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I. Vállalatcsoport bemutató
Morgan Star Group – MSG központja Magyarországon, 
Budapesten van. A vállalatcsoport elkötelezetten egyesíti 
a kínai es európai kultúrát, határozott es innovatív. A kul-
turális eszmecserében, a hi-tech ipari fejlesztésekben, az 
egészségügy iparban valamint a sport es oktatási szektor-
ban is rendelkezik több generációs sikeres marka építési 
tapasztalattal. A Közép-Kelet-európai régióban széles kör-
ben rendelkezik döntő befolyással.
 Magyarország „Keleti nyitás” politikája a kínai „Egy 
övezet egy út” kezdeményezésében egy tökéletes stra-
tégiai partnerre talált. A vállalatcsoport elkötelezett 
híve a kínai-magyar baráti kapcsolat további elmélyíté-
sében valamit a családias légkör megteremtésében, ak-
tívan támogatja a Kína es Közép-Kelet-Európa közti gaz-
dasági együttműködéseket, a kulturális eszmecseréket 
és a hi-tech ipari interoperabilitás. A vállalatcsoport az 
„Egy út egy övezet” kezdeményezésnek es a „16+1” 
együttműködésnek az egyik tengerentúli koordinációs 
egysége, valamint a „South-South Cooperation” egyik ta-
nács tagja.

II. A vállalatcsoport fontos mérföldkövei
2017 májusában a vállalatcsoport igazgatósági tanács el-
nöke Mr Steve Guo elfogadta a „Yabuli Kínai Vállalkozók 
Fóruma”-nak meghívását es 
hivatalos tagja lett a bizott-
ságának. A fórum Kínában 
az egyik legnagyobb befo-
lyással bíró üzletemberek-
nek eszmecsere lehetőssé-
gét kínáló platform. 
 2017 áprilisában a válla-
latcsoport az 5. Shanghai 
Nemzetközi Import Techno-
lógiai kiállításon és vásáron 
bemutatta a legújabb ma-
gyar találmányt a TEQBALL-t 
ami a labdarugást és az asz-

1. Group Introduction
Morgan Star Group (MSG), headquartered Budapest, Hun-
gary, is dedicated to innovation and resource integration 
in its operation. MSG wins itself the credit and experi-
ence from the industries of culture exchange, High-tech 
researching, medical equipment, sport and education and 
famous brands, so that MSG has huge influence in Mid-
east Europe. The policy “open to East” of Hungary shar-
ing common value of “Belt and Road” policy of China. 
MSG constantly promoting friendship between China and 
Hungary and working hard to enhance bilateral economic 
cooperation, culture exchange and high-tech communi-
cation. MSG is honored to be one of the official oversea 
units in “Belt and Road” program and “16+1”program (Chi-
na+16 Mid-east European countries). Also MSG is a coun-
cil member of China Council for Promoting South-South 
Cooperation.

2. Mile Stone
On May 2017, group president Steve Guo was invited to be 
a member of “China Entrepreneurs Forum” which is one of 
the most influential thought communication platforms of 
entrepreneur in China. 
 On April 2017, MSG took Hungary’s cutting-edge high-
tech product TEQBALL to exhibit on the 5th China (Shang-

hai) International Technol-
ogy Import & Export Trade 
Fair. Project was appreciated 
and adored by the visitors, 
and were entitled as The 
Most Popular Project.
 In March, 2017, MSG 
successfully marches into 
international movies indus-
try through the partnership 
with Iminer, China’s leading 
big data film enterprise, and 
co-established Morgan Imi-
ner Pictures.
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taliteniszt egyesíti magában, e találmány elnyerte a „Kiál-
lítás kincse” dijat.
 2017 márciusában a Morgan Star Group es a kínai film 
iparában a „big-data” rendszert zászlós hajóként alkalma-
zó Iminer vállalat közösen megalkották a „Morgan·Iminer 
film platform”-ot amivel sikeresen megtettek az első le-
pést a nemzetközi filmgyártás fele.
 2017 januárjában a Morgan Star vállalatcsoport Pe-
kingben az AVIC TRUST-al stratégiai együttműködési 
megállapodást kötött. Az AVIC TRUST mint Kína légiköz-
lekedésiparának többségi részvényeseként és Kína tíz 
legbefolyásosabb es legkiválóbb financiális szolgáltató-
jaként az általa kezelt tőke immár meghaladta az ötszáz 
milliárd yuant. A Morgan Star Group a középkelet európa 
16 országát felölelő területen az AVIC TRUST-nak a kizá-
rólagos stratégiai együttműködési partnere, melynek 
kereten belül a kultúriparban, a technológiai fejleszté-
sekben, az oktatásban, a kereskedelemben és egyéb te-
rületekben a két fél teljes mértékben együttműködik. 
 2016 augusztusában Liszt Ferenc halálának 130 eves évfor-
dulója alkalmából a vállalatcsoport a Magyar Szépművészeti 
Galériával es az Art Museum of Beijing Fine Art Academy-vel 
közösen megrendezték a „Megemlékezés a 130 éve elhunyt 
Liszt Ferencre” elnevezésű megemlékező kiállítást. A kiállí-
tás fő tematikája a „magyar rapszódia – a zongora királyának 
romantikája”. A történelem során először kerül megrende-
zésre a „Zongora királya” néven zenei, festészeti szobrászati 
es egyedi örökségi tárgyakat bemutató átfogó kiállítás, va-
lamint ez az első alkalom, hogy Magyarországon kívül ke-
rül megrendezésre egy Liszt Ferenc megemlékező kiállítás. 
 2015 decemberében a vállalatcsoport igazgatósági ta-
nács elnöke Mr Steve Guo-t a magyar állam kitünteti ér-
demrenddel a magyar kultúráért megtett törekvéseiért. 
 2015 áprilisában 108 darab válogatott, Kína nemzeti 
kincseként nyilvántartott Qi Bai Shi kép került a Magyar 
Szépművészeti Galériában kiállításra, egyben ez az első al-
kalom, hogy Qi Bai Shi kiállítást rendeznek Kínán kívül.
2015 januárjában a Morgan Star csoport a Pekingi Festé-
szeti Akadémiával együtt es a Magyar Szépművészeti Ga-
lériával közösen Pekingben kiállították a 19. század egyik 
legjelentősebb festőjenek, Munkácsy Mihálynak a műveit. 
 A vállalatcsoport az igazgatósági tanács elnöke Mr. Ste-
ve Guo vezetésével, a kulturális eszmecserét tartja alap-
kövének, melyre felépíti a Kínát es Közép-Kelet-Európát 
összekötő hídját, amely a kínai magyar együttműködéshez 
nélkülözhetetlenül hozzájárul, es amelyet mind a magyar 
mind a kínai állam magas szinten támogat. A jövőben a vál-
lalatcsoport továbbra is támogatni fogja az országok közti 
politikai törekvéseit, még több kulturális es technológiai 
értéket, valamit termeket fog behozni Kínába illetve Kíná-
nak még több nemzeti kincs értékű kulturális értéket fogja 
Európán keresztül a világnak bemutatni.
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 In January 2017, MSG signed strategic cooperation 
agreement in Beijing with AVIC TRUST, one of China’s top 
10 financial integration service providers in Chinese trust 
industry. As a big shareholder of Aviation Industry Cor-
poration of China (AVIC), AVIC TRUST manages capitals 
valued a total of 500 billion yuan. MSG successfully won 
the authority from AVIC TRUST as “the exclusive strate-
gic partner” in Middle-east Europe. The solid and reliable 
financial support by AVIC TRUST will push MSG to move 
forward in the market development in Middle-east Europe 
in culture, technology, education, trade and other fields. 
 Art is always an important part of MSG. With rich re-
sources in arts talents, the group had the honor to organize 
a memory exhibition in Beijing To Commemorate the 130th 
Death Anniversary of Franz Liszt: Hungarian Rhapsody-The 
Romanticism of the King of Piano, in collaboration with 
Hungarian State Art Gallery and Beijing Fine Art Academy 
on August 2016. 
 Group president Steve Guo was granted with Hungarian 
Culture Award in 2015.
 In April 2015, for the first time, 108 fine paintings of 
Qi Baishi, one of the greatest Chinese traditional painting 
master, went out of China to be exhibited in the Hungari-
an National Gallery. In January 2015, MSG in collaboration 
with Beijing Fine Art Academy and Hungarian Budapest 
Gallery co-held Mihály Munkácsy oil painting exhibition in 
Beijing. As an influential European painter in 19th, Mihály 
Munkácsy’s works won people’s appreciation. 
 Under the leading of group president Steve Guo, MSG 
aims to build a strong belt between China and Mid-east 
European countries based on cultural communication. Es-
pecially the efforts of MSG have made between China and 
Hungary were highly appreciated by bilateral governments. 
And there is no doubt that MSG will continuously contrib-
uting to bring more distinguished culture, technology and 
production to China as well as carry Chinese precious cul-
ture and heritage to Europe.
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