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I. ÁLTALÁNOS ADATOK

1.1. Az egyesület neve: 

MAGYAR  TAIJI  KULTURÁLIS  KÖZPONT  SPORT,  REKREÁCIÓS  ÉS  EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ
EGYESÜLET

1.2. Az egyesület rövidített neve: 

MTKK SE

1.3. Az egyesület székhelye: 

1122 Budapest XII., Csaba u. 17. Mf. 1.

1.4. Az egyesület célja:

Az Alapszabály 1.6. pontja szerint

1.4. Az egyesület lógója:

1.6. Az egyesület nyilvántartásba vételével kapcsolatos adatok:

Az alapító okirat kelte: 2018.05.06.
Nyilvántartásba vételt elrendelő bíróság: Budapest Környéki Törvényszék
Nyilvántartási szám: 13-02-0003126
Nyilvántartásba vétel időpontja (a végzés jogerőre 
emelkedésének időpontja):

2001.07.18 (2001.08.16.)

Nyilvántartást elrendelő végzés száma: 1400/Pk. 60258/2001/1
Az egyesület jogállása: nem közhasznú önálló jogi személy
Az Egyesület adóigazgatási száma: 18692433-1-41
Az Egyesület statisztikai számjele: 18692433-9319-521-01 
Az Egyesület bankszámla száma: K&H Bank Zrt. 

10402283-49555656-51561001
IBAN HU77 1040 2283 4955 5656 5156 1001
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II. AZ EGYESÜLET TAGJAI

Az Alapszabály II., III. és IV. fejezete szerint

III. AZ EGYESÜLET SZERVEZETI EGYSÉGEI

3.1. KÖZGYŰLÉS

Az egyesület döntéshozó szervének megnevezése közgyűlés. A közgyűlés az egyesület tagjaiból áll.

Hatásköre: Alapszabály 5.2. pontja.

Összehívása: Alapszabály 5.3. - 5.5 pontja.

Határozatképessége, döntési rendje: Alapszabály VI. fejezete.

3.2. ELNÖKSÉG

Az egyesület ügyvezető és képviseleti szerve az elnökség. Az elnökséget a közgyűlés választja meg
határozott időre. (Alapszabály 7.1-7.2 pontjai)
A  vezető  tisztségviselő  ügyvezetési  feladatait  személyesen  köteles  ellátni  (Alapszabály  11.3.
pontja.).

Hatásköre: Alapszabály 8.1. pontja.

Összehívása: Alapszabály 9.1. pontja.

Határozatképessége, döntési rendje: Alapszabály VIII. fejezete.

Elnökségi tagság megszűnése: Alapszabály 7.5. -7.6  pontja.  

Tagjainak díjazása: Alapszabály 7.8. pontja.  

Feladatai: 
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
b) beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 

közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
f) az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
g) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
h) a tagság nyilvántartása;
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i) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
j) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
k) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
l) a tag felvételéről való döntés.
m) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal

Az elnökség tagjai az Alapszabály 1.10. pontja szerint:

3.2.1. ELNÖK

Feladatai (Alapszabály IX. fejezet):
 Az elnökség összehívása legalább félévente egyszer - írásban igazolható módon 
 Össze kell hívnia az elnökséget, ha olyan kérdésben szükséges döntést hozni, amely

az elnökség hatáskörébe tartozik.
 Kezeli az egyesület pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol.
 Kezeli az egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait.
 Vezeti az egyesület tagnyilvántartását.
 Vezeti a határozatok tárát vagy őrzi a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvet.
 Az egyesület egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

működéséről  és  támogatásáról  szóló 2011.  évi  CLXXV.  törvényben meghatározott
beszámolóját elkészíti (Alapszabály 12.4. pontja)

Helyettesítés: Alapszabály 9.4. pontja: az elnököt akadályoztatása esetén az elnökség bármely 
tagja helyettesíti.

3.2.1. ALELNÖK

Feladatai: 
 Akadályoztatása esetén helyettesíti az elnököt. 
 Ha az elnök megbízatása bármely okból  megszűnik,  az elnökséget összehívhatja.

(Alapszabály 14.2. pontja).
 Össze kell hívnia az elnökséget, ha olyan kérdésben szükséges döntést hozni, amely

az elnökség hatáskörébe tartozik.
 Javaslatot tesz munkacsoport létrehozására, tagjaira.
 Felügyeli a munkacsoportok munkáját. 
 Tanárok, tanári vizsgák nyilvántartása
 Szintvizsgák nyilvántartása

3.2.1. TITKÁR

Feladatai: 
 Mint elnökségi tag akadályoztatása esetén helyettesíti az elnököt. 
 Ha az elnök megbízatása bármely okból  megszűnik,  az elnökséget összehívhatja.

(Alapszabály 14.2. pontja).
 Az Egyesület hivatalos iratainak előkészítése.
 Az  Egyesület  gazdálkodására  vonatkozó  jogszabályok  betartásával  az  Egyesület
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gazdasági ügyeinek vitele.
 Szabályzatok nyilvántartása

3.3. PÉNZTÁROS/KINCSTÁRNOK

Szükség esetén az elnökség Pénztárost/Kincstárnokot nevez ki.

A pénztáros feladatait a mindenkor érvényes jogszabályok alapján látja el.

Köteles  havonta  átadni  az  elnöknek  a  tárgyhónapban  kiállított pénztárbizonylatokat  és  azok
mellékleteit,  a  havi  pénztárjelentés  eredeti példányait,  a  számviteli  szolgáltatást  nyújtó
vállalkozásnak történő leadása érdekében. 

A  kiadási  és  bevételi  pénztárbizonylatok,  valamint  az  időszaki  pénztárjelentés  tőpéldányai  a
pénztárosnál maradnak.

3.4. MUNKACSOPORTOK

A munkacsoportok az Egyesület egyes feladataink végzésére megalakított szervezeti egységek.

Létrehozása és megszüntetése az elnökség hatásköre.

Az egyes munkacsoportok működtetésére az elnökség pénzkereteket különít el az éves terv alapján
a közgyűlés által elfogadott költségvetési keretnek megfelelően.

Munkacsoport tagja lehet az Egyesület rendes és pártoló tagja és egyéb természetes személyek. A
munkacsoport tagjai közül legalább 1 fő az egyesület tagja kell legyen.

A  munkacsoport  működését  a  munkacsoport  tagjai  által  választott csoportvezető  irányítja,
megbízás  keretében.  Végzett munkájukért  nem illeti meg díjazás,  de ezen feladatainak  ellátása
során felmerült, jogszerűen igazolt költségei megtéríthetőek. 

A csoportvezető feladatai:
- a csoport munkájának koordinálása,
- az esetleges készpénzforgalom lebonyolítása,
- az esetleges dokumentáció kezelése,
- a csoportvezető a feladatait távolléte esetén az elnökség jóváhagyásával átruházhatja a csoport
valamely tagjára.

A munkacsoportok legalább évente egyszer beszámolót készítenek  az elnökség felé.

Állandó munkacsoportok:
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3.4.1. Edzőcsoport 

Feladata az edzőtábor(ok) és közös edzés(ek) megszervezése és lebonyolítása:
 Költségvetés készítése, jóvájóváhagyatása az elnökséggel.
 Helyszín biztosítása
 Tolmács biztosítása 
 Edzésterv egyeztetése az elnökséggel.

3.4.2. Vizsgacsoport - Vizsgabizottság

A csoport működését elsősorban az Egyesület „Taijiquan és Jiaolian szintvizsgarendszere” 
szabályozza.

Feladatai: 
 Az elnökség felkérése alapján a vizsgarendszer, vizsgaszabályzat kidolgozása, 

felterjesztése az elnökség felé.
 A vizsgatapasztalatokról beszámoló készítése az elnökség felé.
 Vizsgáztatók nyilvántartása, közlése az elnökség felé. 
 Vizsga felkészítő szervezése, lebonyolítása.
 Szintvizsgák megszervezése és lebonyolítása.
 Költségvetés készítése, jóvájóváhagyatása az elnökséggel.

3.4.3. Jiaolian csoport 

Feladatai: 
 Az elnökség felkérése alapján a vizsgarendszer, vizsgaszabályzat kidolgozása, 

felterjesztése jóváhagyásra az elnökség felé.
 A vizsgatapasztalatokról beszámoló készítése az elnökség felé.
 Továbbképzések szervezése, lebonyolítása.
 Vizsga felkészítő szervezése, lebonyolítása.
 Jiaolian szintvizsgák szervezése, lebonyolítása.
 Jiaolian tréningek, szemináriumok szervezése, lebonyolítása.
 Költségvetés készítése, jóvájóváhagyatása az elnökséggel.

3.4.4. Kommunikációs csoport:

Feladatai: 
 Tudástár összeállítása
 Az Egyesület digitális anyagainak tárhely készítése, karbantartása.
 Weboldal elkészítése, karbantartása.
 Az egyesület tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra

hozza a weboldalon miután azokat a közgyűlés elfogadta.
 Az egyesület megismertetése.
 Az egyesület megjelenésének kialakítása.
 Bemutatók szervezése, lebonyolítása, együttműködés a Bemutató csoporttal.

A csoportnak az SZMSZ X. fejezetében megfogalmazott előírásokat maradéktalanul be kell tartania.
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3.4.5. Verseny csoport

Feladatai: 
 Verseny naptár összeállítása
 Versenyzők nyilvántartása
 Bírók nyilvántartása
 Versenyengedélyek kiadása. (Befizetett versenyengedélyi díjak alapján)
 Verseny eredményekről beszámoló az elnökség felé.
 Éves költségvetés készítése az elnökség felé, mely tartalmazza a várható nevezési 

díjakat, versenyengedélyek díját (HKF, CHANWU, stb.), utazási költségeket és egyéb 
felmerülő költségeket.

3.4.6. Bemutató csoport

Feladatai: 
 Bemutató csoport összeállítása az egyesület tagjaiból, az egyesület tanárainak 

tanítványaiból.
 Bemutató műsor összeállítása, betanítása, rendszeres gyakorlása
 Együttműködés a Kommunikációs csoporttal, a bemutatók szervezésében és 

lebonyolításában.

IV. A HATÁROZATHOZATAL RENDJE

Az Alapszabály X: fejezete szerint

V. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE

5.1. Az egyesület képviselete:

Az  egyesület  képviseletére  harmadik  személlyel  szemben  az  elnökség  tagjai,  mint  vezető
tisztségviselők jogosultak.

A vezető tisztségviselő képviseleti jogát önállóan gyakorolja.

A képviseletre jogosultak névaláírásukat az egyesület előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve
alatt az  elnökség  tagjai  által  hitelesített aláírási  címpéldány  szerint  kötelesek  használni  az
egyesület képviselete során.

5.2. Az egyesület bankszámlája és kezelési szabályai

5.2.1. A bankszámla feletti rendelkezés és utalványozási jogkörök:

Az  utalványozás  a  számla,  illetőleg  a  megfelelő  bizonylat  ellenőrzése  után  a  bevételek
beszedését  vagy  elszámolását,  illetőleg  a  kiadások  kifizethetőségét  engedélyezi.  E
jogosultsággal felruházottak az utalványozók.
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Az  egyesület  elnökének,  alelnökének  és  titkárának  utalványozási  jogköre  az  egyesület
valamennyi ügyére kiterjed.

A  bankszámla  feletti rendelkezéshez  az  alapszabály  szerint  az  elnökség  tagjai  önállóan
jogosultak.

5.2.2. Az egyesület bankszámlája és számlavezető hitelintézete:

K&H Bank Zrt.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Adószám:10195664-4-44
Cégjegyzékszám : Cg. 01-10-041043

Bankszámlaszám: 10402283-49555656-51561001
Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU77 1040 2283 4955 5656 5156 1001

5.2.3. A pénzügyi feladatok és hatáskörök

Az egyesület pénzügyi tevékenységét az elnökség irányítja.
Az egyesület elnökének pénzügyi feladatai:

a) Az egyesület pénzügyi tervének kidolgozása a munkacsoportok és az elnökségi 
beszámolók alapján
b) Az egyesület mérlegének és vagyonkimutatásának elkészítése, az elnökség elé 
terjesztése
c) Az egyesület vagyonának megőrzése, növelésére vonatkozó intézkedések kidolgozása, 
a végrehajtás ellenőrzése
d) Az egyesület képviseletében pénzügyi kötelezettségek vállalása, jogok érvényesítése
e) Az elnökség pénzügyi tárgyú határozatainak végrehajtása

5.2.4. Bankszámlán történő pénzforgalom, fizetési módok

Az  egyesület  pénzeszközeit  köteles  –  készpénzben  történő  fizetések  kivételével  –  a
hitelintézetnél  vezetett bankszámlán  tartani,  pénzforgalmát  lebonyolítani.  A  bankszámláról
egyenlíti ki tartozásait, ide folynak be követelései.

Ha törvény vagy kormányrendelet a fizetés módját kötelezően nem írja elő, a felek a fizetési
módban szabadon állapodhatnak meg.

Az alkalmazható fizetési módok a következők:
 Átutalás
 Egyszerű vagy csoportos átutalás
 Beszedési megbízás (inkasszó)
 Azonnali, csoportos, váltóbeszedési vagy határidős inkasszó
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 Okmányos hitelezés (akkreditív)
 Készpénz helyettesítő fizetési eszköz
 Csekk vagy bankkártya
 Készpénzfizetés

VI. IRATKEZELÉS, BIZONYLATOK KEZELÉSE

6.1 Iratkelezési szabályok

Az egyesület iratkezelésének irányításáért és ellenőrzéséért az alelnök és a titkár a felelős.

Öt év elteltével az iratokat ki kell selejtezni. A selejtezést az alelnök végzi. Selejtezés előtt az 
iratokat az elnöknek felül kell vizsgálnia. A selejtezésről jegyzőkönyvet kell készíteni. Az 
iratselejtezési jegyzőkönyveket összegyűjtve, együtt kell tárolni. 
A jegyzőkönyvek nem selejtezhetők.

Bizonylatnak minősül minden olyan okmány, amelyet valamely gazdasági esemény számviteli 
nyilvántartása céljából készítenek. Az egyesület által kiállított bizonylatot a gazdasági esemény, 
művelet megtörténtének időpontjában kell kiállítani. A bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag 
hitelesnek, megbízhatónak és helytállónak kell lennie, a bizonylat szerkesztésekor a világosság elvét
szem előtt kell tartani.

A számviteli nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján szabad bejegyezni 
adatokat.

A bizonylatok megfelelő megőrzéséről az egyesület alelnöke gondoskodik, kijelölheti a nem 
selejtezhető adatok körét.

Az egyesület köteles naplót vezetni, amelyben fel kell tüntetni:
 az egyesület elnökének, valamint tagjainak nevét (TAGJEGYZÉK)
 az előző közgyűlés illetve vezetőségi ülés óta beérkezett javaslatokat,
 a közgyűlési jegyzőkönyveket, 
 a közgyűlés által meghozott határozatokat, annak időpontját hatályát illetve a döntést 

támogatók és ellenzők számarányát, (HATÁROZATOK)
 a munkacsoportok beszámolóit,
 az elnökség éves gazdasági és szakmai beszámolóját,
 a közhasznúsági jelentést,

A naplót az elnök által kijelölt vezetőségi tag vezeti és őrzi meg. Ha ezen tag vezetői tagsága 
bármely okból megszűnik, úgy köteles ezt a naplót az elnöknek átadni, aki a már rögzített módon 
gondoskodik annak vezetéséről.
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6.2. Iratokba való betekintés 

Az  egyesület  működésével  kapcsolatban  keletkezett iratokba  (közgyűlési  határozatokba),  éves
beszámolóba, közhasznúsági jelentésbe – előzetesen egyeztetett időpontban, – bárki betekinthet,
arról  saját  költségén másolatot  készíthet.  A közgyűlés  az  általa  hozott döntésekről  érintetteket
írásban értesíti.

6.3. Az egyesület beszámolói közlésének nyilvánosságáról

Az egyesület tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozza. A
közhasznúsági  jelentést  a  tárgyévet  követő  évben  legkésőbb  július  31.  napjáig  honlapján
(http://mtkk.hu) nyilvánosságra hozza.

VII. BÉLYEGZŐ HASZNÁLATA, KEZELÉSE

Az Egyesület azonosítására a következő bélyegző(k) alkalmazhatók:

Hivatalos bélyegző:
Négyzet alapú bélyegzőben az Egyesület neve, címe és adószáma szerepel.

Fejbélyegző:
Kör alakú bélyegzőben az egyesület lógója és rövidített neve szerepel. 

Cégszerű aláírásnál hivatalos bélyegző használható.

A fejbélyegző aláírás hitelesítésére nem alkalmazható.

A  bélyegzőkkel  ellátott cégszerűen  aláírt  iratok  tartalma  érvényes  kötelezettségvállalást,
jogszerzést, jogról való lemondást jelent.
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Az egyesület bélyegzőit az elnök köteles naprakész állapotban nyilvántartani.

Az Egyesület fejbélyegzőjének használatára a következők jogosultak:
 elnök
 alelnök
 titkár 
 vizsgabizottság vezetője

Az átvevők személyesen felelősek a bélyegzők megőrzéséért.

VIII. KIADMÁNYOZÁS RENDJE

Az  Egyesület  tulajdonát  képező  felszerelést,  eszközt  az  elnökség  tagjai  jogosultak  kiadni  az
Egyesület szolgáltatásait igénybe vevőknek.

A kiadmányozás tényét írásban rögzíteni kell, feltüntetve a kiadott tárgy megnevezését, a használat
időtartamát, a használó nevét és elérhetőségét, aláírásával igazolt anyagi felelősségvállalását.

IX. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

9.1. Gazdálkodási szabályok:

Alapszabály XII: és XIII. fejezete szerint

Az egyesület az államháztartás alrendszereiből – a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli
szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell  határozni  a támogatással
való elszámolás feltételeit és módját.

Az  egyesület  váltót  illetve  más  hitelviszonyt  megtestesítő  értékpapírt  nem  bocsáthat  ki,
vállalkozásának  fejlesztéséhez  közhasznú  tevékenységet  veszélyeztető  hitelt  nem  vehet  fel,  az
államháztartás alrendszereitől  kapott támogatást hitel  fedezetéül illetve hitel  törlesztésére nem
használhatja fel.

Az  egyesület   vagyonával  a  pénzügyi  jogszabályok,  valamint  saját  szabályai  szerint,  éves
költségvetés alapján gazdálkodik és arról zárszámadást készít.

A költségvetésbe az egyes forrásokból ésszerűen várható bevételeket, valamint az egyes feladatok
(munkaterv szerint) éves kiadásait kell megtervezni. A zárszámadás a költségvetés rendszerében
történik.

Az egyesület nevében vagy javára adományt gyűjteni  csak az elnökség írásbeli  meghatalmazása
alapján lehet. 
Az adomány gyűjtés azonban nem járhat az adományozók illetőleg más személyek zaklatásával, a
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személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével.
Az adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

A meghatározott célra nyújtott vagyoni eszközök csak az adományozók előzetes hozzájárulásával
használhatók eltérő célra.

Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával  felel.  Az egyesület tartozásaiért tagjai - az esedékes
tagdíj megfizetésén túl - nem felelnek.

A  közhasznú  szervezet  köteles  az  éves  beszámoló  jóváhagyásával  egyidejűleg  közhasznúsági
jelentést készíteni.
A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.
A közhasznúsági jelentés tartalmazza:

a) a számviteli beszámolót;
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 és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;

f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

Az egyesület szolgáltatásai nyilvánosak.

Az egyesület biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet. 

Szolgáltatásainak igénybevételéről levélben vagy hirdetményben vagy az írott vagy az elektronikus
sajtó útján illetőleg a nyilvánosság más eszközével tájékoztatja az érdekelteket. 

Az egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

Egyes cél szerinti juttatásokat az egyesület pályázathoz kötheti. A pályázati felhívást az egyesület
weboldalán vagy sajtó útján közzé teszi.

Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

Az  egyesületben  tevékenységet  folytatók  díjazására  vonatkozó  megállapodásokat  külön
szerződésben kell rögzíteni.

A vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása a közgyűlés kizárólagos hatásköre, ha a 
vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll. (Alapszabály 5.2.9. pontja)

Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető 
tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt a közgyűlés kizárólagos hatásköre. (Alapszabály 
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5.2.10. pontja)

A saját tulajdonú gépjárművek használatának térítési díját és elszámolási rendszerét a mindenkori 
érvényes adójogszabályok határozzák meg.

Saját gépkocsi használatára jogosult a sportegyesület tagsága, tisztségviselői minden olyan 
utazáshoz, amely a sportegyesület működtetésével kapcsolatos, valamint arra az éves költségvetési
tervben és az elfogadott szakmai célkitűzésekben foglaltakkal összhangban került sor. A gépkocsi 
használatot valamely elnökségi tag hagyja jóvá. 

9.2. Az egyesület tevékenységei:

Az alapszabály 1.8. pontja szerint

9.3. Az egyesület kiegészítő gazdasági tevékenységei:

9499 Mns egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

9312 Sportegyesületi tevékenység

9329 Mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9319 Egyéb sporttevékenység

9311 Sportlétesítmény működtetése

9313 Testedzési szolgáltatás

8899 Mns egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

8559 Mns egyéb oktatás

8551 Sport, szabadidős képzés

8552 Kulturális képzés

8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 

6832 Ingatlankezelés 

5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

5621 Rendezvényi étkeztetés

8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

9.4. Az egyesület vagyonának forrásai:

 az alapító tagok által felajánlott egyszeri befizetés;
 az egyesület tagjai által fizetett tagdíjak, 
 jogi-, és magánszemélyek felajánlásai, hozzájárulásai;
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 az egyesület  gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó nyereség;
 különböző  pénzalapokból,  az  államháztartás  alrendszereitől  vagy  más  adományozótól

közhasznú céljára vagy a működési költségek fedezésére kapott támogatás illetve adomány,
vagy alapítványokból pályázat útján nyert támogatás; közhasznú tevékenység folytatásából
származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,

 egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó bevétel,
 az egyesület eszközeinek befektetéseiből származó bevétel,
 a működés egyéb bevételei.

X. A KÖZVÉLEMÉNY TÁJÉKOZTATÁSA ÉS AZ EGYESÜLET MÉDIAKAPCSOLATAI

Az egyesületet képviselő vezetőknek, így különösen az elnök és elnökhelyettes feladata, hogy az
egyesület tevékenységéről a közvéleményt rendszeresen tájékoztassák. Ezen feladatuk elvégzését a
kommunikációs csoport készíti elő.

A tájékoztatás történhet:
 Az egyesület weboldalán keresztül
 Tájékoztató anyagok terjesztése
 Hirdetések
 Más alkalmas eszközök és módszerek felhasználásával.

A fent megjelölt vezető tisztségviselők kötelesek a tömegkommunikációs szervezetekkel a lehető
legjobb kapcsolatot fenntartani.

Az egyesület terveit és céljait illetően általánosságban az egyesület elnöke jogosult nyilatkozni, a
vezető tisztségviselők az elnök engedélyével nyilatkozhatnak. A közölt információk helytállóságáért,
az egyesület tevékenységének hiteles ismertetéséért a nyilatkozó vezető tisztségviselő felel, ezzel
kapcsolatban az elnökség részére elszámolással tartozik.

Nem adható nyilatkozat üzleti titoknak illetve bizalmas információnak minősülő dolgokról. 

A nyilatkozat illetve az egyesület nevében vagy képviseletében tett bármely megnyilatkozás nem
járhat mások személyiségi jogainak sérelmével, illetve jogosulatlan károkozással.

XI. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az egyesület szabályzatai kidolgozásának, karbantartásának eszköze az egyesület elnöksége.
A Szervezeti és Működési Szabályzatot és valamennyi fent felsorolt szabályzatot az elnökség hagy
jóvá.
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A szabályzatok nyilvántartását a titkár végzi.

A Szervezeti és Működési Szabályzat az Alapszabállyal együtt érvényes. Az elnökség jóváhagyásával
az elfogadás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

A  fenti rendelkezéseket  az  irányadó  jogszabályokkal  és  az  alapszabállyal  összhangban  kell
értelmezni.

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot elfogadta az egyesület elnökségének  2018. június 3.-ai
3/2018. (VI.3.) sz. elnökségi határozata.

….............................
Duan Zhichao

Elnök 

….............................
Aichi Wang

Alelnök 

….............................
Gaál Judit Ilona

Titkár
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1. sz. Melléklet:  Az egyesület kiegészítő gazdasági tevékenységeinek kifejtése

9499 Mns egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

- az olyan szervezetek tevékenysége, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül politikai pártokhoz, céljuk a köz 
szolgálata, közösségi ügyek, társadalmi célok támogatása, tevékenységük a közoktatásra, politikai befolyásra, 
pénzforrások gyűjtésére stb. irányul:
- állampolgári kezdeményezések és tiltakozó mozgalmak 
- környezetvédelmi és ökológiai mozgalmak
- máshova nem sorolt közösségi, képzési lehetőségek támogatása
- speciális csoportok, mint például etnikai és kisebbségi csoportok helyzetének javítása, védelme
- hazafias célú egyesületek, beleértve a háborús veteránok egyesületeit
- a fogyasztói egyesületek
- autós egyesületek
- a társasági ismeretségi körök, egyesületek, baráti körök, mint például a rotary klubok, szabadkőműves-
páholyok stb. 
- az ifjúsági szervezetek, diákegyesületek, klubok és testvériségi közösségek stb.
- a kulturális, szabadidős vagy hobbiegyesületek (a sport és játék kivételével), pl. költészeti, irodalmi és 
könyvklubok, történelmi, kertészeti, film- és fotó-, zenei és művészeti, kézműves, a gyűjtő pl. bélyeggyűjtő 
klubok, társadalmi klubok, karneválklubok, az állatvédő egyesületek stb.
- az érdekképviseletek vagy egyéb szervezetek adományozó tevékenysége

9312 Sportegyesületi tevékenység
- a sportklubok, -egyesületek tevékenysége
- a labdarúgó-egyesület
- a teke(bowling-)egyesület
- az úszóegyesület
- a golfklub
- az ökölvívó-egyesület
- a testépítő klub
- a téli sportok egyesülete
- a sakk-klub
- az atlétikai egyesület
- a sportlövő egyesület

9329 Mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Ebbe a szakágazatba tartozik az egyéb máshova nem sorolt szórakoztatás és szabadidős tevékenység (kivéve a 
vásári és vidámparki szórakoztatást):
- az érmés játékok, játékautomaták üzemeltetése
- a szabadidőpark tevékenysége (szálláshely nélkül)
- a szabadidős közlekedési eszközökhöz kapcsolódó létesítmények üzemeltetése (pl. sporthajókikötő)
- a sípályák üzemeltetése
- a pihenést, szabadidőt szolgáló eszközök kölcsönzése a szabadidős szolgáltatás szerves részeként
- szabadidő-eltöltés jellegű vásárok, bemutatók
- a strandszolgáltatás, beleértve az ennek keretében végzett strandeszköz-kölcsönzést (pl. fürdőkabin, 
öltözőszekrény, nyugágy stb.)
- táncterem, diszkó működtetése

Ebbe a szakágazatba tartozik a szórakoztatást célzó élő műsorok producereinek és impresszárióinak 
tevékenysége is, a művészeti és sporteseményeket kivéve (létesítménnyel, vagy anélkül)
- tűzijáték, fény- és hanghatású előadás tartása
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9319 Egyéb sporttevékenység
- a sportesemények rendezése, szervezése, promóciója (létesítménnyel, vagy anélkül)
- az egyéni vállalkozó sportemberek, atléták, bírók, zsűritagok, időmérők stb. tevékenysége,
- a sportszövetségek, szabályozó testületek tevékenysége
- a sportesemény elősegítésével, promóciójával kapcsolatos tevékenység
- a verseny- és lovaglóistállók, kennelek, garázsok, tevékenysége
- a sporthorgászat és -vadászat szervezése
- a hegyi vezetés
- a sport- és szabadidős vadászattal és horgászattal kapcsolatos kiegészítő tevékenység, a kizárólag 
sporthorgászati, halászati terület működtetése 

9311 Sportlétesítmény működtetése
 szabadtéri vagy fedett pályás sportesemény megrendezésére alkalmas létesítmény működtetése (nyitott, zárt, 
vagy vegyes; ülő- illetve állóhelyes):
- labdarúgáshoz, gyeplabdához, kriketthez, rögbihez stb. használatos stadion
- versenypálya autók, kutyák, lovak stb. versenyéhez
- úszómedence és uszoda 
- atlétikai versenypálya, stadion
- téli sportok csarnokai, stadionjai, pályái 
- jégkorongcsarnok
- golfpálya 
- ökölvívócsarnok
- tekepálya (bowling) 
- a szabadtéri vagy fedett pályás sportesemények szervezése és lebonyolítása saját létesítményben, hivatásos 
vagy amatőr versenyzők részére

Ez a szakágazat tartalmazza a létesítmények üzemeltetését ellátó személyzetet biztosító és menedzselő 
tevékenységeket is. 

9313 Testedzési szolgáltatás
- a, fitnesz- és testépítő klubok és létesítmények szolgáltatása 

8899 Mns egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
- az egyének és a családok részére otthonukban vagy máshol nyújtott szociális, tanácsadási, jóléti, 
menedékügyi, közvetítői és hasonló szolgáltatások, amelyeket kormányzati vagy magánszervezetek, katasztrófák
áldozatait segélyező szervezetek, országos vagy helyi önsegélyező szervezetek és tanácsadói szolgáltatást nyújtó
szakemberek végeznek:
- a jóléti és a tanácsadási tevékenység gyermekek és fiatalkorúak részére
-az örökbefogadással kapcsolatos tevékenység, a gyermekek és mások elleni kegyetlen bánásmód megelőzését 
célzó tevékenység
- a háztartási költségvetéssel, házassággal és családdal, a hitelfelvétellel és az adósságkezeléssel kapcsolatos 
tanácsadási szolgáltatás
- közösségi és szomszédsági tevékenység
- a hazai és nemzetközi katasztrófák áldozatainak, a menekültek, a bevándorlók stb. megsegítésére irányuló 
tevékenységek, beleértve az átmeneti és tartós menedéknyújtást
- a munkanélküliek szakmai rehabilitációja és képzése, amennyiben az oktatás szerepe korlátozott
- jogosultság megállapítása a jóléti segélyre, lakbértámogatásra vagy élelmiszerjegyre 
- hajléktalanok és más szociálisan hátrányos helyzetűek nappali intézményi ellátása
- jótékonysági tevékenységek, mint pl. az adományok gyűjtése vagy más szociális ellátást segítő tevékenység
- a szociális munkások képzésének szakmai gyakorlata

8559 Mns egyéb oktatás
Ez a szakágazat tartalmazza az elsősorban a felnőtteknek ajánlott és tartott oktatás és szakmai képzés bármely 
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formáját, amely nem tartozik a 851-854 alágazatokba. Nem tartoznak ide az iskolarendszerű képzések. Ez a 
képzési forma nem ad hivatalosan elismert végzettséget (államilag elismert oklevélet, diplomát).

A képzés különböző formákban történhet: speciális képző intézményben, oktatási intézményben, munkahelyen 
vagy otthon; folytatható tanteremben, rádión, televízión, internet útján vagy levelező formában. 

Ebbe a szakágazatba tartozik:
- az olyan oktatási forma, amely oktatási szinttel nem meghatározható
- a felsőoktatási témavezetői feladatok
- az egyetemi, főiskolai előkészítő szolgáltatás
- a korrepetáló kurzus, oktatási központok szervezésében 
- a vizsgára felkészítő kurzus
- nyelvtanfolyam, beszédkészség-fejlesztő kurzus
- a gyorsolvasás tanfolyama
- a vallással kapcsolatos kurzus
- az életmentő tanfolyam
- a túlélőtanfolyam
- a nyilvános szereplést elősegítő kommunikációs tanfolyam
- a számítógépes tanfolyam
- a természetgyógyászati (pl. talpmasszázs, Reiki-, Aroló- és ezoterikus /alkímia, jóslás, radiesztáta, asztrológia, 
hermetika, agykontroll/ stb.) tanfolyamok 

8551 Sport, szabadidős képzés
Ebbe a szakágazatba tartozik például a táborban és iskolában folyó csoportos és egyéni sportképzés. Idetartozik 
mind a nappali, mind a többnapos sporttábori képzés. Nem tartozik ide a felsőoktatási intézmények ilyen jellegű
(iskolarendszerű) képzése. A képzés szervezett keretek között, különböző formákban történhet a megrendelő 
sportlétesítményében, edzőpályán, oktatási intézményben vagy egyéb módon. Az ebbe az osztályba tartozó 
képzés formálisan megszervezett.

- a sporttanfolyam (baseball, kosárlabda, krikett, labdarúgás stb.)
- sporttábor, sporttanfolyam
- a tornatanfolyam 
- a lovastanfolyam, lovasiskola
- az úszótanfolyam
- a hivatásos sportoktatók
- tanárok, edzők tevékenysége
- a harcművészeti tanfolyam
- a kártyajáték (pl. a bridzs) tanfolyama
- a jógatanfolyam stb. 

8552 Kulturális képzés
Ez a szakágazat tartalmazza a különböző művészeti képzéseket, a képző-, dráma, zeneművészetben. A képzést 
végző intézmény neve lehet pl. iskola, stúdió, osztály. Ezekben, az intézményekben szervezett keretek között 
folyik a képzés, melyek célja főként a szabad idő eltöltése, hobbi, illetve önmegvalósítás, és nem ad hivatalosan 
elismert végzettséget (államilag elismert oklevél, diploma).

Ebbe a szakágazatba tartozik, az iskolarendszerű oktatást kivéve:
- a zongoratanítás és egyéb zenei képzés
- a művészeti képzés 
- tánctanfolyam, társas tánc
- az irodalmi (dráma-) tanfolyam
- a képzőművészeti tanfolyam
- az előadó-művészet tanfolyama
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- a fotótanfolyam 

8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 

Ebbe a szakágazatba tartoznak az oktatás folyamatát és rendszerét segítő, de nem oktatási szolgáltatások:
- az oktatási szaktanácsadás
- az oktatási tájékoztatást és pályaválasztási szaktanácsadás
- a pedagógiai szakszolgálat és szakmai szolgáltatás
- az oktatási vizsgáztatás értékelése
- az oktatási vizsgateszt értékelése
- a diákcsereprogramok szervezése 

6832 Ingatlankezelés 

Ebbe a szakágazatba tartozik az ingatlankezelés, díjazásos vagy szerződéses alapon.

5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

Ebbe a szakágazatba tartozik az olyan folyóiratok és egyéb időszaki kiadványok kiadása, amelyek kevesebb mint 
négyszer jelennek meg egy héten. Ilyen információkat kiadhatnak nyomtatott vagy elektronikus formában, 
beleértve az internetes megjelentetést is. Ebbe a szakágazatba tartoznak a rádió- és televízióműsor-újságok 
kiadása is. 

5621 Rendezvényi étkeztetés
Ebbe a szakágazatba tartozik a fogyasztóval kötött szerződéses megegyezésen alapuló vendéglátó tevékenység
ellátása, a fogyasztó által meghatározott helyen és eseti alkalommal.

8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

Ebbe a szakágazatba tartozik a rendezvények szervezése, reklámozása és/vagy menedzselése, mint pl. üzleti és
kereskedelmi  bemutatók,  értekezletek,  kongresszusok,  konferenciák  és  találkozók,  függetlenül  attól,  hogy a
rendezvény színhelyéül szolgáló létesítményt a szervezők üzemeltetik, vagy nem. 
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