A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA

Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV.
törvény alapján, – határozatlan időre – jogi személynek minősülő egyesületet hoznak létre.
I.
Általános rendelkezések
1. Az Egyesület neve: Kyokushin Shinju-Kai Karate Egyesület
2. Az Egyesület székhelye: 9028. Győr Szent Imre út. 119. (levelezési cím is)
II.
Az Egyesület célja
A karate egyéniség- és jellemalakító életformájának népszerűsítése, verseny- és
szabadidősport-lehetőségek biztosításával, tradíciós és kulturális hátterének
megismertetésével, önvédelmi képzések és sportrendezvények szervezésével,
lebonyolításával.
III.
Az Egyesület jogállása
Az Egyesület önkormányzati elven működő társadalmi szervezet. Az Egyesület jogi
személy.
Az Egyesület működése az egész ország területére kiterjed. Kiadásait a tagdíjakból, a
természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.
Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.
Az Egyesület a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság nyilvántartásba vételével jön létre.
IV.
Az egyesületi tagság keletkezése, megszűnése
1. Az Egyesület rendes tagja lehet minden magyar állampolgár – továbbá minden olyan
nem magyar állampolgár, akinek felvételéhez az Elnökség hozzájárul - aki az
alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja és kötelezettséget
vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre, valamint
a tagdíj megfizetésére. Az Egyesület tiszteletbeli illetőleg pártoló tagja lehet a magyar
és külföldi természetes-, vagy jogi személy is, aki az egyesület célkitűzéseivel egyetért
és annak tevékenységéhez erkölcsi, szakmai vagy anyagi támogatásával hozzájárul. A
pártoló tagság az írásbeli belépési nyilatkozattal, a pénzügyi vállalás teljesítésével, és a
felvétellel jön létre.
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2. A tagsági viszony, írásbeli belépési nyilatkozat alapján a felvétellel jön létre.
3. Az egyesület tagjairól nyilvántartást vezet.
4. Az egyesületi tagság megszűnik: a tag halálával, kilépéssel (írásbeli kilépési
nyilatkozat alapján) vagy kizárással.
5. Az egyesületi tag kizárása ügyében I. fokon a Fegyelmi Bizottság, II. fokon az
Egyesület közgyűlése határoz. A tag kizárására az egyesületi alapszabály
rendelkezéseit súlyosan sértő magatartás esetén kerülhet sor. Az első és másodfokú
Fegyelmi Bizottság a 34/2001.(III.5.) Korm. rendelet szabályozása szerint jár el.
V.
A tagok jogai és kötelezettségei
1. Részt venni az Egyesület tevékenységében és rendezvényein.
2. Az Egyesület tulajdonában vagy használatában álló sporteszközöket és berendezéseket
rendeltetésszerűen használni.
3. Részt venni, indítványozni és szavazni – a tiszteletbeli és pártoló tag szavazati joggal
nem rendelkezik – az Egyesület közgyűlésén.
4. Tisztségre minden nagykorú, magyar állampolgárságú, rendes tag jelölhető és
választható.
5. Az Egyesület tagjainak kötelessége a tagdíj rendszeres fizetése. Az Egyesület alapító
tagjai nem kötelesek tagdíjat fizetni.
6. Az egyesületi tag köteles az Egyesület Alapszabályában és az egyesület működését
meghatározó egyéb szabályok betartása és betartatása.
7. Az egyesületi tag köteles az egyesületi tevékenységhez szükséges jogszabályokban
előírt egyéni feltételek (orvosi igazolás, biztosítás, egyéb) biztosítására.
8. Az egyesület tagja köteles az Egyesület – célkitűzésében meghatározott arculatánakméltó képviseletére rendezvényeken, szakmai találkozókon és a magán
megnyilvánulásokban is.
9. Az egyesület tagja köteles az egyesületbeli pozíciójához tartozó tevékenységek –
egyénileg elvárható mértékű – végrehajtására.
10. A pártoló tag részt vehet az Egyesület rendezvényein, rendszeresen tájékoztatást
igényelhet az Egyesület tevékenységéről, az általa nyújtott anyagi támogatás
felhasználásáról. A pártoló tagot egyéb tagsági jogok nem illetik meg.
A pártoló tag tagdíjat nem köteles fizetni.
11. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet aki, szakmai és erkölcsi tevékenységével
jelentősen hozzájárul az egyesület céljainak megvalósításához. A tiszteletbeli tagság az
Egyesület elnökének javaslata alapján a közgyűlés döntésével jön létre. A tiszteletbeli
tag nem köteles tagdíjat fizetni. A tiszteletbeli tag részt vehet az Egyesület
rendezvényein, rendszeresen tájékoztatást igényelhet az Egyesület tevékenységéről. A
tiszteletbeli tagot egyéb tagsági jogok nem illetik meg.
VI.
Az Egyesület szervei: közgyűlés, elnökség, bizottságok, tisztségviselők
A közgyűlés
1. Az Egyesület legfőbb szerve, amely a tagok összességéből áll.
2. Évente egyszer köteles rendes ülést tartani. Rendkívüli ülést tart, az egyesület tagjai
egyharmadának, írásbeli, a napirendi javaslatot is tartalmazó indítványa alapján.

2

3. Az Egyesület közgyűlését az Elnökség hívja össze. A közgyűlésre mindet tagot a
közgyűlés idejének, helyének meghatározásával és a napirend közlésével kell
meghívni. A meghívó elküldése és a közgyűlés között 15 nap időköznek kell eltelnie.
4. A közgyűlés határozatképes, ha a rendes tagok több mint fele (50%+1fő) jelen van.
Határozatképtelenség esetén, a megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő
ügyekben határozatképes a jelenlévők számától függetlenül. A megismételt közgyűlést
az eredeti közgyűlés időpontját követően, három napon belüli időpontra kell
összehívni. Az eredeti meghívóban meg kell határozni a megismételt közgyűlés pontos
időpontját és a megállapítást arról, hogy a megismételt közgyűlés a jelenlévők
számától függetlenül határozatképes.
5. A közgyűlés határozatait – eltérő rendelkezés hiányában – egyszerű szótöbbséggel,
nyílt szavazással hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A
tisztségviselőknek, az elnökségnek és a bizottságok tagjainak megválasztása titkos
szavazással történik.
6. A közgyűlés kétharmados szótöbbséggel dönt az Egyesület Alapszabályának
elfogadása, módosítása, más társadalmi szervezettel való egyesülése és az Egyesület
feloszlatása kérdéseiben.
7. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 az Alapszabály elfogadása és módosítása
 az Elnökség, a tisztségviselők, a bizottságok megválasztása és
visszahívása,
 az Egyesület éves költségvetésének és éves költségvetési
beszámolójának elfogadása,
 más társadalmi szervezettel való egyesülés kimondása,
 a tagdíj és az edzéseken való részvételi díj megállapítása
 a tiszteletbeli tag felvétele
 az Egyesület feloszlatása.
Az Elnökség
A két közgyűlés közötti időben az Elnökség irányítja az Egyesület munkáját. Dönt
minden olyan kérdésben, amely az Alapszabály szerint nem tartozik a közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe. Döntéseiről köteles a következő közgyűlésen
tájékoztatást adni. Dönt a tagfelvétel kérdésében.
2. Az Elnökség három tagú. Tagjai: az elnök, az elnökhelyettes és a titkár.
3. Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább évente négyszer tartja.
Megbízatása négy évre szól.
4. Az Elnökség tagjává az Egyesület nagykorú, magyar állampolgárságú, rendes tagja
választható.
5. Az elnökség határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van. Döntéseit egyszerű
szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök
szavazata dönt.
6. Az Elnökség üléseit az elnök hívja össze, az ülés helyének, idejének és
napirendjének közlésével. A meghívó elküldése és az ülés napja között legalább
három nap időköznek kell eltelnie. Az Elnökség ülésére tanácskozási joggal meg
kell hívni a Felügyelő Bizottság elnökét.
7. Aláírási joggal az elnökség tagjai rendelkeznek oly módon, hogy valamennyi
ügyben két aláírásra jogosult együttesen ír alá. Ez a szabályozás vonatkozik az
Egyesület bankszámlája feletti rendelkezés esetére is.
Fegyelmi Bizottság
1.
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1. Az Egyesület közgyűlése, négy éves időtartamra, a nagykorú, magyar
állampolgárságú, rendes tagjai sorából, három tagú Fegyelmi Bizottságot választ. A
Fegyelmi Bizottság elnökét és két tagját a közgyűlés erre a funkcióra választja.
2. A Fegyelmi Bizottság eljár I. fokon az egyesületi tag kizárása ügyében. Döntései
ellen, a döntéshozatalt követő 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni. A
fellebbezést II. fokú szervként az Egyesület közgyűlése bírálja el.
3. A Fegyelmi Bizottság döntéseit, egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza.
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazat dönt.
Felügyelő Bizottság
Az Egyesület közgyűlése, négy éves időtartamra, a rendes, felnőtt korú, magyar
állampolgárságú tagjai sorából, három tagú Felügyelő Bizottságot választ. A
Felügyelő Bizottság elnökét és két tagját a közgyűlés erre a funkcióra választja.
2. A Felügyelő Bizottság döntéseit, egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással
hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Felügyelő Bizottság,
félévenként, évente két ülést tart. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja
össze, az ülés helyének, idejének és napirendjének közlésével. A meghívó
elküldése és az ülés napja között legalább három nap időköznek kell eltelnie.
3. A Felügyelő Bizottság feladatai:
 az Egyesület működésére vonatkozó jogszabályok érvényesítése,
 az Egyesület Alapszabályában foglalt rendelkezések megtartatása,
 az Egyesület gazdálkodásának ellenőrzése,
 az Egyesület éves költségvetési beszámolójának ellenőrzése,
 az FB. Elnöke tanácskozási joggal részt vesz az Elnökség ülésein,
 az FB. Elnöke véleményezi előzetesen azokat a szerződés
tervezeteket amelyek az Egyesületre jogokat és kötelezettségeket
keletkeztetnek.
Tisztségviselők
1.

1. Az egyesület elnökét, elnökhelyettesét és titkárát az Egyesület közgyűlése, négy
éves időtartamra, a rendes, felnőtt korú, magyar állampolgárságú tagjai közül
választja.
2. Az elnök jogai és kötelezettségei:
 a közgyűlést bármikor összehívhatja,
 elkészíti az Egyesület költségvetési tervezetét és költségvetési
beszámolóját,
 a tagság pénzéről a titkárt elszámoltatja,
 ellenőrzi a kiadások számláit,
 képviseli az Egyesületet hivatalos szervek előtt,
 jogosult harmadik személyekkel az Egyesület nevében szerződéseket
kötni, kötelezettségeket vállalni és jogokat szerezni,
 köteles a tagság észrevételeit figyelembe venni, és közgyűlési
határozatoknak megfelelően eljárni,
 köteles ellenőrizni a tagdíjak, a támogatóktól befolyt összegek,
valamint az Egyesület gazdasági tevékenységéből származó bevételek
kezelését, illetve felhasználását,
 ellenőrzi
az
Egyesület
tevékenysége
során
keletkezett
dokumentációkat,
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 javaslatot tesz a tiszteletbeli tagságra.
3. Az elnökhelyettes jogai és kötelezettségei:
 az elnökhelyettes az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörrel
helyettesíti az elnököt,
 az elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén a teljes
körű helyettesítéshez a közgyűlés hozzájárulása is szükséges.
4. A titkár jogai és kötelességei:
 az Egyesület pénzállományának kezelése,
 az Egyesület éves költségvetésének és költségvetési beszámolójának
előkészítése,
 a számlák kezelése és nyilvántartása, a számlák hitelességének
ellenőrzése,
 a pénztárkönyv vezetése,
 a tagnyilvántartás vezetése,
 bárminemű visszaélés gyanúja esetén az elnök értesítése,
 a közgyűlés és az elnökség határozatainak nyilvántartása,
 az Egyesület irattári anyagának kezelése.
VII.
Az Egyesület vagyona, gazdálkodása
1.

2.
3.

A tagok által befizetett tagdíjak, a közös célt szolgáló és a támogatók általi
befizetések az Egyesület vagyonát képezik. Az Egyesület napi működését a fenti
vagyonából fedezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az egyesületi tagság
bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából
semmilyen térítés nem illeti meg.
Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület vagyonával
felel az Egyesület tartozásaiért.
Az Egyesület megszűnéséről a közgyűlés dönt. A megszűnés esetén a
csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL.
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Egyesület a bírósági nyilvántartásból
való törléssel szűnik meg.
VIII. Vegyes rendelkezések

Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülésekről szóló 1989. évi II.
törvény, valamint a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény rendelkezései az irányadók.
Az Alapszabályt az Egyesület, 2004. január hónap 10. napján megtartott közgyűlése a
2/2004. számú határozatával fogadta el.
Győr, 2004. január 10. napján.
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