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A L A P S Z A B Á L Y 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 
 
amelyet az alapító tagok jogi személyiséggel rendelkező, a társadalom közös szükségleteinek 
kielégítése végett, nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül, az alábbi célok érdekében egyesület 
létrehozására alkottak az alábbiak szerint: 
 
Jelen, módosításokkal egységes szerkezetű Alapító Okirat változással érintett pontjai félkövér, dőlt 
betűvel szerepelnek (Cnytv. 38. § (2) bek.). 
 
 
 

I. Általános rendelkezések 
 

1. Az Egyesület neve: Zala Megyei Magyar és Kínai Harcművészeti Sportegyesület 
 

2. Az Egyesület székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Mikes Kelemen u. 6/c. fsz. 2. 
 
3. Az Egyesület önkormányzati elven működő társadalmi szervezet.  

 
4. Az Egyesület jogi személy. Az Egyesület a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. 
 
5. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 
 
 

II. Az Egyesület célja és feladatai 
 
1. Az Egyesület céljai: 

 a magyar népi és kínai hagyományok kutatása, őrzése és továbbadása, 
 a magyar és kínai kulturális örökség megismerése, megismertetése és megóvása, 
 nevelés, oktatás, képességfejlesztés, 
 gyermek- és ifjúságvédelem, 
 a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, 
 gyermek- és felnőtt-táborok, családi- és ünnepi rendezvények szervezése a népi és 

hagyományőrzés jegyében, 
 a magyar hagyományokban gyökerező befogadó szellem alapján a hátrányos helyzetű 

csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 
 kapcsolattartás rokoncélú magyar, kínai és nemzetközi szervezetekkel, intézményekkel, 

egyesületekkel, társaságokkal, 
 tájékoztatás az írott és elektronikus sajtón keresztül. 

 
2. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet kizárólag céljainak megvalósítása érdekében, azokat 

nem veszélyeztetve végezhet, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt csak a 
fent meghatározott célokra fordíthatja. 
 

3. Az Egyesület az alábbi tevékenységeket végzi: 
 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés  
 4.  nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,  
 5. kulturális tevékenység,  
 10 gyermek és ifjúságvédelem  
 14. sporttevékenység  

 
4. Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát az interneten 

való közzététel útján biztosítja.  
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5. Az Egyesület, mint szervezet működése nyilvános, nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is 
részesülhessen a szolgáltatásaiból. 

 

6. Az Egyesület, mint szervezet vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja 
fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.  

 
 
 

III. Az Egyesület tagsága 
 

1. Az Egyesület tagja lehet minden olyan magánszemély, jogi személy, illetőleg ezek jogi 
személyiséggel nem rendelkező társaság, aki/amely elfogadja az egyesület alapszabályát, 
belépési szándékát a belépési nyilatkozat aláírásával kifejezésre juttatja, és az Egyesület 
elnöksége dönt a tagként való felvételéről.  
 

2. Az Egyesület a közgyűlés határozata alapján tagja lehet más társaságoknak, egyesületeknek, 
hazai és külföldi társadalmi szervezeteknek. 

 

3. A belépési nyilatkozatot írásban, a belépni szándékozó aláírásával ellátva kell az egyesület 
elnökéhez eljuttatni. A belépési nyilatkozatban a belépni szándékozónak arról is nyilatkozni kell, 
hogy az egyesület alapszabályát megismerte, és azt elfogadja. Az elnök a belépési nyilatkozat 
átvételétől számított 3 hónapon belüli időpontra köteles döntés céljából az elnökséget összehívni. 
Az elnökség a tagfelvételről az általános döntéshozatali szabályok szerint dönt. A döntésről a 
jelentkezőt az elnök köteles a döntés meghozatalát követő 15 napon belül írásban értesíteni. Az 
elnökség döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs. 

 
4. A tagsági viszony megszűnik: 

 a természetes személy elhalálozásával, illetve a jogi személy megszűnésével; 
 kilépéssel az Egyesületből, amit írásban kell bejelenteni az elnökségnek; 
 az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével. 
 Kilépés esetén a tagsági viszony azon a napon szűnik meg, amely napon a kilépést 

tartalmazó írásbeli nyilatkozatot az elnökség átvette. 
 
5. A tag joga: 

 részt vehet az egyesület rendezvényein, valamint szavazati joggal az egyesület 
közgyűlésén; 

 választhat és választható az Egyesület szerveibe; 
 javaslatokat, előterjesztéseket tehet az Egyesület bármely szervéhez; 
 igénybe veheti az Egyesület célja érdekében az Egyesület által közvetlenül, vagy 

közvetve biztosított lehetőségeket;  
 az egyesület valamennyi iratába betekinthet. 
 

6. A tag kötelezettségei: 
 az Egyesület tisztségére történő megválasztását követően azt a legjobb képessége 

szerint ellátni; 
 tagsági díjat megfizetni; 
 az Egyesület alapszabályát, a közgyűlés és az elnökség döntéseit betartani. 

 
 
 

IV. Az Egyesület szervezete 
Legfőbb szerv: közgyűlés 

Ügyintéző és képviseleti szerv: Elnökség 

Vezető tisztségviselők: az Elnökség valamennyi tagja. 
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A. Közgyűlés 
1. Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége, amely az 

Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. 
 
2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) az alapszabály elfogadása, módosítása, 
b) az elnökség megválasztása, felmentése 
c) az elnökség tagjainak összeférhetetlenségéről való döntés, 
d) az Egyesület éves költségvetésének, mérlegének és beszámolójának elfogadása, 
e) a tagdíj éves összegének meghatározása, 
f) az Egyesület munkatervének és az Elnökség éves beszámolójának elfogadása, 
g) más szervezetekhez, országos szintű egyesületekhez való csatlakozás kimondása 
h) az Egyesület feloszlásának kimondása, 
i) az Elnökségi döntések ellen benyújtott panaszok elbírálása,  
j) a fegyelmi szabályzat elfogadása. 

 
3. A közgyűlés lehet rendes, vagy rendkívüli: 

 a rendes közgyűlést évenként legalább egy alkalommal kell összehívni; a közgyűlés 
összehívása oly módon történik, hogy megrendezésének időpontja előtt legalább 8 
(nyolc) nappal postára adott ajánlott küldeményben vagy más igazolható módon 
közlik a tagokkal a közgyűlés színhelyét, időpontját és napirendjét. A meghívóban fel 
kell tüntetni a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendet. A közgyűlést az 
elnökség hívja össze; 

 rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha a tagok legalább 1/3-a azt írásban, az ok és 
a cél megjelölésével kéri; ha az elnökség azt indokoltnak tartja, vagy ha azt a bíróság 
elrendeli. 

 
4. A rendes közgyűlést a számviteli törvény szerinti éves beszámoló, valamint az éves pénzügyi 

terv, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítése megtárgyalása céljából kell összehívni.  
 

5. A közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha a bíróság elrendeli, illetve a tagoknak legalább 
egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban indítványozza a vezetőségnél. A közgyűlést 
az Elnökség hívja össze. A tagokat a közgyűlés időpontjáról, helyéről és a tervezett napirendjéről 
úgy kell írásban értesíteni, hogy azt a közgyűlés időpontja előtt legalább 8 (nyolc) nappal 
megkapják. 

 
6. A napirend kiegészítésére a közgyűlés meghirdetésétől számított 3 (három) napon belül minden 

tagnak lehetősége van indoklással kiegészítve. Amennyiben a kiegészítést legalább 5 (öt) tag 
aláírásával támogatja, a kiegészített napirendi pontot az Elnökség köteles felvenni a napirendi 
pontok közé. Egyéb esetben a napirend kiegészítéséről az elnökség határoz. 

 
7. A közgyűlés határozatképes, ha azon a rendes tagok 50%-a +1 (egy) tag jelen van. 

Határozatképtelenség miatt a közgyűlést el kell halasztani, az egy hét elteltével másodszorra 
összehívott közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben a megjelent tagok számára való 
tekintet nélkül határozatképes, ha erről a tényről a tagokat az első közgyűlés meghívójában 
tájékoztatták. 

 
8. A tagok a közgyűlés ülésén szavazással hozzák meg határozataikat. A közgyűlés nyílt 

szavazással hoz határozatot. Titkos szavazást el kell rendelni bármely döntés meghozatalánál, 
ha a közgyűlés tagjainak 1/3-a vagy az Elnökség úgy kívánja. 

 
9. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok 

többségével hozzák meg. A közgyűlés határozatait a jelenlevő tagok által leadott szavazatok 
felénél eggyel több igenlő szavazattal hozza, azaz az igen szavazatok számának meg kell 
haladnia a nemleges, tartózkodó és érvénytelen szavazatok számát. Szavazategyenlőség esetén 
a határozatot elvetettnek kell tekinteni. Az Alapszabály módosítását a közgyűlés háromnegyedes 
többséggel fogadja el. Az Egyesület megszűnése, átalakulása, és egyesülése tárgyában a 
rendes tagok háromnegyedének szavazata szükséges. Az egyesület alapszabályának 
módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata 
szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló 
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közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel 
hozott határozata szükséges. 

 
10. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 
másfajta előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy 

alapítója; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 

vagy 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 

11. A tisztségviselő visszahívható abban az esetben, ha magatartásával rombolja az egyesület jó 
hírnevét, vagy olyan erkölcstelen életmódot folytat, amely méltatlanná teszi az egyesületi 
tisztségre; vagy az egyesület működését szándékosan akadályozza, nehezíti, vagy ellehetetleníti; 
vagy a jogszabályi, illetve alapszabályban rögzített kötelezettségeit nem teljesíti; illetve 
személyével a jogszabályban előírt összeférhetetlenségi ok beáll. A visszahívást legalább 3 
egyesületi tag kezdeményezheti, mely alapján 30 napon belüli időpontra rendkívüli közgyűlést 
kell összehívni. A rendkívüli közgyűlésre az érintett tisztségviselőt írásban, igazolható módon 
meg kell hívni. A visszahívásra okot adó körülmények vizsgálata a közgyűlésen történik, ahol a 
közgyűlés bizonyítást vesz fel. Az érintett tisztségviselő számára lehetőséget kell biztosítani, 
hogy bizonyítékait, védekezését érdemben előadhassa. A visszahívás tárgyában a közgyűlés az 
általános határozathozatali szabályok szerint határoz. A döntést indokolni kell, a határozatot 15 
napon belül írásban meg kell küldeni az érintett tisztségviselőnek. A határozatnak tartalmaznia 
kell a jogorvoslati tájékoztatót is, azaz, hogy a határozat ellen nincs helye fellebbezésnek, de a 
tudomásra jutástól számított 30 napon jogvesztő határidő alatt pert indítható. 
 

12. A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok legalább 50 %-a + 1 fő részt vesz. 
 

13. Ha a közgyűlés nem határozatképes, akkor az eredeti közgyűlés napjára, az eredeti közgyűlés 
helyszínére ugyanazzal a napirenddel, de az eredeti közgyűlés kezdő időpontjához képest fél 
órával későbbi időpontra a megismételt közgyűlést össze kell hívni. Ebben az esetben az eredeti 
meghívóban – amely egyben a megismételt közgyűlés meghívója is – az eredeti közgyűlés 
időpontjával együtt az ismételt közgyűlés időpontját és megtarthatóságát is fel kell tüntetni azzal 
a felhívással, hogy ez az ismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tárgyában a megjelentek 
számától függetlenül határozatképes. 

 
14. A közgyűlésen a tagok a határozatokat –ha az alapszabály máshogy nem rendelkezik- nyílt 

szavazással hozzák meg. A közgyűlés határozatait egyszerű többséggel hozza. Minden tagnak 
egy szavazata van. 

 
15. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A közgyűlés jegyzőkönyvét az elnök, a 

megválasztott jegyzőkönyvvezető, továbbá a megválasztott két jegyzőkönyv hitelesítő írja alá. 
 

16. A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy 
ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv 
kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. 

 
17. 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. 

 
18. A meghozott határozatot szóban is közölni kell az érintettel, azzal, hogy az írásbeli közlés 

tértivevényes levélben fog megtörténni, a jogorvoslati lehetőséggel az írásbeli közlést követően 
lehet élni. A határozatot ezt követően 5 (öt) napon belül írásba kell foglalni, és tértivevényes 
levélben kell közölni az érintettel. A határozatnak tartalmaznia kel, hogy a tagsági viszony a 
kizáró határozat meghozatala napján szűnik meg, további tartalmazni kell a jogorvoslati 
lehetőségre vonatkozó tájékoztatást. A kizárást kimondó határozat ellen a kézhezvételtől 
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számított 15 (tizenöt) napon belül a közgyűléshez fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezést a 
közgyűléshez kell címezni, de az Elnökséghez kell benyújtani. A fellebbezés beérkezése esetén 
az Elnökség 8 (nyolc) napon belül gondoskodik a közgyűlés összehívásáról. A fellebbezés 
tárgyában a közgyűlés a fellebbezés beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül határoz. A 
közgyűlés döntését az iratok alapján hozza meg. A közgyűlés által helybenhagyott kizáró 
határozattal szemben az érintett a közgyűlést követő 30 (harminc) napon belül az illetékes 
törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért törvénysértés esetén. A kizárt tag tagsági viszonya az 
elnökség általi kizáró határozat jogerőre emelkedésének a napján, vagy fellebbezés benyújtása 
esetén – ha a közgyűlés az elnökség általi kizáró határozatot helyben hagyja, illetve bírósági 
jogorvoslat benyújtása esetén, ha a bíróság a közgyűlés általi kizáró határozatot helybenhagyja – 
a közgyűlés általi kizáró határozathozatal napján szűnik meg. 

 
 
 

B.) Elnökség 
 
1. Az Elnökség az Egyesület ügyintéző és képviselő szerve. Két közgyűlés között intézi és szervezi 

az egyesület tevékenységét.  
 

2. Az elnökség létszáma 3 fő. Az elnököt és a két elnökségi tagot a közgyűlés választja nyílt 
szavazással 5 évre. 

 

3. Az egyesület vezető tisztségviselői az elnökség tagjai. 
 

4. A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok (Ptk. 3:22. §): 
a) Az elnökség tagja (vezető tisztségviselője) az a nagykorú személy lehet, akinek 

cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 
b) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 
c) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. 

d) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.  
e) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő 

az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
 
5. Az elnökség szükség szerint, de legalább félévente tart ülést.  

 
6. Az elnökség üléseit az Elnök az ülés helyét, időpontját és napirendjét tartalmazó – az ülést 

legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően – ajánlott levél formájában vagy más igazolható módon 
megküldött írásbeli meghívóval hívja össze. 

 
7. Az elnökség határozatképes, ha az ülésen mind a 3 elnökségi tag jelen van. Határozatait nyílt 

szavazással, legalább 2 elnökségi tag igenlő döntésével hozza meg, minden tagnak egy 
szavazata van. 

 
8. Az elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv vezetése az elnök által felkért 

elnökségi tag kötelessége. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell legalább az ülés helyét, idejét, 
napirendjét, a jelen lévők nevét, a hozott döntéseket, a döntést támogatók és ellenzők 
számarányát. 

 
9.  A jegyzőkönyvet az elnök és a két elnökségi tag írja alá. 
 
10. Az Egyesületet az elnökség elnöke önállóan képviseli. 

 
11. Az Egyesület bankszámlája felett az Egyesület elnöke önállóan jogosult rendelkezni. 
 
 
 
 
12. Az elnökség feladatai: 
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a) előkészíti a közgyűléseket; 
b) a jóváhagyott költségvetés alapján gazdálkodik, szervezi az egyesületi munkát; 
c) dönt egyesületi tagok felvételéről. 

 
 
 

V. Az Egyesület megszűnése 
 
1. Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha  

a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt; 
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel 

bekövetkezett; 
c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy 
d) az arra jogosult szerv megszünteti 

feltéve mindegyik esetben, hogy az egyesület  vagyoni viszonyainak lezárására irányuló 
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság az egyesületet a nyilvántartásból törli. 

 
2. A jogutód nélkül megszűnt egyesület a hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyona az 

egyesület tagjait illeti meg olyan arányban, amilyen arányban ők vagy jogelődjük a jogi 
személy javára vagyoni hozzájárulást teljesítettek. 
 

3. A jogutód nélkül megszűnt egyesület tagjai a felosztott vagyonból való részesedésük 
mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt egyesület ki nem elégített tartozásaiért. 
 

4. Az egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak 
egyesületekre válhat szét. 

 
5. Az Egyesület a jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl jogutód 

nélkül megszűnik, ha 
a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása 

lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy 
b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 

 
6. Rendelkezés a fennmaradó vagyonról: az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a 

hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban 
meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására 
létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban 
meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz 
rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt 
közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg. 
 

7. A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában 
rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A 
vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra. 

 

8. Ha az Egyesület feloszlatással szűnik meg, vagy megszűnését megállapítják – a közgyűlés által 
kimondott feloszlatás kivételével – vagyonát hasonló tevékenységű társadalmi szervezet 
támogatására kell fordítani. Ha az Egyesület feloszlatását a közgyűlés mondja ki, a vagyon 
felosztásáról a tagság dönt. 

 
 
 

VI. Egyebek 
 
1. Az egyesület működése során keletkezett iratok megőrzése az elnök feladata. 
 
2. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az 

Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 
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3. Minden tag a közgyűlésen az Egyesület vezető tisztségviselőjétől felvilágosítást kérhet, és 
betekinthet az Egyesület irataiba. 

 
4. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), a civil 
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 
2011. évi CLXXXI. törvény, valamint a közgyűlési határozatok és egyéb vonatkozó 
jogszabályok az irányadóak. 

 
Zalaegerszeg, 2015. március 18. 
 
 
 
 
 

_________________________________ 

Gausz Tamás 
elnök 

 
 

 

 

ZÁRADÉK: 

Alulírott Gausz Tamás elnök a Cnytv. 38. § (2) bek. rendelkezései alapján igazolom, hogy az 

Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat-módosítások 

alapján hatályos tartalmának. 

 

 

 

 

_________________________________ 

Gausz Tamás 
elnök 

 

 

 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 
    
1. név:  2. név:  

    
 szig.sz.:   szig.sz.:  

    
 lakcím:   lakcím:  

    
 aláírás:   aláírás:  

 

 


