Beszámoló
2021. évi tevékenységről
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 136 tagvállalat van.
A koronavírus-járvány befolyásolta a Magyar-Kínai Tagozat tevékenységét is, elmaradtak a
hagyományos látogatások, teljesen online formában működnek a rendezvények, találkozók.
Az év során összesen 11 saját szervezésű rendezvényünk volt, ezen túlmenően a tagozat
társszervezőként részt vett a Kínai Nagykövetség, valamint a hongkongi partnerszervezetek
által online szervezett konferenciák, üzleti fórumok lebonyolításában. A tagozat elnöke a
következő fontos partnerekkel írt alá MOU-t 2021-ben: EU SME Centre, China IP SME
Helpdesk, Kínai-Magyar Technológiai Transzfer Központ, Sail Shanghai.

Rendezvények és látogatások a Tagozat szervezésében, közreműködésében:
2021. január 21.
Hogyan szállítsunk Kínába - Logisztikai webinárium
Az MKIK Magyar-Kínai Tagozata a Csungkingi Főkonzulátus közreműködésével
webináriumot szervezett, melynek fő témái a Magyarországról Kínába, illetve a Kínából
Magyarországra történő szállítmányozási lehetőségek voltak. Nádasi Tamás, a Magyar-Kínai
Tagozat elnökének köszöntőjét követően Dr. Doór Zoltán, a Magyar Logisztikai Egyesület
elnöke tartott előadást az ,,Egy öv egy út'' együttműködésről. Benkő Bence, az EKOL
Logistics képviselője bemutatta a Kínából történő szállítmányozásra használatos vasúti és
légi útvonalakat, valamint a tervezett közúti szállítmányozás elindításának tervét Kína és
Európa között. Ezt követően az EKOL kínai partnerének, a Yuxinou Logistics-nek előadása
következett, melyben a Kínán belüli raktározási opciók volt a téma. Zhang Shiyuan, a
Sinopharm Logistics képviselője a gyógyszerkészítmények raktározásáról és szállítási
lehetőségeiről adott elő, végül Billy Wong, a Hong Kong Trade Development Council kutatási
igazgatója mutatta be Hongkongot, mint logisztikai hubot. Az előadásokat követően a
részvevőknek lehetőségük nyílt kérdeseket feltenni az előadóknak.
2021. január 28.
Tájékoztató webinárium az EU-Kína Befektetési Megállapodás kapcsán
Az MKIK Magyar-Kínai Tagozata webináriumot szervezett, melynek fő témája az Európai
Unió és Kína között 2020. december 30-án aláírt beruházási megállapodás (EU-China
Comprehensive Agreement on Investment), valamint annak várható hatásai az üzleti
kapcsolatokra volt. A rendezvényen Nádasi Tamás, a Magyar-Kínai Tagozat elnöke mondott
köszöntőt, majd Kovács-Toperczer Katalin, az Európai Bizottság Magyarországi

Képviseletének vezető gazdasági szakértője a megállapodás tartalmi részletiről és az érintett
szektorokról tartott előadást. Második előadóként Wolf Csaba, a Baker&McKenzie Ügyvédi
Iroda vezető Kína-tanácsadója a megállapodás várható hatásait mutatta be a különböző
iparágakra. Az előadásokat követően a résztvevő cégképviselőknek lehetőségük nyílt
kérdéseket feltenni az előadóknak.
2021. február 25.
Smart City Hongkong webinárium
Az MKIK Magyar-Kínai Tagozata Magyarország Hongkongi Főkonzulátusának és a Digitális
Jólét Nonprofit Kft-nak a közreműködésével webináriumot szervezett ,,Smart City
Hongkong'' címen. A webináriumot Koletár Krisztina Dóra, a főkonzulátus külgazdasági
attaséja nyitotta meg, majd az MKIK nemzetközi igazgatója, Tényiné Stark Mária és Andy
Wong, az InvestHK innovációs és technológiai igazgatója tartottak köszöntő beszédeket. Ezt
követően Jobbágy László, a Digitális Jólét Nonprofit Kft. ügyvezetője bemutatta az
okosváros fejlesztéseket Magyarországon, majd Peter Luk, a Hong Kong Science and
Technology Park üzletfejlesztési igazgatója bemutatta a technológiai parkot és az ott
működő vállalatok tevékenységét. Ezt követően magyar cégek mutatták be smart city
projektjeiket, fejlesztéseiket, előadók: Gyarmati Zoltán, EPS Global; Andrássy Zoltán,
HeatVentors; Priszler Zoltán, Platio Solar; Dr. Tihanyi Viktor, ZalaZone; A következő
panelben honkongi cégek mutatták be okosváros projektjeiket, előadók: Matthew Lam,
Optical Sensing HK; Ivan Tsoi, Arwin Technology; az előadásokat követően a résztvevőknek
lehetőségük nyílt kérdéseket feltenni az előadóknak.
2021. március 2.
Webinárium a kínai gazdaság helyzetéről, piacra lépési lehetőségekről magyar cégek
számára
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Kínai Tagozata webináriumot szervezett
,,Webinárium a kínai gazdaság helyzetéről, piacra lépési lehetőségekről magyar cégek
számára'' címmel. A rendezvényt Wolf Csaba, a Magyar-Kínai Tagozat alelnöke nyitotta meg,
majd Wang Yachao, a Kínai Nagykövetség Kereskedelmi Osztályának másodtitkára a kínai
gazdaság jelenéről és a pandémia után várható helyzetéről beszélt. Huang Cui, Hainan
Provincial Bureau of International Economic Development (IEDB) képviselője bemutatta a
frissen átadott hainani szabadkikötőt és a szabadkereskedelmi övezetet, valamint a China
International Products Expo-t. Adams Liu, a China-CEEC Cooperation Zone in Cangzhou
igazgatója a cégalapítási lehetőségekről tartott előadást a China-CEEC Cooperation Zone
területén, melyhez különböző kedvezményeket tudnak biztosítani magyar cégek számára,
majd Winsome Chan, a Hong Kong Trade Development Council képviselője a HKTDC online
szolgáltatásait, vásárokat mutatta be. Az előadásokat a Magnus Aircraft kínai képviselője, Li
Qi zárta, aki a Magnus Aircraft kínai tevékenységét, valamint piacra lépési lehetőségekről
beszélt. A rendezvény végén a résztvevőknek lehetőségük nyílt kérdéseket feltenni az
előadóknak.

2021. április 15.
Az EU SME Centre és a China IPR SME Helpdesk képzése - How well prepared are you to
sell online in China?
Az MKIK Magyar-Kínai Tagozata, a China IPR SME Helpdesk és az EU SME Centre közösen
szervezett félnapos, ingyenes képzést, melynek célja a különböző e-kereskedelmi
platformok, online üzletkötési- technikák és folyamatok bemutatása volt. Ez a fajta eladás
lehetővé teszi az európai kkv-k közvetlen termékértékesítését a kínai ügyfeleknek, mely
különösen előtérbe került a pandémiás helyzet következtében.
A közvetlen eladással nincs szükség kínai importőr cég bevonására az üzletkötéshez, sem
leányvállalat vagy raktár létrehozására. A képzésen való részvétellel az érdeklődők
megismerhették az online platformokban rejlő lehetőségeket, azok költségeit, működési
módokat az első lépétől egészen az eladásig. Az előadók: Felim Meade, az EU SME Centre és
Matias Zubimendi, a China IPR SME Helpdesk szakértői voltak. Az MKIK részéről a köszöntőés a záróbeszédeket Végvári Kristóf tartotta.
2021. május 25.
Jogi webinárium és konzultáció a kínai üzletkötések kapcsán
Az MKIK Magyar-Kínai Tagozata webináriumot szervezett, "Jogi webinárium és konzultáció
a kínai üzletkötések kapcsán" címmel. Az esemény a Kína iránt érdeklődő vállalkozások
számára nyújt tájékoztatást a következő témákban: hogy ellenőrizzük a partnert Kínában?;
milyen szerződést kössünk?; hogyan hajthatjuk be a pénzünket?; cégalapítás Kínában. A
rendezvény fő előadója Wolf Csaba, a Baker&McKenzie Ügyvédi Iroda vezető Kínatanácsadója, egyben a Magyar-Kínai Tagozat alelnöke, illetve Gao Baoyu, a Csungkingi
Duan&Duan Ügyvédi Iroda képviselője voltak. Az előadásokat követően a résztvevő
cégképviselőknek lehetőségük nyílt kérdéseket feltenni az előadóknak.
2021. június 8.
A Kína-KKE Országok Üzleti Tanácsának ülése
A pandémiás helyzetre való tekintettel online módon került megrendezésre a Kína-KKE
Üzleti Tanács 6. ülése. Az online megnyitó beszédek keretében lejátszásra került Dr. Parragh
Lászlónak, az MKIK elnökének előre felvett köszöntő beszéde. Ezt követően a kamarai
együttműködésekről szóló panelben (Cooperation among chambers of commerce and local
cooperation between China & CEEC) Galambos Attila, az MKIK Nemzetközi Kollégiumának
alelnöke beszédében összefoglalta a magyar-kínai gazdasági-és befektetési kapcsolatokat,
valamint az MKIK együttműködését kínai partnerkamarákkal. A konferencia lezárásaként
online B2B-találkozókra is sor került, melyen a Magyar-Kínai Tagozat 4 tagvállalata is részt
vett.
2021. június 16.
Fókuszban Kína: változó vámszabályok, és vállalkozókat segítő országos szervezetek
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kereskedelmi és Iparkamara webináriumot szervezett
,,Fókuszban Kína: változó vámszabályok, és vállalkozókat segítő országos szervezetek''
címmel. A rendezvényen az MKIK Magyar-Kínai Tagozatát Végvári Kristóf, a tagozat titkára

képviselte, aki előadásában bemutatta a tagozat működését, szolgáltatásait a magyar
vállalkozások számára.
2021. szeptember 16.
Sail Shanghai webinárium és B2B-találkozók
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Kínai Tagozata a Sail Shanghai-al
együttműködve online üzleti fórumot szervezett ,,Product Week Hungary'' címmel. Az
eseményen köszöntőt mondtak: Pei Qi, a Shanghai Federation of Ecocomic Organizations
alelnöke; Halmai Dzsenifer, Magyarország Sanghaji Főkonzulátusának külgazdasági
attaséja; Nádasi Tamás, az MKIK Magyar-Kínai Tagozatának elnöke. A köszöntő beszédeket
követően a Sail Shanghai együttműködési megállapodást kötött az MKIK Magyar-Kínai
Tagozatával, majd a 14 résztvevő magyar cég online B2B-találkozókon vett részt a
profiljuknak megfelelő kínai cégekkel, szakmai szövetségekkel.
2021. szeptember 23.
Ismerje meg Kína gazdaságát, üzleti lehetőségeit!
A Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara online üzleti workshopot szervezett. melyen
Kína gazdaságának aktuális helyzetét és az üzleti lehetőségeket mutatták be magyar cégek
számára. Az eseményen előadott Nádasi Tamás, a Magyar-Kínai Tagozat elnöke, Végvári
Kristóf nemzetközi referens mellett részt vettek a Magyar-Kínai Tagozat tagvállalatai is.
2021. november 11.
Az MKIK partnerei Kínában
Az MKIK Magyar-Kínai Tagozata webináriumot szervezett ,,Az MKIK partnerei Kínában''
címmel. A rendezvény célja a hagyományos kínai kamarai partnerek bemutatása mellett új
együttműködések kialakítása volt. Nádasi Tamás, a Magyar-Kínai Tagozat elnökének
megnyitó beszédét követően Guo Peidong, a China Council for the Promotion of
International Trade (CCPIT) Regionális Képviseletének vezetője tartott előadást a CCPIT
felépítéséről és tevékenységéről. Li E, a Kínai-Magyar Technológiai Transzfer Központ
projekt menedzsere bemutatta a központ már megvalósult együttműködéseit magyar
cégekkel, majd az MKIK Európai Uniós partnerei (EU SME Centre és a China IP SME Helpdesk)
mutatták be szolgáltatásaikat. Az előadások sorát Erin Yang, a Kínai Befektetési Ügynökség
Budapesti Képviseletének vezetője zárta a kínai befektetési környezetről, lehetőségekről. A
webinárium lezárásaként az MKIK Magyar-Kínai Tagozata együttműködési
megállapodásokat írt alá. Aláíró partnerek: EU SME Centre; China IP SME Helpdesk; KínaiMagyar Technológiai Transzfer Központ.

