Beszámoló
2018. 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 magyarkínai reláció legfontosabb újdonságairól, a Kínában megrendezendő vásárokról, kiállításokról,
valamint a Tagozat munkájáról. A Magyar-Kínai Tagozatban jelenleg 129 tagvállalat van.

Rendezvények és látogatások a Tagozat szervezésében, közreműködésében:
2018. január 9.
Megbeszélés a Kínai Befektetési Ügynökség képviselőivel
Ms. Xu Dansong és Mr. Jiao Zheng, a Kínai Befektetési Ügynökség (CIPA) képviselői látogatást
tettek az MKIK-ban, ahol Nádasi Tamással, Tényiné Stark Máriával és Végvári Kristóffal folytattak
megbeszélést. Elsődleges céljuk az MKIK-val való együttműködés erősítésén túl egy MOU aláírás
lehetőségének felmérése volt. Az MOU-t a márciusi Magyar-Kínai Tagozati közgyűlésen tervezik
aláírni. A tárgyaláson részt vett Ms. Ma Ying, a Wanhua-Borsodchem képviselője is.
2018. január 18-20.
Részvétel az ''EU-China Tourism Business Summit'' című konferencián
Dunai Péter, az MKIK főtitkára és Tényiné Stark Mária, nemzetközi igazgató részt vettek az ''EUChina Tourism Business Summit'' konferencián, Velencében, Olaszországban. A konferencia
témája az Európai Unió és Kínai közötti együttműködés, kiemelten a 2018-ban induló ''The EUChina Tourism Year 2018'' projekt.
2018. március 2.
Üzleti ebéd a Hong Kong Economic and Trade Office képviselőivel
A 2017. december 3-9. között Kínába látogató kamarai üzleti delegáció utókövetése érdekében a
Hong Kong Economic and Trade Office és az Invest Hong Kong üzleti ebédre hívta meg a
delegáció tagjait. A hongkongi oldalról Betty Ho, a HKETO Berlin igazgatója, helyettese, Ms.
Allison Lo, valamint Dr. Wing-Hin Chung, befektetési igazgató voltak jelen. A delegáció tagjai
mellett magyar részről részt vett Nádasi Tamás, a Magyar-Kínai Tagozat elnöke, Tényiné Stark
Mária, nemzetközi igazgató és Végvári Kristóf, nemzetközi referens. A köszöntőket követően
Hongkong befektetési környezetéről, illetve az Invest Hong Kong vállalkozásoknak nyújtott
szolgáltatásairól hallhattak előadást a résztvevők. A hongkongi partnerek megemlítették, hogy
szívesen látnának magyar üzleti delegációt a 2018. júniusában Hongkongban megrendezett Belt and
Road Summiton is.
2018. március 20.
Részvétel a Magyarországi Kínaiak és a Tengerentúli Kínaiak Egyesületének (MKTKE)
alakuló ülésén
Az MKIK Magyar-Kínai Tagozatának elnöke, Nádasi Tamás, valamint a tagozat titkára, Végvári
Kristóf meghívást kaptak a Magyarországi Kínaiak és a Tengerentúli Kínaiak Egyesületének
(MKTKE) alakuló ülésére 2018. március 20-án. Az alakuló ülésen Nádasi Tamás egyéb
elfoglaltságai miatt Végvári Kristóf vett részt. A rendezvényen nagy számban voltak jelen
Magyarországon működő kínai cégek, köztük a Magyarországi Kínai Vállalkozók Szövetségének
tagjai.

2018. március 28.
A Magyar-Kínai Tagozat éves közgyűlése
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Kínai Tagozata 2018. március 28-án tartotta meg
idei közgyűlését. Nádasi Tamás, a tagozat elnökének köszöntőjét követően Ujvári Márton, a
Külgazdasági és Külügyminisztérium Kína Főosztályának osztályvezetője a magyar-kínai
kapcsolatok aktualitásait foglalta össze, valamint bemutatta a Csungkingba kiutazó felkészülő
külgazdasági attasékat. Zhou Xinjian, a Kínai Nagykövetség kereskedelmi tanácsosa a előadásában
bemutatta az idén első alkalommal 2018. június 5-10. között megrendezésre kerülő Shanghai
Import-Export Fair-t. Ezt követően Szalai Tamás, a Kína- Közép-Kelet-Európai Befektetési Alap
budapesti képviselője bemutatta az Alap tevékenységét, az eddig megvalósult és a tervezett
befektetéseket Magyarországon. Végül Xu Dansong, a Kínai Befektetési Ügynökség budapesti
képviseletének vezetője a kínai befektetési környezetről tartott előadást.
Az előadásokat követően Nádasi Tamás, a tagozat elnöke ismertette a tagozat 2017-es
tevékenységét és kitért a 2018-as programtervekre is. A rendezvény zárásaként a Magyar-Kínai
Tagozat együttműködési megállapodást kötött a Kínai Befektetési Ügynökséggel.
2018. március 29.
A kínai Canton Fair delegáció látogatása
Zhuang Hong, a Kínai Külkereskedelmi Központ igazgatójának vezetésével három fős delegáció
látogatott az MKIK-ba. Megbeszélést folytattak Wolf Csabával, a Magyar-Kínai Tagozat
alelnökével, Tényiné Stark Mária nemzetközi igazgatóval, valamint Végvári Kristóf nemzetközi
referenssel. A látogatásuk elsődleges célja Kína egyik legnagyobb vásárának, a Canton Fair-nek
bemutatása, népszerűsítése volt.
2018. április 5.
Kínai pénzügyi és jogi konzultáció
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Kínai Tagozata 2018. április 5-én konzultációs
rendezvényt szervezett pénzügyi és jogi szolgáltatások témájában. Nádasi Tamás, a tagozat elnöke
röviden köszöntötte a résztvevőket, majd Zölei András, az Unicredit Bank vállalati, befektetési
banki és privát banki divíziójának igazgatója tartott előadást a bank szolgáltatásairól kkv-k számára
a kínai gazdasági tevékenység vonatkozásában. A rendezvény második előadója a Baker&McKenzie
Ügyvédi Iroda szakértője, Dr. Chen Chen volt, aki betekintést adott a kínai jogba, fókuszban a
cégalapítással és a vitás ügyek rendezésével kapcsolatos kérdésekkel. Az előadásokat követően a
résztvevőknek lehetőségük nyílt személyes konzultációra az előadókkal.
2018. április 27.
Kínai üzleti fórum
2018. április 27-én az MKIK Magyar-Kínai Tagozata üzleti fórumot szervezett a Magyarországra
látogató 26 fős kínai delegáció látogatása alkalmából. Az üzletemberek Dél-Kínából, Foshan város
Shunde kerületéből érkeztek. A főbb szektorok a gépipar, robotika, szoftverfejlesztés, elsősorban
az Ipar 4.0-hoz kapcsolódó technológiák voltak. Az eseményen az MKIK részéről Nádasi Tamás,
a Magyar-Kínai Tagozat elnöke, Tényiné Stark Mária, nemzetközi igazgató és Végvári Kristóf,
nemzetközi referens vettek részt.
2018. június 19.
Az EU SME Centre képzése
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Kínai Tagozata Brian Goff, az EU SME Centre
szakértőjének közreműködésével képzést szervezett ,,How to use Wechat to make business in

China'' címmel. Az érdeklődők betekintést nyerhettek az elektornikus kereskedelem technikai
tudnivalóiba, a kis- és középvállalkozások kínai piacra lépésének egy egyszerűsített módjába. A
visszajelzések alapján a résztvevők különösen hasznosnak ítélték a képzést, mivel az előadó maga
is egy európai kisvállalkozás vezetője, aki már évek óta használja a kínai mobilapplikációkat
üzletkötési célokra.
2018. augusztus 8.
Liaoningi delegáció látogatása
Song Yanlin, Liaoning Tartományi Gazdasági Osztály igazgatójának vezetésével 8 fős kínai
delegáció látogatott Magyarországra, együttműködési lehetőségeket keresve a vízipar,
élelmiszeripar, befektetések terén. A Bank of China és a Magyar-Kínai Tagozat közös
szervezésében megvalósult találkozón a tagozat részéről részt vett Forintos Róbert, a tagozat
társelnöke és Végvári Kristóf, nemzetközi referens. A Bank of China részéről részt vett Xu Haifeng,
a Bank of China regionális igazgatója is.
2018. szeptember 11.
Magyar-Hubei Befektetési és Kereskedelmi Fórum
Az MKIK Magyar-Kínai Tagozata a CCPIT Hubei delegációjának látogatása alkalmából üzleti
fórumot szervezett a CECZ Közép-Európai Kft. székhelyén. A konferencián köszöntő beszédet
mondott Nádasi Tamás, a Magyar-Kínai Tagozat elnöke; a Kínai Nagykövetség kereskedelmi
tanácsosa, Zhou Xinjian a kínai gazdaság aktuális helyzetéről tartott előadást; Gőbel Adrienn, a
Külgazdasági és Külügyminisztérium Ágazati Exportstratégiai Osztály vezetője a magyar-kínai
kereskedelmi kapcsolatokról beszélt; Li Haifeng, a CECZ Kft. marketing igazgatója a CECZ Kft.
tevékenységéről tartott előadást; az előadásokat követően együttműködési megállapodást kötött az
MKIK Magyar-Kínai Tagozata a CCPIT Hubei-el, majd B2B-találkozókra került sor az érdeklődő
magyar cégek és a kínai delegáció tagjai között.
2018. szeptember 13.
A Shenzheni Kereskedelmi és Iparkamara delegációjának látogatása
Chen Zhilie, a Shenzheni Kereskedelmi és Iparkamara elnökének vezetésével kínai delegáció
látogatott az MKIK-ba. A delegációt Nádasi Tamás, a Magyar-Kínai Tagozat elnöke, Tényiné Stark
Mária, nemzetközi igazgató, Végvári Kristóf, a tagozat titkára, valamint a Magyar-Kínai Tagozat
elnökségének tagjai fogadták. A látogatás elsődleges célja a magyarországi együttműködési
lehetőségek keresése, a magyar üzleti környezet megismerése volt, valamint shenzheni termékek
számára magyarországi logisztikai bázis létrehozásának lehetősége is felmerült. A megbeszélést
követően együttműködési megállapodást írt alá az MKIK Magyar-Kínai Tagozata, valamint a
Shenzheni Kereskedelmi és Iparkamara.
2018. október 11-17.
Részvétel a Silk Road Business Summit-on
Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke és Tényiné Stark Mária,
nemzetközi igazgató részt vettek a Silk Road Chambert of International Commerce (SRCIC)
konferenciáján Zhangjiajiében, Kínában. A rendezvény keretein belül Dr. Parragh Lászlót
beválasztották az SRCIC vezetőségébe, alelnöki pozícióba.

2018. október 17.
Shaanxi tartományi delegáció látogatása
Shen Tao, a Shaanxi Tartományi Kereskedelmi és Iparkamarai Szövetség alelnökének vezetésével
kínai delegáció látogatott az MKIK-ba. Nádasi Tamás, a Magyar-Kínai Tagozat elnöke és Végvári
Kristóf, nemzetközi referens fogadták a delegációt. Bemutatták a kamarát és a tagozatot, valamint
az együttműködést a kínai partnerekkel. Shen Tao kifejezte, hogy szívesen látnának üzleti delegációt
Magyarországról Shaanxi-ban, szívesen segítenének a szakmai programok megszervezésében.
2018. november 8.
,,Egy út. Egy Övezet'' konferencia
A Hong Kong Trade Development Council ,,Egy út, Egy Övezet'' című konferenciájának
megsezrvezésében az elmúlt évekhez hasonlóan társzervezőként részt vett az MKIK Magyar-Kínai
Tagozata is. A rendezvény célja Hongkong, mint a magyar vállalkozások számára kiemelten fontos
kereskedelmi és befektetési partner bemutatása, valamint a legújabb üzleti lehetőségek ismertetése
volt. A konferencián az MKIK képviseletében köszöntőt mondott Kovács Vince, az MKIK
elnökségi tagja (egyben a Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamra elnöke). A Magyar-Kínai Tagozat
részéről Végvári Kristóf, nemzetközi referens vett részt az eseményen.
2018. november 15.
Az All-China Federation of Industry and Commerce látogatása
Fan Youshan, az All-China Federation of Industry and Commerce (ACFIC) alelnökének
vezetésével 16 fős kínai delegáció látogatott az MKIK-ba. A delegáció számára a Magyar-Kínai
Tagozat üzleti szemináriumot szervezett. A rendezvényen Nádasi Tamás, a Magyar-Kínai Tagozat
elnöke köszöntötte a résztvevőket, ezt követően bemutatta a magyar kamarai és tagozati rendszert,
majd Fan Youshan bemutatta az ACFIC felépítését, tevékenységét. Sor került az MKIK és az
ACFIC közötti 2006-os együttműködési megállapodás megújítására. A rendezvény zárásaként a
megjelent kínai és magyar cégek lehetőséget kaptak a bemutatkozásra, megbeszélések folytatására.
2018. november 22.
Kínai delegáció látogatása
Xu Yong, a CCPIT Zhejiang alelnökének vezetésével kínai delegáció látogatott az MKIK-ba.
Nádasi Tamás, a Magyar-Kínai Tagozat elnöke, Tényiné Stark Mária, nemzetközi igazgató és
Végvári Kristóf, nemzetközi referens fogadták a delegációt. A megbeszélés tárgyai a CCPIT
Zhejiang által 2019-ben, Budapesten tervezett kínai vásár és üzleti programok voltak.

