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Érdi Shaolin Wushu és Sportakrobatika Sportegyesület  
ALAPSZABÁLYA 

Az Érdi Shaolin Wushu és Sportakrobatia Sportegyesület 2011.03.21-i alakuló közgyűlése az 

egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári 

Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő §-ai alapján, a közhasznú 

szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseire is figyelemmel a mai napon az 

egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el: 

I. 

Az Egyesület adatai 

1. Az Egyesület neve: Érdi Shaolin Wushu és Sportakrobatika Sportegyesület 

 Rövidített megnevezés: ÉSWS SE 

2. Az Egyesület székhelye: 2030 Érd, Kont u. 13. 

3. Az Egyesület működési területe: Magyar Köztársaság egész területe 

4. Az Egyesület alapításának éve: 2011. 

5. Az Egyesület formája: közhasznú szervezet 

6. Az Egyesület tevékenysége:  

 a) cél szerinti tevékenység: minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban 

 megjelölt célkitűzés elérését közvetlenül szolgálja;  

 b) közhasznú tevékenység: a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére 

 irányuló következő - a szervezet létesítő okiratában szereplő - cél szerinti 

 tevékenységek:  

  1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs  

  tevékenység, 

  2. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 

  3. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján 

  folytatott sporttevékenység kivételével. 

7. Az Egyesület önálló jogi személy. 

8. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

 független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, 
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 továbbá országgyűlési és megyei, valamint fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet 

 nem állít, és nem támogat. 

9. Az Egyesület színe: szürke, kék 

10. Az Egyesület emblémája: 

II. 

Az Egyesület célja és feladatai 

Az Egyesület célja: 

1. Az Egyesület célja a rendszeres sportolás biztosítása, az ilyen igények felkeltése, 

feltérképezése. A szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését szolgáló sport, turisztikai és 

kulturális programok szervezése, lebonyolítása, valamint a kínai hagyományok és 

kultúra széles körű terjesztése és ismertetése. 

2. Az Egyesület alapvetően szabadidősport (tömegsport, utánpótlás, egészségmegőrzés) 

tevékenységet folytat, ezzel kapcsolatosan rendezvényeket, versenyeket szervez, 

amelyeken az egyesület tagjain kívül más szervezetek, személyek is részt vehetnek. 

3. Az Egyesület – céljának megvalósítása érdekében – együttműködik minden állami, 

társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek 

segítik az Egyesület eredményes működését és céljának megvalósítását. 

4. Az Egyesület nemzetközi tevékenységet is folytat. 

5. Az Egyesület működéseinek, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát  

 az egyesület honlapján való közzététel útján biztosítja. 

6. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is  

 részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. 

7. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú 

céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása 

során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott 

tevékenységére fordítja. 

8. 19.§ (1) A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg 

közhasznúsági jelentést készíteni. 

(2) A közhasznúsági jelentés elfogadása a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe 

 tartozik.  

(3) A közhasznúsági jelentés tartalmazza:  

 a) a számviteli beszámolót;  
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 b) a költségvetési támogatás felhasználását;  

 c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;  

 d) a cél szerinti juttatások kimutatását;  

 e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

  önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési  

  önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és 

  mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;  

 f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások érékét, 

  illetve összegét;  

 g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.  

(4) A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, 

 illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.  

(5) A (3) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés az éves beszámoló készítésének 

 kötelezettségére, letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó számviteli 

 szabályok alkalmazását nem érinti. 

Az Egyesület – céljai elérése érdekében – különösen az alábbi feladatokat látja el: 

1. A szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését szolgáló sport, kulturális és hagyományőrző 

programok szervezése, lebonyolítása. Tartalmas szabadidős – kulturális programok 

keretében testi és szellemi sportolási, szórakozási – lehetőségek biztosítása. Szabadidős 

sporttevékenység szervezése, támogatása, népszerűsítése. 

2. Az Egyesület olyan társadalmi szervezet, amelynek alaptevékenysége sport és kulturális 

tevékenység szervezése, valamint e tevékenység feltételeinek megteremtése. 

3. Az Egyesület sport és kultúrával össze nem függő tevékenységet, valamint 

tevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület 

vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A 

sportlétesítmény használata, ill. működtetése – e rendelkezés alkalmazásában - az 

Egyesület alaptevékenységének minősül. 

4. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is 

részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. 

III. 

A tagsági viszony 

1. Az Egyesületbe felvételüket kérhetik rendes tagként azok a természetes, illetőleg – 

tiszteletbeli és pártoló tagként – azok a jogi személyek, akik, illetve amelyek az 

Egyesület célkitűzéseit magukévá teszik. 
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 Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást 

 vezetni. 

Az Egyesület tagsági formái: 

a) rendes tagság (természetes személyek), 

b) tiszteletbeli tagság (jogi személyek, természetes személyek) 

c) pártoló tagság (jogi személyek) 

2. Az Egyesület rendes tagjává választható az a büntetlen előéletű nagykorú személy, aki a 

belépési nyilatkozatban az Egyesület Alapszabályát elfogadja, és a tagsági viszonyból 

származó kötelességek teljesítését vállalja. 

Az Egyesület tagjává választást a jelölt a megfelelően kiöltött és aláírt belépési 

nyilatkozat benyújtásával kérelmezheti. A nyilatkozatot az Elnökséghez kell benyújtani. 

Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a tagok személyes aktivitás útján 

gyakorolják. 

Az Egyesület rendes tagjainak jogai: 

a) Részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén; 

b) Tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a  

  Közgyűlésen; 

c) Bármely egyesületi tisztségre választhatnak és megválaszthatók; 

d) Jogosultak részt venni az Egyesület rendezvényein; 

e) Igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket; 

f)  A testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást 

   kaphatnak 

g) A tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli  

  Közgyűlés és rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti. 

h) Az Elnökség által meghatározott feltételek szerint részt vehet az  

  Egyesület által vállalt rendezvények szervezésében és lebonyolításában. 

i)  Funkciót vállalhat egy vagy több ad-hoc bizottságban. Az Egyesület  

  elnökségében vagy állandó bizottságaiban azonban csak egy tisztséget 

  tölthet be. 

j)  A kialakult rendszabályzatnak megfelelően használhatja az Egyesület 

  eszközeit, általa bérelt létesítményeket, látogathatja a rendezvényeket, 

  az Egyesület színeiben rajthoz állhat, részt vehet más Egyesületnek  

  rendezvényein is. 

k) Rendes tag az Egyesületben végzett célfeladatok ellátásáért – ha erre az 

  Egyesület anyagi lehetőségei biztosítékot nyújtanak – díjazásban  

  részesülhet, melynek kifizetésére a mindenkori TB, APEH rendelkezések 

  irányadóak, továbbá költségtérítésre is igényt tarthat. 
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Az Egyesület rendes tagjainak kötelezettségei: 

a) Kötelesek megtartani az Alapszabály, és egyéb egyesületi szabályzatok 

  rendelkezéseit, illetőleg az Egyesület szerveinek határozatai; 

b) Kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni. 

3. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet – az Elnökség felkérése alapján – az a kiemelkedő 

 oktatási, tudományos vagy sporteredményeket elért személy, aki a sport, illetőleg az 

 Egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével az Egyesület célkitűzéseit 

 elsősorban támogatja. 

 A tiszteletbeli taggá választásra az Egyesület Elnöksége tesz javaslatot a Közgyűlés 

 számára. Ilyen javaslat előterjesztését az Egyesület tagjai is kezdeményezhetik. 

 A tiszteletbeli tagok az Egyesület rendezvényeire meghívhatóak. A tiszteletbeli tag 

 tisztségre nem választható, szavazati joga nincs. Az Egyesület keretében hosszabb időn 

 át kiemelkedő tevékenységet kifejtett személyek tiszteletbeli tisztségre választhatóak 

 (tiszteletbeli elnök, tiszteletbeli társelnök) 

4. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a jogi személy, illetve társadalmi vagy gazdálkodó 

 szervezet (Ptk. 685. §), aki, illetőleg amely készségét fejezi ki az Egyesület 

 tevékenységének rendszeres és folyamatos támogatására. 

 A pártoló tagok felvételéről az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés dönt. A jogi 

 személy tag jogait képviselője útján gyakorolja. 

 A pártoló tag, illetve képviselője részt vehet az Egyesület testületi ülésein, nincs 

 szavazata, tisztségviselésére nem választható. 

 A jelen Alapszabályban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a „tag” 

 kifejezés szerepel, csupán az Egyesület rendes tagjait kell érteni, a tiszteletbeli 

 tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a 

 „tiszteletbeli tag” kifejezést. 

5. A tagsági viszony megszűnik: 

a) a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes  

  személy tag jogutód nélküli megszűnésével. 

b) a tag kilépésével: Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az  

  Elnökséghez. A kilépés az Elnökség részére történt bejelentéssel egyező 

  időpontban hatályos 

c) a tag kizárásával: 

  Az Elnökség döntése alapján 

  ca) tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén, amennyiben a 

   tagdíj fizetésére köteles tag három hónapon át a fizetési   

   kötelezettségének nem tesz eleget, és tartozását a – a kizárás  

   lehetőségére vonatkozó tájékoztatást is tartalmazó – írásbeli  

   felszólításra sem rendezi. 
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  cb) az Elnökség határozattal kizárhatja azt a tagot, aki az egyesület 

   céljának megvalósítását jelentősen veszélyezteti, vagy azzal  

   ellentétes magatartást tanúsít. Jogorvoslat: 

   Az, akire a kizáró határozat rendelkezést tartalmaz, a kizárást  

   kimondó  határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon  

   belül az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezhet. 

 A rendes tag kizárása kérdésében az elnökség, a tiszteletbeli tag kizárásáról 
 pedig a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz.  

 A kizárás szándékáról a tagot az elnökség a kizárás tárgyában döntő ülés 
 megtartása előtt legalább 15 nappal – igazolható módon – írásban értesíteni 
 köteles. Az értesítésben meg kell jelölni a kizárás okát, tájékoztatni kell a 
 tagot a védekezés, valamint a határozat elleni jogorvoslat lehetőségéről.  

 Az elnökség határozatával szemben a kizárt tag, annak kézhezvételétől 
 számított  15 napon belül a Közgyűlés irányában jogorvoslattal élhet. A 
 Közgyűlés a jogorvoslattal megtámadott elnökségi határozat tárgyában, 
 annak bejelentésétől számított 30 napon belül köteles dönteni.  

 Az elnökségi döntés felülvizsgálata kérdésében a Közgyűlés egyszerű 
 szótöbbséggel határoz.  

 A közgyűlés határozatát a kizárt tag - a tudomására jutástól számított 30 
 napon belül – annak jogszabálysértő jellegére hivatkozva a bíróság előtt 
 megtámadhatja. 

d) A 3.§ (c) és(d) bekezdéseiben megjelölt eljárásokban csak azt követően 

  hozható meg a kizárásról, illetve a tiszteletbeli tagi cím megvonásáról 

  szóló határozat, ha a határozattal érintett személyt meghallgatták, 

  részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az 

  enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére. 

e) az Egyesület megszűnésével. 

IV. 

Az Egyesület szervezete 

1. Az Egyesület szervei: 

 Közgyűlés 

 Elnökség 

 Felügyelő bizottság (3 fő) 
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 Bizottságok 

Tisztségviselői: 

 Elnök 

 Főtitkár 

2. A Közgyűlés 

2.1. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkotja.    

A közgyűlését évente legalább egyszer össze kell hívni, amelyen meg kell   

tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv 

teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint 

készített beszámolót. A Közgyűlést az Elnök hívja össze, valamennyi 

regisztrált tag írásbeli értesítésével, a hely, az időpont és a napirendi pontok 

közlésével, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó 

megismételt közgyűlés helyének és időpontjának pontos megjelölésével. A 

meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább 10 (tíz) 

naptári nappal meg kell küldeni. A Közgyűlés nyilvános. 

2.2. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50%+1 fő 

jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt meghívóban rögzített 

napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül 

határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás következményeire a 

tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták.  

2.3. A Közgyűlést össze kell hívni: 

 ha a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt, 

 ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek, 

 ha a bíróság a Közgyűlés összehívását elrendeli. 

2.4. A Közgyűlés összehívása az Elnök feladata. 

2.5. A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is 

megbízhat. 

2.6. A Közgyűlésről készített jegyzőkönyvéről, valamint az egyesület valamennyi 

határozatáról nyilvántartás készül, amelyet az elnök és két, a Közgyűlés által 

megválasztott tag hitelesít. 

A jegyzőkönyvnek tartalmazni kell a közgyűlés helyét, időpontját, a határozatok szó 
szerinti szövegét, a döntés hatályára vonatkozó rendelkezéseket, a döntést 
támogatók és az azt ellenzők számarányát (ha lehetséges személyét). A 
jegyzőkönyvet, határozatokat és a nyilvántartást, mint a határozatok 
nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Egyesület 
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iratai között megőrizni. Folyamatos kezelését az Egyesület elnöke látja el. Az 
Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület 
székhelyén – az Egyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban 
– bárki betekinthet, azokról saját költségre másolatot készíthet. Az 
Egyesület (saját honlapján keresztül) nyilvánosságra hozza az Egyesület 
szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, 
működési módját, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a működésről 
készült szakmai-pénzügyi beszámolót. Az Egyesület által nyújtott cél szerinti 
juttatások bárki által megismerhetők. Az érintettekkel a közgyűlés és az 
elnökség, valamint az egyesület valamennyi döntését a döntéstől számított 
15 napon belül írásban, igazolható módon kell közölni. Írásbeli közlésnek 
minősül a postai úton ajánlott küldeményként kézbesített levél, továbbá 
telefaxon, elektronikus levélben, illetve az egyesület honlapján történő 
közlés, amennyiben annak elküldése igazolható. 

1997. évi CLVI. törvény 7.§ (3) a)-d) pont. 

(3)A közhasznú szervezet létesítő okiratának vagy ennek felhatalmazása 
alapján belső szabályzatának rendelkeznie kell  

a) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a vezető szerv döntésének 
  tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők 
  számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható,  

b) a vezető szerv döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve  
  nyilvánosságra hozatali módjáról,  

c) a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba 
  való betekintés rendjéről, valamint  

d) a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatási igénybevétele  
  módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról.  

 

2.7. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más Egyesülettel 

történő egyesülésének a kimondása; 

 az Alapszabály elfogadása és módosítása; 

 tisztségviselők megválasztása és visszahívása; 

 tagdíj mértékének megállapítása; 

 az Elnökség éves beszámolójának elfogadása; 
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 megválasztja az Egyesület delegáltjait az illetékes szövetség(ek) 

küldöttgyűlésébe; 

 döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály és jelen 

alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal. 

2.8. A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással hozza. 

Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az Elnök 

szavazata dönt. A tartózkodás nem számítható sem az igen sem a nem 

szavazatokhoz, azt figyelmen kívül kell hagyni a szavazati arányok 

megállapításánál. 

2.9. A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges: 

 az Egyesület éves beszámolójának jóváhagyásához; 

 az Alapszabály elfogadásához, módosításához; 

 az Egyesület feloszlásához, más egyesülettel történő egyesülés 

kimondásához; 

 a tag kizárásával kapcsolatos határozathoz; 

 a tisztségviselő visszahívásához. 

2.10. A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Megválasztottnak 

azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét 

megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes 

szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb 

szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. 

A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz. 

2.11. A visszahívásra vonatkozó indítvány az Egyesület bármely tagja indokolt 

írásbeli javaslattal előterjesztheti. A tisztségviselők visszahívásra a Közgyűlés 

jogosult, amennyiben a tisztségviselő olyan magatartást tanúsít, amely 

veszélyezteti az Egyesület céljait, illetve egyéb módon összeférhetetlen az 

Egyesület szellemiségével. 

A Közgyűlés kétharmados többséggel dönt a tisztségviselő visszahívásáról. A 

tisztségviselő megbízása a visszahívásáról rendelkező közgyűlési határozat 

meghozatalával egyidejűleg megszűnik. 

A Közgyűlés a visszahívás határozatáról az érintettet 8 napon belül írásban 

tájékoztatja. A Közgyűlés határozatát a tisztségviselő a határozat 

kézhezvételét követő 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja. 
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2.12. A Közgyűlés ülései nyilvánosak.  

2.13. Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, 

gazdagsági szervezetek képviselőit és magánszemélyeket. 

3. Elnökség 

3.1. Az Elnökség az elnökből, főtitkárból és egy elnökségi tagból áll. Az Elnökség 

két Közgyűlés közötti időszakban – a kizárólagos hatásköröket kivéve – 

gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja az Egyesület működését. Az 

Elnökség szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. Az Elnökséget 

az Elnök írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha 

a tagok az ülésről legalább tíz nappal az ülés időpontját megelőzően írásban 

értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Az Elnökség ülései 

nyilvánosak. 

3.2. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget 

ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten 

összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon legalább 2 

elnökségi tag jelen van. Az Elnökség üléseire – annak tárgykörére figyelemmel 

– esetenként további tagok hívhatók meg. 

3.3. A háromtagú Elnökséget a Közgyűlés választja meg az Egyesület tagjai sorából 

5 éves időtartamra. 

3.4. Az Elnökség tagjai felelősek és kötelesek az elnökség munkájában 

maradéktalanul részt venni, vállalt funkciójukat maradéktalanul betölteni. 

Külső nyilatkozataikban az Egyesület jó hírét öregbíteni. Kapcsolataikat az 

Egyesület érdekében hasznosítják, az Egyesület pénzügyi lehetőségeinek 

bővítését támogatók, szponzorok szervezésével segítik. Részt vállalnak 

konkrét előkészítő, szervező és lebonyolító munkában. 

3.5. Felelős az Egyesület életével kapcsolatban konkrétan és általában, illetve a 

gazdasági, pénzügyekben hozott határozatok végrehajtásáért, kivéve, ha a 

határozat ellen szavazott, vagy az intézkedés ellen tiltakozott, és tiltakozását 

a Felügyelő bizottságnak bejelentette. 

4. Az Elnökség feladata és hatásköre: 

 tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás; 
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 a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő, és a 

Közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység; 

 az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés-előkészítő 

munka, az éves programok, költségvetés megvitatása és elfogadása; 

 az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatása és 

 elfogadása; 

 az Elnök éves beszámolójának elfogadása; 

 tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása; 

 az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás; 

 minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe, és amelyeket az Elnökség hatáskörébe von; 

 Az Elnökség határozatképes, ha tagjai közül legalább három fő jelen van. 

Az Elnökségnek csak olyan személy lehet a tagja, aki nincs eltiltva 

közügyek gyakorlásától, és tagja az Egyesületnek. 

 Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza, 

szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. A határozatot az 

érintettel igazolható módon közölni kell. 

5. Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok: 

5.1. Összeférhetetlenségi szabályok: 

 Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés (6. §), amely a tagok 

összessége. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi 

ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző képviselő szerve, az 

Elnökség (7. §) irányítja és látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői: 

az elnökségi tagok és az Elnök (8. §) valamint a Felügyelő Bizottság 

elnöke és tagjai. 

 Az Egyesület ügyintéző szervének tagja, illetőleg az Egyesület 

képviselője olyan magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, 

illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem 

magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától való 

eltiltás hatálya alatt. 

 Az Egyesület vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt 

az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a 

továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség 

vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, 

illetve a megkötendő jogügyeletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a 

bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, 
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illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján 

nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más 

közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan 

közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két 

évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről 

szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

 A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az 

Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget 

egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

5.2. Az Egyesület Elnöke 

 Az Egyesület elnökét 5 éves időtartamra a Közgyűlés választja, aki 

tevékenységével a Közgyűlésnek felelős. 

5.3. Az Elnök feladata és hatásköre: 

 az Egyesület tevékenységének irányítása; 

 a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése 

 döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség 

hatáskörébe tartozó kérdésekben; 

 a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások 

végrehajtásának irányítása és ellenőrzése; 

 kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel; 

 irányítja az Elnökség munkáját; 

 vezeti az Elnökség üléseit; 

 képviseli az Egyesületet; 

 intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben; 

 összehívja az Elnökség üléseit; 

 vezeti (ha van) az ügyintéző apparátust; 

 irányítja az Egyesület gazdálkodását; 

 utalványozási jogot gyakorol; 

 az Egyesület bankszámlája felett az elnökségi tagokkal együttesen 

rendelkezik; 

 gyakorolja (ha szükséges és lehetőség van rá) a munkáltatói jogokat; 

 minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe 

utal. 
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5.4. Az Egyesület Főtitkára 

 Az Egyesület működésével kapcsolatos operatív, konkrét szervezői, 

rendezői feladatok ellátása a szakosztályvezetőkkel együttműködve. 

 Az Elnököt távollétében a főtitkár helyettesíti. Helyettesítés esetén a 

főtitkár teljes joggal képviseli az Egyesületet, és gyakorolja az Elnök 

jogait. A Főtitkár az Elnökkel együttesen rendelkezik az Egyesület 

bankszámlája felett. 

 Felkutatja a pályázati lehetőségeket, és annak elkészítésében aktívan 

közreműködik. 

5.5. A Felügyelő Bizottság 

1. A Közgyűlés választja meg 3 évre, 3 tagból áll. Működését, eljárási és 

szavazati rendjét a saját működési szabályzata tartalmazza. 

2. Feladata az Egyesület pénzügyi és gazdasági tevékenységének 

figyelemmel kísérése, vizsgálata, értékelése, javaslattétel a szakszerű 

megoldásokra, továbbá a fegyelmi ügyekben hozott határozatok 

felülvizsgálata. 

3. A pénzügyi és gazdasági rendelkezések betartásának, a fegyelmi jogkör 

gyakorlás szabályszerűségének felülvizsgálata. 

4. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását, 

melynek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet 

munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá 

az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

5. A Felügyelő Bizottság tevékenységéről a Közgyűlésnek számol be. 

Észrevételeiről folyamatosan tájékoztatja az Elnökséget, és felhívja a 

figyelmet a hibák kijavítására, a korrekciók elvégzésére. 

6. Sorozatos szabálytalanságok és esetleges visszaélések esetén a 

Felügyeleti szervhez fordul beavatkozásért. 

7. A Felügyelő Bizottság elnökét az Egyesület választott testületeinek 

üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni. 

8. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer 

ülésezik, mely ülést a Felügyelő Bizottság elnöke a tervezett időpont 

előtt legalább 8 nappal írásban hív össze a napirend egyidejű írásbeli 

közlésével. 

A bizottsági ülések nyilvánosak.  
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A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, 

szavazategyenlőség esetén a bizottság elnökének szavazata dönt. 

Munkarendjét maga határozza meg. 

A határozatokat az érintettekkel a Felügyelő Bizottság elnöke közli írásban. 

Írásbeli közlésnek minősül a postai úton ajánlott küldeményként 

kézbesített levél, továbbá telefaxon, elektronikus levélben, illetve az 

egyesület honlapján történő közlés, amennyiben annak elküldése 

igazolható. 

9. A Felügyelő Bizottság munkájáról és megállapításairól írásban tartozik 

 a Közgyűlést tájékoztatni. 

10. A Felügyelő Bizottsági ülés határozatképes, ha a szavazásra jogosult 

 bizottsági tagokból legalább az 50%+ 1 fő jelen van. Határozatait nyílt 

 szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Elnökség ülései 

 nyilvánosak. 

11. Határozatképtelenség esetén - legkésőbb 18 napon belül - az 

 Bizottságot ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt 

 ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha 

 azokon a Bizottság tagjaiból 50%+1 fő jelen van. 

12. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet 

  tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez  

  tudomást, hogy 

  a.) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet 

  érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt,  

  amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve 

  enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi   

  szükségessé. 

  b.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

13. Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára – 

  annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E 

  határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a 

  Felügyelő Bizottság is jogosult. 

14. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében 

  szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles 

  haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

15. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója 

  az a személy, aki 

  – a vezető szerv elnöke vagy tagja, 
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  – a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység 

   kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre  

   irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem 

   rendelkezik, 

  – a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásból részesül – kivéve a 

   bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli   

   szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a  

   tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő 

   cél szerinti juttatást -, illetve 

  – az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

16. 1989. évi II. törvény 8. § (1) A társadalmi szervezet ügyintéző és  

  képviseleti szervének tagja az lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs 

  eltiltva, és 

  a) magyar állampolgár 

  b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek  

  beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak 

  szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy 

  c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és    

  tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy 

  letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 

17. 1997. évi CLVI törvény 8-9§ 

8. § (1) A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a 

személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója *Ptk. 685. § b) pont], 

élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján 

     a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

     b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő  

      jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a 

      közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki 

      által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli   

      szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a  

      tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak   

      megfelelő cél szerinti juttatás. 

    (2) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója 

    az a személy, aki 

    a) a vezető szerv elnöke vagy tagja, 

    b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más   

     tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy  

     munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 

     másképp nem rendelkezik, 

    c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve 

     a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli 
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     szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a  

     tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak   

     megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve 

    d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

    9. § (1) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más 

    közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan  

    közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két  

    évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről 

    szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

    (2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles  

    valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, 

    hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

5.6. Bizottságok 

 Egy-egy rendezvény, verseny, túra szervezésére és lebonyolítására az 

Elnökség ad-hoc bizottságot hoz létre, melynek általában csak a 

vezetőjét bízza meg, összetételére nem tesz javaslatot, azt a megbízott 

vezetőre átruházza. 

 Az ad-hoc bizottság vezetője a vállalt feladatokért teljes felelősséggel 

tartozik, a szakmai munkát és az engedélyezett, jóváhagyott 

költségvetést illetően. 

 Az ad-hoc bizottság vezetőjének joga van a megbízással kapcsolatos 

valamennyi információt birtokolni. 

V. 

Az Egyesület vagyona és gazdálkodása 

Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az Elnökség fogad el. Az 

Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség, jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a 

Közgyűlés elé terjeszt. 

1. Az Egyesület – céljai sikeresebb megvalósítása érdekében – alapítványokat hozhat létre, 

és másodlagos jelleggel gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat. 

2. Az Egyesület éves költségvetési irányszámok alapján gazdálkodik. Szervezési és 

rendezési tevékenységért (más szervezet irányba) díjazást és költségtérítést számít fel, 

illetve az Egyesület érdekeinek megfelelően közösségi munkát végez. 

3. A működéshez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze: 

 tagdíjak (rendes, pártolói és jogi személyek) 

 egyesületi alapítványok bevételei 
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 rendezvény bevételek 

 állami és önkormányzati támogatás 

 közalapítványoktól pályázat útján 

 jogi- és magánszemélyek támogatási befizetése 

 felszerelések (kölcsönzési) díjak 

 vállalkozói tevékenységből származó bevételek 

 egyéb fel nem sorolt eset, pl. eszközök bérleti díjai, stb. 

4. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak a tagdíjat kötelesek 

megfizetni, és a rájuk bízott eszközökért tartoznak felelősséggel. Az Egyesület 

tartozásáért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek. 

5. Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megalapítását az 

egyesületek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi. 

6. Az Egyesület pénzeszközeit számlán kezeli. 

7. Bankszámla feletti rendelkezéshez az Elnök és egy elnökségi tag együttes aláírása 

szükséges. 

8. Az Egyesület a Ptk. rendelkezett felelősségi szabályai szerint felel minden olyan okozott 

kárért, mely nála alkalmazotti állományban lévő, vagy tagsági viszonyban álló sportolói, 

illetve sportszakemberei, szerződésben foglalt tevékenységükkel kapcsolatban 

harmadik személyeknek okoznak. 

9. 17. § (1) Sportegyesület: b) sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint 

sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a 

sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő 

tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése - e 

rendelkezés alkalmazásában - a sportegyesület alaptevékenységének minősül. 

10. (6) A sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után 
fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű sportcélra kell 
fordítani. 

VI. 

Az Egyesület jogképessége és gazdálkodása 

 Az Egyesület jogi személy, amelyet az Egyesület Elnöke képvisel. E jogkört 

esetenként, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az Elnök más személyre 

átruházhatja. 

 Az Egyesület a nyilvántartásba vétellel válik jogi személlyé. 
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VII. 

Az Egyesület megszűnése 

Az Egyesület megszűnik: 

 ha a Közgyűlés az Egyesület feloszlását kimondja, 

 ha feloszlatják, 

 ha más szervezettel egyesül, 

 ha megszűnését megállapítják. 

Az Egyesület vagyonáról – megszűnése esetén – a Közgyűlés rendelkezik. 

A sportegyesületre - a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével - 

megfelelően alkalmazni kell a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a 

végelszámolásról szóló törvény szabályait. 

VIII. 

Vegyes és záró rendelkezések 

Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, az 1989. évi II. 

törvény, a 2004. évi I. törvény, valamint a mindenkori hatályos egyéb jogszabályok 

irányadóak. 

Érd, 2011. év március hó 21. napján 

Balogh Péter 

elnök sk. 



19 

 

TARTALOM

Érdi Shaolin Wushu és Sportakrobatika Sportegyesület ALAPSZABÁLYA Hiba! A könyvjelző 

nem létezik. 

I. Az Egyesület adatai ......................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

II. Az Egyesület célja és feladatai ........................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

III. A tagsági viszony ........................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

IV. Az Egyesület szervezete ................................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

1. Az Egyesület 

szervei……………………………………………………………………………………………….Hiba! A könyvjelző 

nem létezik. 

2. A 

Közgyűlés……………………………………………………………………………………………………………Hiba! A 

könyvjelző nem létezik. 

3. 

Elnökség………………………………………………………………………………………………………………Hiba! A 

könyvjelző nem létezik. 

4. Az Elnökség feladata és 

hatásköre……………………………………………………………………….Hiba! A könyvjelző nem 

létezik. 

5. Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok…………………………………….Hiba! 

A könyvjelző nem létezik. 

5.1. Összeférhetetlenségi szabályok. ....................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

5.2. Az Egyesület  Elnöke ......................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

5.3. Az Elnök feladata és hatásköre: ........................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

5.4. Az Egyesület Főtitkára ......................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

5.5. A Felügyelő Bizottság .......................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

5.6. Bizottságok.......................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

V. Az Egyesület vagyona és gazdálkodása .......................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

VI. Az Egyesület jogképessége és gazdálkodása.................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

VII. Az Egyesület megszűnése ............................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

VIII. Vegyes és záró rendelkezések ..................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

 



20 

 


