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A magyar-kínai kétoldalú gazdasági kapcsolatok sikeres to-
vábbfejlesztése érdekében az elmúlt időszakban hosszas 
előkészítő munka folyt azért, hogy a kétoldalú találkozókon 
felmerült Kínai Közép Európai Árubemutató és Logisztikai 
Központ Magyarországon jöjjön létre.
 A CECZ Zónát magyarországi központtal működtető CECZ 
Közép-Európai Kereskedelmi és Logisztikai Együttműködési 
Övezet Kft. 2015.04.13.-án elsőként kapta meg a  Kínai Ke-
reskedelmi Minisztériumtól (MOFCOM)  a Nemzeti szintű 
Tengerentúli Kínai Kereskedelmi és Logisztikai Együttmű-
ködési Övezet címet, közel egy évtizedes előkészítő munka 
eredményeként. 
 Az ilyen típusú zóna első Európában, az előkészítési fázis 
beruházási értéke 101.2 millió USD volt. 
 A CECZ tevékenysége kiemelten kapcsolódik a 2013-ban 
Xi Jingpin elnök úr által bejelentett, majd 2015.03.28-án hi-
vatalosan is meghirdetett „Egy Öv, Egy Út” (One Belt, One 
Road), más néven az „Új Selyemút” kezdeményezéshez.  
 Kínai oldalról a központ létrehozásának célja az, hogy a 
kínai termékek értékesítését európai piacismerettel rendel-
kező, elsősorban a központnak otthont adó ország vállalko-
zásai végezzék. Ennek a célnak a megvalósítása érdekében 
a kínai fél egyrészt árubemutató platformot hoz létre, ahol 
az európai piacon érté-
kesítést végző cégek ki 
tudják választani a profil-
jukba tartozó, az európai 
piacon általuk piacké-
pesnek tekintett termé-
keket, másrészt létrehoz 
egy vagy több logisztikai 
központot, amely integ-
ráltan biztosítja a szüksé-
ges termékek szállítmá-
nyozását, raktározását. 
A középtávú cél az, hogy 
az értékesítést végző 
nem kínai tulajdonú kö-
zépvállalkozások száma 
meghaladja a három-
százat. Az árubemutató 
platform egyrészt kínai 

Significant preparation has been done recently in pursu-
ant the interest of further developing Hungarian-Chinese 
bilateral economic relations, and as raised during bilateral 
meetings, to establish a Chinese - Central European Prod-
uct Experience and Logistics Centre in Hungary.
 On the day of 13 April 2015, CECZ Central European 
Trade and Logistic Cooperation Zone Ltd. was first to re-
ceive the title National-level Overseas Chinese Trade and 
Logistic Cooperation Zone from the Chinese Ministry of 
Commerce (MOFCOM), after more than a decade of pre-
paratory work.
 It was the first of its kind in Europe and the investment 
volume in the preparatory stage amounted 101.2 million 
USD.
 The activities of CECZ are especially linked to the “One 
Belt One Road” , also know as “New Silk Road”, initiative 
of Chinese president Xi Jinping, announced on 28 March 
2015.
 From the Chinese perspective, the goal of establishing 
such a centre is to have Chinese products promoted by 
businesses who can demonstrate a good understanding 
of the European market and are based in the country of 
the centre. Therefore, a product display platform will be 

established to offer an 
opportunity for Euro-
pean sellers to chose 
the products that are 
the most suitable for 
their business profile 
and are deemed com-
petitive on the Euro-
pean market. Also, an 
integrated logistics cen-
tre will be responsible 
for the transport and 
storage of these prod-
ucts. A mid-term goal 
is to have more than 
three hundred non-Chi-
nese SMEs as sellers.
The Trade Zone will 
provide products for 
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finanszírozásból biztosítja a bemutató térben elhelyezett 
árukat, másrészt folyamatosan szervez nemzetközi kiállítá-
sokat és üzletember találkozókat, hogy a termékeket érté-
kesítő vállalatok munkáját eredményesebbé tegye.
 A központ a magyar és közép-kelet európai régióból 
származó áruk kínai értékesítésének elősegítését ugyan-
csak kiemelkedően fontosnak tartja, ezért anyavállalatával, 
a Shandong Imperial International Investment Co. Ltd.-vel 
közösen a Shandong tartományi Linyi nagykereskedelmi 
városban Árubemutató Központot hozott létre a Linyi Port 
vámszabad területen.
 A CECZ stratégiai célja tovább bővíteni a kínai vállalatok 
beruházását és tevékenységét Magyarországon, erősíteni a 
gyakorlati együttműködést az infrastruktúra építés, az ide-
genforgalom, a tudomány és a technológia területén, aktí-
van hozzájárulni a magyar gazdaság és ipar fejlődéséhez, 
bővíteni a külkereskedelmet és a foglalkoztatást.
 A logisztikai övezet kiaknázása során kihasználni a ma-
gyar és a kínai vállalatokban rejlő lehetőségeket, erősíteni 
az egymással való komplementaritást, különböző befekte-
tési, gazdasági és technológiai együttműködéseket indítani, 
megvalósítani az együttes fejlődést.
 Célja továbbá a Közép-Európai Kereskedelmi és Logiszti-
kai Együttműködési Övezet létesítése és működtetése révén 
tovább erősíteni a kétoldalú kereskedelmi együttműködést, 
folyamatosan bővíteni az együttműködés területét, közösen 
kiaknázni az európai piacot, és új tartalmat adni a kínai-ma-
gyar kapcsolatoknak.
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display with Chinese financial assistance, while it will 
regularly organise international product exhibitions and 
business meetings to help sellers achieve better results.
 The promotion of Hungarian and Central and Eastern 
European products is also considered a focal point by the 
centre, therefore its mother company, Shandong Interna-
tional Investment Co. Ltd. jointly with Shandong provice´s 
Linyi trading city established a product display centre in 
the Linyi Port Customs Free Zone.
 It is a strategic goal of CECZ to further expand the in-
vestments and activities of Chinese companies in Hunga-
ry, strengthen cooperation in infrastructure construction, 
tourism, science and technology, and actively contribute 
to the development of Hungarian economy and industry, 
increase foreign trade and employment.
 The Logistic Zone will leverage the potential in Hungar-
ian and Chinese companies, strengthen mutual comple-
mentarity, initiate investment, economy and technolo-
gy-related partnerships for joint development.
 The establishment and activities of the Central Euro-
pean Trade and Logistics Cooperation Zone will further 
strengthen bilateral cooperation in trade, continuously 
expand the scope of cooperation and exploit the poten-
tial in the European market by adding new content to Chi-
nese-Hungarian relations.
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