Beszámoló
2017. évi tevékenységéről
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 magyarkínai reláció legfontosabb újdonságairól, a Kínában megrendezendő vásárokról, kiállításokról,
valamint a Tagozat munkájáról. A Magyar-Kínai Tagozatban jelenleg 125 tagvállalat van.

Rendezvények és látogatások a Tagozat szervezésében, közreműködésében:
2017. február 15.
A Magyar-Kínai Tagozat közgyűlése
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Kínai Tagozata 2017. február 15-én tartotta meg
idei évi közgyűlését. Nádasi Tamás, a tagozat elnökének köszöntőjét követően Ujvári Márton, a
Külgazdasági és Külügyminisztérium Kína Főosztályának osztályvezetője a magyar-kínai
kapcsolatok aktualitásait foglalta össze, kitérve a kereskedelmi és befektetési kapcsolatokra is. Zhou
Xinjian, a Kínai Nagykövetség újonnan kinevezett kereskedelmi tanácsosa a kínai gazdaság aktuális
helyzetét, jövőbeni kilátásait mutatta be. Ezt követően Jákli Gergely, az EXIM képviselője az
EXIM-es finanszírozási lehetőségekről beszélt, Wolf Csaba, a Magyar-Kínai Tagozat alelnöke Kína
piacgazdasági státuszának kérdéséről tartott előadást. Az előadásokat követően Nádasi Tamás, a
tagozat elnöke ismertette a tagozat 2016-os tevékenységét és kitért a 2017-es programtervekre is.
A rendezvény végén a résztvevőknek lehetősége nyílt megbeszéléseket folytatni az előadókkal.
2017. június 23.
Kínai delegáció fogadása
Shang Yuying, a Sanghaj Önkormányzat Kereskedelmi Osztályának vezetésével kínai delegáció
látogatott az MKIK-ba. A delegáció az MKIK-ban megbeszélést folytatott Nádasi Tamással, a
Magyar-Kínai Tagozat elnökével, valamint Fekete Balázzsal, az MKIK alelnökével és Csiszár
Zsófiával, az MKIK Oktatási és Képzési Igazgatóságának osztályvezetőjével. Elsődleges céljuk a
2020-ban Kínában megrendezendő Worldskills verseny rendezési jogáért folytatott versenyben
Sanghaj pályázata számára lobbi tevékenységet folytatni. A megbeszélést követően munkaebédre
került sor a delegáció tagjai és Nádasi Tamás, valamint Wolf Csaba, a Magyar-Kínai Tagozat
alelnökének részvételével.
2017. július 7.
A CCCMHPIE delegációjának látogatása
A China Chamber of Commerce for Import & Export of Medicines & Health Products 35 fős
delegációja Meng Dongping alelnök vezetésével látogatást tett az MKIK-ban. Az MKIK MagyarKínai Tagozata találkozókat szervezett számukra magyar gyógyszergyártó cégekkel. A rendezvényt
Nádasi Tamás, a tagozat elnöke és Zhao Yanxia, a Kínai Nagykövetség első titkára nyitotta meg.
Ezt követően Meng Dongping bemutatta a delegáció tagjait, valamint a CCCMHPIE elnevezésű

kamarát. Dr. Illés Zsuzsanna, a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének
(MAGYOSZ) újonnan kinevetett igazgatója bemutatta a MAGYOSZ tevékenységét, tagvállalatait,
majd Neubauer Tamás, a Richter képviselője (egyben a tagozat elnökségének tagja) a Richter Nyrt.
felépítéséről, kínai jelenlétéről beszélt. A rendezvény zárásaként az MKIK Magyar-Kínai Tagozata
és a CCCMHPIE együttműködési megállapodást írtak alá.
2017. október 24.
A Kínai Befektetési Ügynökség (CIPA) delegációjának látogatása
Li Yong, a CIPA alelnökének vezetésével kínai befektetői delegáció látogatott Magyarországra. Az
MKIK-ban Dr. Parragh László elnök, Tényiné Stark Mária nemzetközi igazgató és Wolf Csaba, a
Magyar-Kínai Tagozat alelnöke fogadták a delegációt. A találkozón szó volt az együttműködési
lehetőségekről az MKIK és a CIPA között, valamint a kínai fél meghívást adott át a 2018 nyarán
Lanzhou-ban megrendezésre kerülő befektetésösztönzési konferenciára.
2017. december 3-9.
Kamarai üzleti delegáció Kínába (Hongkong-Guangzhou-Foshan)
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Kínai Tagozata Dunai Péter, az MKIK főtitkárának
vezetésével 2017. december 3-9. között üzleti delegációt szervezett Kínába, Hongkongba és
Kantonba, valamint Foshanba.
A kiutazás célja az általános üzleti kapcsolatok fejlesztésén túl a két ország vállalkozói közötti
együttműködési lehetőségek feltérképezése volt. A résztvevő cégek 2017. december 5-én, a
Magyarország Hongkongi Főkonzulátusán szervezett üzleti fórumon vettek részt, ahol az
előadásokat követően B2B találkozókra került sor a magyar és hongkongi cégek között. A fórumon
az MKIK együttműködési megállapodást írt alá hongkongi partnerével, a Hong Kong General
Chamber of Commerce-el.
A delegáció tagjai december 6-án megjelentek a Hongkong Forum címet viselő konferencián,
valamint az ennek keretében megrendezett Asia E-tailing Summit rendezvényen. A résztvevők
hivatalos ebéden vettek részt, ahol a házigazda Ms. Anne Chung, a Hong Kong Különleges
Igazgatású Terület első számú vezetője volt. A delegáció este továbbutazott Kanton városába.
A hivatalos program keretében december 7-én ellátogattak a Guangdong High Tech Service Zone
for Financial Institutions ipari parkba.
A CCPIT Guangzhou és a CCPIT Foshan közös szervezésében üzleti fórumra és B2B találkozókra
került sor december 8-án Foshan városában.

