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DR. WU FEJMASSZÁZS és CSÍ KUNG MAGYARORSZÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 
 

(Kivonat) 
 

I. 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. Az egyesület neve 
Az egyesület neve: DR. WU FEJMASSZÁZS és CSÍ KUNG MAGYARORSZÁGI EGYESÜLET 
Az egyesület rövidített neve: WFMM Egyesület, ill. WFMME. 
 

2. Az egyesület jellege 
Az egyesület önszerveződésű, önkéntes, nyílt, demokratikus, önkormányzati elveken alapuló, 
politikai pártoktól független és politikamentes civil szervezet. 
Az egyesület önálló jogi személy, amely nyilvántartott tagsággal, valamint saját képviseleti és 
ügyintéző szervekkel rendelkezik. Az egyesület működési területe Magyarország teljes területén 
és külföldön. 
 

3. Az egyesület célja 
Az egészség megőrzése és javítása, helyes életmód kialakítása, betegségmegelőzés, 
gyógykezelés, utógondozás, a beteg és segítségre szoruló emberek fájdalmainak enyhítése, 
diszharmóniáinak csökkentése – főként az alábbiak szerint: 

Bázist teremteni és fenntartani a Hagyományos Kínai Gyógyászat - WU Bin-Jiang 
Professzor iskolateremtő, szervező, gyógyító és tanító munkája nyomán elérhető - hiteles 
magyarországi tanításának.  

Az egészségügyi szakmai kultúra fejlesztése – elsősorban, de nem csupán a Dr. Wu-féle 
fejmasszázs, a Csí Kung, valamint a Hagyományos Kínai Gyógyászat más módszereire 
alapozva. 

A kínai gyógyítási kultúra, a Hagyományos Kínai Gyógyászat elveinek, működési 
hátterének, filozófiai alapjainak megismerése, megismertetése és hiteles, értő alkalmazásának 
elősegítése. Széleskörű ismeretterjesztés e tárgyakban. 

Az egyenrangú felek közötti együttműködés elősegítése és bővítése - elsősorban a 
Hagyományos Kínai Gyógyászat (angol rövidítése: TCM) és Modern Nyugati Gyógyászat (angol 
rövidítése: MWM) között, illetve az e téren elért magyarországi tapasztalatok külföldre 
közvetítése.  

A kölcsönös előnyöket hozó, általános értelemben vett határterületi együttműködések 
elősegítése és bővítése. (Például tudományközi, szakmaközi, csoportközi, kultúraközi, 
filozófiaközi, nemzetközi együttműködések.) 

 
 

4. Az egyesület feladatai 
Az egyesület fentiekben meghatározott célkitűzései elérése érdekében – elsősorban, de nem 
csupán a Dr. Wu-féle fejmasszázs, a Csí Kung és a Hagyományos Kínai Gyógyászat más 
módszereihez kapcsolódóan - az alábbi feladatokat látja el: 
 
- Előadások, bemutatók, konferenciák szervezése a széleskörű ismeretterjesztés, 
szemléletformálás céljából, a Hagyományos Kínai Gyógyászat (TCM) elméletének és 
gyakorlatának megismertetésére, a Modern Nyugati Gyógyászattal (MWM) való együttműködési 
lehetőségek fejlesztésére; 
- Képzés, tanítás, tréningek tartása, és emellett a gyógyításban való részvétel; 
- Segítés, konzultáció, tanácsadás; 
- Egészségőrzés, egészségjavítás, betegségmegelőzés, gyógykezelés, utógondozás, a beteg és 
segítségre szoruló emberek fájdalmainak enyhítése, diszharmóniáinak csökkentése; 
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- Modern és ősi természetes megelőző és gyógyító módszerek, eszközök és szerek alkotó és 
hiteles alkalmazása, fejlesztése, széleskörű megismertetése, oktatása; e téren való szakképzés 
és vizsgáztatás; 
- Kutatás és "initiating" (kezdeményező, elindító) tevékenység; 
- Részvétel és együttműködés az erre nyitott más szervezetek, intézmények és személyek ilyen 
irányú tevékenységében;   
- Nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása. 
 

Mindezen tevékenységek végzése és fejlesztése a célokban említett egyenrangúan kooperatív 
és önsegítő, illetve partneri alapon. 
 

Az Egyesület a kanadai székhelyű Dr. Wu-féle Fejmasszázs Nemzetközi Szövetségével 
(Wu’s Headmassage International Association), a torontói székhelyű, és a WHO, valamint 
számos nemzetközi TCM szervezet által elismert Ontario College of Traditional Chinese 
Medicine nevű hagyományos kínai gyógyászati főiskolával együttműködésben látja el feladatát. 

 

Kapcsolatot épít és tart fenn a Hagyományos Kínai Gyógyászat és a kapcsolódó kulturális 
területek kínai iskoláival és más intézményeivel.   
 

5.  
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai 
tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson 
jelölt állítása. 
 

… 
 

Az Egyesület tiszteletbeli Elnöke Dr. Wu Bin Jiang kínai orvos. A tiszteletbeli elnök 
tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésén és vezetőségi ülésein. Ez irányú 
indítványára az Egyesület Elnöke köteles összehívni a rendkívüli közgyűlést. 

 
… 

  
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
A jelen Alapszabályt a Közgyűlés a 2015. január 29-i ülésén fogadta el. 
 
A jelen, módosított Alapszabállyal a Közgyűlés mindazon korábbi rendelkezéseket felülvizsgálta 
és szükség szerint módosította, amelyek nem feleltek meg a 2014. március 15. napján hatályba 
lépő Polgári Törvénykönyv szabályainak (Ptké. 11. § (1) bek.), s ezzel a felülvizsgálattal a 
Közgyűlés, mint az egyesület legfőbb szerve döntött a Ptk. szabályaival összhangban álló 
továbbműködésről. (Ptké. 9. § (2) bek.)   
 
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény rendelkezései irányadók.  
 
Kelt Budapesten, 2015. január 29. napján 


