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A SEIKEN Egyesület

Egységes Szerkezetbe Foglalt

Alapszabálya

Módosítva: 2021. április 24-től

Alulírott  Egyesületi  tagok,  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.
törvény rendelkezéseinek  megfelelően,  a  következők  szerint  állapítja  meg  az
Egyesület változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát:



1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az Egyesület elnevezése: SEIKEN Egyesület
Az Egyesület cégjegyzékszáma: 6. Pk. 68609
Az Egyesület alapításának időpontja: 1992.06.18.
Az Egyesület székhelye: 1104 Budapest Sörgyár utca 79-81.
Az Egyesület Elnöke: Benyó Lipót
Az Egyesület adószáma: 18037566-1-42
Az Egyesület nyilvántartási száma: 4584

Működése kiterjed az ország egész területére.

2. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS ALAPELVEI

2.1. Az Egyesület  önkormányzati  elven működő,  sport– és  egészségvédelmi
célú szervezet. Az Egyesület jogi személy.

2.2. Az Egyesület célja: 

a./ sokoldalú és színvonalas testedzési lehetőség biztosítása, 
b./ edzőtáborok,  versenyek  szervezése  és  rendezése,  hazai  és  nemzetközi

sportrendezvényeken való részvétel, 
c./ az  egészséges  életmód  és  a  szabadidősport  gyakorlása  feltételeinek

elősegítése és megteremtése az állampolgárok széles rétegei számára,
d./ a  Szakosztályok  a  különböző  szabadidő  sportok  (természetjáró,

környezetvédő, orientális tánc, karate,  kerekes székesek számára karate)
résztvevőinek segítség nyújtás az adott mozgásforma elsajátításához, 

e./ bemutató  képzések  és  előadások  tartása,  kiadványok  megjelentetése  és
terjesztése,

f) a versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, a főiskolai-
egyetemi  sport,  a  szabadidősport  és  a  fogyatékosok sportja,  valamint  a
helyi  önkormányzatok  által  ellátott  sportfeladatok  elősegítése  és
megteremtése,

g) az esélyegyenlőség jegyében támogatni a gyermek- és ifjúsági sportot, a
nők  és  a  családok  sportját,  a  hátrányos  helyzetű  társadalmi  csoportok,
valamint a fogyatékosok sportját.

h) Szervezeti  kereteket biztosít  fiataloknak az önvédelem megtanulására,  a
karate harcművészet és szemlélet széles körű megismerésére.

i) A tagok számára elősegíti a rendszeres természetjárást.
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2.3. Az Egyesület
a./ gazdálkodása  során  elért  eredményét  nem  osztja  fel,  azt  a  létesítő

okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja;
b./ közvetlen  politikai  tevékenységet  nem  folytat,  szervezete  pártoktól

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

3. EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE

3.1.  Az  Egyesület  tagja  minden  olyan  természetes (magyar  vagy  külföldi)
személy, aki az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja,
az alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal az Egyesületi célok megvalósítása
érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.

3.2.  Az Egyesület  pártoló  tagja lehet az a magyar és külföldi természetes-
vagy jogi személy, aki 

-  évente  az  Egyesület  minimálisan  30.000,-Ft-tal,  azaz  Harmincezer
forinttal támogatja
- az Egyesület javára társadalmi munkát végez.

3.3. Az Egyesületi tagság az alapításkor az Egyesület nyilvántartásba vételével,
az  alapítást  követően  a  belépési  kérelemnek  az  Elnök  általi  elfogadásával
keletkezik.

3.4. A tagsági jogviszony megszűnik
a) a tag kilépésével;
b) a tag kizárásával;
d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
e) a jogi személy megszűnésével

A tag tagsági jogviszonyát az Egyesület Elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal
bármikor,  indokolás  nélkül  megszüntetheti.  A  megszűnés  időpontja  a  kilépő
nyilatkozat beérkezésének időpontja.

3.5. Az Elnök írásbeli határozattal kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, aki
az  Alapszabály  6. fejezetében  meghatározott  rendelkezéseket  súlyosan,  vagy
ismételten megsérti.
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A  kizárási  kezdeményezést  írásban  kell  benyújtani  az  Elnökhöz,  aki  a
kézhezvételtől számított  nyolc napon belül köteles a panaszoltat tértivevényes,
ajánlott  levélben  értesíteni  a  kizárási  kezdeményezésről  –  mellékelve  a
kezdeményezést  –  azzal  a  felhívással,  hogy  nyolc napon  belül  terjessze  elő
védekezését bizonyítékaival, bizonyítási indítványaival együtt.

A  panaszoltat  tértivevényes  ajánlott  levélben  kell  megidézni  az  Elnök  általi
meghallgatásra. Az idézéshez mellékelni kell a kizárási kezdeményezést.
Az Elnök kizárólag a panaszolt meghallgatása után hozhat döntést, kivéve, ha a
panaszolt saját hibájából nem jelenik meg az idézésre. 

Kérelme  esetén  az  Elnök  köteles  személyesen  is  meghallgatni  a  kizárás
kezdeményezőjét.

A  tag  kizárását  kimondó  vagy  elutasító  határozatát  az  Elnöknek  írásba  kell
foglalni és indokolással kell ellátni. Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás
vagy a kizárást elutasító határozat alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat,
továbbá  a  jogorvoslati  lehetőségről  való  tájékoztatást.  A  kizáró  határozatot  a
taggal írásban közölni kell.

A kizáró határozat ellen a kézhezvételtől számított  15 napon belül a panaszolt
írásban fellebbezéssel élhet a Közgyűléshez.
A kizárást elutasító határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. 
A  fellebbezés  kézhezvételétől  számított  60 napon  belüli  időpontra  össze  kell
hívni a rendkívüli Közgyűlést, mely az érdekeltek meghallgatása után, a jelenlévő
tagok  nyílt,  két-harmados többséggel hozott  határozatával  dönt a fellebbezés
tárgyában.

5. A TAGOK JOGAI 

Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat csak személyesen, jogi személy
tagjai bejegyzett képviselői útján gyakorolják. 

A tagok jogosultak:
a./ az  Egyesület  Közgyűlésén  részt  venni,  szavazni,  a  pártoló  tagok

kivételével;
b./ megválasztás esetén az Egyesület testületeiben tisztséget viselni;
c./  Közgyűlés összehívását kezdeményezni;
d./ a Közgyűléshez javaslatokat benyújtani;
e./ az ülésekre előterjesztett javaslatok megvitatásában, valamint - szavazati

joggal - a határozatok és ajánlások meghozatalában részt venni;
f./ az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni;
g./ az Egyesület tevékenységi körébe tartozó bármely ügyről felvilágosítást

kérni;
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h./ a Pártoló tagok a Közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt szavazati
jog nélkül, tisztségre nem választhatók.

6. A TAGOK KÖTELEZETTSÉGEI

a./ Az Egyesület céljait támogatni, és munkájában részt venni;
b./ az  Egyesület  Alapszabályát  betartani,  és  a  döntéseiknél  az  Egyesület

határozatait, ajánlásait figyelembe venni;
c./ az Egyesület munkájához szükséges, az üzleti titok fogalma alá nem eső 

 információkat rendelkezésre bocsátani;
d./ az Egyesület üzleti titkait megőrizni;
e./ tevékenységükben az Egyesület többi tagjainak érdekeit szem előtt tartva

az együttműködés szellemét erősíteni;
f./ az etikai normákat betartani;
g./ az éves tagdíjat befizetni;
h./. a  Pártoló  tagok  kötelezettségei  csak  a  3.2. és  5/f-g. pontokban

meghatározottakra terjednek ki.

7. A TAGDÍJ

A tagoktól beszedendő tagdíj összegének meghatározása a Közgyűlés feladata,
amely  figyelembe  veszi  a  helyi  gazdasági  lehetőségeket  és  szokásokat.  A
beszedett tagdíjjal a helyi szabályozásnak és az Egyesület céljainak megfelelően
kell gazdálkodni.

8. AZ EGYESÜLET SZERVEI: KÖZGYŰLÉS ÉS TISZTSÉGVISELŐK

KÖZGYŰLÉS
ELNÖK

9. KÖZGYŰLÉS

9.1. Az Egyesület döntéshozó szerve a Közgyűlés. 
A Közgyűlések nyilvánosak,  amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott
esetekben korlátozható. 
A Közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben
dönthet.  Minden  tag  jogosult  a  Közgyűlésen  részt  venni,  szavazati  jogát
gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni,
javaslatokat és észrevételeket tenni.

9.2. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:
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a) az Alapszabály módosítása;
b) az  Egyesület  megszűnésének,  egyesülésének  és  szétválásának

elhatározása;
c) a  vezető  tisztségviselő  megválasztása,  visszahívása  és  díjazásának

megállapítása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az  éves  beszámoló  -  ezen  belül  az  ügyvezető  szervnek  az  Egyesület

vagyoni helyzetéről szóló jelentésének-elfogadása;
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető

tisztségviselő az Egyesülettel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját

tagjával,  vezető  tisztségviselőjével,  a  felügyelőbizottság  tagjával  vagy
ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi Egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a
felügyelőbizottsági  tagok  vagy  más  Egyesületi  szervek  tagjai  elleni
kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
i)  a  felügyelőbizottság  tagjainak  megválasztása,  visszahívásuk  és
díjazásuk megállapítása;

j) a  választott  könyvvizsgáló  megválasztása,  visszahívása  és  díjazásának
megállapítása; 

k) a végelszámoló kijelölése.

9.3. A  Közgyűlést  az  Elnök hívja  össze.  A  Közgyűlésre  minden  tagot  a
napirend  közlésével  kell  meghívni  úgy,  hogy  a  meghívók  elküldése  és  a
Közgyűlés  napja  között  legalább  tizenöt nap  időköznek  kell  lennie.  Évente
egyszer rendes Közgyűlést kell tartani, és rendkívüli Közgyűlést kell tartani, ha a
tagok egyharmada azt  -  a  cél  megjelölésével  -  igényli,  vagy a  tisztségviselők
bármelyike azt szükségesnek tartja.

9.4. A meghívónak tartalmaznia kell
a) az Egyesület nevét és székhelyét;
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
c)  az ülés napirendjét;
d) az  ülések  nyilvánosságára,  határozatképességére  és  a  határozathozatal

módjára vonatkozó előírásokat.

A  napirendet  a  meghívóban  olyan  részletességgel  kell  feltüntetni,  hogy  a
szavazásra  jogosultak  a  tárgyalni  kívánt  témakörökben  álláspontjukat
kialakíthassák.

A Közgyűlés ülését az Egyesület székhelyén tartja.
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Ha  a  Közgyűlést  nem  szabályszerűen  hívták  össze,  az  ülést  akkor  lehet
megtartani,  ha  az  ülésen  valamennyi  részvételre  jogosult  jelen  van,  és
egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
A Közgyűlés  a  szabályszerűen  közölt  napirenden  szereplő  kérdésben  hozható
határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden
nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
9.5. Az  Elnök  köteles  a  Közgyűlést  összehívni  a  szükséges  intézkedések
megtétele céljából, ha
a) az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor

teljesíteni; vagy
c) az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.
Az  így  összehívott  Közgyűlésen  a  tagok  kötelesek  az  összehívásra  okot  adó
körülmény  megszüntetése  érdekében  intézkedést  tenni  vagy  az  Egyesület
megszüntetéséről dönteni.

9.6. A  közgyűlési  meghívó  kézbesítésétől  vagy  közzétételétől  számított,  15
napon belül a tagok és az Egyesület szervei az Elnöktől a napirend kiegészítését
kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnök jogosult dönteni. Ha a napirend
kiegészítése iránti kérelemről az Elnök nem dönt vagy azt elutasítja, a Közgyűlés
a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a
napirend kiegészítésének tárgyában.

9.7. A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 % + 1 fő
fele jelen van a Közgyűlésen. Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt
megismételt Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők
számától függetlenül határozatképes. A megismételt Közgyűlés a megjelent tagok
létszámától  függetlenül  csak  akkor  tekinthető  határozatképesnek,  ha  a
távolmaradás  jogkövetkezményeire  a  tagok  figyelmét  az  eredeti  meghívóban
felhívták. A  megismételt  Közgyűlést  az  eredeti  -  határozatképtelenség  miatt
elmaradt  -  Közgyűlés  időpontját  követő  15 napon  belüli  időpontra  kell
összehívni, amely időpont az eredeti Közgyűlés meghívójában is megjelölhető.

9.8 A  Közgyűlés  -  eltérő  rendelkezés  hiányában  -  határozatait  egyszerű
szótöbbséggel, nyílt  szavazással  hozza.  Szavazategyenlőség  esetén  a
határozathozatalt meg kell ismételni, vagy a döntést elvetettnek kell tekinteni.
A Közgyűlés a tisztségviselőket (vezetőket) titkos szavazással választja meg.

9.9. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a)  akit  a  határozat  kötelezettség  vagy  felelősség  alól  mentesít  vagy  az

Egyesület terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
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c)  aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d)  akinek olyan hozzátartozója érdekelt  a döntésben, aki az Egyesületnek

nem tagja;
e) aki  a  döntésben  érdekelt  más  szervezettel  többségi  befolyáson  alapuló

kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
9.10. Ha a törvény egyszerű vagy azt meghaladó szótöbbséget ír elő a határozat
meghozatalához,  a  létesítő  okirat  egyszerű  szótöbbségnél  alacsonyabb
határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis. Ha e törvény egyhangúságot
ír  elő  a  határozat  meghozatalához,  a  létesítő  okirat  ettől  eltérő  rendelkezése
semmis.

9.11.  Az  Egyesület  alapszabályának  módosításához,  az  éves  beszámoló
jóváhagyásához  a  jelen  lévő  tagok  háromnegyedes szótöbbséggel  hozott
határozata szükséges.
Az  Egyesület  céljának  módosításához  és  az  Egyesület  megszűnéséről  szóló
közgyűlési  döntéshez  a  szavazati  joggal  rendelkező  tagok  háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

10. ELNÖK 

Az Egyesület ügyintéző és képviselő szerve az Ügyvezető, továbbiakban Elnök.
Két Közgyűlés közötti  időben az  Elnök dönt minden olyan kérdésben,  amely
nem tartozik kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a
következő Közgyűlésen az Elnök köteles beszámolni.

10.1. Az Elnök személyével szembeni követelmények és kizáró okok:
a.) ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni,
b.) nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt

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

c.) nem  lehet  vezető  tisztségviselő  az,  akit  e  foglalkozástól  jogerősen
eltiltottak, akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az
eltiltás  hatálya  alatt  az  ítéletben  megjelölt  tevékenységet  folytató  jogi
személy vezető tisztségviselője nem lehet,

d.) az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

10.2. Az  Elnök  ügyvezetési  tevékenysége  során  a  jogi  személynek  okozott
károkért  a  szerződésszegéssel okozott  kárért  való  felelősség  szabályai
szerint felel a jogi személlyel szemben.
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10.3.  Megszűnik az Elnök megbízatása
a.)  határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b.)  visszahívással;
c.)  lemondással;
d.)  a vezető tisztségviselő halálával;
e.)  a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához

szükséges körben történő korlátozásával;
f.) a vezető tisztségviselővel szembeni  kizáró vagy összeférhetetlenségi  ok

bekövetkeztével.

10.4. Az  Elnök  megbízatásáról  az  Egyesülethez  címzett,  a  Közgyűléshez
intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
Ha  az  Egyesület  működőképessége  ezt  megkívánja,  a  lemondás  az  új  vezető
tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a
bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

10.5. Az  Egyesület  irányításával  kapcsolatos  olyan  döntések  meghozatalára,
amelyek nem tartoznak a tagok hatáskörébe, az Elnök jogosult.
Az  Elnök  ügyvezetési  tevékenységét  a  jogi  személy  érdekének  megfelelően
köteles ellátni.

10.6. Az Elnök megbízatása három évre szól, mely meghosszabbítható. 
A három évnél hosszabb időre szóló megbízás a három évet meghaladó részében
semmis.

10.7. Az Elnök kizárólag az Egyesület rendes tagja lehet. 

10.8. A Rendes, és a Pártoló tagságra vonatkozó felvételi kérelmeket Elnöknek
kell címezni. 
A Rendes és a Pártoló tagság feltételeinek a meglétét az Elnök állapítja meg. Ha a
feltételek fennállnak, az Elnök deklarálja a tagsági jogviszony bekövetkeztét.

10.9. Az Elnök feladatát megbízási jogviszonyban látja el. 

10.10. Az Elnök feladatai:
a./ irányítja az Egyesület tevékenységét,
b./ ellenőrzi a Közgyűlés határozatainak végrehajtását,
c./ irányítja és felügyeli az Egyesület gazdálkodását,
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d./ irányítja  az  Egyesület  pénzügyi  műveleteit.  Az  1.000.000,-Ft (azaz
egymillió) forintnál nagyobb kihatású intézkedések esetén szükség van a
Közgyűlés utólagos jóváhagyására is,

e) olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a Közgyűlés döntésének tartalma,
időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya
(ha lehetséges, személye) megállapítható,

f./ a  döntéseknek az Egyesület  honlapján való nyilvánosságra hozatala (az
érintettekkel  való  közlése),  a  döntés  meghozatalától  számított  8  napon
belül,

g a munkáltatói jogok gyakorlása,
h./ az Egyesület képviselete harmadik személyek előtt,
i./ a kiadások számláinak ellenőrzése,
j./ megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez,
k./ harmadik személyekkel való szerződések megkötése,
l./ folyamatos tájékoztatás az Egyesület honlapján az Egyesület működéséről,

szolgáltatásai  igénybevételének  módjáról,  a  beszámolók  nyilvánosságra
hozataláról, 

m./ az  egyesület  napi  ügyeinek  vitele,  az  ügyvezetés  hatáskörébe  tartozó
ügyekben a döntések meghozatala;

n./ a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése;
o./ az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
p./ az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére

vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és
végrehajtása;

r./ az  egyesület  jogszabály  és  az  alapszabály  szerinti  tisztségviselő
megválasztatásának előkészítése;

s./ a Közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
t./ az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
u./ a jelen alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.
v./ mindazon feladatok ellátása, amelyet a jogszabály elrendel és amellyel a

Közgyűlés megbízta.

10.11. Az Elnök jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt pénztárosi
teendők ellátásával megbízni. A pénztáros részére díjazás állapítható meg.

10.12. Az Elnök:

Név: Benyó Lipót
Anyja neve: Erdélyi Ilona

Lakcím: 1104 Budapest Sörgyár u. 79-81.
Adóazonosító: 8317113000

Születési hely, idő: Budapest 1953.10.28.

A meghosszabbítás kezdőnapja: 2021. 04. 24.
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A megbízás lejárati napja: 2024. 04. 24.

11. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE

11.1. Az  Egyesület  képviseletére  az  Elnök  jogosult  önállóan  A  képviselő
rendelkezik az Egyesület számlája felett is.

11.2. Az Egyesületnek a jogi személyek nyilvántartásába bejegyzett képviselője
képviseleti  jogának  korlátozása  és  nyilatkozatának  feltételhez  vagy
jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel szemben nem hatályos, kivéve,
ha a harmadik személy a korlátozásról vagy a feltétel bekövetkeztének vagy a
jóváhagyásnak a szükségességéről és annak hiányáról tudott vagy tudnia kellett
volna.

12. AZ EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

12.1. A tagok által befizetett  tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló
befizetés az Egyesület vagyonát képezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. 
Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok azonban csak esedékes
tagdíjbefizetésük mértékéig
Az Egyesület  részére teljesített  vagyoni hozzájárulást  vagy annak értékét nem
lehet visszakövetelni.
Az Egyesületi  tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a  tagot  az
Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.

12.2. Az  Egyesület  a  tagok  által  befizetett  tagdíjakból  a  tagok  önként  vállalt
egyéb  juttatásaiból,  illetőleg  a  külső  támogatók  által  juttatott  összegekkel
gazdálkodik. Az Egyesület, gazdálkodása során nyereségre nem törekszik.
A  tagsági  díjakat  az  Egyesület  elsősorban  -  fenntartási,-  ügyviteli  költségek,
valamint az Egyesületet terhelő járadékok és adók megfizetésére használja fel.

12.3.  Az  Egyesület  éves  költségvetés  alapján  gazdálkodik.  Az  Egyesület
tartozásaiért  saját  vagyonával  felel.  A  tagok  azonban  csak  esedékes
tagdíjbefizetésük mértékéig.
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Az  Egyesület  jogutód  nélküli  megszűnése  esetén  a  hitelezők  követeléseinek
kiegyenlítése  után  fennmaradó  vagyont  a  nyilvántartó  bíróság  jogszabályban
meghatározott szervezetnek juttatja, mivel a jelen Alapszabály nem határoz meg,
az  egyesület  céljával  megegyező  vagy  hasonló  cél  megvalósítására  létrejött
közhasznú szervezetet.

A  sportegyesület  bírósági  feloszlatása  esetén  a  hitelezők  kielégítése  után
fennmaradó  vagyon  állami  tulajdonba  kerül,  és  azt  a  sportpolitikáért  felelős
miniszter  által  vezetett  minisztérium  költségvetésében  az  utánpótlás-nevelés
támogatására kell fordítani.

A sportegyesületnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor,
ha  a  MOB  igazolja,  hogy  a  sportegyesület  az  állami  sportcélú  támogatás
felhasználásával e törvényben, valamint az államháztartás működésére vonatkozó
jogszabályokban  foglaltaknak  megfelelően  elszámolt,  vagy  azt,  hogy  a
sportegyesület állami sportcélú támogatásban nem részesült.

12.4.  Az Egyesület  működéséről  a  külön jogszabályok előírásai  szerinti  üzleti
könyveket  kell  vezetni  és  azokat  az  üzletév  végén  le  kell  zárni.  Az  üzletév
végével a képviselő az Egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget,
a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.

12.5.  Az  Egyesület  céljának  megvalósítása  érdekében  támogatókat  keres,  az
elfogadott  támogatást  a  lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül  az
elérni  kívánt  cél  támogatására,  elősegítésére  fordítja,  az  esetleges  maradvány
összegeket  hasonló  célok  támogatására  fordítja,  rendezvényeket  tart,  melyek
bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel.

13. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Az Egyesület karate és természetjáró szakosztályokat tart fenn.

Az Egyesület egyes tagjaival kapcsolatos egyedi döntéseit (pl. kizárás) a döntés
meghozatalától számított 15 napon belül írásban ajánlott levél megküldése útján
küldi meg az érintetteknek.
Az Egyesület egyéb, minden tagot érintő döntéseit (pl. beszámolói közlések) az
Egyesület honlapján teszi közzé (hozza nyilvánosságra) a döntés meghozatalától
számított 15 napon belül.

Az  Egyesület  működésével  kapcsolatosan  keletkezett  iratokba  a  tagok  és  a
szolgáltatást  igénybe  vevők  korlátozás  nélkül  betekinthetnek.  A  betekintés
időpontját és helyét előzetesen az Elnökkel kell egyeztetni.

12



Az Egyesület működésének rendjét, a szolgáltatások igénybevételének módját az
Egyesület honlapja tartalmazza.

Az Egyesület 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.

A  jelen  Alapszabályban  nem  szabályozott  kérdésekre  a  2011.  évi  CLXXV.
Törvény (Civil Tv.) és a 2013. évi V. Törvény (Ptk) rendelkezései, másrészt a
később meghozandó Közgyűlési határozatok az irányadók. 
Ezt  az  Alapszabály  módosítást  az  Egyesület  2021.  április  24.  napján  tartott
Közgyűlésen fogadta el.

Kelt, Budapesten, 2021. április 24.

Benyó Lipót
Elnök

Ellenjegyezte:

Ellenjegyzem,  továbbá  igazolom,  hogy  az  Alapszabály  egységes
szerkezetbe foglalt  szövege (13 oldal)  megfelel  a módosítások alapján
hatályos tartalomnak. Az egységes szerkezetű Alapszabály elkészítésére
a  dőlt  betűkkel  szedett  pontok  változása,  a  Ptk.  rendelkezéseivel
összhangban  való  továbbműködés  miatt  szükséges  változások
átvezetése, továbbá az Alapszabály pontjainak átszámozása adtak okot. 

Kelt, Budapesten, 2021. április 24.

Dr. Gortvay István
ügyvéd
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