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A Magyar-Kínai Tagozat fő célkitűzése, hogy elősegítse a magyar vállalatok kínai piacra lépését. A 
Tagozat havonta megjelenő hírlevele és internetes oldala igyekszik a legfrissebb tájékoztatást 
nyújtani Kína gazdasági, társadalmi, bel- és külpolitikai, illetve kulturális eseményeiről, a magyar-
kínai reláció legfontosabb újdonságairól, a Kínában megrendezendő vásárokról, kiállításokról, 
valamint a Tagozat munkájáról. A Magyar-Kínai Tagozatban jelenleg 130 tagvállalat van. 
 
Rendezvények és látogatások a Tagozat szervezésében, közreműködésében: 
 
2019. április 10-13. 
Részvétel a Kína-KKE Országok Üzleti Tanácsának ülésén és a 16+1 Gazdasági Fórumon 
Wolf Csaba, az MKIK Magyar-Kínai Tagozatának alelnöke és Végvári Kristóf, nemzetközi referens 
részt vettek a Kína-KKE Országok Üzleti Tanácsának ülésén és a 16+1 Gazdasági Fórumon 
Dubrovnikban. Az üzleti tanács ülésén Végvári Kristóf előadást tartott a magyar kamarai 
rendszerről és a Magyar-Kínai Tagozat tevékenységéről. 
 
2019. május 2-4. 
Quality China Zhejiang Expo 
A CCPIT Zhejiang az MKIK Magyar-Kínai Tagozatának segítségével szervezte meg 2019. május 
2-4. között a ''Quality China Zhejiang Expo'' elnevezésű kiállítást a Millenáris Parkban. Az 
eseményen több mint 115 kínai kiállító termékeit tekinthették meg az érdeklődők. A 2019. május 
2-án megrendezett ünnepélyes megnyitón Nádasi Tamás, a Magyar-Kínai Tagozat elnöke 
köszöntötte a résztvevőket, bemutatta a Magyar-Kínai Tagozat tevékenységét. 
 
2019. június 4. 
A Magyar-Kínai Tagozat éves közgyűlése 
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Kínai Tagozata 2019. június 4-én tartotta meg idei 
közgyűlését. Nádasi Tamás, a tagozat elnökének köszöntőjét követően Feng Chun, a Kínai 
Nagykövetség első titkára előadásában bemutatta a kínai gazdaság jelenlegi helyzetét, kitérve a kínai-
amerikai kereskedelmi konfliktus kérdéseire is. Ezt követően Xie Yingjun, a Canton Fair promóciós 
igazgatója bemutatta Kína egyik legnagyobb kereskedelmi vásárát, a Canton Fair-t. Az előadásokat 
követően Nádasi Tamás, a tagozat elnöke ismertette a tagozat 2018-as tevékenységét és kitért a 
2019-es programtervekre is. 
 
2019. július 1. 
A CCPIT Henan látogatása 
Hu Jinbao, a CCPIT Henan alelnökének vezetésével 11 tagú kínai delegáció látogatott az MKIK-
ba. Nádasi Tamás, a Magyar-Kínai Tagozatának elnökének köszöntőjét követően az alelnök úr és 
Zhou Tao, a CCPIT Henan nemzetközi igazgatóhelyettese bemutatták Henan tartomány üzleti 
lehetőségeit. A találkozó végén együttműködési megállapodást írt alá az MKIK Magyar-Kínai 
Tagozata és a CCPIT Henan. 
 
2019. július 3. 
A CCPIT Guangdong látogatása 
Fang Lixu, a CCPIT Guangdong újonnan megválasztott elnökének vezetésével kínai delegáció 
látogatott az MKIK-ba. A delegáció számára szervezett találkozón Nádasi Tamás, a Magyar-Kínai 



 
Tagozat elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd Fang Lixu bemutatta a Gunagdong Tartomány 
gazdaságát, áttekintették az üzleti lehetőségeket magyar vállalkozások számára. A találkozó 
keretében a CCPIT guangdong és az MKIK Magyar-Kínai Tagozat együttműködési megállapodást 
írt alá. 
 
2019. szeptember 8-13. 
Üzleti delegáció Kínába 
2019. szeptember 8-13. között Nádasi Tamás, az MKIK Magyar-Kínai Tagozatának vezetésével 14 
fős üzletember-delegáció utazott Hongkongba a ’’4th Belt and Road Summit’’ rendezvényre, 
valamint Makaóba. A látogatás célja az üzleti kapcsolatok élénkítése és az együttműködési 
lehetőségek áttekintése volt. A delegáció tagjai 2019. szeptember 10-én látogatást tettek Makaóban, 
ahol találkozókra került sor a Macau European Chamber of Commerce, valamint a Macau Chamber 
of Commerce vezetőivel. A’’4th Belt and Road Summit’’ a hongkongi kormányzat és a Hong Kong 
Trade Development Council szervezésében valósult meg 2019. szeptember 11-12.  között. Az 
ünnepélyes megnyitón Carrie Lam, Hongkong főkormányzója köszöntő beszédét követően a 
delegáció résztvevői szakmai fórumokon vettek részt. A fórumokon a Kína által elindított ''Egy Öv 
Egy Út'' kezdeményezés kapcsán hangzottak el előadások, többek között a befektetési lehetőségek, 
logisztika, pénzügyi szolgáltatások, politikai kockázatok témakörében. A delegáció résztvevőinek 
kiváló kapcsolatépítési lehetőségeket kínált a rendezvény keretében megvalósuló befektetői kiállítás 
is. Szeptember 12-én, a fórumokkal egyidőben Tényiné Stark Mária, az MKIK nemzetközi 
igazgatója részt vett a ''Belt and Road Global Forum'' című kerekasztal-megbeszélésen. 
 
Az MKIK-ba a 2019-es évben 9 alkalommal látogatott delegáció Kínából, 2 együttműködési 
megállapodást kötött a Magyar-Kínai Tagozat. A tagozat társszervezőként részt vett a Kínai 
Nagykövetség, valamint a hongkongi partnerszervezetek által Budapesten szervezett konferenciák 
lebonyolításában. 

 


