
 

 

K i v o n a t  

az  A L A P S Z A B Á L Y -ból 

I. 

A kamara jogi formája, neve és székhelye 

1. A kamara az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról alkotott 2011. évi CLXXV. törvényben foglalt 
követelményeknek megfelelően, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján működő önálló jogi 
személyiséggel rendelkező civil szervezet, amely érdekvédelmi, érdekképviseleti, 
érdekegyeztetési és gazdasági feladatokat lát el a magyar-kínai nemzetközi gazdasági 

kapcsolatok terén.  

2. Az egyesület neve:  

Magyarul: ChinaCham Hungary Magyar-Kínai Gazdasági Kamara 

Rövidített neve: ChinaCham Magyar-Kínai Gazdasági Kamara 

 

IV. 

A kamara tagsága 

1. A kamara tagja lehet bármely természetes személy, továbbá jogi személyek, akik/amelyek a 
magyar-kínai gazdasági kapcsolatokban érdekeltek és a jelen Alapszabályt magukra nézve 

kötelezőnek ismerik el, valamint vállalják a vagyoni hozzájárulás és a tagsági díj fizetését.  

2. A kamara tagjai sorába történő belépés az alapításkor a jelenléti ív aláírásával, ezt követően 
az elnökséghez intézett írásbeli nyilatkozattal történik, amelyben jelentkező a belépési 
szándékáról nyilatkozik, és arról, hogy a jelen Alapszabályt magára nézve kötelezőnek ismeri 
el, a tagsági díj fizetését vállalja. A belépés az elnökség jóváhagyásával és a tagdíj 
befizetésével válik érvényessé. A felvételről vagy elutasításról az Elnökség a belépni 
szándékozót tájékoztatja. Az Elnökség elutasító határozata ellen a 15 napon belül a 
Közgyűléshez lehet fellebbezni. 

3. A tagok – évente meghatározott összegű – éves tagsági díjat fizetnek. Kínai bejegyzésű 
(székhelyű), magyarországi fiókteleppel, vegyesvállalattal nem rendelkező jogi személyiségű 
tagok éves tagsági díja 0 Ft, e cégek az alapszabály IV/5. pontja szerint támogatást 
nyújtanak. 

4. Az éves vagyoni hozzájárulás és tagsági díj befizetésének határideje a számla kiállításától 
számított 30 nap. A tagsági díj a belépés évében az éves tagsági díj időarányos része, 
beleértve a belépés hónapját is. Ha egy tag belépési szándékáról csak az év decemberi 
hónapjában nyilatkozik és az elnökség e tag belépési szándékát jóváhagyja, akkor az érintett 
tag mentesül az adott évi időarányos vagyoni hozzájárulás és tagdíj megfizetésének 
kötelezettsége alól. Számla kiállítására csak a következő évre esedékes vagyoni hozzájárulás 

és tagdíj vonatkozásában kerül sor.   

5. A kamara tevékenységének támogatására a tagok saját belátásuk szerint támogatást is 
fizethetnek.  



6. 

 A tagság formái: 

a) rendes tag: 

 aa.  Egyéni tag (természetes személy) 

 ab.  Intézményi tag (gazdálkodó szervezet) 

 ac.  Kiemelt intézményi tag (gazdálkodó szervezet) 

ad. Gyémánt fokozatú intézményi tag (gazdálkodó szervezet) 

b) pártoló tag 

A Kamara pártoló tagjai lehetnek jogi és természetes személyek, akik elfogadják a Kamara 
célkitűzéseit, Alapszabályát és egyéb szabályzatait. A Kamarába való felvételt a jelentkezőnek 
írásban az Elnökségnél kell kérnie. A pártoló tag a kamara tevékenységében csak az általa önként 
vállalt vagyoni hozzájárulással vesz részt. A pártoló tag tagdíj fizetésére nem köteles. A pártoló tag 
a Kamara szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető tisztségviselővé nem 
választható. 

c) tiszteletbeli tag 

Tiszteletbeli taggá választhatók azok a hazai és külföldi személyek, akik eddigi szakmai 
tevékenységük alapján előmozdítói lehetnek a Kamara tevékenységének, célkitűzései 
megvalósításának. A tiszteletbeli tagok választásáról a Kamara Közgyűlése dönt. A tiszteletbeli 
tagok tagsági díj fizetés nélkül részesülnek a tagsággal járó szolgáltatásokban és tanácskozási 
joggal vehetnek részt a Kamara szerveinek ülésén és egyéb rendezvényein. A tiszteletbeli tag 

vezető tisztségviselővé nem választható. 

V. 

A tagok jogai 

1. A kamara tagjai jogaikat személyesen vagy az általuk meghatalmazott képviselőjük útján 
gyakorolják. A jogi személyek a képviseleti joggal felruházott személyeken keresztül, illetve 
meghatalmazással igazolt képviselőik útján képviseltethetik magukat.  

2. A rendes tagok jogosultak:  

a.) Természetes személy, egyéni vállalkozó: 

• Részt vehet  

- a kamara magyarországi díjmentes rendezvényein,  

- a kamara, vagy kamarával együttműködő más szervezet által részvételi díjjal 
szervezett rendezvényen a ChinaCham tagja részére biztosított kedvezményes 
díjjal  

o A kamara kiadványait díjmentesen megkapja, 

o A kamara külföldi rendezvényein a kamarai tagok számára meghirdetett feltételekkel 
vehet részt 

o a közgyűlésen részt venni, indítványt előterjeszteni és szavazati jogot gyakorolni,  

o a tisztségviselésre jelölést elfogadni, megválasztás esetén tisztséget viselni, illetve 

választási jogot gyakorolni,  

o a kamara szolgáltatásait igénybe venni, magyarországi díjmentes rendezvényein részt 
venni,  

o a kamara tevékenységi körébe tartozó bármely ügyről felvilágosítást kérni,  

o a kamara valamely szervének törvénysértő, vagy alapszabályba ütköző határozatát 
megtámadni. 



b.) Jogi személy tag 

ba) Intézményi tag 

 

Részt vehet a kamara közgyűlésén, jogosult indítványt előterjeszteni, szavazati jogát 
gyakorolni, a kamara szolgáltatásait igénybe venni, a kamara tevékenységi körébe tartozó 
bármely ügyről felvilágosítást kérni, a kamara valamely szervének törvénysértő, vagy 
alapszabályba ütköző határozatát megtámadni továbbá részt vehet 

- a kamara magyarországi díjmentes rendezvényein,  

- a kamara, vagy kamarával együttműködő más szervezet által részvételi díjjal 
szervezett rendezvényen a ChinaCham tagja részére biztosított kedvezményes 
díjjal. 

• A kamara kiadványait díjmentesen megkapja 

• A kamara külföldi rendezvényein a kamarai tagok számára meghirdetett feltételekkel vehet 
részt 

• a tisztségviselésre jelölést elfogadni, megválasztás esetén tisztséget viselni, illetve választási 
jogot gyakorolni,  

• A kamara honlapján évente egy alkalommal 2 heti időtartamra ingyenesen egy hirdetést 
elhelyezhet. Jogosult évente ellenszolgáltatásmentesen 1 db, a külföldiek beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 25§-ban meghatározott meghívólevél kiállítását 
kezdeményezni a kamara elnökénél. 

bb.) Kiemelt intézményi tag az intézményi tag ba.) pontban írt jogain felül: 

• Részt vehet  

• - a kamara magyarországi díjmentes rendezvényein (3 fő),  

• - a kamara, vagy kamarával együttműködő más szervezet által részvételi díjjal 
szervezett rendezvényen a ChinaCham tagja részére biztosított kedvezményes díjjal (3 fő)  

• A kamara külföldi rendezvényein a kamarai tagok számára meghirdetett feltételekkel vehet 
részt (1 fő) 

• - A kamara honlapján évente egy alkalommal 4 heti időtartamra ingyenesen, ezt követő 
időszakra kedvezményes díj ellenében egy hirdetést elhelyezhet; 

• - Logója feltüntetésre kerül a kamara hírlevelein, a kamara által szervezett rendezvényeken 
promóciós anyagait elhelyezheti, a rendezvényeket – külön megállapodás szerint - 

kedvezményesen támogathatja 

• - jogosult évente ellenszolgáltatás-mentesen 3 db, a külföldiek beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 25§-ban meghatározott meghívólevél kiállítását 
kezdeményezni a kamara elnökénél. 

bc.) Gyémánt fokozatú intézményi tag az intézményi tag ba.) és a kiemelt intézményi tag bb.) 
pontban írt jogain felül: 

• Kiemelkedően rangos és tekintélyes cégek esetében alkalmazható 

• A Kamarának függetlenül a tagság létszámától, legfeljebb 5 (öt) Gyémánt fokozatú intézményi 
tagja lehet. Jelen pont megváltoztatása Közgyűlési hatáskör.  

 

 

 

 

3. A pártoló és tiszteletbeli tagok a kamara szerveiben nem választhatnak, és az egyesületi 
szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt. 

 



VI. 

A tagok kötelezettségei 

1. A rendes tagok kötelesek: 

o a kamara célját támogatni és munkájában részt venni,  

o az Alapszabályt és a közgyűlési határozatokat betartani, az ajánlásokat figyelembe 
venni,  

o a kamara működéséhez szükséges információkat rendelkezésre bocsátani,  

o a kamara tagjaitól, a kamarától, vagy annak közvetítésével érkezett üzleti és egyéb 
titkokat megőrizni,  

o az általánosan elfogadott etikai normákat betartani,  

o az éves tagsági díjat az Alapszabály szerinti határidőben és a közgyűlés által 
meghatározott mértékben befizetni.  

o a tagok kötelesek a belépéskor megadott adataikban időközben bekövetkezett 
változásokat a kamara titkárságával a változást követő 15 napon belül közölni, 
különös tekintettel a jogi személyeknél a kapcsolattartó személyére, a belépéskor 
megjelölt postai cím, e-mail cím megváltozására (VIII/1/d. pont miatt). 

 

 

VII. 

A tagsági jogviszony megszűnése 

A tagsági jogviszony megszűnik 

a. a tag halálával, jogi személy, szervezet esetén jogutód nélküli megszűnésével,  

b. kilépéssel, ha a tag kilépési szándékát írásban bejelenti az elnökségnek. A kilépés a 
nyilatkozat benyújtásával hatályosul. 

c. törléssel, amennyiben a tag a tagsági díjfizetési kötelezettségének az Alapszabályban rögzített 
határidőtől számított három hónapon belül, az írásbeli felszólítás és a tagsági jogviszony 
megszünésére való figyelmeztetés ellenére sem tesz eleget, 

d. az elnökség által elhatározott kizárással, amelyre csak abban az esetben kerülhet sor, ha a tag 
az Alapszabályt súlyosan megszegi, vagy veszélyezteti a kamara érdekeit. A kizárásról az 
elnökség határozattal dönt. A határozat érvényességéhez - a titkosan lebonyolított szavazáson 
– a jelenlévő elnökségi tagok szavazatainak legalább 2/3-a szükséges.  

e. jogerős büntető határozat esetén kizárással, a tag önkéntes kilépése hiányában. 

A törléssel, vagy kizárással történő tagsági jogviszony megszüntetésével kapcsolatban az elnökség 
határozatot hoz. A határozathozatalt megelőzően lehetőséget kell biztosítani az érintett tag számára, 
hogy előadja védekezését. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell 
ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, 
továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. Az 
érintett tag a számára sérelmes határozat ellen, a határozat kézhezvétele után soron következő 
közgyűléshez fellebbezéssel élhet, melynek halasztó hatálya van. A fellebbezésről döntő közgyűlést a 
fellebbezéstől számított legfeljebb 30 napon belül meg kell tartani. A tag a számára sérelmes 
közgyűlési határozat ellen annak kézhezvételét követő 30 napon belül a kamara székhelye szerint 

illetékes bírósághoz fordulhat. 



 

 

 

Budapest, 2020. február 7. 
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       Elnök s. k. 


