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I.  AZ EGYESÜLET ADATAI 

I.1. Az egyesület neve: Göcsej Kutyaklub 
I.2. Az egyesület rövidítése: G.k.k. 
I.3. Az egyesület székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Andráshida u. 11. 
I.4. Az egyesület adószám: 1895 1994-1-20  
I.5. Alapítás éve: 1994 
I.6. Az egyesület jogállása: 2001 évtől közhasznú egyesület 
I.7. Az egyesület időtartama: határozatlan idejű 
 

II.  AZ EGYESÜLET CÉLJA, TEVÉKENYSÉGE 

II.1. Az egyesület célja 
 
Az egyesület célja a mindennapokban használható tudás átadása és az adottságokhoz mérten a 
lehető legharmonikusabb kutya-gazda kapcsolat kialakításának és fenntartásának tanítása. 
Elsődlegesen a kutyás sportok, pl.: munkakutya sport, agility iránt érdeklődők részére a 
sportolási lehetőség megteremtése, versenyekre, vizsgákra való felkészítés. Versenyek, 
vizsgák és sportkutyás szakmai továbbképzések szervezése, valamint a tagok támogatása az 
ilyen rendezvényeken való részvételben.  
Az egyesület célja a mindennapokban használható tudás átadása és az adottságokhoz mérten a 
lehető legharmonikusabb kutya-gazda kapcsolat kialakításának és fenntartásának tanítása. 
Elsődlegesen a kutyás sportok, pl.: munkakutya sport, agility iránt érdeklődők részére a 
sportolási lehetőség megteremtése, versenyekre, vizsgákra való felkészítés. Versenyek, 
vizsgák és sportkutyás szakmai továbbképzések szervezése, valamint a tagok támogatása az 
ilyen rendezvényeken való részvételben.  
A Göcsej Kutya Klub céljai között egyre nagyobb szerepet kap terápiás kutyák 
bevonása a közhasznú tevékenységekbe. Az állat asszisztált terápiával az 
egészségmegőrzésben, a betegségmegelőzésben, a gyógyító és egészségügyi rehabilitációs 
tevékenységekben, valamit a rehabilitációs foglalkoztatásban vállal szerepet. Az állat 
asszisztált pedagógia módszereit használva a nevelés és oktatás, a képességfejlesztés és 
az ismeretterjesztés területén segíti a lakosságot. A G.k.k. az állat asszisztált aktivitás 
során a kulturált és felelős állattartásról tart előadást, amivel hozzájárul a 
természetvédelemhez, az állatvédelemhez, és a környezetvédelemhez.  
További cél, hogy a kutyaetológiai vizsgálatokban való részvétellel a tudományos 
tevékenységet és kutatásokat is támogassa. Az egyesület kutyás rendezvényei, városi 
programjai által pedig a lakosság önszerveződő képességét törekszik elősegíteni. 
 
 
 

Az Egyesület működése nyilvános, szolgáltatásait a céljaiból adódó kötöttségek 
figyelembevételével bárki nemre, fajra, életkorra, származásra vonatkozó vagy egyéb 
bármilyen jellegű jogellenes megkülönböztetés nélkül igénybe veheti. 
 
Az Egyesület, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak 
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért 
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eredményét nem osztja fel, azt az Egyesületi célok megvalósítására és a közhasznú 
tevékenységre fordítja. 
 
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 
Az egyesület működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói közléséről 
az egyesület honlapján: www.gocsejkk.hu lehet tájékozódni. 
 

 

II.2. Az egyesület tevékenysége 

 

KÖZFELADAT 
 

GÖCSEJ KUTYAKLUB 
TEVÉKENYSÉGEI 

Közhasznú tevékenység: 
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, és egészségügyi rehabilitációs tevékenység 

• A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb 
életminőség elősegítése, az egészségkárosító 
környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni 
fellépés. (1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 
144. § (1)-(2) 

• Népegészségügyi tevékenység: az egészség 
fejlesztése, betegségek megelőzése, 
intézményrendszer; egészségfejlesztési, 
egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító és 
orvosi rehabilitációs szolgáltatások. (1997. évi 
CLIV. tv. az egészségügyről 35. § (1)-(2) 
 
 

• Segítő és terápiás kutyák kiképzése, 
vizsgáztatása, valamint a kutya 
alkalmazásra történő felkészítése. 

• Állat asszisztált terápia 
• Állat asszisztált aktivitás 
• Állat asszisztált pedagógia 

Közhasznú tevékenység: 
Tudományos tevékenység, kutatás 

• Együttműködés a középtávú tudomány-, 
technológia- és innováció-politikai stratégia 
kialakításában. (2004. évi CXXXIV. tv. a kutatás-
fejlesztésről és a technológiai innovációról 5. § (3) 
 
 

• Kutyaetológiai vizsgálatokban, 
tesztekben való részvétel, 
együttműködés. 

Közhasznú tevékenység: 
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 

• Általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, 
szakiskolai, nemzetiségi nevelés-oktatás, 
kollégiumi ellátás. Köznevelési Hídprogramok 
keretében folyó nevelés-oktatás. Felnőttoktatás, 
alapfokú művészetoktatás, fejlesztő nevelés, 
fejlesztő nevelés-oktatás, pedagógiai 
szakszolgálati feladat. A többi gyermekkel, 
tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos 
nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai 
nevelése és iskolai nevelése-oktatása, azoknak a 

• Óvodai, alap- és középfokú oktatási 
intézményekben, kutyával segített 
programok kidolgozása, levezetése.  

• Segítséget vállalunk ifjúságsegítő 
tevékenységében, gyermek és fiatalok 
nevelésében kutyával asszisztált 
módszerekkel. 

• Állat asszisztált aktivitás 
• Állat asszisztált pedagógia 
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sajátos nevelési igényű gyermekeknek, 
tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi 
ellátása, akik a többi gyermekkel, tanulóval nem 
foglalkoztathatók együtt, a 
gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi 
intézményekben rehabilitációs intézményekben 
tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek 
tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges 
oktatás, pedagógiai-szakmai szolgáltatás (2011. 
évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § (1) 
a)-u) 
 
 

• Óvodai/Iskolai rendezvényeken, nyílt 
napokon való részvétel, kutyákkal 
kapcsolatos tájékoztatás, kutyás 
programok lebonyolítása. 

• Előadás a felelős és kulturált 
állattartásról.  

Közhasznú tevékenység: 
Természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem 

• A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a 
természet védelmével kapcsolatos ismeretek 
oktatása (1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 
64.§ (1) 

• Kulturált és felelős állattartásra 
nevelés.  

• Az állatok tartásáról szóló 
önkormányzati rendelet betartása és 
betartatása 

• Kijelölt helyeken való kutyafuttatás 
előmozdítása a városban. 

Közhasznú tevékenység: 
Sport 

• Az egészséges életmód és a szabadidősport 
gyakorlása feltételeinek megteremtése; 
sportfinanszírozás; a gyermek- és ifjúsági sport, 
a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, 
valamint a fogyatékosok sportjának támogatása. 
(2004. évi I. tv. a sportról 49. § c)-e) 

• Kerületi sport és szabadidősport támogatása, 
ifjúsági ügyek. (2011. évi CLXXXIX. tv. 
Magyarország helyi önkormányzatairól 23. 
§(5)17.) 

• Sport, ifjúsági ügyek (2011. évi CLXXXIX. tv. 
Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 
15 

• A kutyás sportok (munkakutya 
sport, agility, stb.) iránt érdeklődők 
részére sportolási lehetőség 
biztosítása. 

• Versenyekre, vizsgákra való 
felkészítés, valamint versenyek, 
vizsgák és sportkutyás szakmai 
továbbképzések szervezése, valamint 
a tagok támogatása az ilyen 
rendezvényeken való részvételben. 

Közhasznú tevékenység: 
Rehabilitációs foglalkoztatás 

• Pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, 
fogyatékos személyek, hajléktalan személyek 
életvezetési képességének kialakítása, illetve 
helyreállítása. (1993. évi III. tv. a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról 72. § (1) (2) 

• A fogyatékos személyek rehabilitációjának 
megvalósulása érdekében nyújtott 
szolgáltatások: rehabilitációs program, 
segédeszköz/ segédeszköz-ellátás fejlesztés, a 
szolgáltatást nyújtó szervezetekkel és az általuk 
nyújtott rehabilitációs szolgáltatásokkal 

• Állat asszisztált terápia 
• Állat asszisztált aktivitás 
• Állat asszisztált pedagógia 
• Szociális otthonban, idősotthonban, 

pszichiátriai gondozóban, fogyatékos 
személyek otthonában kutyával 
segített programok szervezése.  
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kapcsolatos adatok, információk gyűjtése a 
fogyatékos személyek, családtagjaik, segítőik 
tájékoztatása érdekében. (1998. évi XXVI. tv. a 
fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról 21. § a)-g) 

Közhasznú tevékenység: 
Közhasznú szervezetek számára biztosított  

- csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások. 
• Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, 

erősíti a település önfenntartó képességét. (2011. 
évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi 
önkormányzatairól 6. § a)-b) 

• Kiállítások egyéb rendezvényekről 
való tájékoztatás, illetve azok 
lebonyolítása, szervezése.  

• A Klub tagjai részére klubélet 
biztosítása.  

• Más klubok rendezvényein való 
részvétel biztosítása. 

 
III.  EGYESÜLETI TAGSÁG 

 

III.1. Tagsági viszony: 
• A klub tagja lehet minden magyar állampolgár, jogi személy, jogi személyiség nélküli 

szervezet, aki elfogadja az alapszabályt, a klub egyéb szabályait, tagdíjat fizet és nincs 
eltiltva a közösségtől. Tagsági viszony létezése független attól, hogy a belépő tagja-e más 
hasonló tevékenységet folytató társadalmi szervezetnek. 

• Pártoló tag: a Göcsej Kutya Klubba újonnan felvételre kerülő természetes személy, akit a 
pártoló tagsági ideje alatt a klub által adott minden kedvezmény megillet, kivéve hogy a 
klub döntéseihez szavazatával nem járulhat hozzá.  

• A pártoló tagság megszűnik, ha 
- a pártoló tag az elnökség által meghatározott kritériumok alapján, az elnökség 
döntésével teljes jogú taggá válik, 
- a pártoló tag tagsági díjának az alapszabályban meghatározott ideig történő be nem 
fizetésével, 
- a pártoló tag nem kíván tovább tagja lenni az egyesületnek. 

 
III.2. Tagsági viszony kezdete:  
A belépni szándékozók belépési nyilatkozatot állítanak ki. A felvétel során az új tag a belépési 
nyilatkozat alapján automatikusan pártoló taggá válik. A pártoló tagsági viszony kezdete a 
belépési nyilatkozaton szereplő dátumtól érvényes. A tagsági viszony fennállását a tagsági 
kártya igazolja mely visszavonásig érvényes a mindenkori tagdíj megfizetése mellett. A 
pártoló tag a vezetőség döntése alapján teljes jogú taggá válik. 
 
III.3. Tagsági viszony megszűnése: 
• Tag kilépésével. A kilépési szándékot a tagnak írásban vagy szóban kell a klub 

vezetőségének bármely tagjánál megtenni. 
• Tag kizárásával. A tag kizárásáról a közgyűlés dönt. Erre akkor kerül sor, ha a tag a klub 

érdekeit súlyosan sértő illetve jogszabálysértő, veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy a 
tagsági viszonyból adódó klubköltségeit, az elnök írásbeli felszólítása ellenére sem 
teljesíti. A kizárást a taggal a vezetőség írásban közli.  
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• Tagok sorából történő törléssel. A tagok sorából való törlésre az elnök jogosult, ha az éves 
tagdíj 3 hónapot meghaladóan késik és azt az elnök írásbeli felszólítása ellenére – 15 
napon belül - sem fizetik be. Erről az elnök, írásban értesíti a tagot. 

• Tag halálával. 
• Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén. 

 
III.4. Tagsági díj:  
Az éves tagdíjat a folyó év március 31.-éig köteles a tag megfizetni. Aki július 1. után belépő 
tag, 50%-os tagdíjat fizet. A tagdíj értékét a mindenkori éves közgyűlés határozza meg.  
 
III.5. Tagok kötelezettségei: 
• A tag köteles az alapszabályban és a klub más szabályzataiban foglaltakat betartani.  
• A tag köteles a klub céljainak megvalósításában tevékenyen közreműködni és a tagdíjat 

fizetni 
 
 
 
 

III.6. Tagok jogai: 
• A tag az éves közgyűlésen közvetlen szavazati jogával részt vesz a G.k.k. irányításában.  
• Igénybe veheti a klub szolgáltatásait és részt vehet annak minden rendezvényén.  
• A klub büntetlen előéletű tagjai bármilyen tisztségre megválaszthatók.  
• A tagot nem érheti hátrány véleménye nyilvánításáért.  
• A tagnak joga van az általa választott küldöttek révén-akiknek szavazati joga van- részt 

venni az MKSZ működésének irányításában. 
 

 
 
IV.  AZ EGYESÜLET SZERVEZETE, M ŰKÖDÉSE 

IV. 1. Közgyűlés:  
A. Legfőbb szerv a közgyűlés, amelynek tevékenységében valamennyi teljes jogú tag 

személyesen részt vesz. A közgyűlés határoz a klub mindazon ügyében, amelyet törvény 
vagy az Alapszabály a szervezet legfőbb szervének a hatáskörébe utal. A tagok 
bármelyike jogosult a klub működését és a képviselet ellátását ellenőrizni, ennek 
keretében az ügyek menetéről személyesen tájékozódni, a klub könyveibe és irataiba 
betekinteni. A közgyűlésen megjelent tagok közül szavazati joggal rendelkeznek, akik 
betöltötték a 18. életévüket. A közgyűlés gyakorisága minimum évi egy alkalom, de 
fontos esetekben az elnök bármikor rendkívüli közgyűlést is összehívhat. 
 

B. Ülések összehívásának rendje, a napirend közlésének módja: a közgyűlést az elnök hívja 
össze. A tagokat a közgyűlésre a napirendi pontok, a közgyűlés helyének és idejének 
megjelölésével írásban kell meghívni. A meghívók elküldése és a közgyűlés között 
legalább 8 napi időköznek kell lennie. Bármely tag jogosult az általa megjelölt napirendi 
kérdés megtárgyalását kérni. Javaslatát a közgyűlés előtt legalább 3 nappal ismertetnie 
kell a tagokkal. A meghívóban nem szereplő kérdések csak akkor tárgyalhatók meg a 
közgyűlésen, ha valamennyi tag jelen van és ez ellen nem tiltakoznak. A meghívót a 
nyilvánosság lehetővé tétele miatt a helyi hivatalos lap (Zalai Hírlap), hirdetőplakát, vagy 
képújság útján is közzé kell tenni. 
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C. Nyilvánosság: az egyesület ülései nyilvánosak, azaz bárki által látogathatóak. 
 

D. A határozatképesség: A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább 50%-a 
+ 1fő képviseltetve van. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés összehívása 
az eredeti közgyűlés meghívójában megjelölt feltételekkel történik, ugyanarra a helyre és 
napra, de későbbi időpontra. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes az eredeti 
napirenden szereplő ügyekben, a megismételt közgyűlés a jelenlévők által képviseltek 
számától függetlenül határozatképes, ha erre a jogkövetkezményre előzetesen a 
meghívókban a tagok figyelmét felhívták. 
 

E. A közgyűlés menete: Az elnök a köszöntő után szavazásra bocsátja a jegyzőkönyvvezető 
személyét, amit a tagság egyszerű többséggel szavaz meg. A napirendi pontok felolvasása 
után az egyes kérdéseket szavazásra bocsátja. Amennyiben a közgyűlés során 
szavazatszámlálókra van szükség, őket a tagság egyszerű többséggel választja meg. A 
szavazatok összeszámlálását követően az elnök kihirdeti az eredményt, majd a 
végeredmény rögzítésre kerül a jegyzőkönyvben. 
 

F. A határozathozatal módja: a közgyűlés a határozatait a jelenlévő tagok szavazatának 
egyszerű szótöbbségével hozza. 
 

G. Nyilvántartás vezetéséről: az elnök a közgyűlés által hozott határozatokról folyamatos 
nyilvántartást vezet. A határozatokat annak meghozatala után be kell vezetni a 
nyilvántartásba. A nyilvántartásból ki kell tűnnie a közgyűlés döntései tartalmának, 
időpontjának, hatályának, illetve a döntést támogatók és ellenzők pontos számának főben 
kifejezve. 
 

H. A közgyűlés döntéseinek közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról: az egyesület 
köteles a közgyűlés döntéseiről készített jegyzőkönyvet 15 napon belül a sportpályán 
elhelyezett hirdetőtáblán kifüggeszteni, arról az érintetteket ilyen formában tájékoztatni. 
 

I. Iratbetekintés: az egyesület irataiba az elnök engedélyével - előzetes időpont egyeztetés 
mellett – bármely érdeklődő betekinthet, illetőleg a mérlegből és a közhasznú jelentésből 
saját költségére az elnök által hitelesített másolatot készíthet. 
 

J. A beszámoló jóváhagyása: A szervezet a könyvelés év végi zárását követően a Számviteli 
törvény szerinti beszámolót készít, melynek határideje tárgyévet követő május 31-e. A 
beszámolót a közgyűlés elé kell terjeszteni, - aki szavazatait egyszerű szótöbbséggel 
hozza - és dönt a beszámoló elfogadásáról. Az éves beszámoló jóváhagyásával 
egyidejűleg a klub közhasznúsági mellékletet is készít. A közhasznú szervezet a 
működéséről elkészített éves beszámolót a közgyűlés jóváhagyása után 30 nappal a helyi 
hivatalos lap (Zalai Hírlap), hirdetőplakát, vagy képújság útján közzé teszi. 

 
 
IV.2. Vezetőség: 
A. Vezetőség tagjai:  

• Elnök 
• Alelnök 
• Vezetőségi Tag I. (Kiképzési felelős) 
• Vezetőségi Tag II. 
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A vezetőség 4 tagból áll. A vezetőség 4 éves időtartamra választható, titkos szavazással. A 
vezetőség a klub operatív irányítószerve. Ellát minden olyan feladatot, amely nem tartozik 
a közgyűlés hatáskörébe.  

 
B. Hatásköre: 

• A klub életének közgyűlés között időszakban való irányítás, a klub gazdálkodási 
tevékenységének irányítása.  

• A klub elnökének rendszeres beszámoltatása. 
• A klub éves költségvetésének kidolgozása. 
• Rendezvények szervezése, előkészítése.  

 
C. Vezetőség működése: 
a. Vezetőségi ülés: A vezetőség évente legalább egy alkalommal a rendes éves közgyűlést 

megelőzően ülésezik, de szükség esetén az elnök bármikor összehívhatja. A vezetőségi 
tagokat a vezetőségi ülés napirendi pontjainak, az ülés helyének és idejének 
megjelölésével írásban vagy szóban kell meghívni legalább 8 nappal az ülés tervezett 
napja előtt. A meghívót a nyilvánosság lehetővé tétele miatt a helyi hivatalos lap (Zalai 
Hírlap), hirdetőplakát, vagy képújság útján is közzé kell tenni. 

 
b. Nyilvánosság: a vezetőség ülései nyilvánosak, azaz bárki által látogathatóak. 

 
c. Határozatképesség: A vezetőségi ülés akkor határozatképes, ha azon a vezetőségi tagok 

legalább 50%-a + 1fő képviseltetve van. A határozatképtelenség miatt megismételt 
vezetőségi ülés összehívása az eredeti ülés meghívójában megjelölt feltételekkel történik, 
ugyanarra a helyre és napra, de későbbi időpontra. Ha a vezetőségi ülés nem volt 
határozatképes az eredeti napirenden szereplő ügyekben. 
 

d. A vezetőségi ülés menete: Az elnök a köszöntő után felolvassa a napirendi pontokat, majd 
az egyes kérdéseket szavazásra bocsátja. A szavazatok összeszámolása után a 
jegyzőkönyvben a végeredmény rögzítésre kerül. 
 

e. Határozathozatal módja: a vezetőségi ülés a határozatait a jelenlévő vezetőségi tagok 
szavazatának egyszerű szótöbbségével hozza. 
 

f. Nyilvántartás vezetéséről: az elnök a vezetőségi ülés által hozott határozatokról 
folyamatos nyilvántartást vezet. A határozatokat annak meghozatala után be kell vezetni a 
nyilvántartásba. A nyilvántartásból ki kell tűnnie a vezetőségi ülés döntései tartalmának, 
időpontjának, hatályának, illetve a döntést támogatók és ellenzők pontos számának főben 
kifejezve. 
 

g. A vezetőségi ülés döntéseinek közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról: Az 
egyesület köteles a vezetőségi ülés döntéseiről készített jegyzőkönyvet 15 napon belül a 
sportpályán elhelyezett hirdetőtáblán kifüggeszteni, arról az érintetteket ilyen formában 
tájékoztatni. 

 
 
IV.3. Elnök: 

A klubot az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök képviseli. A vezetőséget a közgyűlés 
a teljes jogú tagok sorából titkos szavazással 4 évi időtartamra választja. Az elnök 
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tisztségét társadalmi munkában látja el. Ezen felül a vezetőségi tagoknak tisztségük 
ellátásával kapcsolatban felmerülő költségeiket részükre a klub megtérítheti. 
 
A. Elnök hatásköre, feladatai: 

• Egy személyben felelős a klub jogszerű és alapszabályszerű működéséért.  
• Képviseli a klubot 3. személyek, bíróságok és más hatóságok előtt. 
• Kezdeményező, javaslattevő jogkörrel bír és a közgyűlés kivételével a klub 

valamennyi szervét utasíthatja a hatáskörébe tartozó feladatok ellátására, de 
hatáskört egyik szervtől sem vonhat el.  

• Utalványozási jogkört gyakorol.  
• Ellát továbbá minden olyan feladatot, amely nem tartozik más szerv kizárólagos 

hatáskörébe.  
• Minden szerződéskötéshez a vezetőség teljes egyetértése és beleegyezése 

szükséges. 
Az alelnök ellátja az elnök által ráruházott feladatokat, továbbá akadályoztatása esetén az 
elnököt teljes jogkörrel helyettesíti.  

 
 
 

B. Tisztségviselők: 
A klub tisztségviselői: 
• A klub elnöke. 
• A klub alelnöke.  
• A vezetőség további tagjai. 

A klub tisztségviselői nem lehetnek egymásnak a Ptk. szerint meghatározott közeli 
hozzátartozói. A klub tisztségviselői helyeit kizárólag választás útján lehet betölteni. A 
választás minden esetben titkos szavazással történik.  
A vezető tisztségviselők kötelesek valamennyi érintett közhasznú szervezetet, így a 
Göcsej Kutyaklubot is előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 
közhasznú szervezetnél is betölt. Az egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény (PTK) 3:22§-ában és a 2011. évi CLXXV. törvény 38§-39§-ában foglalt 
előírásán túl egyéb összeférhetetlenségi szabályt nem állapít meg. 
 
 

 
V. AZ EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA 

 
V.1. Az egyesület vagyonát az alábbi fő bevételi csoportok alkotják: 
• Tagdíjak  
• Közérdekű felajánlások  
• A klub által biztosított szolgáltatások díjai 
• A klub rendezvényeinek bevételei 
• Állam és önkormányzati támogatások 
• Egyéb források 
 
V.2. Az egyesület gazdálkodása 
• A Vezetőség határozza meg az Egyesületi vagyon kezelésének feladatait, a vagyon 

felhasználásának módját és az Egyesületi célokat szolgáló gazdálkodás feltételeit. 
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• Az Egyesület, mint közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem 
oszthatja fel, azt az Egyesületi célok megvalósítására fordítja.  

• A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e 
személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 
szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 
létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem 
részesítheti. 

• Az Egyesület közhasznú szervezetként váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírt nem bocsáthat ki. 

• A közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú 
tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. 

• A közhasznú szervezet, valamint közhasznú szervezet jogi személyiséggel rendelkező 
szervezeti egysége köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 
mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe 
helyezni és közzétenni. 

• A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és 
abból saját költségére másolatot készíthet. 

• Az Egyesület az Egyesületekre illetve a közhasznú szervezetekre mindenkor érvényes 
jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodik.  

 
VI.  AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 

A klub megszűnik, ha: 
• Megszűnését a közgyűlés kimondja, 
• Más klubbal vagy egyesülettel egyesül, 
• Az arra jogosult szerv feloszlatja, illetve megszüntetését megállapítja, 
• A klub megszűnése esetén vagyonát – ha a közgyűlés másként nem határoz -, MKSZ 

támogatására lehet fordítani. 
 

 

VII.  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A klub, mint egyesület, jogi személy. A klub működése felett az ügyészség gyakorol 
törvényességi felügyeletet. Az alapszabályban nem részletezett kérdésekben a 2013. évi V. 
törvény (PTK) és a 2011. évi CLXXV törvény, valamint a 2011. évi CLXXXI törvény 
rendelkezései irányadóak. 
A jelen módosított alapszabályt a klub 2014. május…. napján megtartott közgyűlés elfogadta.  
 
Igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő 
okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. 

 
 
 
 

 
Zalaegerszeg, 2014. május 
          
 
   
       Dr. Gombos László      Kis-Kádi Tamásné 
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       elnök               alelnök 
 
 
Tanúk: 
 

1./………………………………………………………………………………........................... 

(név, lakcím) 

 

2./……………………………………………………………………….........................……….. 

(név, lakcím) 


