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JEGYZŐKÖNYV 

AZ EURÁZSIAI EGYÜTTMŰKÖDÉS EGYESÜLETE 

2013. szeptember 19. napján 13 órakor  

az AsiaCenterben megtartott közgyűléséről 

Jelen lévő tagok a jelenléti ív alapján ( 10 fő ): 

• Rudolf Riedl, Elnök  

• Weng Rui Ming, Alelnök 

• Dr Salaczné Zombori Klára, Főtitkár  

• Feng Yu Xia  

• Dr Jancsó János 

• Li Krisztina  

• Ruditsné Regős Márta 

• Soós Eszter  

• Zentai Judit 

• Zhang Yang 
 

Jelen van még a tagokon kívül:  

• Dr. Medgyessy Péter, VIP vendég 

 

Rudolf Riedl úr, az Egyesület Elnöke (továbbiakban: Egyesület Elnöke) megnyitja a közgyűlést, 

megköszöni a megjelentek részvételét és megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, így a 

közgyűlés megtartásának akadálya nincsen.  

Külön köszönti a közgyűlésen résztvevő  Dr Medgyessy Pétert, Magyarország volt miniszterelnökét és 

köszönetét fejezi ki azon támogatásért és erőfeszítésekért, mely mind a hazai mind a kínai diplomácia 

és politikai vezetés előtt az EAFA ismertségét és támogatottságát lehetővé tette.  

Az Egyesület Elnöke javasolja, hogy a közgyűlés válassza meg Dr. Salaczné Zombori Klárát (a 

továbbiakban: Levezető Elnök ) a közgyűlés levezető elnökének. 

A résztvevők kézfeltartásos szavazással egyhangúlag megválasztják Dr. Salaczné Zombori Klárát a 

közgyűlés levezető elnökének. 

A Levezető Elnök köszönti a résztvevőket és javasolja, hogy a közgyűlés válassza meg  Ruditsné Regős 

Mártát jegyzőkönyvvezetőnek, Soós Esztert és Weng Rui Minget jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
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A résztvevők kézfeltartásos szavazással egyhangúlag megválasztják Ruditsné Regős Mártát 

jegyzőkönyvvezetőnek, Soós Esztert és Weng Rui Minget jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

A Levezető Elnök ismerteti a közgyűlés napirendjét 

NAPIREND 

1. Elnöki köszöntő, az Elnökség beszámolója a legutóbbi közgyűlés óta végzett tevékenységéről, 

az Egyesülettel kapcsolatos aktualitásokról és tervekről.  

2. Az Egyesület 2012. évi pénzügyi beszámolójának és  2013. évre szóló költségvetési tervének 

ismertetése és elfogadása. 

3. Javaslat a magyar oldalról Dr. Medgyessy Péter tiszteletbeli elnökké történő 

megválasztásáról. Szavazás. 

4. Javaslat új tagok felvételére. 

5. A 2013. évi tagdíj mértékének megállapítása. Szavazás. 

6. Döntés az Egyesület kommunikációs anyagairól. 

7. Egyéb  

A javasolt napirendet a közgyűlés 10 igen 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 

rátértek az első napirendi pontra  

 

• Az Egyesület elnökének beszámolója a legutóbbi közgyűlés óta végzett tevékenységéről, az 

Egyesülettel kapcsolatos aktualitásokról és tervekről. 

Első lépésként az EAFA stratégiáját kellett kidolgoznunk, meghatározni a fő célokat és azok eléréshez 

2013-ban végrehajtandó feladatokat. 

Ezen stratégia mentén dolgoztunk ki és készítettünk el egy  promóciós csomagot: 

- a magyar – angol valamint az angol – kínai nyelvű szórólapot 
- EAFA karrier központ tájékoztató füzetét 
- www.eafa.eu honlapot, mely a naprakész információk mellett on-line jelentkezési, 

csatlakozási  lehetőséget nyújt mindazoknak, akik céljainkkal és annak megvalósításának 
módjaival egyetértenek, és ezen tevékenységben valamilyen formában részt kívánnak venni. 

 

Egyik fő törekvésünk a magyar és kínai emberek, városok közötti jó kapcsolat kiépítésének 

elősegítése. Ennek érdekében tett erőfeszítések kedvező fordulatot vettek. Közbenjárásunkkal 

Szeged – Fuzhou város között megerősödött az együttműködési szándék, melyet Yang Yimin 



 

 3 

polgármester úr 2013. június 6-án Szegeden tett látogatása alkalmával ünnepélyes körülmények 

között írásba is foglaltak. Magyar részről, Szeged polgármestere, Botka László úr írta alá az 

együttműködési szándéknyilatkozatot, és az EAFA elnöksége is részt vett az aláírási ceremónián. 

Az EAFA különféle karrier lehetőségeket kínál kínai nyelvtudással rendelkező diákoknak, végzős 

hallgatóknak. Feltérképeztük a magyar felsőoktatási intézményeket, eljuttattuk hozzájuk az EAFA 

karrier központ tájékoztató anyagát. A júniusban megrendezett 6. Kínai Márkák Kiállítása és Fórum 

rendezvényen az EAFA már önálló standdal vett részt, helyszíni konzultációs illetve jelentkezési 

lehetőséget biztosítva az érdeklődőknek.  

Karrier központunk nyomon követi a két ország közötti kulturális, oktatási cserekapcsolati 

lehetőségeket és a leadott jelentkezések, önéletrajzok alapján törekszik az optimális megoldások 

megtalálására. 

Számos szervezetével kötöttünk együttműködési megállapodást:  

2012. május 23-án  az AsiaCenterben a CBTC projekt keretében megrendezett 3. Kínai Márkák 

Kiállítása alkalmával írtunk alá Együttműködési Megállapodást a Fujiani Kereskedelmi Kamarával. 

2012 július 9. Ningde-ben  (Fujian tartomány) Együttműködési Megállapodás aláírása a Ningde People's 

Association for Friendship with Foreign Countries szervezettel  

2012 július 10. Quanzhou-ban  (Fujian tartomány) Együttműködési Megállapodás aláírása a helyi Kamarával 

China Chamber of International Commerce (CCOIC), Quanzhou Chamber of Commerce  

2012 július 11. Zhangzhou-ban  (Fujian tartomány) Együttműködési Megállapodás aláírása a Zhangzhou 

People's Association for Friendship with Foreign Countries szervezettel  

2013 május 18. Fuzhou –ban  (Fujian tartomány) Stratégiai Együttműködési Keretszerződés aláírása a 

Fuzhou Municipal Bureau of Foreign Trade and Economic Cooperation szervezettel 

2013 június 11. Fuzhou –ban  (Fujian tartomány) Stratégiai Együttműködési Keretszerződés aláírása a 

Fuzhou Municipal Investment Promotion Bureau szervezettel  

2013 június 27., Együttműködési Megállapodás aláírása az Új Világhíd Alapítvánnyal     

Különösen fontos a szervezet számára, hogy Magyarországon is minél szélesebb körben váljanak 

ismertté az EAFA célkitűzései, ezért nagy öröm számunkra, hogy az EAFA néhány napja, szeptember 

14-én, szombaton, részt vállalhatott a XV. kerület ú.n. Inspirál rendezvényének a szervezésében. 

Kalligráfiával, fengshui tanácsadással és gyerekprogramokkal járultunk hozzá a rendezvény sikeréhez, 

valamint a magyarországi kínai és ázsiai népcsoportok integrációjához. 
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További főbb célok: 

• Új tagok toborzása Magyarországon és Kínában egyaránt, valamint a magyarországi kínai 
kolónia köréből  

• Szponzori csomag készítése és a potenciális jelöltek személyes megkeresése a 
tevékenységhez szükséges pénzügyi forrás megteremtéséhez, erre a következő napirendi 
pontban a pénzügyi beszámolónál visszatérünk 

• Ösztöndíj program megvalósítása, kapcsolatfelvétel az illetékes oktatási intézményekkel 

• A karrier központi tevékenység folytatása, bővítése, Kína iránt érdeklődő diákok illetve 
öregdiákok adatbázisának kiterjesztése.  EAFA részvétele állásbörzéken valamit további 
információterjesztés 

• Keleti üzleti kultúra a Nyugat számára. Az oktatás területén lévő kapcsolatain keresztül az 
EAFA üzleti szemináriumokat indít európai egyetemeken, kínai egyetemi oktatókat és kínai 
üzleti szakértőket meginvitálva 

• Lokális kapcsolatok erősítése környékbéli önkormányzatok és lakossági rendezvények 
segítésén keresztül  

 

Köszönet jár mindnyájatok lelkes munkájáért, ami lehetővé tette, hogy ilyen sok pozitív hírről és 

eredményről számolhattam be, és továbbra is számítok támogatásotokra a körvonalazott további 

célkitűzések megvalósításához. 

A Levezető Elnök javasolja, hogy a közgyűlés szavazással hagyja jóvá az Egyesület Elnökének 

beszámolóját. 

Szavazás eredménye: 

10 igen               100 % 

0 nem                   0 % 

0 tartózkodás       0 % 

Levező Elnök megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

jóváhagyta az elnöki beszámolót. 

 

• Az Egyesület 2012. évi pénzügyi beszámolójának és 2013. és 2014. év költségvetési 

tervének ismertetése 

Az Egyesület Elnöke az előzetes - jelen jegyzőkönyvhöz csatolt - összeállítás, pénzügyi kimutatás 

alapján ismerteti, hogy 2012. évben az Egyesületnek mindössze 2.000 Ft összegű fizetési 

kötelezettsége volt. 
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2013. évben az Egyesület körülbelül 500.000.- forintos költségvetésből gazdálkodik, amely az 

Egyesület általános üzemeltetéshez szükséges költségeket (bankköltség, könyvelés, web stb.), az 

EAFA aktivitások és kommunikációs anyagok megvalósításának fedezetét foglalja magában.  

Az Egyesület elnöke köszönetét fejezi ki az AsiaCenter felé, hogy a 2013-as év költségeit fedező 

összeget, mint mindezidáig egyedüli szponzor biztosítja.   

 2014-ben az Egyesületnek előirányzottan körülbelül 3.000,.000,- Ft-ra van szüksége a magyarországi 

promócióhoz és operációs költségek fedezetére, valamint a Kínában kifejtendő promócióhoz és az 

ösztöndíj program kivitelezéséhez. 

A költségvetéshez szükséges anyagi forrást a támogatói hozzájárulásokból kell biztosítani. 

Weng Rui Ming, az Egyesület alelnöke biztosítja a közgyűlést, hogy maximális erőfeszítéseket tesz a 

tervezett költségvetés anyagi forrásának biztosítása érdekében mind Kínában, mind Magyarországon, 

hogy a kínai üzletemberek az Egyesület anyagi támogatásában aktív szerepet vállaljanak. 

A Levezető Elnök javasolja, hogy a közgyűlés szavazással hagyja jóvá a 2012. évi pénzügyi beszámolót 

és a 2013. évi költségvetési tervet. 

Szavazás eredménye: 

10 igen               100 % 

0 nem                   0 % 

0 tartózkodás       0 % 

Levező Elnök megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

jóváhagyta a 2012. évi pénzügyi beszámolót és a 2013. évi költségvetési tervet. 

 

• Javaslat a magyar oldalról Dr. Medgyessy Péter tiszteletbeli elnökké történő 

megválasztásáról.  

Az Egyesület Elnöke méltatja Dr. Medgyessy Péter politikai és gazdasági és a kínai diplomáciával 

kapcsolatos tevékenységének főbb állomásait, valamint az EAFA ügyének előmozdítása érdekében 

tett erőfeszítéseit. Javasolja, hogy magyar oldalról Dr. Medgyessy Péter Magyarország volt 

miniszterelnöke legyen az EAFA tiszteletbeli elnöke. 
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Szavazás eredménye: 

10 igen               100 % 

0 nem                   0 % 

0 tartózkodás       0 % 

Levező Elnök megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

jóváhagyta a tiszteletbeli elnök személyét. 

Dr Medgyessy Péter a felkérést elfogadta. 

 

• Javaslat új tagok felvételére 

Az Egyesület Elnöke elsősorban a magyar gazdasági és kulturális élet főbb szereplőinek, valamint a 

magyarországi kínai kolónia tagjainak megkeresését javasolja. 

 

•   A 2013. évi tagdíj mértékének megállapítása 

A tiszteletbeli Elnök javaslatot tett, hogy az éves tagdíj magánszemély esetében 5.000,- Ft cégek 

esetén 50.000,- Ft összegben legyen meghatározva. 

Egyben bejelenti, hogy vállalkozására mind a tagság, mind a szponzoráció tekintetében számíthatunk. 

Levezető Elnök javasolja, hogy a közgyűlés szavazással hagyja jóvá Medgyessy úr javaslatát a tagdíj 

mértékére.  

Szavazás eredménye: 

10 igen               100 % 

0 nem                   0 % 

0 tartózkodás       0 % 

Levező Elnök megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

jóváhagyta, hogy a tagdíj cégek esetén évi 50.000.-  forint, míg magánszemélyek esetében évi 

5.000.- forint legyen.  
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• Egyéb:  

Elnök ismerteti a Nagyfal Magyar-Kínai Barátság Egyesülettől érkezett felkérést, miszerint az Eurázsiai 

Együttműködés Egyesülete is vegyen részt a Nagyfal Egyesület által alapított „Kínai-Magyar 

Barátságért Kitüntető Díj” odaítélésének a folyamatában. Elnök támogatja a felkérést, és szavazásra 

bocsátja a döntést.  

Szavazás eredménye: 

10 igen               100 % 

0 nem                   0 % 

0 tartózkodás       0 % 

Levező Elnök megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

jóváhagyta, hogy az Egyesület részt vegyen a „Kínai-Magyar Barátságért Kitüntető Díj” díj 

odaítélésének a folyamatában.  

 

Több napirendi javaslat, kérdés vagy felszólalás nem lévén a Levezető Elnök a résztvevők egyhangú 

jóváhagyása szerint a közgyűlést 14:00 órakor berekesztette. 

 

------------------------------ ---------------------------------------- 

Dr Salaczné Zombori Klára Ruditsné Regős Márta 

A közgyűlés levezető elnöke Jegyzőkönyvvezető 

 

------------------------------------- ------------------------------------------ 

Soós Eszter Weng Rui Ming 

A jegyzőkönyv hitelesítője      A jegyzőkönyv hitelesítője 

 


