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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 122 tagvállalat van. 
 
Rendezvények és látogatások a Tagozat szervezésében, közreműködésében: 
 
2016. február 23. 
Kínai pénzügyi konzultáció 
Az MKIK Magyar-Kínai Tagozata konzultációt szervezett az érdeklődő cégek számára. A 
rendezvényen tájékoztatást kaphattak a Magyarországon működő szervezetktől, amelyek Kína 
vonatkozásában pénzügyi tevékenységet végeznek. Az eseményen Nádasi Tamás, a Tagozat elnöke 
köszöntötte a résztvevőket, majd Albert János, a Bank of China Hungária Zrt. vezérigazgató-
helyettese bemutatta a Bank of China budapesti központját, majd, Jákli Gergely, az EXIM Bank 
szenior ügyfél akvizíciós menedzsere a finanszírozási lehetőségeket mutatta be a kínai gazdasági 
tevékenység vonatkozásában. Blahó Levente, Tápai István, valamint Simon Zoltán a Raiffeisen 
Banktól a jüannal való fizetésének gyakorlatát mutatták be. Az előadásokat követően konzultáció 
keretében egyeztettek a résztvevők az előadókkal. 
 
2016. március 29. 
Qingdao Üzleti Fórum 
Chunyu Xianli, Qingdao város Kereskedelmi Irodájának vezérigazgatója és Li Qun, a Kínai 

Kommunista Párt Párttitkára Qingdao Bizottságának elnökének vezetésével 25 fős kínai delegáció 

látogatott Budapestre. A delegáció számára a ChinaCham és az MKIK Magyar-Kínai Tagozatának 

közös szervezésében üzleti fórum került megrendezésre, összesen 60 fő részvételével. A 

Nemzetgazdasági Minisztérium részéről Marczinkó Zoltán mondott köszöntőt a rendezvényen. A 

magyar cégek az elektronika, mezőgazdaság, élelmiszeripar és logisztika területén folytattak sikeres 

tárgyalásokat. 

A Magyar-Kínai Tagozatot Nádasi Tamás, a tagozat elnöke, valamint Wolf Csaba, a tagozat 
alelnöke képviselte. Qingdao Városi Kereskedelmi Központjával a Magyar-Kínai Tagozat 
együttműködési megállapodást írt alá. 
  
2016. május 26. 
Magyar-Zhejiangi Befektetési és Kereskedelmi Fórum 
Yuan Rongxiang, Zhejiang tartomány Állandó Bizoittságának alelnökének vezetésével 80 tagú kínai 

üzleti delegáció látogatott Magyarországra, összesen 60 kínai cég részvételével. A látogatás kapcsán 

Budapestre jött Wang Jinzhen, a Kínai Kereskedelemfejlesztési Tanács (CCPIT) alelnöke, valamint 

Wu Guiying, a CCPIT Zhejiang elnöke is. Az ennek kapcsán megrendezett üzleti fórum 



bevezetéseként egy zártkörű megbeszélésre került sor a delegáció vezetői és Dr. Parragh László, a 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Ruszinkó Ádám, turizmusért felelős helyettes 

államtitkár, valamint Dr. Szabó László külügyminiszter-helyettes és a Magyar-Kínai Tagozat 

elnökségének tagjai között.  

A megbeszélést követően került sor a látogatás kapcsán megrendezett Magyar-Zhejiangi Befektetési 

és Kereskedelmi Fórum című üzleti konferenciára. Nádasi Tamás, a Magyar-Kínai Tagozat 

elnökének bevezetőjét követően Dr. Parragh László és Wang Jinzhen köszöntötték a résztvevőket. 

Ezt követően Dr. Szabó László miniszterhelyettes úr a magyar-kínai kapcsolatokat foglalta össze, 

majd Yuan Rognxiang Zhejiang tartomány gazdaságát mutatta be. Duan Jielong, a Kínai 

Népköztársaság magyarországi nagykövete a kínai gazdaság aktuális helyzetéről beszélt, majd 

következett Wu Guiying, a CCPIT Zhejiang elnökének beszéde. A beszédeket után két 

együttműködési megállapodás aláírására került sor a Kínai Nemzetközi Kereskedelmi Kamara 

(CCOIC) és az MKIK, valamint a CCPIT Zhejiang és az MKIK között. Bolla Szilárd, a Nemzeti 

Befektetési Ügynökség elnökhelyettesse bemutatta a magyar befektetési környezetet, zárásként 

pedig Mengyi Li, a Magyar Nemzeti Kereskedőház Ázsiáért felelős igazgatója a kereskedőház kínai 

tevékenységét mutatta be. A büféebédet követően került sor az üzletember-találkozókra, ahol 

minden kínai cégnek legkevesebb három tárgyalópartnere volt magyar oldalról. 

A fórumon mindent egybevéve körülbelül 200 fő vett részt, a kínai partnerek és a résztvevő cégek 
is elégedetten távoztak. 
 
2016. június 6-12. 
Kamarai kiutazás Ningbo-ba, részvétel a Kína-KKE országok Kereskedelmi és Befektetési 
Expon 
Tényiné Stark Mária, az MKIK nemzetközi igazgatója, Forintos Róbert, a Magyar-Kínai Tagozat 

tárelnöke és Végvári Kristóf, a Magyar-Kínai Tagozat titkára Kínába látogatott a ,,Kína-KKE 

országok Kereskedelmi és Befektetési Expo’’ című rendezvényre. A vásárt Ningbo-ban, Zhejiang 

tartományban rendezték meg. Június 8-án kezdődött a Magyar-Kínai Gazdasági Fórum, melyet 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter köszöntő beszéde nyitott meg. A fórumon Forintos 

Róbert, a Magyar-Kínai Tagozat társelnöke az MKIK Magyar-Kínai Tagozata nevében 

együttműködési megállapodást írt alá a Kínai Kereskedelemfejlesztési Tanács (CCPIT) Ningbo-val 

és a Kínai Nemzetközi Kereskedelmi és Iparkamara (magánszektor) (Chinese International 

Chamber of Commerce for the Private Sector) nevű szervezettel. Június 9-én, délután Szijjártó 

Péter külgazdasági és külügyminiszter nyitotta meg a Kína-KKE országok Kereskedelmi és 

Befektetési Expo-t, ahol Magyarország díszvendégként kiemelt helyen kapott megjelenési 

lehetőséget. A rendezvényen az MKIK is megjelent kiállítóként, külön kiadvánnnyal a Magyar-

Kínai Tagozat tagvállalatairól. Június 10-én rendezték meg a Kína-KKE országok Üzleti 

Tanácsának III. ülését, ahol több mint 27 kelet-közép-európai kamara képviselői vettek részt. 

2016. szeptember 25-30. 
Kamarai üzleti delegáció Kínába (Shenzhen-Hongkong) 
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Magyar-Kínai Tagozata Nádasi Tamás, a Tagozat 

elnökének vezetésével 2016. szeptember 25-30. között üzleti delegációt szervezett Kínába, 

Shenzhenbe valamint Hongkongba. A kiutazás a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány 

támogatásával valósult meg. 



A kiutazás célja az általános üzleti kapcsolatok fejlesztésén túl a két ország vállalkozói közötti 

együttműködési lehetőségek feltérképezése volt az innováció valamint a kutatás és fejlesztés terén. 

A résztvevő cégek 2016. szeptember 27-én, a Shenzhen-Kelet-Közép-Európai Gazdasági és 

Kulturális Egyesület által szervezett ’’First Shenzhen-Central and Eastern European Countries 

Economy, Trade and Culture Forum’’-on vettek részt, ahol tájékoztatást kaptak a térség üzleti 

lehetőségeiről, valamint a KKE országok és a Kína közötti együttműködés jelenlegi helyzetéről, 

országokra lebontva. A fórumon Magyarország és Kína együttműködését Székely Gábor, 

Magyarország Pekingi Nagykövetségének külgazdasági attaséja mutatta be. 

A rendezvény keretein belül az MKIK Magyar-Kínai Tagozata két együttműködési megállapodást 

is kötött, a Shenzhen-Kelet-Közép-Európai Gazdasági és Kulturális Egyesülettel, valamint a Kínai 

Kereskedelemfejlesztési Tanács (CCPIT) Shenzheni Képviseletével. Az ezt követő B2B 

találkozókon 14 magyar cég képviselői több mint 300 kínai céggel tárgyaltak. A magyar delegáció 

tagjai cégenként mintegy 40 megbeszélést bonyolítottak le. A cégképviselők beszámolói alapján 

mindenkinek legalább 3-4 olyan partnerrel sikerült kapcsolatot teremtenie, akikkel komolyabb 

üzletkötés várható. Olyan cégek is sikeres tárgyalásokról adtak hírt, mint a Kínában már régebb óta 

jelen lévő Innomed Medical Zrt. vagy a Magyar Posta. 

A delegáció szeptember 28-án ellátogatott a Magyarországon is komoly befektetésekkel rendelkező 

Huawei Technologies shenzheni központjába, illetve fejlesztőközpontjába. A délután folyamán 

több cég is tárgyalást folytatott kínai partnerekkel az előző napi fórum folytatásaként. A szakmai 

programok zárásaként a Shenzhen-Kelet-Közép-Európai Gazdasági és Kulturális Egyesület 

alelnöke üzleti vacsorán látta vendégül a cégképviselőket. A vacsorán felvetődött a 2017-es évben 

egy kifejezetten Magyarország fókuszú üzleti hét megszervezése Shenzhenben, melyre az MKIK 

Magyar-Kínai Tagozata is meghívást kapott.  

2016. szeptember 29-én a delegáció tagjai Hongkongba látogattak, ahol üzleti ebéden vettek részt 
Dr. Kertész Pál, Magyarország hongkongi főkonzulja, Dr. Garai Péter külgazdasági attasé, valamint 
William Chui, a Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) igazgatójának részvételével. 
Dr. Kertész Pál és Dr. Garai Péter bemutatták a hongkongi üzleti lehetőségeket, valamint 
támogatásukról biztosítottak minden magyar céget, akik Hongkongban vagy Hongkongon 
keresztül a szűkebb értelemben vett Kínában szeretnének üzleti tevékenységet folytatni. William 
Chui bemutatta a HKTDC tevékenységét, a budapesti irodájuk kínálta lehetőségeket és 
tájékoztatást adott egy tervezett hongkongi delegáció látogatásáról Magyarországra 2016. 
novemberében. A számukra tervezett üzleti programok megszervezésében és lebonyolításában 
számítanak az MKIK támogatására is. 


