
 

Európa Kapuja Magyar-Kínai Egyesület 

 

 

Az Európa Kapuja Magyar-Kínai Egyesület Fang Süen és Tóth Gábor alapító tagok által 

2011-ben alakult azzal a céllal, hogy erősítse Magyarország és Kína kapcsolatát. 

Magyarország akkori gazdasági és politikai körülményei, valamint Kína kedvező hozzáállása 

az európai befektetésekhez és növekvő nyitottsága az európai kultúra és kereskedelem iránt 

tette szükségessé egy ilyen szervezet létrejöttét. Egyesületünk azért kapta az Európa Kapuja 

nevet, mert Kína szemszögéből Magyarország kíváló belépési pont az európai országok 

közösségébe. Ebből kifolyólag tevékenységeink is túlnyúlnak Magyarország határain. 

Feladatunk, hogy segítsünk a partnereknek megérteni egymás igényeit, hagyománya it, 

szokásait, üzleti és kereskedelmi módszereit, valamint hogy lehetőséget biztosítsunk a 

közeledéshez konzultációs lehetőséggel, gazdasági fórumok, rendezvények bonyolításáva l, 

kulturális és egyéb programok szervezésével.    

Más, hozzánk hasonló egyesületektől eltérően tagjaink sorában olyan kínaiak is vannak, akik 

már a Magyarországon élő kínai közösség második nemzedékébe tartoznak. Neveltetésük 

természetesen a kínai hagyományokra épül, viszont ilyen hosszú idő után, európai 

tanulmányaikon keresztül, magyarországi életformával személyiségükre erősen hat az itteni 

kultúra, amit kiválóan tudnak kamatoztatni Kína és Magyarország kapcsolatának erősítéséhez. 

Meglátásunk, hogy a gazdasági kapcsolatok építése természetesen fontos feladat, de a keletiek 

identitása miatt, gondolkodásmódjukat ismerve lényegesebb, hogy humánus, kulturális , 

oktatási és kutatásfejlesztési oldalról közelítsünk egy-egy projekt esetében annak érdekében, 

hogy hosszú távon erős, bizalmi szálakat eredményezzen majd az üzleti életben is. Röviden 

tehát: amíg nem „barátkozunk” össze velük mélyebb értékek – mint például a művészet, mint 

közös nyelv – által, addig gyakorlatilag semmi esélyünk arra, hogy komoly erővel jelenjenek 

meg hazánkban. 

Egyesületünk ennek megfelelően építi kapcsolatait, azzal a bizonyossággal, hogy a nemzete ink 

közötti kulturális párbeszéd hosszabb távon kölcsönös gazdasági előnyökkel is jár majd. 

Az elmúlt években több, kínai-magyar viszonylatban jelentős esemény szervezői, társszervező i 

és támogatói voltunk. Kiemelve a legfontosabbakat, időrendben: 

- Egyesületünk bemutatkozó rendezvénye a 2012. január 14-én, a Liszt Ferenc emlékév 

alkalmából, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával rendezett Liszt Ferenc: Magyar 

koronázási mise koncert volt a Budavári Mátyás-templomban. A műsort magyar és 



kínai operaművészek adták, az esemény fővédnöke Szőcs Géza akkori kulturális 

államtitkár úr volt. 

 

- 2013 szeptemberében Jing Zaiping érsebész professzor, a Kínában először alkalmazo tt 

endovaszkuláris sebészeti eljárás megalapítója, valamint festő- és kalligráfiaművész 

bemutatkozó kiállítása volt Budapesten, az Országos Széchényi Könyvtár 

dísztermében. 

A rendezvény fővédnöke Hende Csaba akkori honvédelmi miniszter úr volt. 

 

- 2014 februrájában az a megtiszteltetés érte egyesületünket, hogy az akkori HITA 

szervezésének köszönhetően meghívást kaptunk Pekingbe. Egyedüli non-profit 

szervezetként csatlakozhattunk Orbán Viktor miniszterelnök úr üzleti 

delegációjához. Ugyanezen évben részt vettünk és közreműködtünk többek között 

Szijjártó Péter külügyminiszter októberi pekingi látogatásában, valamint a 

Sanghajban megrendezett Munkácsy kiállítás megvalósításában, amelyet Balog Zoltán 

emberi erőforrások minisztere  nyitott meg. Eközben idehaza, a Liszt Ferenc 

Zeneakadémián megrendezésre kerülő „Yunnan hangjai” c. előadás megszervezésében 

voltunk társszervezők. 

 

- 2015-ben egyik jelentős projektünk volt a Spektrum TV csatornán vetített, jelentős 

nézettségű „Kicsi ország, Kicsi Kína” c. filmsorozat tartalmi részének összeállítása, a 

gyártás lebonyolításban való aktív részvétel. 

 

- Eközben Kínában zajlott a 13. Art Deco Világkongresszus, a 2 napos konferencia 

társszervezői voltunk. A nagysikerű rendezvény, az „ARTDECO Budapest-

Shanghai” a Kínában alkotó magyar art deco mesterének, Hudec László építésznek 

állított emléket. 

 

- Ez évben még két esemény, a kínai labdarugó válogatott másfél éves magyarországi 

labdarúgóképzésének 60. évfordulója alkalmából tartott emléknap, valamint a 

nagysikerű Sanghaji Nemzetközi Oktatási Kiállítás médiatámogatója is volt 

egyesületünk.  

 

- 2016 januárjában Horváth Levente sanghaji főkonzul felkérésére  az egyesület a 

konzulátus munkáját segítve biztosította a Magyar Nemzeti Bank elnökének, 

Matolcsy György úr interjújának megjelenését a kínai médiában. Később az idei év 

folyamán a Marton Éva Nemzetközi Énekversenyt népszerűsítettük Kínában. A 

tavaly októberben, Sanghajban megrendezett magyar kulturális hétnek 

egyesületünk volt az egyik médiatámogatója. 

 

- Hagyományosan, évente részt vállalunk a mindenkori, a MÜPA-ban megrendezésre 

kerülő nagyszabású Kínai Újévi Koncert szervezésében.  

 



- Ezek mellett több, egyéb kultúrális esemény szervezésében tevékenykedünk, pl. 

kórustalálkozók vagy magyar és/vagy kínai vonatkozású történelmi események 

megemlékezéseinek szervezése. 

 

 

 

Egyesületünk nagy múltra visszatekintő, szoros kapcsolatot ápol Sanghaj város politika i 

vezetésével és a Yangtze-delta régió vonzáskörzetével, különböző hivatalokkal és 

hatóságokkal.  Fennállása óta számos helyi, meghatározó partnerre tett szert, melyeken 

keresztül sikeres együttműködési megállapodások születtek kölcsönösen előnyös feltételekke l.  

 
 
 

- Kereskedelmi területen: Shanghai Industry and Commerce Administration Bureau, 
Shanghai Municipal Commission of Commerce, Zhejiang Zhongming Import&Export 
Co., Ltd., DDN Global Supply Chain Co., Limited (http://ddn-global.com/ ), High 
Store Tech Supply Chain (http://www.highstore.cn/ ) 
 
 

- Hatóságok: Shanghai Municipal Government, Shanghai Tax Bureau, Shanghai 
Municipal Human Resources and Social Security Bureau, Shanghai Food and Drug 
Administration, Shanghai Federation of Trade Unions 

 
 

- Tudományos és technológiai területen: Shanghai Municipal Commission of 
Economy and Informatization, Science and Technology Commission of Shanghai 
Municipality, Shanghai Disay Information Technology Co., Ltd., Shanghai Healthcare 
Technology Association Review and Promotion Center, Shanghai Zaizhou 
Environmental Protection Technology Co., Ltd. 

 
  

- Egészségügyi területen: Shanghai Municipal Commission of Health and Family 
Planning 

 
 

- Turizmus területén: Shanghai Municipal Tourism Administration 
 
 

- Média területén: Shanghai Media Group, Wenhui-Xinmin United Press Group, 
Shanghai Municipal Administration of Culture, Radio, Film and TV 

 
 

- Mezőgazdasági területen: Shanghai Municipal Agricultural Commission  
 

- Pénzügyi területen: China Construction Bank, Bank of Hangzhou, Bank of Wenzhou, 
Bank of China, Uni-Power Group Venture Capital, Heaven-sent Capital Management 
Group, Zhejiang Financial Assets Exchange, Zhejiang Equities Exchange Center, Ant 
Financial of Alibaba Group    

 

http://ddn-global.com/
http://www.highstore.cn/


- Felsőoktatási és kutató intézetek területen: Fudan Egyetem, Sanghaj Tongji 
Egyetem, Sanghaj Jiaotong Egyetem, Tsinghua Egyetem, Zhong Guan Cun Egyetem 
Tudomány és Technológia Park Szövetség, Jiahe Biotechnológiai Kutató Intézete, 
Tsinghua EgyetemYangtze Delta Kutató Intézete.  
 

 
 

Mindemellett egyesületünk évek óta jó kapcsolatot ápol és együttműködik a sanghaji magyar 

konzulátussal. 
 

A fent említetteken túl rendszeresen szervezzük magyar és kínai kormány, intézményi, civil 

szervezetek és üzleti delegációk kölcsönös látogatásait. 

 

Kapcsolatépítésünk, mondhatnánk testvéri, baráti szálaink összefonódásának eredménye több  

testvérvárosi egyezmény, ezzel is támogatva Újbuda – Xiuzhou,  Cegléd és Jiaxing, valamint 

Orfü és Ruian gyümölcsöző kapcsolatát. 

 


