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1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

1.1. Az alapító tagok ezúton elhatározták, hogy magyar és kínai elkötelezett személyek 

részvételével nemzetközi érdekeltségű egyesületet alapítanak Eurázsiai 

Együttműködés Egyesülete névvel (a továbbiakban: „Egyesület”), és az Egyesület 

alapszabályát jelen okiratba foglalják. 

2. AZ EGYESÜLET NEVE 

2.1. Az Egyesület neve: Eurázsiai Együttműködés Egyesülete 

2.2. Az Egyesület idegen nyelvű elnevezése: Eurasian Friendship Association 

2.3. Az Egyesület rövidített elnevezése: EAFA 

Alapítók úgy határoznak, hogy az Egyesület rövidített elnevezése az Egyesület idegen 

nyelvű elnevezésének rövidítéséből képződik. Ennek megfelelően az Egyesület 

rövidített elnevezése: EAFA.  

3. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE 

3.1. AsiaCenter  

Cím: 1152. Budapest, Szentmihályi út 167-169. 

4. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE 

Az Egyesület fő célja a magyar és kínai emberek közötti kölcsönös megértés elősegítése, 

Magyarország és Kína közötti együttműködés serkentése és a közös fejlesztések 

szorgalmazása. 

Ennek érdekében az Egyesület segíti a Magyar és Kínai városok jó kapcsolatának 

kiépítését, valamint a két ország állampolgárai közötti az élet számos területén 

támogatja a kölcsönös együttműködést és a barátságos cserekapcsolatokat. 

Támogatja Magyarország és Kína együttműködő szervezetei, számottevő intézményei 

és személyiségei közötti cserekapcsolatokat különböző területeken különösen, de nem 

kizárólag a kereskedelem, a kultúra, a tudomány, a társadalom, az oktatás, és a sport 

területén. 

Magyar és kínai baráti delegációk és személyiségek fogadása; baráti delegációk 

kiküldése. 
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Különböző ipari ágazat baráti tevékenységeinek megszervezése, kapcsolódó 

konzultációs szolgáltatások nyújtása számos ipari terület és a résztvevők számára. 

5. AZ EGYESÜLET IDŐTARTAMA 

5.1. Az Egyesület határozatlan időtartamra jön létre. 

6. Az EGYESÜLET FELELŐSSÉGE 

Kötelezettségeiért az Egyesület kizárólag vagyonával felel. A tag az Egyesület 

kötelezettségeiért nem felel.  Az Egyesület rábízott idegen pénzt, elkülönítve, külön 

pénztárkönyv vezetésével, névre szólóan kezeli. 

7. AZ EGYESÜLET TAGJAI 

7.1. Az Egyesületnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek. 

7.2. Az Egyesületnek rendes tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, vagy 

jogi személyiségel nem rendelkezőszervezet, külföldi és belföldi egyaránt, aki/amely 

egyetért az egyesület célkitűzéseivel, rendelkezik legalább két rendes tag írásbeli 

ajánlásával, elfogadja az alapszabályt, kitölti a belépési nyilatkozatot és a közgyűlés 

által meghatározott tagsági díjat megfizeti, különösen, de nem kizárólag kormány 

szervezetek, szociális szervezetek, valamint vállalatok, azok tagjai, akik készek 

tevékenyen részt kívánnak venni a közös célok megvalósítása érdekében. 

7.3. Az Egyesületnek pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, vagy 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki egyetért az Egyesület működésével, 

céljaival. A pártoló tag az Egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz 

részt. 

7.4. Az Egyesületnek tiszteletbeli tagja lehet az a természetes és jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki különleges szolgálatokat tett az 

Egyesületnek. 

7.5. A rendes és pártoló tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik, felvételükről 

az Elnök dönt. A tiszteletbeli tagot a Közgyűlés választja. A rendes, pártoló és 

tiszteletbeli tagokat az elnök nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre álló adatokat a 

személyiségi jogokra vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi.  
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8. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

8.1. A rendes tag jogai: 

a) Az Egyesület bármely tisztségére megválasztható a természetes személy tag. 

b) Személyesen részt vehet az Egyesület közgyűlésének munkájában, egyéb ülésein, 

rendezvényein. 

c) Javaslatokat, indítványokat tehet, intézkedéseket kezdeményezhet, melyet a közgyűlés 

hagy jóvá. 

d) Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető 

kedvezményekkel. 

e) Jogosult betekinteni az Egyesület valamennyi iratába, ha ez a személyiségi jogokat és az 

Egyesület gazdasági érdekeit nem sérti. 

f) Kizárólag az Egyesület rendes tagjai rendelkeznek szavazati joggal az Egyesület 

közgyűlésén, és kizárólag ők választhatók tisztségre az Egyesületben. 

8.2. A rendes tag kötelezettségei: 

a) Aktívan működjék közre az Egyesület céljainak megvalósításában. 

b) Az Egyesület Alapszabálya rendelkezéseinek betartása és a rábízott feladatok ellátása.  

c) A közgyűlés által elfogadott tagdíj rendszeres befizetése. 

d) Az Egyesület támogatása. 

8.3. A pártoló tag jogai: 

 A közgyűlésen tanácskozási joggal való részvétel. 

 A közgyűlésen való javaslat tétel. 

 A jogi személy pártoló taggal kötött szerződés által meghatározott egyéb jogok, a köz-

gyűlésen tanácskozási joggal való részvétel, javaslattétel. 

8.4. A pártoló tag kötelezettségei: 

 Az Egyesület célkitűzései megvalósításának elősegítése vagyoni hozzájárulás révén. 

 Kötelesek az általuk vállalt hozzájárulást megfizetni. 
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 A Közgyűlésen szavazati joggal nem rendelkeznek. 

8.5. A tiszteletbeli tag jogai: 

 Tanácskozási joggal való részvétel az Egyesület közgyűlésén és rendezvényein. 

 A Közgyűlésen szavazati joggal nem rendelkeznek. 

9. A TAGSÁG MEGSZŰNÉSE 

9.1. A tagság megszűnik a tag kilépésével, törlésével, kizárásával, halálával vagy jogutód 

nélküli megszűnésével. 

9.2. A tag az Egyesületből kiléphet az Elnöknek tett írásbeli bejelentéssel. Ha bármely tag az 

egyesülettől támogatásban részesül, és a tag a támogatás időpontjától 1 éven belül 

törléssel, kizárással, vagy kilépéssel kiválik az egyesületből, a támogatás ráeső részét 

visszafizetni köteles. 

9.3. Az Elnök határozattal kizárhatja azt a tagot, aki az Egyesület céljainak megvalósítását 

jelentősen veszélyezteti, vagy azzal ellentétes magatartást tanúsít. A kizárást kimondó 

határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Egyesület Közgyűlésénél 

lehet fellebbezni. A fellebbezésnek halasztó hatálya van. A kizárással fenyegetett tagnak 

lehetőséget kell biztosítani védekezése előadására. 

9.4. Az Elnök határozattal törölheti a tagok sorából azt a tagot, aki a tagra vonatkozó 

alapszabályi rendelkezéseknek nem felel meg, vagy a tagsági díjjal írásbeli felszólítás 

ellenére, három hónapnál további hátralékban van. Az írásbeli felszólításban a 

késedelembe esett tagot a jogkövetkezményekre is figyelmeztetni kell. A törlést 

kimondó határozat ellen 15 napon belül az Egyesület Közgyűléséhez lehet fellebbezni. 

A fellebbezésnek halasztó hatálya van. 

10. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS KÉPVISELETE 

10.1. Az Egyesület szervezeti egységei: 

a) Közgyűlés 

b) Elnök 

c) Titkárság 

10.2. Az Egyesületet bel- és külföldi kapcsolataiban az Elnök képviseli. 

10.3. Az Egyesület általános ügyintéző és képviseleti szerve az Elnök. 



 6/12 

MoM/CLS-AC/27001 – alapszabály_hun 

10.4. Az Egyesületet harmadik személyekkel szemben, valamint hatóságok és bíróságok előtt 

az Elnök önálló aláírási joggal képviseli.  

10.5. A Közgyűlés további szervezeti egységek felállítására is jogosult Európa és Ázsia szerte, 

ilyenek különösen, de nem kizárólag a Tagsági Szolgálat, Tolmács Szolgálat, vagy az 

Elnökség. 

11. A KÖZGYŰLÉS 

11.1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlésen a tagok vesznek részt. 

11.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) az alapszabály megállapítása, módosítása, 

b) az Elnök, az Alelnök, a Főtitkár, a Főtitkár helyettes kinevezése és további 

tisztségviselők megválasztása valamint visszahívása, 

c) a Tiszteletbeli tag felvétele, 

d) a tagdíj mértékének megállapítása, 

e) az Egyesület két közgyűlés közötti időszakra terjedő tevékenységének megállapítása az 

Elnök előterjesztése alapján, valamint az erről szóló beszámoló elfogadása, 

f) éves költségvetés, az egyesületi gazdálkodási tevékenység fő irányainak 

meghatározása, az Elnök éves beszámolójának elfogadása, valamint az esetleges 

alapítványrendelés elhatározása, 

g) más egyesülettel való egyesülés kimondása, 

h) döntés minden olyan ügyben, amit a jogszabály, az alapszabály a Közgyűlés 

hatáskörébe utal, vagy amelyet az Elnök a Közgyűlés elé terjeszt, 

i) a tagsági jogviszony kérdésében hozott határozat elleni fellebbezés elbírálása. 

j) az Egyesület szervezeti egységeinek felállítása. Ennek keretén belül az Elnök 

tevékenységének támogatása céljából a Közgyűlés Elnökséget állíthat fel. 

11.3. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. Összehívását 

az elnök rendeli el, végrehajtásáról, illetve 15 nappal előtte a meghívók kiküldéséről 

gondoskodik. A meghívó tartalmazza a közgyűlés helyét, idejét, a napirendet, a 

megtartás módját, valamint az esetleges határozatképtelenség esetére kitűzött 

megismételt közgyűlés helyét, és idejét; valamint azt a tájékoztatást, hogy a 
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megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz az 

eredeti napirendi pontok tekintetében. 

A Közgyűlésről felvett jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető vezeti és az elnök és két tag 

hitelesíti. 

11.4. A szavazattal rendelkező tagok 1/10-nek az ok és a cél meghatározásával előterjesztett 

javaslatára, vagy ha a bíróság elrendeli, a rendkívüli közgyűlést össze kell hívni.  

11.5. A Közgyűlés határozatképes, ha a szabályszerű értesítés után az egyesület szavazattal 

rendelkező tagjainak több mint 50%-a jelen van. Határozatképtelenség esetén az 

ismételten összehívott Közgyűlés, azonos napirenddel, a megjelentek számára való 

tekintet nélkül határozatképes. 

11.6. A tag a Közgyűlésen képviselő útján is részt vehet. Meghatalmazottként nem járhat el, 

az Egyesület munkavállalója, illetve aki az Egyesületben vezető tisztséget tölt be. A 

meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és 

a közgyűlésig legalább másolati példányban bemutatni az Egyesületnek.  

11.7. A Közgyűlés határozatait az Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában egyszerű 

szótöbbséggel hozza. 

11.8. A szavazás minden kérdésben – kivéve a személyi döntéseket – nyílt. Bármely 

szavazásra jogosult tag indítványára – annak elfogadása esetén – titkos, vagy minősített 

szavazás is tartható. Személyi kérdésekről titkos szavazást kell tartani. 

11.9. A Közgyűlés elektronikus úton is tartható, minden olyan elektronikus információ 

továbbítását lehetővé tevő rendszer használatával, mely a tag, illetve a tag szavazatának 

egyértelmű beazonosítását lehetővé teszi. Ilyen berendezés különösen, de nem 

kizárólag, a telefon és/vagy a videokonferencia. 

11.10. Elektronikus úton tartott Közgyűlés alkalmával, a kijelölt jegyzőkönyvvezető által a 

közgyűlésről felvett jegyzőkönyv elektronikus formában megküldésre kerül 

valamennyi a Közgyűlésen részt vett tag részére, akik a kézhezvételt követő 15 napon 

belül a jegyzőkönyvben foglaltak helyesbítését kérhetik. A helyesbített jegyzőkönyvet 

valamennyi a közgyűlésen részt vett taggal közölni kell, mielőtt a Titkárság azt végleges 

formájában megőrzi. 

11.11. Az Elnök beszámol a Közgyűlésen a Közgyűlések között végzett tevékenységről. 

11.12. A szavazattal rendelkező tagok a Közgyűlésen 2/3-os többséggel visszahívhatják azt a 

tisztségviselőt, aki: 

a) tevékenységeivel az egyesület munkájának eredményességét akadályozza, vagy 

veszélyezteti.  Az egyesületről akár szóban, akár írásban, vagy a médiában valótlant, az 
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egyesület tekintélyét romboló állítást hoz nyilvánosságra, valamint aki magatartása 

miatt az egyesületi tisztség viselésére méltatlan.  

b) A tisztségéből adódó feladatait nem, vagy nem kellő gondossággal látta el. 

c) Sorozatos mulasztások, súlyos hanyagság esetén. 

d) A tisztségviselő a feladatát tartósan a saját hibájából nem látja el. 

e) A tisztségviselő a betegségénél, egészségi állapotánál fogva alkalmatlanná válik a 

feladat ellátására 

11.13. A visszahívást kimondó határozat meghozatala előtt a jelenlévő tisztségviselőnek 

lehetőséget kell biztosítani arra, hogy védekezését és álláspontját a Közgyűlés előtt 

ismertesse. A Közgyűlés visszahívást kimondó határozata ellen, annak 

megsemmisítésére a tag a határozat tudomására jutásától számított 30 napos jogvesztő 

határidőn belül pert indíthat az illetékes törvényszék előtt.  

12. AZ ELNÖK, AZ ALELNÖK ÉS A TISZTELETBELI ELNÖK 

12.1. Az Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, 3 éves időtartamra megválasztja az Egyesület 

Elnökét. 

12.2. A Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, 3 éves időtartamra legalább egy Alelnököt választ. 

12.3. Az Elnök az Egyesület önálló aláírási joggal rendelkező képviselője, az Egyesület vezető 

tisztségviselője és ügyintéző szerve. 

Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet, 

a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság 

a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és 

b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és 

c) aki magyar állampolgár, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 

személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a 

szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a harmadik országbeli állam-

polgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és beván-

dorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 
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12.4. Az Egyesület Elnöke, mint az Egyesület ügyintéző és képviseleti tisztségviselője az 

lehet, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától és nem áll a cselekvőképességét 

korlátozó gondnokság alatt. 

12.5. Az Elnök feladata: 

a) a bevételek és kiadások nyilvántartásba vétele és a pénzügyi helyzetről szóló 

beszámoló elkészítése. Köteles az előírásoknak megfelelő és naprakész könyvelést 

vezetni.  

b) gondoskodik az Egyesület ügyeinek viteléről, tevékenységének szervezéséről, 

c) végzi a működéssel kapcsolatos adminisztrációs, gazdálkodási feladatot, 

d) gondoskodik az éves költségvetés lehetőség szerinti végrehajtásáról, 

e) dönt két Közgyűlés közötti időszakban az Egyesület ügyeiben, kivéve azokat a 

tárgyköröket, amelyeket az alapszabály, vagy jogszabály a Közgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe utal. 

f) az Elnök beszámol a Közgyűlés előtt a közgyűlések között végzett tevékenységéről. 

g) köteles a pénzeszközöket az Egyesület nevére nyitott bankszámlán elhelyezni. 

h) összehívja a Közgyűlés üléseit. 

i) ellátja mindazon feladatokat, melyeketa Közgyűlés hatáskörébe utal. 

12.6. Az Elnök és az Alelnökök tevékenységüket társadalmi munkában végzik. Semmilyen 

honoráriumban nem részesülnek. Az Elnök és az Alelnökök ugyanakkor jogosultak a 

tisztségük betöltésével felmerült költségek és készkiadások megtérítésére. Ennek 

maximális mértékéről a Közgyűlés dönt. 

12.7. Távolléte vagy akadályoztatása esetén az Elnök által írásban megbízott tisztségviselő 

helyettesíti. 

12.8. Az Egyesületnek legfeljebb egy magyar és egy kínai (összesen kettő) Tiszteletbeli 

Elnöke lehet, akik a Közgyűlés állandó meghívottjai. A Tiszteletbeli Elnököket a 

Közgyűlés választja. A Tiszteletbeli Elnökök reprezentatív feladatokat lát el az 

Egyesület céljainak megvalósítása érdekében. 

13. A TITKÁRSÁG 

13.1. A Titkárságot a Főtitkár vezeti, melynek alapvető feladatit az Elnök határozza meg. A 

Főtitkár helyett akadályoztatása esetén a Főtitkárhelyettes jár el.  
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13.2. A Főtitkárt, valamint – ha szükéges - legalább egy Főtitkárhelyettest 3 éves időtartamra 

a Közgyűlés választja meg egyszerű szótöbbséggel. 

13.3. Feladata az Egyesület működésének adminisztratív biztosítása. 

13.4. Kezeli az Egyesület honlapját, azon elérhetővé teszi mindenki számára az Egyesület 

alapszabályát és a Közgyűlések jegyzőkönyvét. 

13.5. Feladata a levelezés lebonyolítása, a meghívók szétküldése, a jegyzőkönyvek vezetése 

és az archívum őrzése, illetve a Közgyűlések előkészítése. 

13.6. Vezeti és őrzi az Egyesület könyveit 

13.7. Az Főtitkár és a Főtitkárhelyettesek tevékenységüket társadalmi munkában végzik. 

Semmilyen honoráriumban nem részesülnek. Az Főtitkár és a Főtitkárhelyettesek 

ugyanakkor jogosultak a tisztségük betöltésével felmerült költségek és készkiadások 

megtérítésére. Ennek maximális mértékéről a Közgyűlés dönt. 

14. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 

14.1. Az Egyesület éves költségvetési terv szerint gazdálkodik. 

14.2. Az egyesület bevételei:  

a) tagdíjak, 

b) gazdasági és vállalkozási tevékenységből származó bevétel;  

c) költségvetési támogatás, amely lehet pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott 

költségvetési támogatás; Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve Kohéziós 

Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás; az európai Unió 

költségvetéséből, vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás; a 

személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt 

összege; 

d) az államháztartás alrendszereiből közszolgálati szerződés ellenértékeként szerzett 

bevétel; 

e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; 

f) befektetési tevékenységből származó bevétel; 

g) egyéb bevételek, különösen szponzori támogatások, a tagok üzleti tevékenységeinek 

támogatásai. 
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Az Egyesület tartozásaiért csak saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj befizetésén túl 

– az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

15. A TAGDÍJ 

15.1. A rendes tagok tagdíjának mértékét a Közgyűlés állapítja meg. 

15.2. Pártoló tagoknak: a belépési nyilatkozatban lefektetett, általa vállalt hozzájárulás. 

15.3. A tiszteletbeli tagoknak tagdíjfizetési kötelezettsége nincs. 

16. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 

16.1. Az Egyesület megszűnik, ha: 

a) az Egyesület egy másik egyesülettel egyesül (beolvad, összeolvad); 

b) a Közgyűlés elhatározza az Egyesület feloszlását; 

c) a bíróság feloszlatja; 

d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy 

megállapítja megszűnését; 

e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, 

f) a bíróság törvényben meghatározott esetekben megszünteti. 

16.2. A feloszlás kimondásához, és más egyesülettel való egyesüléséhez a szavazati joggal 

rendelkező tagok 2/3-os szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

16.3. Ha a Közgyűlés elhatározza az Egyesület feloszlatását, a jogutód nélkül megszűnt 

Egyesület vagyonát - az esedékes köztartozásait illetve, hitelezői kötelezettségei 

rendezését követően egy hasonló jótékonysági alapítvány vagy egyesület részére kell 

juttatni. 

16.4. Az egyesület alapszabálya vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában a jogutód nélkül 

megszűnt egyesület - hitelezői igények kielégítése után - megmaradt vagyonát az 

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló törvényben meghatározott célra kell fordítani és az ott megjelölt 

módon kell nyilvánosságra hozni. 
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17. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

17.1. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól 

független, azoktól támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen 

formában nem támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és nem 

támogatott a választásokon és a továbbiakban sem fog. 

17.2. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesülési jogról szóló 

2011. évi CLXXV tv. rendelkezései, a 1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről, 

másrészt a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadóak. 

17.3. Jelen Alapszabályt az Egyesület megismételt közgyűlése 2012. július 20-án fogadta el. 

Budapest, 2012. július 20. 

 

 

Földi Zoltán 

A megismételt közgyűlés elnöke 

 Rudolf Riedl 

Az Egyesület elnöke 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:  

1. 2. 

Név: __________________________ Név: __________________________ 

Cím: __________________________ Cím: __________________________ 

Aláírás: __________________________ Aláírás: __________________________ 

 


