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SPORTEGYESÜLETI ALAPSZABÁLY 
 
A Seinchin Karate Sportegyesület Pesterzsébet közgyűlése az egyesületekre vonatkozó 
jogszabályok rendelkezéseire is figyelemmel a mai napon az egyesület Alapszabályát az 
alábbi tartalommal módosította és fogadta el: 

 
1. 

Az egyesület neve, székhelye, jogállása 
 

1/1. A sportegyesület neve:             Seinchin Karate Sportegyesület Pesterzsébet 
          Székhelye:            1205 Budapest, Nagykőrösi út 105. 
          Színe:                       Fekete-fehér 
                Alapítási éve:            1991. 

 Hivatalos pecsétje: Körbélyegzőn: Seinchin Karate Sportegyesület 
Pesterzsébet 

       Japán írásjellel Goju-Ryu 
            Egyesületjelvénye: Seinchin Karate Sportegyesület Pesterzsébet 
   Japán írásjellel Goju-Ryu 
            Weblapja:                    www.gojukai.hu  
 

1/2. Működési terület:                      Budapest 
 
1/3. Székhelye:                                1205 Budapest, Nagykőrösi út 105. 
 
1/4.     Az egyesület a kiadásait tagdíjakból, természetes és jogi személyek adományaiból, 

valamint pályázatokból fedezi. 
 

2. 
A sportegyesület célja és tevékenysége 

 
2/1.    Az egyesület önkormányzati elven működő társadalmi szervezet, jogi személy.         
 
2/2       Az egyesület az alábbi célok elérése érdekében folytatja tevékenységét: 
            Összefogja és szervezi Pesterzsébet és vonzáskörzetében a tagjainak a Goju-Ryu  

  Karate stílussal kapcsolatos tevékenységét, 
- Felkelti az érdeklődést a Goju - Ryu Karate iránt és bővíti a stílus tömegbázisát;  
- Fejleszti tagjai erkölcsi, közösségi és sportbeli tartását; 

 - Biztosítja a rendszeres sportolási, versenyzési lehetőséget; 
           - Biztosítja a szabadidő és a tömegsport iránti igények kielégítését. 
 
2/3       Az egyesület ezen céljainak megvalósítása érdekében a tevékenységek közül az 
            alábbiakat látja el: 

- egészségmegőrzés és betegségmegelőzés 
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás 
  alapján folytatott sporttevékenység  kivételével 
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3. 
Nyilatkozatok 

 
3/1.       

a) Az egyesület elnöksége köteles olyan jegyzőkönyvet vezetni, amelyből az  
Elnökség döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, ill. a támogatók és ellenzők 
számaránya és személye megállapítható. 
 
b) Az egyesület működésével kapcsolatos iratok nyilvánosak, azokba bárki 
betekinthet. Az iratokba az egyesület székhelyén, munkanapokon, munkaidőben az 
elnök útján lehet. 
 
c) Az egyesület működése, szolgáltatásai, igénybevételi módja, beszámolója 
nyilvános. 

 
3/2.     Az Egyesület: 
 

a. vállalkozási tevékenységet csak céljai megvalósítása  érdekében, azokat nem 
veszélyeztetve végezhet. 
b) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban 
meghatározott célokra fordítja. 
c. váltót, értékpapírt nem bocsát ki. 
d) cél szerinti ill. vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit elkülönítetten 
tartja nyílván. 
 

3/3.  Az Egyesület kinyilvánítja, miszerint nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is 
részesülhessen a szolgáltatásaiból. Az egyesület működése nyilvános, 
szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti.                                                                 

 

4. 
A sportegyesületi tagság keletkezése és megszűnése 

 
4/1 A sportegyesület tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy. aki az 

alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja és  kötelezettséget 
vállal a tagdíj  megfizetésére, továbbá közreműködik az egyesületi célok 
megvalósításában.  

 
            A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az 

Egyesület létesítő okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, 
szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek 
fogadja el. 

 
4/2 A sportegyesületnek pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán vagy jogi 

személy, aki nyilatkozatban vállalja a sportegyesület célkitűzéseinek erkölcsi és 
anyagi támogatását, aki adományaival kívánja segíteni az egyesületet. de  abban 
tagként nem kíván részt venni. 

 
4/3 A sportegyesületbe való belépés és kilépés önkéntes. A sportegyesületi tagság, 

pártoló tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, a tagdíj, illetőleg a vállalt anyagi 
támogatás fizetésének hat hónapnál hosszabb idejű elmulasztása esetén törléssel, 
fegyelmi büntetésként kizárással szűnik meg.  
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            A kilépést írásban kell közölni az egyesület elnökével. 
 
4/4 A sportegyesületi tagok, pártoló tagok  felvétele az elnökség hatáskörébe tartozik. A 

sportegyesület a tagjairól, pártoló tagjairól nyilvántartást vezet, és ellátja a tagjait 
tagsági igazolvánnyal. 

 

5. 
A sportegyesületi tagok jogai és kötelezettségei 

 
5/1  Az  egyesület minden tagja jogosult kezdeményezni egyes kérdések megvitatását, 

Minden tag azonos jogokkal rendelkezik;  az egyesület működését érintő  minden 
kérdésről rendelkezni jogosult, részt vehet a közgyűlés döntéshozatalában, jogosult 
felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni. 

 Jogait minden természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy 
tag pedig képviselője útján gyakorolhatja.  
A természetes személy tagok választhatnak és választhatók, a nem természetes 
személy tagok pedig törvényes képviselőik útján választják meg az egyesület 
vezető tisztségviselőit.  
Az egyesület minden tagja jogosult részt venni az egyesület rendezvényein.  

 
5/2   Az egyesület tagja köteles az egyesület alapszabályát és belső szabályzatait, 

valamint az egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, az egyesület 
célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani. 
Az egyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat 
határidőben megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi 
célok megvalósítása, és a közgyűlés által meghatározott konkrét programok 
végrehajtása érdekében. 
 

5/3  A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és 
teljesítheti jogait és kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak 
személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye. 

 
5/4  Amennyiben a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, az egyesület 

valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik. 
 

6. 
A sportegyesület legfőbb szerve 

 
6/1  A sportegyesület legfőbb szerve a közgyűlés. Közgyűlést szükség szerint, de 

legalább évenként egyszer össze kell hívni. Közgyűlést kell összehívni, ha a tagok 
egyharmada kéri a cél megjelölése mellett, vagy a tisztségviselők bármelyike azt 
szükségesnek tartja. A közgyûlést az elnök hívja össze. A közgyûlésre minden tagot 
a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése vagy az 
egyesület faliújságjára való kihelyezése és a közgyûlés napja között min. 15 nap 
idõköznek kell lennie. A közgyûlésre a meghívás postai úton, vagy elektronikus 
úton, vagy az egyesületi edző terménél kialakított egyesületi hirdetőtáblára, 
faliújságra kihelyezve történhet. 
  

6/2  A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő 
jelen van. A közgyűlés nyilvános. A határozatképtelenség miatt megismételt 
közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a 
jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a 
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távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten 
felhívták. 

 
6/3  A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati 

joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. 
Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag 
szavazati jogát nem gyakorolhatja. 

           A tisztségviselõk megválasztása titkos szavazással történik. Szavazategyenlõség 
esetén a közgyűlés elnökének szavazata dönt. Kétharmados többség szükséges 
azonban a sportegyesület megalakulásának, egyesülésének, feloszlásának 
kimondásához, valamint az alapszabály elfogadásához, illetve módosításához. 

  
 
6/ 4 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:  
 

a/ a sportegyesület megalakulásának, feloszlásának, valamint más 
sportegyesülettel való egyesülésének kimondása;  
b/ az alapszabály jóváhagyása, módosítása;  
c/ a vezető szervek 5 évre való megválasztása, illetõleg az elnökség tisztségükben 
történő megerősítése; 
d/ a sportfejlesztési terv jóváhagyása; 
e/ az éves költségvetés megállapítása, az éves gazdálkodásról szóló beszámoló 
elfogadása; 
f/ az elnökség beszámoltatása; 
g/ a tagsági díj összegének meghatározása / közgyűlések közötti idõszakban az 
elnökségre átruházza / 
h/ az elnökség létszámának megállapítása.  
 

6/5  A közgyűlés az éves beszámolóját az általános szabályok szerint, a jelenlévő, 
szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza.  

 
6/6 A levezető elnök személyének megválasztásáról a közgyűlés az ülés 

megkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű 
szótöbbségével határoz. 

 
6/7 A közgyűlés a személyi döntések kivételével határozatait nyílt szavazással, a 

személyi döntések tekintetében pedig titkos szavazással hozza. 
 
6/8 Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazáskor a közgyűlés levezető elnökének 

szavazata dönt, titkos szavazás esetén addig kell ismételni a szavazást, ameddig a 
kellő támogató többség ki nem alakul. Amennyiben a kellő többség nem alakul ki, a 
határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 

 
6/9 A közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell. Az Elnök 

köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe 
behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy 
abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést 
támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható. 
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7. 

Az egyesület ügyvezetõ és képviselõ szerve 
 
7/1 Az egyesület vezető szerve az elnökség. A sportegyesület elnöksége 5 fõből áll: 

elnök, elnökhelyettes, titkár és további kettő elnökségi tag.  
            Az elnökség tagjait a legfőbb szerv, a közgyűlés, egyszerű többséggel, titkos 

szavazással választja. 
A közgyûlés a késõbbiekben további tagok választásával bõvítheti az elnökség            
létszámát. 

 
7/2 Az elnökségi tagság és az elnöki tisztség a közgyűlési határozat szerinti időre, de 

legfeljebb  5 évre szól, az elnökségi tagok és az elnök a feladataikat, díjazás nélkül 
látják el. 
 

7/3  Az elnökség tesületként mûködik, szükség szerint de legalább félévente ülésezik, 
az összehívásáról az elnök gondoskodik. Az ülésre szóló meghívót írásban, 
valamennyi tag részére legalább az ülést megelőző 5 nappal korábban kézbesíteni 
kell. A meghívóban az elnök feltünteti a napirendi pontokat. 
 

7/4   Két közgyûlés közötti időszakban az elnökség dönt  minden olyan kérdésben, 
amely nem tartozik a közgyûlés kizárólagos hatáskörébe. Döntéseirõl, 
intézkedéseirõl a következõ közgyûlésen az elnökség köteles beszámolni. 

 
7/5   Az elnökség jogosult az egyesületet terhelõ szerzõdések vállalására  a közgyûlés 

illetve a tagok felé történõ beszámolási kötelezettség mellett. 
 

7/6 Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. 
 
7/7 Az Elnökség összehívásáról az elnök gondoskodik. Az ülés akkor határozatképes, 

ha a tagok mindegyike szabályszerûen értesítve lett, és három tag jelen van. 
Bármely, az Elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre 
lehetõség szerint külön is meg kell hívni.  
Az elnökség ülései nyilvánosak. 

 
7/8 Döntéseit egyszerû szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az 

eseteket, melyekben jogszabály minõsített többséget ír elõ, 
Szavazategyenlõség esetén az Elnök szavazata dönt. 
A határozatot az érintettel igazolható módon közölni kell. 
 

7/9  Az Elnökség hatáskörébe tartozik:  
 

a) az éves tagdíj mértékének meghatározása  
b) az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala. 
c) az ügyrend elfogadása, 
d) az etikai szabályok elfogadása, 
e) tagfelvétel jóváhagyása, 
f) az Elnök utasítása a közgyűlés összehívására, 
g) az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki 
beszámolókba, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba való betekintés 
biztosítása az érdeklődők részére, 
 h) az Elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt pénztárosi 
teendõk ellátásával megbízni. A pénztáros részére díjazás állapítható meg. 
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i) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés 
kizárólagos hatáskörébe. 

 
7/10 Az Elnökség ülésén az Elnök beszámol az elõzõ ülés óta tett intézkedésekrõl, az 

Elnökség döntéseinek végrehajtásáról.  
 
7/11 Az Elnökség üléseirõl jegyzõkönyvet kell készíteni, mely jegyzõkönyv bárki számára 

megtekinthetõ. 
 
7/12 Az éves beszámolóról határozó ülés akkor határozatképes, ha azon az Elnökség 

minden tagja jelen van. Az éves beszámoló elfogadásához az Elnökség tényleges 
tagjainak 2/3-os többsége szükséges. 

 
7/13  A közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az elnökségi tagság a tag 

halálával és lemondásával is, amely esetekben a közgyűlés új elnökségi tagot 
választ. Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő 
elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól. 

 
7/14 A vezetõ szerv határozatában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 

hozzátartozója (Ptk. 685§ b/), élettársa a határozat alapján: 
 - kötelezettség vagy felelõsség alól mentesül, vagy 
 - bármilyen más elõnyben részesül, illetve a megkötendõ jogügyletben egyébként 

érdekelt. Nem minõsül elõnynek a szervezet cél szerinti juttatási keretében a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi 
szervezet által tagjának, a tagsági viszony alapján nyújtott, létesítõ okiratnak 
megfelelõ cél szerinti juttatás. 

 
7/15 A szervezet a felelõs személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját 

– a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ szolgáltatások, illetve a társadalmi 
szervezet által tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, létesítõ okiratnak 
megfelelõ juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.  

 
7/16 Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással legfeljebb 5 

év időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének 
képviseletre önállóan jogosult vezetője.  
 
Jogai és kötelességei: 
a) az egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése 
b) a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása 
c) az elnökségi ülések előkészítése és levezetése 
d) az egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és a hatóságok, 

valamint a bíróság előtt 
e) az Egyesület közgyűlésének és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás 

vezetése, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, 
illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható, 

f) éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé 
terjesztése 

g) a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon 
az érintettekkel történő közlése 

h) amennyiben ez mások vagy az Egyesület jogát vagy jogos érdekét nem sérti 
vagy veszélyezteti, a Közgyűlés és az Elnökség által meghozott határozatokat 
valamint az Egyesület beszámolóit az Egyesület internetes honlapján 
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nyilvánosságra hozza.  
i) a Közgyûlés bármikori összehívása 
j) a kiadások számláinak ellenõrzése 
k) megbízólevél kiadása az ügyek intézéséhez 
l) szerzõdések megkötése 
m) a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell vennie, a közgyûlés 

határozatainak megfelelõen kell az intézkedéseket megtennie 
n) a tagságtól, illetve harmadik személyektõl befolyt összeg kezelésének, illetve 

felhasználásának ellenõrizése 
o) az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenõrzése 

 
7/17 Az Elnökhelyettes jogai és kötelességei: 
 - az Elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesítheti az Elnököt; 

- az Elnök egy hónapot meghaladó akadályoztatása esetén  teljes hatáskörrel 
helyettesíti az elnököt; 
- a sportszakmai tevékenység irányítása, tervezése, szervezése. 

 
7/18 A Titkár jogai és kötelességei: 
 - vezeti a tagsági nyilvántartást 
 - ellenõrzi az éves tagsági díjak befizetését 
 - vezeti az elnökségi ülések jegyzõkönyvét 
 
7/19 Felügyelõ Bizottság nem kerül felállításra. 

  
8. 

A jegyzõkönyv 
 
8/1 Mind a közgyűlés, mind az Elnökség minden lényeges döntését jegyzõkönyvbe 
 rögzíti. A jegyzõkönyvet aláírja az Elnökség jelenlévõ minden tagja, közgyűlés  
           esetén további erre kijelölt két tag. 
 
8/2 Az Elnök köteles mind a közgyűlés, mind az Elnökség által hozott döntések 

nyilvántartását naprakészen vezetni. 
 

9. 

Az Egyesület képviselete 
 
9/1 Az Egyesület képviseletére az Elnök, az Elnökhelyettes, a Titkár önállóan jogosult  

 
9/2 Az Elnök, az Elnökhelyettes, a Titkár önálló aláírási joggal rendelkezik 
 
9/3 Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez az elnök és egy másik elnökségi 

tag aláírása szükséges. 
 
 

10. 

Az Egyesület vagyona, gazdálkodása 
 
10/1 A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az 

Egyesület  vagyonát képezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az Egyesületi 
tagság bármilyen módon történõ megszûnése esetén a tagot az Egyesület 
vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg. 
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10/2 Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok önként vállalt egyéb 

juttatásaiból, illetõleg a külsõ támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik. Az 
Egyesület gazdálkodása során nyereségre nem törekszik, az elért eredményt nem 
osztja fel, hanem az alapszabályban meghatározott célokra fordítja. 

 
10/3 A tagsági díjakat az Egyesület elsõsorban fenntartási, működési,ügyviteli költségek, 

valamint az Egyesületet terhelõ közterhek (járulékok és adók) megfizetésére 
használja fel.  

 
10/4 Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-

készítési kötelezettsége nincsen.  
 
10/5 Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - 

csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg 
kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.  

 
10/6 Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját 

- a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi 
szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak 
megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 

 
10/7 Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem 

bocsáthat ki. 
 
10/8  Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez tevékenységét veszélyeztető mértékű 

hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel 
fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. 
 

10/9 Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület tartozásaiért 
saját vagyonával felel. A tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig 
felelnek. 

 
10/10 Az Egyesület éves beszámolóját minden tárgyévet követõ év március 15-ig el kell 

fogadni.  
 
10/11 A  beszámolót bárki megtekintheti, és – saját költségére – másolatot kérhet belőle. 
 
10/12 Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról az alapszabály vagy a közgyűlés 

rendelkezik. Ha a vagyon hovafordításáról ezek nem rendelkeznek, továbbá ha az 
Egyesület feloszlatással szűnik meg, vagy a felügyelõ szerv ennek megszûnését 
állapítja meg, akkor vagyona a hitelezõk kielégítése után állami tulajdonba kerül, és 
azt közérdekű célra kell fordítani.  

 
10/13 Az Egyesület képviselője az év végén az egyesület működésérõl és 

gazdálkodásáról a közgyűlés számára beszámol. 
 
10/14 Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott 

támogatást a lehetõ leghatékonyabban és legrövidebb idõn belül az elérni kívánt cél 
támogatására, elõkészítésére fordítja, az esetleges maradványösszegeket hasonló 
célok támogatására fordítja, rendezvényeket szervez, melyek bevételeit szintén a 
céljai  megvalósítására  használja fel. 
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11. 

Az Egyesület megszűnése 
 
11/1 Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi     

szervvel való egyesülését kimondja. 
 
11/2  Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, 

illetőleg megszűnését megállapítja. 
 
11/3  Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére 

kell fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a 
Közgyűlés dönt.  

 
11/4  A szervezet a megszűnése esetén köteles esedékes köztartozásait rendezni, 

illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit 
időarányosan teljesíteni.  

 
12. 

Vegyes rendelkezések 
 
12/1 Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete politikai 

pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem 
fogad el, és pártokat a maga részérõl semmilyen formában nem támogat, továbbá 
országgyûlési képviselõi, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem 
állít, és nem támogat. 

 
12/2 A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a 
sportról szóló 2004. évi I. törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos 
jogszabályok rendelkezései és a közgyűlési határozatok az irányadók. 

 
A jelen Alapszabály szövegét a Seinchin Karate Sportegyesület Pesterzsébet 2012. május 
7. napján megtartott közgyűlése elfogadta. 
 
Kelt: Budapesten, 2012. május 7. napján 
 

 ……………………………………. 
Harsányi László 

elnök 
 

Igazolom, hogy a jelen létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 
létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.  
 
Kelt: Budapesten, 2012. május 7. napján 
 

 ……………………………………. 
Harsányi László 

elnök 
 


