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Munkahelyek, beruházások, migráció és biztonság: 
a 2018-as uniós büdzsé kulcsszavai 

Az Európai Bizottság előterjesztette 2018-ra szóló költségvetési tervezetét. A 

tervezetben a kötelezettségvállalások 161 milliárd eurót tesznek ki (2017-hez 

képest 1,4%-os emelkedés), a kifizetések pedig 145 milliárd eurót (2017-hez 

képest 8,1%-os emelkedés, amelynek oka, hogy a kezdeti lassú indulást 

követően a 2014–2020-as időszak uniós strukturális és beruházási 

programjai 2018-ban várhatóan már teljes kapacitáson fognak működni). Az 

EU fő beruházási eszközét továbbra is a strukturális és beruházási alapok 

jelentik, amelyek a kutatás és innováció, a közlekedés, a környezetvédelem 

és a vidékfejlesztés területén támogatják a kkv-kat.  

További információk: 
http://europa.eu/rapid/pres
s-release_IP-17-
1429_hu.htm 
 

 HÍREK 

Európai Szolidaritási Testület 

Az Európai Bizottság szilárdabb alapokra helyezte az Európai 

Szolidaritási Testület (ESZT) működését: javaslatot terjesztett elő, 

melyben külön jogalap kialakítását, valamint – a következő 3 évre 

vonatkozóan – külön költségvetés elfogadását szorgalmazza a testület 

számára. Ez elő fogja segíteni, hogy a kezdeményezés kibontakozzon, és 

még több lehetőséget kínáljon a fiataloknak. Mostantól kezdve az Európai 

Szolidaritási Testület keretében nemcsak önkéntes, gyakornoki és 

szakmai munkára nyílik majd alkalmuk a résztvevőknek, hanem arra is, 

hogy saját szolidaritási projektet hozzanak létre, illetve hogy csoportosan 

jelentkezzenek önkéntesnek. 
 

További információk: 
http://europa.eu/rapid/p
ress-release_IP-17-
1383_hu.htm 
 

 
 

A COSME program félidős értékelése 
A COSME a vállalkozások versenyképességét és a kis- és 
középvállalkozásokat segítő európai uniós program. Futamideje 2014-től 
2020-ig tart, és a működtetésére elkülönített pénzügyi keretösszeg 
2,3 milliárd euró. Az Európai Bizottság nyilvános konzultációt 
kezdeményezett, melynek keretében értékelni kívánja a program 
hatékonyságát és eddig elért eredményeit. A kérdőív magyar nyelven is 
kitölthető: https://ec.europa.eu/eusurvey..., amelynek kitöltési határideje 2017. 
augusztus 31.  

További információk: 
http://ec.europa.eu/info/co
nsultations/interim-
evaluation-programme-
competitiveness-
enterprises-and-small-
and-medium-sized-
enterprises-cosme-2014-
2020_hu 
 

Június közepétől az EU-n belül megszűnik a roamingfelár 
Június 15-étől bárhol az Európai Unión belül felárak nélkül, a belföldi 
díjszabás szerint lehet mobiltelefonról hívást kezdeményezni és fogadni, 
SMS-t írni és internetezni. A változtatás a külföldre utazó turistákat, az 
időszakosan külföldön dolgozókat és tanulókat, illetve a határ menti 
ingázókat is érinti. A kedvező feltételek mindenkire érvényesek, az előre 
fizetős kártyásokra és a havidíjas előfizetőkre is. Az EU-roaming 
ugyanakkor nem egyenlő a nemzetközi hívással.  A nemzetközi hívás azt 
jelenti, hogy valaki a magyarországi hálózatból hív külföldi számot, míg a 
roaming alkalmával külföldi hálózatból kezdeményez hívást vagy küld 
SMS-t Magyarországra vagy más uniós államba. 

További információk: 
https://ec.europa.eu/digit
al-single-
market/en/roaming 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1429_hu.htm
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WiFi4EU: 
az EU a jövőben ingyenes wifi-hozzáférési pontokat létesít Unió-szerte 

A máltai elnökség politikai megállapodásra jutott az Európai Parlamenttel a 
WiFi4EU-ról, amelynek köszönhetően a jövőben javulni fog az internet-
hozzáférés a városházákon, a kórházakban, a parkokban és egyéb 
közterületeken. A felhasználóknak egy könnyen felismerhető, többnyelvű 
WiFi4EU portálon keresztül ingyenes, biztonságos és nagy sebességű 
internetkapcsolat áll majd rendelkezésére. A helyi önkormányzat vagy a 
kapcsolatot biztosító más közintézmény arra is használhatja a portált, hogy 
egyszerű hozzáférést nyújtson digitális szolgáltatásaihoz. A pályázati kiírás 
megjelenése az ősszel várható. 
 

További információk: 
http://www.consilium.eu
ropa.eu/hu/press/press-
releases/2017/05/29-
wifi4eu-hotspots/ 
 

A Bizottság fellép a tiszta, versenyképes és összekapcsolt mobilitásért 
Az „Európa mozgásban” egy széles körű kezdeményezéscsomag, amely 
javítja a forgalom biztonságát; támogatja a méltányosabb úthasználati 
díjakat; csökkenti a szén-dioxid kibocsátást, a légszennyezést és a 
közlekedési dugókat; mérsékli a vállalkozásokat terhelő bürokráciát; harcol 
az illegális foglalkoztatás ellen, valamint megfelelő körülményeket és 
pihenőidőt biztosít a dolgozók számára. Ezen intézkedések hosszú távú 
előnyei messze túlmutatnak a közlekedési ágazaton, hiszen támogatják a 
munkahelyteremtést, a növekedést és a beruházásokat, erősítik a társadalmi 
méltányosságot, bővítik a fogyasztók választási lehetőségeit, és Európát 
határozottan az alacsony kibocsátás felé terelik. 
 

További információk: 
http://europa.eu/rapid
/press-release_IP-
17-1460_hu.htm 
 
 

További információk: 
http://europa.eu/rapid/p
ress-release_IP-17-
1454_hu.htm 

 

A minőségi, inkluzív és jövőorientált oktatásra 
 irányuló uniós stratégia 

Az Európai Bizottság új iskolai és felsőoktatási kezdeményezéseket 
fogadott el. A kezdeményezések egy sor konkrét intézkedéssel abban 
hivatottak segíteni a tagállamoknak, hogy mindenkinek minőségi és 
befogadó oktatást tudjanak nyújtani. A cél az, hogy a fiatalok 
rendelkezzenek a társadalmi szerepvállaláshoz szükséges tudással és 
készségekkel, élni tudjanak a globalizáció és a technológiai változások 
teremtette új lehetőségekkel, illetve meg tudjanak birkózni az ezekből 
fakadó kihívásokkal. Az oktatásnak a munkaerőpiaci szükségletekhez kell 
igazodnia. 

További 
információk: 
http://europa.eu/rap
id/press-
release_IP-17-
1401_hu.htm 
 

 
HÍREK 

Az európai gazdasági és a monetáris unió  

elmélyítésének lehetőségei 

Az Európa jövőjéről szóló fehér könyv március 1-jei közzétételét követően 
az Európai Bizottság most felvázolta az európai gazdasági és monetáris 
unió elmélyítésének lehetőségeit. A vitaanyag célja kettős: egyrészt a 
gazdasági és monetáris unióról folytatott eszmecsere ösztönzésére, 
másrészt a gazdasági és monetáris unió jövőbeli felépítésére vonatkozó 
közös elképzelés kialakításának elősegítésére irányul. A gazdasági és 
monetáris unió megvalósítása nem önmagáért való cél, hanem a 
munkahelyek, a növekedés, a társadalmi méltányosság, a gazdasági 
konvergencia és a pénzügyi stabilitás biztosításának előfeltétele. A 
gazdasági és monetáris uniónak valamennyi uniós tagállammal szemben 
meg kell őriznie nyitottságát, és tovább kell fokozni a döntéshozatali 
eljárás átláthatóságát és demokratikus elszámoltathatóságát. 

http://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2017/05/29-wifi4eu-hotspots/
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További információk: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events
-and-activities-eu-day-soc-economy 

 2017. június 28., Brüsszel 
Szociális vállalkozások európai napja 

Szervező: Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság (EGSZB) 

Helyszín: EGSZB, 99 rue Belliard 
 

További információk: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/events/index
.cfm?id=1632 

 
https://europa.eu/newsroom/events/internati
onal-forum-women-and-trade_en 

 

2017. június 20. 9:00-18:00, Brüsszel 
Nemzetközi fórum: A nők és a 

kereskedelempolitika 
Szervezők: Európai Bizottság,  

International Trade Center (ITC) 
Helyszín: további információk hamarosan 

 

További információk: 
http://www.waterinnovationeurope.eu/ 

 2017. június 14-15. 9:00-16:30, Brüsszel 
Water Innovation Europe 2017 

Szervező: WssTP 
Helyszín: Blue Point, 80 Bd A. Reyers Ln 

 

 ESEMÉNYEK 

Program: 
http://www.ddrexpo.com/cms/wp-
content/uploads/2017/02/DDR2017_program_
EN.pdf 
 

További információk: 
http://www.ddrexpo.com/ 
 

2017. június 14-16., Brüsszel 
DDR Expo:  

legyen részese a körkörös gazdaságnak! 
Szervező: European Demolition Association 

Helyszín: Brussels Expo,  
Place de Belgique 1, Hall 11 

 

Regisztráció és további információk: 

sede.bruxelles@unioncamere-europa.eu 

2017. június 29-30., Brüsszel 
Az európai kamarák összekapcsolása 

Szervezők: osztrák, francia, német, olasz, 
holland és spanyol kamarák uniós képviseletei, 

valamint Eurochambres  
Helyszín: Európai Parlament, Rue Wiertz 60 

 

További információk: 
https://www.crowdfunding4culture.eu/ 
 2017. június 20., Brüsszel  

Crowdfunding4Culture 
Szervező: IDEA, ECN, Ecorys 

Helyszín: Hotel Bloom,  

 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-eu-day-soc-economy
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További információk: 
http://europa.eu/newsroom/events/compn
et-annual-conference-innovation-firm-
size-productivity-and-imbalances-age_en 
 

2017. június 29-30. Brüsszel 
CompNet éves konferencia 
Szervező: Európai Bizottság  

Helyszín: Európai Bizottság, további információk 
hamarosan 

További információk: 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=ev
ents&eventcode=032132EF-D4BD-39B3-
6C981F6EB7F3D7C4 

 
2017. július. 3., Brüsszel 

A kutatás és innováció jövője 
Szervező: Európai Bizottság 

Helyszín: További információk hamarosan 

 

 

ESEMÉNYEK 

További információk: 
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid11291
4/conference-net-futures-2017.html 
 

2017. június 28-29., Brüsszel 
Net Futures konferencia 

Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: további információk hamarosan 

 

További információk: 
http://www.eusew.eu/about-conference 
 2017. június 20-22., Brüsszel 

Fenntartható Energia Hét 2017 (EUSEW2017) 
Szervező: Európai Bizottság 

Helyszín: Európai Bizottság, Charlemagne 
épület, 170 rue de la Loi 

 

További információk:  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId
=hu&catId=89&newsId=2754&furtherNew
s=yes 
 

2017. november 20-24. Brüsszel 
Szakképzés Európai Hete 

Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: további információk hamarosan 

További információk: 
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-
and-projects/events/3rd-cedefop-
brussels-seminar-addressing-and-
preventing-low-skills 
 

2017. június 26., Brüsszel 
Cedefop konferencia a munkaerőképzésről 

Szervező: Cedefop 
Helyszín: további információk hamarosan 
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Egymilliárd euró fenntartható közlekedés fejlesztésére 

Az Európai Bizottság 2017. február 8-án új pályázati felhívást tett közzé az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) és más pénzalapok, köztük az Európai Stratégiai Beruházási 
Alap forrásainak igénybevételére. A pályázati kiírás célja, hogy ösztönözze a beruházások létrejöttét 
az innnovatív és fenntartható közlekedési infrastruktúra-fejlesztések terén, egyúttal pedig támogassa 

az infrastruktúra kiépítéséhez szükséges munkahelyek létrejöttét.  
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
H2020 projektek konzorciumai által meghirdetett versenypályázati kiírások 

A Horizont 2020 IKT projektek rendszeresen publikálnak tudásközpontok és KKV-k együttműködését, 
technológia transzfert, kísérleti infrastruktúrák hasznosítását, IKT technológiákra épülő ökoszisztémák 
fejlesztését támogató versenypályázatokat. A versenypályázatok a H2020 Participant Portálon vagy a 
projektkezdeményezések weboldalain kerülnek publikálásra.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PÁLYÁZAT 

Jelentkezési határidők:  
2017.06.01 - 2017.08.01: bIoTope   

2017.09.01 – 2017. október: TagItSmart! 
2017.10.31 - 2018. február: symbIoTe  

2018.01.01 - 2018.03.31: Vicinity 
 

 

További információk: 

http://www.h2020.gov.hu/nemzetkozi-
tevekenyseg/nemzetkozi-hirek/h2020-
projektek-
161024?objectParentFolderId=9383 
 
 

Jelentkezési határidők:  
2017. július 14. és 

2017. november 30. 

További információk: 
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting
-europe-facility/cef-transport/apply-
funding 
 
 

http://kamaraonline.hu/cikk/egymilliard-euro-a-fenntarthato-kozlekedes-fejlesztesere
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/other/competitive.html
http://biotope.cs.hut.fi/index.php/events/category/open-calls/
http://www.tagitsmart.eu/
https://www.symbiote-h2020.eu/index.php/open-calls/
http://vicinity2020.eu/
http://www.h2020.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/nemzetkozi-hirek/h2020-projektek-161024?objectParentFolderId=9383
http://www.h2020.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/nemzetkozi-hirek/h2020-projektek-161024?objectParentFolderId=9383
http://www.h2020.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/nemzetkozi-hirek/h2020-projektek-161024?objectParentFolderId=9383
http://www.h2020.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/nemzetkozi-hirek/h2020-projektek-161024?objectParentFolderId=9383
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding


 

EU–Kína kereskedelmi kapcsolatok a legutóbbi csúcstalálkozó fényében 

2017. június 1-2-án kétnapos EU-Kína csúcstalálkozót tartottak Brüsszelben. A csúcstalálkozó célja az 
EU és Kína közötti stratégiai partnerség elmélyítése volt, legfontosabb napirendi pontjai között pedig a 
kereskedelem és az éghajlatváltozás szerepelt. A csúcstalálkozó keretében sor került a 12. EU–Kína 
üzleti csúcstalálkozóra is. 
  
Az elmúlt évtizedben Kína felemelkedése soha nem látott mértékben felgyorsult. Az ország belpolitikai 
célja, hogy korábbi gazdasági és társadalmi modelljétől elrugaszkodva a kiegyensúlyozottabb fejlődés 
útjára lépjen. Kína mára gazdasági és pénzügyi nagyhatalomnak számít a nemzetközi színtéren. Kína 
és az Európai Unió egymás fő kereskedelmi partnerei, Európa pedig a stabil és jogilag biztonságos 
környezetet kereső kínai vállalatok közvetlen külföldi befektetéseinek jelenlegi legfontosabb célpontja. 
Az ország nemzetközi politikai és katonai jelenléte is egyre nő a világ minden régiójában. Ennek 
következtében Kína politikai, gazdasági és társadalmi fejlődése fontosabb az Európai Unió számára, 
mint valaha. Az említett tendenciák komoly lehetőségeket kínálnak az Unió számára, különösen ami 
az európai munkahelyteremtést és növekedést illeti.  
 
A kétoldalú kereskedelem a kínai gazdaság 1978-as megnyitása óta több mint negyvenszeresére nőtt, 
ma már a napi egymilliárd eurót is meghaladja. Kína 2001-es csatlakozása a Világkereskedelmi 
Szervezethez (WTO) tovább növelte piacának liberalizációját, és az európai üzleti szféra előtt jelentős 
terjeszkedési lehetőségeket nyitott meg.  A kínai piaci befektetések és export iránt érdeklődő európai 
vállalkozásoknak a Pekingben működő EU KKV Központ nyújt segítséget.  
 
EU és Kína 1975-ben alapozta meg együttműködését, amelyet az 1985. évi EU–Kína Kereskedelmi 
és Együttműködési Megállapodás szabályoz. Az uniós és kínai vezetők 2013-ban elfogadták az EU–
Kína 2020 stratégiai együttműködési menetrendet és megkötötték az EU-Kína befektetési 
megállapodást is. Ez utóbbi célja a Kínában lévő európai, illetve az Európában lévő kínai befektetések 
védelme, valamint az európai cégek jogbiztonságának megerősítése.  
 
Kínának az Európai Unió a legnagyobb, az EU-nak pedig Kína a második legnagyobb kereskedelmi 
partnere az Egyesült Államok után, emellett az import legnagyobb része is innen származik. Az EU és 
Kína közötti kereskedelem nagyobb ütemben növekszik, mint bármely más két ország közötti 
bilaterális kereskedelem a világon. Az EU nyitott piaca nagyban hozzájárult az export vezérelt kínai 
gazdaság növekedéséhez, ami az Unió számára is jelentős haszonnal járt. A két fél közötti 
kereskedelem főként ipari termékekre összpontosul. 
 
Több mint 1,3 milliárd lakosával Kína ígéretes piac az uniós vállalkozások számára. Habár Kína 
jelentős erőfeszítéseket tesz a WTO-nak tett vállalások végrehajtására (az import vámok és az egyéb, 
nem anyagi jellegű korlátok nagymértékben csökkentek), továbbra is vannak megoldatlan problémák. 
Ezek között szerepel a szellemi tulajdonjog nem megfelelő védelme, továbbá az olyan iparral 
kapcsolatos irányelvek fenntartása, amelyek diszkriminálják a külföldi vállalkozásokat és nagyban 
megnehezítik a külföldi vállalatok kínai piacra lépését a szolgáltatóiparban. A terjeszkedést tovább 
nehezíti az átláthatatlan jogi és adminisztratív rendszer, az eltérő minőségi előírások és a kulturális 
különbségek.  
 
Mit tartalmaz a Kínára vonatkozó uniós stratégia? 
 
Az Európai Unió és Kína által 2013-ban közösen elfogadott „EU–Kína 2020 stratégiai együttműködési 
menetrend” a következő területekre terjed ki: béke és biztonság, jólét, fenntartható fejlődés és az 
emberek közötti kapcsolatok. A Kínára vonatkozó uniós stratégia rögzíti, hogy az EU elvközpontú, 
praktikus és pragmatikus együttműködést fog folytatni Kínával, és továbbra is hű marad érdekeihez és 
értékeihez. Az EU egy eredményközpontú partnerségi program megvalósítására törekszik a Kínával. 
A stratégia értelmében az Unió gyakorlati intézkedésekkel támogatja a kínai reformfolyamat 
megvalósítását, ami kölcsönös előnyökkel jár a politikai, gazdasági, kereskedelmi, beruházási, 
szociális, környezetvédelmi és egyéb területeken fennálló kapcsolatokra nézve. Elő kell mozdítani a 
kölcsönösséget, az egyenlő versenyfeltételeket és a tisztességes versenyt az együttműködés 
valamennyi területén, különös tekintettel arra, hogy az Unió és Kína átfogó beruházási megállapodás 
megkötésére készül az új piaci lehetőségek megteremtése érdekében.  
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Emellett Európa és Kína infrastrukturális, kereskedelmi és digitális összekapcsolását mindkét fél 
számára előnyös módon kell fejleszteni.  
 
Melyek az Unió és Kína kereskedelmi és befektetési prioritásai? 
 
A Kínával fennálló kapcsolatok elmélyítésére és kiegyensúlyozására vonatkozó uniós célkitűzés 
részeként azonnali prioritás egy átfogó beruházási megállapodás megkötése, amelyről már körülbelül 
két éve folynak a tárgyalások. Egy ilyen megállapodás a vállalkozások számára egyenlőbb 
versenyfeltételeket teremt, mindkét fél számára új piaci lehetőségeket nyit, és – feltéve, hogy Kína 
fokozza gazdasági reformjait és meghatározóbb szerepet biztosít a piacnak – megnyithatja az utat az 
átfogóbb kereskedelmi célok előtt, amennyiben a feltételek ezt lehetővé teszik. Az Unió üdvözli Kína 
európai beruházásait, amennyiben azok összhangban állnak az uniós szabályokkal és 
rendelkezésekkel. Az Unió a Kínával folytatott együttműködés eredményeképp szeretné elérni, hogy 
Kína több uniós beruházás előtt is megnyissa piacát. A közös normák és szabványok által biztosított 
keret – például a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok vagy az élelmiszerbiztonság és a fogyasztási 
cikkek biztonsága területén – elengedhetetlen a virágzó gazdasági kapcsolatokhoz. Az Unió számára 
prioritást jelent, hogy párbeszédet folytasson Kínával a nemzetközi szabványok érvényesítése 
érdekében, ami csökkentheti a költségeket és az akadályokat, valamint biztosíthatja az uniós 
vállalkozások és polgárok védelmét az uniós követelményeknek nem megfelelő kínai termékekkel 
szemben. 
 
Hogyan szállhat szembe az Unió a kínai tisztességtelen versennyel? 
 
Az Unió legfőbb aggályainak egyike a számos kínai ágazatban, 
különösen az acéliparban, de más területeken, így például az 
alumíniumágazatban is fennálló kapacitásfelesleg. Ez a probléma 
komoly belső kihívás elé állítja Kínát, emellett tisztességtelen 
versenyfeltételeket teremt az európai vállalatok számára, mivel az 
uniós piacot dömpingelt kínai termékek árasztják el. Kínának 
szigorúan fel kell lépnie e problémával szemben, és ambiciózus, 
kötelező érvényű, mérhető és határidőhöz kötött terveket kell 
kidolgoznia a kapacitás leépítésére. Meghatározó jelentőségű, hogy 
Kína konstruktívan részt vegyen egy, a globális szerkezetátalakítási 
kérdésekkel foglalkozó acélipari fórumban. Az EU készen áll arra, 
hogy együttműködjön Kínával az acélágazattal foglalkozó közös 
kétoldalú platform keretében. Az Unió politikai szintű párbeszédet fog 
folytatni Kínával azt előmozdítandó, hogy Kína betartsa a nemzetközi 
normákat és szabványokat, és arra fogja ösztönözni Kínát, hogy 
teljesítse a WTO keretében a támogatások bejelentését illetően tett 
kötelezettségvállalását. 
 
Milyen tervei vannak az Uniónak és Kínának az eurázsiai 
kontinens összekapcsolására? 
 
Az Unió és Kína számára egyaránt előnyös lenne az eurázsiai 
földrész fizikai és digitális hálózatok révén történő összekapcsolása. 
Ez a térség valamennyi országában lendületet adna a 
kereskedelemnek, a beruházásoknak, valamint az emberek közötti 
személyes kapcsolatoknak. Az EU-Kína Hálózatfejlesztési Platform 
fontos politikai fórum, melynek célja, hogy szinergiát teremtsen az 
uniós szakpolitikák és projektek, valamint Kína „Belt & Road” 
kezdeményezése között. A platform kimondottan elősegíti az 
infrastrukturális együttműködést, többek között a finanszírozás, az 
interoperabilitás és a logisztika terén. 
 

 

 

 

 

Tanácsadó és 

információs központ a 

következő területeken: 

 Üzletfejlesztés 

 Jogi tanácsadás 

 Megfelelési előírások 

 Emberi erőforrások és 

képzés 

 

Ingyenesen igénybe 

vehető szolgáltatások: 

 „Kérdezd a szakértőt” 

on-line jogi tanácsadás 

 „Hot-desking” – 

munkaasztal és 

irodaeszközök használata 

a pekingi központban 

 Kapcsolatépítő 

események 

 KKV vezetők képzése  

 Kínai piacról készült 

szektorális jelentések, 

tanulmányok, adatbázisok, 

útmutatók 

 

KKV Üzleti Központ 

Pekingben 
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KKV-Központ 
 
2011. január 1-jétől kis- és középvállalkozásokat támogató tanácsadó és információs központ működik 
Peking üzleti negyedében, Kínában. A KKV központ főként a Kínába exportálni és befektetni 
szándékozó európai kis cégeket segíti, különösen a piacra jutás kezdeti időszakában. A kínai piacot 
jól ismerő belső szakértők gyakorlati tanácsokkal és információkkal segítik az üzletembereket az 
üzletfejlesztés, a megfelelési előírások, a jogi környezet, az emberi erőforrások és a képzés területén, 
így tanácsot adhatnak például a vállalkozás bejegyzésével kapcsolatban, vagy a helyi munkaerővel 
megkötött munkaszerződésről is. 

 
További információk:  

 

Háttéranyag a 2017. június 1-ei EU-Kína csúcstalálkozóhoz: 

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2017/06/170531-China-background-

brief-FINAL_pdf/ 

 

Sajtóközlemény a csúcstalálkozóról: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1524_en.htm 

 

EU-Kína kapcsolatok háttéranyag (2017. június 1.) 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/8666/EU-

China%20relations,%20fact%20sheet 

  

Az Európai Unió és Kína kapcsolatai (Európai Külügyi Szolgálat): 

http://eeas.europa.eu/china/index_en.htm 

https://eeas.europa.eu/delegations/china_en 

 

EU-Kína kereskedelmi kapcsolatok:  
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/ 

 

EU KKV-Központ: 

http://www.eusmecentre.org.cn/ 
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