
SzeReted	a	távol-Keleti	KultúRát?	
ÉRdeKel	Kína?

ebben	látod	a	jövődet?
Ha a fenti kérdések bármelyikére is igen a válaszod, olyan lehetőséget kínálunk neked, 

amivel már tanulmányaid ideje alatt, vagy közvetlenül az iskola elvégzése után be 
tudod biztosítani a jövődet.

CSatlaKozz	az	euRázSiai
együttműKödÉS	egyeSületÉhez!

Az Eurázsiai Együttműködés Egyesülete (EAFA) azért jött létre, 
hogy hidat építsen Magyarország és Kína között, megalapozza és erősítse 
a két ország lakosai közötti együttműködést, támogatva a kétoldalú baráti 
kapcsolatok fejlődését, legyen szó akár oktatásról, tudományról, kultúráról, 

turizmusról, sportról vagy gazdasági együttműködésekről.

„Különböző utakon járva tanácsot adni egymásnak nehéz.” (kínai szólás)



magyarország	és	Kína	–	egy	kis	színes	
történelem	dióhéjban,	elfogultan

» Kína és Magyarország közös története 1949-ig nyúlik vissza, amikor
 Magyarország elismerte a Kínai Népköztársaságot és a két ország felvette 
 a diplomáciai kapcsolatot. 
» Az 1950-es években nemcsak politikai és gazdasági együttműködés indult el, 
 hanem kulturális, oktatási és tudományos csere is. 
» 2003-ban történt meg a magyar-kínai kapcsolatok újrafelvétele
 dr. Medgyessy Péter miniszterelnöki szintű kínai látogatása nyomán.
» 2003-ban megnyitott Budapesten az AsiaCenter.
» 2004-ben Hu Jintao (Hu Csin-tao) – a Kínai Népköztársaság elnöke – Budapestre 
 látogatott.
» 2004-ben Budapesten megnyílt a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános 
 Iskola, 2006-ban pedig az ELTE Konfuciusz Intézet.
» 2011-ben Fellegi Tamás (NFM) Pekingben, Hong Kongban, Shenzhenben 
 (Sencsen) és Chongqingban (Csungking) folytatott kormányzati szintű 
 tárgyalásokat a Kínai Kereskedelmi Minisztérium, a Külügyminisztérium, a  
 Vasútügyi Minisztérium, a Közlekedési Minisztérium, a kínai Légügyi Hatóság, a  
 kínai jegybank és számos nagyvállalat – köztük a Huawei, a Hainan és a Wanhua –  
 vezetőivel.
» 2011-ben Wen Jiabao (Ven Csia-pao) miniszterelnök kétnapos hivatalos látogatást 
 tett Budapesten, melynek eredményeképpen 12 gazdasági megállapodás született  
 Kína és Magyarország között. 
» 2012-ben megalakult az EAFA

Komoly lépések történtek már eddig is a kínai-magyar kapcsolatok elmélyítésére, 
de még mindig számtalan kiaknázatlan lehetőséget tartogat az együttműködés. 
A kétoldalú gazdasági és diplomáciai kapcsolatok a jövőben akár a Te közreműkö-
déseddel fejlődhetnek tovább.



tudtad	hogy...
» Kína gazdasága az elmúlt években folyamatosan évi 10% körüli ütemben 
 növekedett?
» Kína teljesítménye vásárlóerőben már meghaladja az euróövezetét, 2016-ra pedig 
 esélyes, hogy maga mögé utasítja az Egyesült Államokat is?
» Magyarországon él Kelet-Közép-Európa legnagyobb kínai közössége?
» Magyarországon több cég is foglalkozik a magyar-kínai kapcsolatok feljesztésével?

Kína számodra is rengeteg lehetőséget rejt, már csak rajtad múlik, hogy megragadod-e 
őket. Egyesületünk azért jött létre, hogy elősegítse a zökkenőmentes párbeszédet, és 
megteremtse az üzleti kapcsolatokon túlmutató kulturális, tudományos, társadalmi és 
oktatási együttműködés lehetőségét a két nép között. 
Ha felkeltettük érdeklődésed és szívesen csatlakoznál csapatunkhoz, olvass tovább!

hallottál	már	az	asiaCenterről?
A Budapest XV. kerületében található komplexum amellett, hogy kereskedelmi 
központként működik (500 üzlet kínálatát nyújtja számos ázsiai és távol-keleti 
országot képviselve), az üzleti szolgáltatások új dimenzióját nyitja meg Kína és 
Kelet-Közép-Európa vállalkozásai számára. 

És	ez	még	nem	minden!
A CBTC (Kínai Márkák Kereskedelmi Központja) az AsiaCenter kiemelt projektje, 
amely egy modern Selyemút első állomása az Európai Unióban. A CBTC jól ismeri, 
és segíti összehangolni a kínai és európai üzletfelek kulturális és üzleti igényeit: 
kínai jelenlétével (Peking és Shanghai), 10 éves szakmai tapasztalattal rendelkező 
szakembereivel, igazi ázsiai tudásközpontként működik régiónkban.  



Ha érdekel a nemzetközi projektmenedzsment, a multikulturális csapatmunka, 
jó üzleti érzékkel rendelkezel, kipróbálnád magad nemzetközi értékesítésben 
vagy rendezvényszervezésben, vonz a távol-keleti kultúra, jelentkezz csapatunkba, 
és nyiss te is kelet felé! A lehetőségek korlátlanok, különféle területeken dolgozhatsz.

»	Sales:	bepillantást nyerhetsz az üzletszerzés folyamatába. 

»	PR,	marketing	(ezen belül Tenant Marketing és Key Account Management): 
 részt vehetsz promóciós kampányokban, kreatív tervezésben, partnertalálkozókon,
 sajtótájékoztatókon.

» CSR (szervezeti társadalmi felelősségvállás): hozzájárulhatsz 
 a kerület fejlesztéséhez, jobbá tételéhez.

Kapcsolat:	karrier@eafa.eu, www.eafa.eu

„Ha hallom, elfelejtem, 
ha látom, megjegyzem, 
ha csinálom, megértem” 

(Xunzi)


