Virtuális kerekasztal-beszélgetés:

“A magyarországi kínai befektetésekről,
különös tekintettel Borsod-Abaúj-Zemplén megye ipari beruházóira” globálistól a regionális összefüggésekig.
Szervező: a Miskolci Egyetem Konfuciusz Intézete, együttműködésben a Wanhua-BorsodChemmel,
a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközponttal, a Magyar Regionális Tudományi
Társasággal, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel és a Szegedi Tudományegyetemmel.

Időpont: 2021. június 17-e, csütörtök, du. 3 órai kezdettel (15.00).
Forma: Zoom webinar, online (csatlakozási azonosító és jelszó kiküldése a regisztrációt követően történik).
Nyelv(ek): magyar, angol tolmácsolással (English interpretation).
Cél: feltárni és bemutatni a kínai ipari befektetéseket, azok fontosságát, egyediségét nemzetgazdasági és regionális
szinten egyaránt.

o

15.00 ~ Köszöntők – Rektor, Dékán, Igazgató (ME);

o

15.10 ~ Bevezető gondolatok – Varga Béla, alelnök (Wanhua-BorsodChem cégcsoport);

o

15.20 ~ A kínai–magyar kapcsolatok: múlt, jelen, jövő – Dr. habil. Salát Gergely, intézetvezető egyetemi docens
(PPKE);

o

15.40 ~ Az interkulturális ismeretek szerepe a magyar–kínai együttműködések esetében - Mohr Richárd,
intézetigazgató, sinológus (SZTE);

o

16.00 ~ Vállalati beágyazódás folyamata és tanulságai, Németországtól Kínáig – Dr. Józsa Viktória, ügyvezető,
elnökségi tag (Nord Consult Kft., Magyar Regionális Tudományi Társaság);

o

16.20 ~ Munkaügyi kapcsolatok az ázsiai leányvállalatokban: a küldő vagy a fogadó ország gyakorlatai
érvényesülnek? – Dr. Sass Magdolna, igazgató (KRTK, Világgazdasági Intézet) & Dr. Szunomár Ágnes, tud.
főmunkatárs (KRTK, Világgazdasági Intézet) & Dr. S. Gubik Andrea, egyetemi docens (ME);

o

16.40 ~ Kínai vállalatok szerepe Borsod-Abaúj-Zemplén iparának megújulásában – Dr. Kuttor Dániel,
intézetigazgató egyetemi docens (ME) & Kulcsár Alexandra, PhD hallgató (ME);

o

17.00 ~ Kérdések és válaszok; Konklúzió.

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk online eseményünkön!
A részvétel ingyenes és regisztrációhoz kötött. Regisztráljon június 16-áig a china1@uni-miskolc.hu címen!
További információ a Konfuciusz Intézet honlapján: http://konfuciusz.uni-miskolc.hu/ .

Virtual roundtable discussion on:

“Chinese Investments in Hungary, with Special Regard to the
Industrial Investors in Borsod-Abaúj-Zemplén county” from global to regional contexts.
Organizer: Confucius Institute at the University of Miskolc,
in collaboration with the Wanhua-BorsodChem,
the Research Centre for Economics and Regional Sciences, the Hungarian Regional Science
Society, the Pázmány Péter Catholic University and the University of Szeged.

Date: Thursday, June 17th 2021, starting at 3 p.m.
Form: Zoom webinar, online (connection ID and password will be sent after registration).
Language (s): Hungarian with English interpretation.
Aim: to explore and present Chinese industrial investments, their importance and uniqueness at both national and
regional levels.
o

15.00 ~ Greetings - Rector, Dean, Director (ME);

o

15.10 ~ Introductory thoughts - Béla Varga, Vice President (Wanhua-BorsodChem Group);

o

15.20 ~ Sino-Hungarian relations: past, present, future - Dr. habil. Gergely Salát, Head of Department, Associate
Professor (PPKE);

o

15.40 ~ The role of intercultural knowledge in the case of Hungarian-Chinese cooperation - Richard Mohr, director
of institute, sinologist (SZTE);

o

16.00 ~ The process and lessons of corporate embedding, from Germany to China - Dr. Viktória Józsa, Managing
Director, Member of the Board (Nord Consult Kft., Hungarian Regional Science Society);

o

16.20 ~ Labour relations in Asian subsidiaries: are the practices of the sending or receiving country prevailing? Dr. Magdolna Sass, director (KRTK, Institute of World Economy) & Dr. Ágnes Szunomár, Research Fellow (KRTK,
Institute of World Economy) & Dr. Andrea S. Gubik, Associate Professor (ME);

o

16.40 ~ The role of Chinese companies in the renewal of Borsod-Abaúj-Zemplén’s manufacturing - Dr. Dániel
Kuttor, Institute Director Associate Professor (ME) & Alexandra Kulcsár, PhD student (ME);

o

17.00 ~ Questions and Answers; Conclusion.

We look forward to welcoming you at our online event!
Participation is free and subject to registration. Register by June 16th at china1@uni-miskolc.hu!
More information on the website of the Confucius Institute: http://konfuciusz.uni-miskolc.hu/

