alapanyagok hasz-
nálatának mellőzése pedig hazánkban a legtöbb esetben szinte lehetetlen.

Történelem
A török nép nagyon büszke a gyökereire, az átlagember is szívesen beszélget  
az ország történelméről, főleg az első világháborút követően a Török Köztársaság 
megalapításáról, és Musztafa Kemal Atatürk, államalapító szerepéről az ország 
fejlődéstörténetében. Érdemes ide vonatkozó történelem tudásunkkal tiszteletet 
kivívni török partnerünknél.

A közös török-magyar eredetről, a két ország  
történelmi kapcsolódásairól, és annak legfontosabb 
szereplőiről, a magyarországi oszmán-török emlék-
helyekről ajánlott némi ismerettel rendelkezni. A tö-
rökök nagy becsben tartják a magyarokkal fennálló 
évszázados barátságot, testvéri népként tekintenek 
ránk. Mindezek felett alapvetően jó minőségűnek 
gondolják az Európai Unióban gyártott termékeket. 
Ezek kombinációja kivételes lehetőségeket kínál  
a magyar-török üzleti együttműködésekben.
Az ún. „small talk”-nak tehát fontos szerepe van! 
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Család, vendégszeretet
A török kultúrában fontos szerepet játszik a család, ezért az üzleti életben is  
sokszor beszélnek róla. Két török találkozásakor biztosan az első kérdés lesz, 
hogy a felmenői Törökország melyik részéről származnak. Érdeklődjünk, kérdez-
zünk tehát a családról, és meséljünk a sajátunkról is, családi vállalkozás esetén  
a vállalkozás történetével együtt. A futball fontos téma. A török nagyvárosokban  
a forgalmi dugóban közösen eltöltött idő kiváló alkalom lehet üzleti partnerünk 
jobb megismerésére!

A törökök híresek a vendégszeretetükről. A közös étkezések, a híres török reggeli, 
továbbá az ebédek, vacsorák fontos részei az üzletkötésnek, a török ételek híre-
sen kiválóak, már csak ezért sem érdemes elutasítanunk a meghívást! 

Tanácsos a vallási és a politikai kérdések  
terén óvatosan állást foglalni, nem tudhatjuk, 
hogyan vélekedik az adott témáról üzletfelünk. 
Saját értékrendünket, véleményünket nem szabad rájuk erőltetni. Törökország 
ugyanakkor több fontos területen fejlettebb nálunk: az építőipar, a szolgáltató-
szektor, az egészségügy, a bankrendszer, a légiforgalmi lefedettség területén 
például. IT és telekommunikációs infrastruktúrája átlagos fejlettségűnek mondha-
tó, az 5G hálózat kialakítása folyamatban van, de lassan halad.

!
Török üzleti partnerrel az együttműködés – közös akarat esetén – könnyen 
elmélyülhet. A magyarok és a törökök „értik egymás nyelvét”, így aztán olyan 
üzleti-baráti kapcsolatok jöhetnek létre, melyek akár közös vállalkozásokat, 
gyártási együttműködéseket, vagy más országokban való közös piacralépést 
eredményezhetnek. 

Ha teával vagy 
kávéval kínálnak  
bennünket, semmi esetre  
se utasítsuk el!



www.hepa.hu
info@hepa.hu

enterpriseeurope.hu
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