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2 

A GÖRDÖGÖK Kerékpáros és Szabadidő Sportegyesület 2016. február 13. napján 
megtartott közgyűlésén, az egyesület jelen egységes szerkezetbe foglalt szövegű Alapszabályhoz 
mellékletként, külön íven csatolt tagjegyzék szerinti tagjai, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Cvtv.), továbbá a sportról szóló 
2004. évi I. törvény (Stv.) rendelkezései alapján Alapszabályát az alábbiak szerint foglalta, 

változásaival egységes szerkezetbe. 
 

I. Fejezet 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

Az egyesület jogi helyzete 

1.§ 

 

1./ Az egyesület neve:  
GÖRDÖGÖK KERÉKPÁROS ÉS SZABADIDŐ SPORTEGYESÜLET 

Rövidített neve: GÖRDÖGÖK SE 

2./ Az egyesület székhelye: 5000. Szolnok, Holló u. 15.  
3./ Az egyesület működési területe: Magyarország 

4./ Alapítás éve: 1993. 

5./ Bejegyzés ideje: 1994. 01. 26. (Pk. 61. 518/1994/4. szám; 1072. nyilvántartási szám) 

6./ Az egyesület pecsétje:  4 cm átmérőjű kör alapon GÖRDÖGÖK KERÉKPÁROS ÉS 

SZABADIDŐ SPORTEGYESÜLET  emblémával. 
 

 
 

2.§ 

 

1./ Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos 

megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy, amely a jelen 

alapszabályban meghatározott célra alakult, és céljainak elérésére szervezi tagjai tevékenységét. 

 

2./ Az egyesület önálló jogi személy. 

 

3./ Az egyesület határozatlan időtartamra jön létre. 

 

4./ Az egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára, elsődlegesen gazdasági-

vállalkozási tevékenységet nem folytat, az egyesület az egyesületi cél megvalósításával 

közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. 

 

5./ Az egyesület tagja a  Magyar Természetjáró Szövetség-nek, 

  Magyar Kerékpáros Túrázók Szövetség-nek és a  
    Magyar Közlekedési Klub-nak.  

  

Melynek alapszabályát, szabályzatait és határozatait magára nézve kötelezőnek ismeri el.  
 

3.§ 

 

1./ Az egyesület alapcél szerint tevékenységének minősül: 
- Sport, szabadidős képzés (TEÁOR 8551’08) 
- Mns egyéb oktatás(TEÁOR 8551’08) 
-  Sportegyesületi tevékenység(TEÁOR 9312’08) 
- Egyéb sporttevékenység(TEÁOR 9319’08) 
- Mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység(TEÁOR  9499’08) 
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2./ Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártot és politikai képviselőt nem 

támogat, országgyűlési, vagy önkormányzati képviselőválasztáson jelöltet nem állít és nem támogat. 
Az egyesület politikai pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és nem fogad el.  

 

II.Fejezet 

AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI 
AZ EGYESÜLET CÉLJA 

4.§. 
 

A működési területén a Kerékpárosok és minden szabadidős tevékenység szervezetté tétele, az 
egyesületen belül igény szerint szakosztályok létrehozása. A terep és túra-kerékpározás összes 
változata, görkorcsolya, görsí, túra, természetjárás és természetvédelem gyalogosan és vízen is. 
Szabadidő kulturált eltöltése, egészséges életmódra nevelés.  
 

AZ EGYESÜLET FELADATAI 
5.§ 

 

1./ a) Diák- és szabadidő sport kialakítása és folytatása a kerékpár és egyéb sport területén igény 
szerint; 

 b) Kerékpáros Közlekedési - műszaki ismeretek bővítése és természetvédelmi nevelés; 
c) Versenyeken való részvétel; 

 d) Versenyek és sportrendezvények szervezése; 
 e) A sportágak propagandájának elősegítése és szervezése; 
 f) Felvilágosítás és véleményadás sportági kérdésekben; 
 g) Kapcsolatok kiépítése hasonló szervezetekkel bel- és külföldön; 

 h) Tájékozódási, térképismereti és túravezetői ismeretek tanítása 

 

III.Fejezet 

AZ EGYESÜLET TAGSÁGA, AZ EGYESÜLET TAGJAI 
6.§ 

 

1./ Az egyesület tagja lehet minden magyar állampolgár természetes személy és minden olyan külföldi 
állampolgár természetes személy, aki Magyarországon letelepedési engedéllyel vagy tartózkodási 
engedéllyel bír, továbbá aki az egyesület Alapszabályában és egyéb szabályzataiban előírt 
feltételeknek megfelel, írásban nyilatkozik belépési szándékáról (belépési kérelem), továbbá arról, 
hogy az egyesület Alapszabályában és egyéb szabályzataiban foglaltakat, illetve az egyesület céljait 
elfogadja, valamint az Alapszabálya, egyéb szabályzatai alapján a tagokat terhelő kötelezettségek 
teljesítését vállalja, és ezt követően az elnökség – a belépési kérelem elfogadásával, felvette az 

egyesület tagjainak sorába. 

 

2./ Az egyesület különleges jogállású tagja lehet minden olyan magyar és külföldi (aki 

Magyarországon letelepedési engedéllyel vagy tartózkodási engedéllyel bír) természetes és jogi 
személy, aki az Alapszabályban, és az egyéb szabályzataiban előírt feltételeknek megfelel, írásban 
benyújtja kérelmét (kérelem), amelyben nyilatkozik arról, hogy a egyesület Alapszabályában és egyéb 
szabályzataiban foglaltakat elfogadja, illetve a egyesület, mint egyesület céljait, valamint az 

Alapszabálya, egyéb szabályzatai alapján a tagokat terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja, és ezt 
követően az elnökség – a kérelem elfogadásával,  felvette az egyesület tagjainak sorába. 
 

A belépési kérelmet, illetve a kérelmet megtagadó határozat ellen – a kézhezvételtől számított 15 
(tizenöt) napon belül - az egyesület közgyűléséhez lehet fellebbezni, amely a fellebbezést a következő 
rendes közgyűlésen tárgyalni köteles. 
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A TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE 

7.§ 

 

1./ Az egyesületbe való belépés, illetve kilépés önkéntes. 
2./ Az egyesületi tagság felvétellel keletkezik. 

3./ A tagfelvétel kérdésében az egyesület elnöksége – a jelen Alapszabály 6. §-ában foglaltak szerint - 
határoz. 

8.§ 

1./ A tagsági viszony megszűnik: 
a.) kizárással; 
b.) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával (Ptk. 3:69. § (1) bekezdés);  
c.) az egyesület nyilvántartásából való törléssel; 
d.) kilépéssel; 
e.) a tag halálával; 
f.) az egyesület jogutód nélküli megszűnésével. 

 

2./ Az egyesületből való kizárást csak fegyelmi eljárás során kiszabott jogerős büntetésként lehet 
alkalmazni. A kizárás csak fegyelmi határozattal, a Fegyelmi Szabályzatban meghatározott eljárás 
lefolytatását követően rendelhető el. Az egyesület a Ptk. 3:70. §-ában rögzített kizárási lehetőséget nem 
alkalmazza, a tisztességes eljárást biztosító szabályok meghatározását mellőzi. 
 

3./ Az elnökség törli a nyilvántartásból azt a tagot, akinek tagsági jogviszonyát az egyesület felmondta, 

aki kilépett, aki meghalt, vagy jogutód nélkül megszűnt, illetve akit kizártak. 
 

Az elnökség - amennyiben a tag tagdíjfizetési kötelezettségének a tárgyév december 31. napjáig nem 

tesz eleget – előzetes és a jogkövetkezményre történő, ajánlott postai küldeményként , (e-mail, a tag 

által az egyesület részére megadott cím, elérési lehetőség) eljuttatott írásbeli felszólítással hívja fel a 
tagot, fizetési kötelezettségének teljesítésére. 
 

Amennyiben a tag az írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül – de 

legkésőbb az írásbeli felszólításban megjelölt utolsó határnapig - fizetési kötelezettségének nem tesz 
eleget, az elnökség a tagot az egyesület nyilvántartásából törli. 
 

A törlésről hozott határozatot 3 (három) napon belül és ajánlott postai küldeményként (e-mail, a tag 

által az egyesület részére megadott cím, elérési lehetőség) kell megküldeni a törölt tagnak, egyúttal a 
határozatban fel kell hívni a figyelmét arra, hogy a határozat kézbesítésétől számított 15 (tizenöt) 
napos jogvesztő határidőn belül a közgyűléshez fellebbezést, illetőleg a közgyűlés határozata ellen – 

ha a döntést törvénysértőnek tartja – a kézbesítéstől számított 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn 
belül, a bírósághoz keresetet nyújthat be. 
 

4./ A tagnak a kilépési szándékát, az elnökség elnökéhez, írásban kell bejelentenie. A tag kilépési 
szándékát indokolni nem köteles. 
 

A tagsági viszony a kilépésről szóló nyilatkozatnak az elnökség elnöke által történő átvétele napján 
szűnik meg. A kilépés időpontjáig a tag tagsági viszonya fennáll, a fennálló kötelezettségeit teljesíteni 
kell. 

 

 

9.§ 

 

1./ Az egyesület tagjairól nyilvántartást kell vezetni. 
2./ Az egyesület tagjai a közgyűlés által évente előre meghatározott tagdíjat (hozzájárulást) fizetnek, 

tagdíj összege jelenleg évi 1800Ft, azaz Egyezernyolcszáz-forint. 

3./ A tiszteletbeli tagoknak tagdíjfizetési kötelezettsége nincs. 
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IV.Fejezet 

AZ EGYESÜLET TAGJAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
10.§ 

 

A TAGOK KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI 
 

1./ Az egyesület tagjainak jogai: 
 

a.) jogosult az egyesület tevékenységében rendezvényein részt venni; 

b.) a különleges jogállású tagokat ide nem értve, jogosult az egyesületi közgyűlés határozatainak 
meghozatalában; 
c.) a különleges jogállású tagokat ide nem értve, választhat és választható az egyesület szerveibe; 

d.) észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat az egyesület, valamint 
szerveinek működésével kapcsolatban, betekinthet az egyesület irataiba; 
e.) ajánlásokat tehet az egyesület, az egyesület szerveit és a sportágakat érintő kérdések 
megtárgyalására; 
g.) tájékoztatást igényelhet az egyesület bármely tevékenységéről; 
h.) az egyesület valamely szervének jog-, vagy alapszabályt sértő határozatát érintően, annak hatályon 
kívül helyezése iránt, attól az időponttól számított harminc napon belül a bíróság előtt keresetet 
indíthat, amikor a határozatról tudomást szerzett, vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A 

különleges jogállású tagot ez a jog csak érintettsége esetén illeti meg; 
i.) a közgyűlés napirendjére javaslatot tehet;  
 

2./ Az egyesület tagjainak kötelezettségei: 
 

a.) aktívan működjék közre az egyesület célkitűzéseinek megvalósításában; 

b.) az egyesület Alapszabályának és egyéb szabályainak, szabályzatainak megtartása, illetőleg 
megtartásának biztosítása; 
c.) az egyesületi vagyon megóvása; 
d.) általánosan elfogadott normák szerinti példamutató magatartás; 

e.) a tagdíj megfizetése. 
 

3./ A különleges jogállású tagok az egyesület tevékenységében és rendezvényein részt vehetnek, 
az egyesület szerveibe nem választhatók, valamint az egyesület szerveinek döntéshozatalában 
csak tanácskozási joggal vehetnek részt. 
 

4./ A tag tagsági jogait – az Alapszabályban rögzített eltérések engedése mellett -személyesen 
gyakorolhatja. 

 

5./ Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljainak megvalósítását és az egyesület 
tevékenységét. 
 

V. Fejezet 

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE 

11.§ 

 

AZ EGYESÜLET SZERVEI: 

a.) Az egyesület közgyűlése és az b.) elnökség 

 

AZ EGYESÜLET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI: 
a.) elnök 

b.) elnök helyettes 

c.) elnökségi tagok 
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VI.Fejezet 

AZ EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE 

A KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA ÉS HATÁROZATKÉPESSÉGE 

12.§ 

 

1./ Az egyesület döntéshozó szerve a tagok összességégéből álló közgyűlés. 
 

2./ A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. 
 

3./ A közgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon és az elnökségen kívül a közgyűlés összehívására jogosult 
által meghívottak és az Alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező 
személyek vehetnek részt.  
 

4./ A közgyűlést – az elnökség döntése alapján – az egyesület elnöke, vagy akadályoztatása esetén az 
elnökség más tagja (vezető tisztségviselő), igazolható módon, írásbeli meghívóval - amely tartalmazza az 

egyesület nevét és székhelyét, a hely és időpont megjelölését, valamint a közgyűlés napirendjét - ajánlott 
postai küldemény (a tag által az egyesület részére megadott cím, elérési lehetőség) útján akként hívja 
össze, hogy a meghívott a meghívót a közgyűlés időpontját legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően 
megkapja. 

 

5./ A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 3 (három) napon belül a tagok és az egyesület szervei 
az elnökségtől írásban a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend 
kiegészítése tárgyában az elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az 
elnökség nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat 
meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 
 

6./ A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a 
tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 
 

7./ A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben – és a napirend sorrendjében – 

hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van, és a napirenden nem szereplő 
kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 
 

8./ A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a közgyűlés levezető elnöke, valamint a 
közgyűlés által nyílt szavazással megválasztott jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő ír alá. A 
jegyzőkönyvben a közgyűlésen elhangzottakat a szükséges részletességgel, az érvényesen meghozott 
határozatokat pedig szó szerint kell rögzíteni. 

 

13.§. 
 

1./ A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több, mint felét képviselő 
szavazásra jogosult részt vesz. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat 
meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. A 
határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. 
 

2./ A tagok határozatukat – az Alapszabályban rögzített eltérések engedése mellett - a határozatképesség 
megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével (egyszerű szótöbbség) és nyílt szavazás útján 
hozzák meg. A közgyűlés a jelen Alapszabály 16.§ 1./ bekezdés e.) pontjában meghatározott kérdésben 
titkos szavazással hoz határozatot. 
 

3./ Az egyesület Alapszabályának módosításához a közgyűlésen jelenlévő és szavazati joggal rendelkező 
tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata, az egyesület céljának módosításához és az 
egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes 
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 
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4./ Szavazategyenlőség esetén a határozat érvénytelen, ezért a javaslatot ismételten 
szavazásra kell bocsátani. Újabb szavazategyenlőség esetén a javaslatot el kell vetni. Az érvényesen 
meghozott határozatot a levezető elnöknek a közgyűlésen haladéktalanul ki kell hirdetnie. 
  

5./ A közgyűlésen minden szavazati joggal rendelkező tagnak egy szavazata van. Az egyesület 
szavazati joggal rendelkező természetes személy tagja szavazati jogát személyesen, vagy közokiratba, 
illetve teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja 
útján is gyakorolhatja. 
 

6./ A határozat meghozatalakor nem szavazhat: 
a.) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az egyesület terhére másfajta 
előnyben részesíti; 
b.) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c.) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d.) akinek közeli hozzátartozója érdekelt a döntésben; 
e.) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 

f.) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 

14.§. 
 

1./ Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlésen a szavazati joggal rendelkező tagok nem jelennek 
meg a határozatképességhez szükséges számban, a közgyűlés eredeti kezdőidőpontjától számított egy 
órán belül, akkor a közgyűlést ismételten össze lehet hívni további egy óra múlva az eredetivel azonos 

napirenddel(tárgysorozattal). A közgyűlés meghívójának tartalmaznia kell a megismételt közgyűlés 
tényét, helyét, idejét és a figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti 
napirendi pontok tekintetében, a megjelentek számától függetlenül határozatképes.  
 

2./ A megismételt közgyűlésen a napirend kiegészítésére vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók, 
csak az eredetileg közölt napirendi pontokat lehet tárgyalni. 
 

3./ A megismételt közgyűlés a szavazati joggal rendelkező tagok számára tekintet nélkül 
határozatképes azzal, hogy az érvényes határozat meghozatalához - amennyiben a szavazati joggal 

rendelkező tagok több mint a fele ebben az esetben sem jelent meg - a jelenlévő szavazati joggal 
rendelkező tag kétharmadának támogató szavazata szükséges. Erről a körülményről a megismételt 
közgyűlés meghívójában a tagokat tájékoztatni kell. 
 

4./ Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, a közgyűlést akkor lehet megtartani, ha a 

közgyűlésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a közgyűlés 
megtartásához. 

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE 

15.§ 

 

1./ A közgyűlés napirendjét az elnökség állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé.  
2./ Az egyesület évi rendes közgyűlésének az alábbi napirendeket kötelezően tartalmaznia kell: 
a.) az egyesület tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása; 

b.) az egyesület pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló jóváhagyása; 

 

A KÖZGYŰLÉS HATÁSKÖRE 

16.§ 

1./ a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
a.) az Alapszabály megállapítása és módosítása; 
b.) az egyesület éves költségvetésének meghatározása; 

c.) az elnökség beszámolójának elfogadása; 

d.) a kizárási kérdésekben hozott határozat elleni jogorvoslati kérelem elbírálása; 

e.) a vezető tisztségviselők megválasztása; 
f.) a tagsági viszony felmondása; 
g.) a napirend kiegészítése iránti kérelemről szóló döntés, amennyibe az elnökség abban nem dönt 
vagy azt elutasította és a kérelmező kérelmét fenntartja; 
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a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az 
egyesülettel munkaviszonyban áll; 
h.) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának az elhatározása; 
i.) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények 
érvényesítéséről való döntés; 
j.) mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos 
hatáskörébe utal. 

 

AZ EGYESÜLET RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE 

17.§ 

 

1./ A közgyűlést össze kell hívni (rendkívüli közgyűlés): 
a.) az elnökség határozata alapján; 

b.) a tagság egytizedének az ok és a cél megjelölésével, írásban megfogalmazott kérésére; 
c.) ha az elnöki tisztség bármilyen okból megüresedik, továbbá az elnökség létszáma a felére 
csökken, valamint 

d.) ha azt a bíróság elrendeli. 
 

2./ Kötelező a közgyűlés összehívása a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha 

a.) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

b.) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy 

c.) az egyesület céljainak elérése veszélybe kerül. 
 

A fentiek alapján kötelezően összehívandó közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 
körülmény megszüntetése érdekében intézkedéseket tenni, vagy a egyesület megszüntetéséről dönteni. 
 

3./ A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 30 (harminc) 

napon belül kell összehívni. 
 

4./ A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a rendes közgyűlésre vonatkozó szabályok az irányadók. 
 

 

AZ EGYESÜLET ÜGYINTÉZŐ ÉS KÉPVISELETI SZERVE, TISZTSÉGVISELŐI 
 

18. §. 
 

1./ Az elnökség, amelynek tagjai: az elnök, az elnök-helyettes és az elnökségi tagok. (vezető 
tisztségviselők) 
 

2./ A közgyűlés az elnökség tagjait 5 (öt) évre választja. 
 

3./ A közgyűlésen a vezető tisztségviselők választásánál a jelölőbizottság által előterjesztett összesített 
jelöléseken túlmenően a jelöltre bármelyik jelenlévő tag is tehet javaslatot. 
 

A szavazólapra az a jelölt kerül felvételre, aki nyílt szavazás útján és a határozatképesség 
megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével (egyszerű szótöbbség) elnyerte a közgyűlésen 
szavazati joggal jelen lévő tagok támogató szavazatát, és aki a jelölést akár személyesen, akár teljes 
bizonyító erejű magánokiratban rögzített nyilatkozatában elfogadta. 
 

Megválasztott vezető tisztségviselő az lesz, aki titkos szavazás útján és a határozatképesség 
megállapításánál figyelembe vett szavazatok kétharmadával (minősített szótöbbség) elnyerte a 

közgyűlésen szavazati joggal jelen lévő tagok támogató szavazatát. 
 

Ha több jelölt esetén a közgyűlés a szükséges döntést nem hozta meg, újabb választási fordulót kell 
tartani. Az újabb választási fordulóban a legkevesebb szavazatot kapott jelölt már, nem vesz részt. A 
választást mindaddig ismételni kell, amíg a jelöltek valamelyike a megválasztáshoz szükséges 
szavazatot meg nem szerzi. 
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4./ Megszűnik a vezető tisztségviselő megbízatása: 
a.) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 
b.) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 
c.) visszahívással; 
d.) lemondással; 
e.) a vezető tisztségviselő halálával; 
f.) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 
korlátozásával; 
g.) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 
 

5./ A megválasztott vezető tisztségviselőt a közgyűlés bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja. 
Kötelező a visszahívás, ha a vezető tisztségviselő munkáját az egyesület céljaival ellentétes módon 
végzi, amennyiben vele szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn, vagy tisztségviseléstől eltiltás 
fegyelmi büntetést szabtak ki.  
 

A megválasztott tisztségviselő visszahívását a tagok legalább egyharmada – írásban – 

kezdeményezheti a közgyűlésnél. A közgyűlés a kezdeményezés benyújtásának időpontjától számított 
60 (hatvan) napon belül rendkívüli közgyűlésen – az Intézőbizottság javaslata és az érintett vezető 
tisztségviselő meghallgatása után – titkos szavazással dönt a kezdeményezésről. 
 

A hozott határozatot érintően, annak hatályon kívül helyezése iránt, mind a visszahívással érintett 
vezető tisztségviselő, mind a kezdeményezők, illetve az egyesület bármely tagja attól az időponttól 
számított harminc napon belül a bíróság előtt keresetet indíthat, amikor a határozatról tudomást 
szerzett, vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A különleges jogállású tagot ez a jog csak 
érintettsége esetén illeti meg. 
 

6./ A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez, a másik vezető tisztségviselőhöz, vagy a 
közgyűléshez intézett nyilatkozattal, bármikor lemondhat. Ha az egyesület működőképessége ezt 
megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek 
hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. (hatvanadik) napon válik hatályossá. 
 
7./ Külföldi állampolgár tag vezető tisztségviselői megbízatására csak akkor kerülhet sor, ha az érintett személy 
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben 
meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt vagy letelepedett 
jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 
 

8./ A tagsági viszony megszűnése esetén a megbízatás visszahívás nélkül is megszűnik.  
 

VII.Fejezet 

AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE 

AZ ELNÖKSÉG MŰKÖDÉSE, FELADAT ÉS HATÁSKÖRE 

19.§ 

 

1./ Az egyesület irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak a 
tagok hatáskörébe, a vezető tisztségviselőkből álló testület (elnökség) jogosult. 
 

2./ Az elnökség az egyesület két közgyűlése közötti időszakban eljáró, általános hatáskörű ügydöntő és 
végrehajtó testület. Az elnökség a közgyűlésnek tartozik felelősséggel. 
 

3./ Az elnökség tagjai - az elnök, az elnök-helyettes és az elnökségi tagok - vezető tisztségviselők, akik 
egyben az egyesület törvényes képviseletét is ellátják. A vezető tisztségviselő képviseleti jogát önállóan 
gyakorolja. 

  

4./ A vezető tisztségviselő tevékenységét az egyesület érdekének megfelelően köteles ellátni, a 
hatáskörébe tartozó ügyekben utasításokat adhat. A vezető tisztségviselő a tevékenysége során az 

egyesületnek okozott károkért a szerződéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel az 

egyesülettel szemben. 
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5./ Az elnökség üléseit (ülés) szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja. Az elnökség 
ülései nem nyilvánosak, azokon az elnökség tagjain kívül csak a meghívott személyek lehetnek jelen. 
 

6./ Az ülést az elnök, vagy akadályoztatása esetén az elnökség más tagja, igazolható módon, írásbeli 
meghívóval - amely tartalmazza az egyesület nevét és székhelyét, a hely és időpont megjelölését, valamint 
az elnökség napirendjét - ajánlott postai küldemény (e-mail, a tag által az egyesület részére megadott 
cím, elérési lehetőség) útján akként hívja össze, hogy a meghívott a meghívót az ülés időpontját 
legalább 5 (öt) nappal megelőzően megkapja. Halaszthatatlan, sürgős ügyekben az ülés rövidebb 
határidővel is összehívható. A meghívás ez esetben is írásban, igazolható módon (ajánlott postai 
küldemény, fax, e-mail stb.) történhet meg. 
 

7./ Az üléseket az elnök, akadályoztatása esetén az elnökség más tagja vezeti. 
 

8./ Az ülés akkor határozatképes, ha azon az elnökség legalább három tagja - akik közül az egyik az 
elnök, vagy elnök helyettes - jelen van. Az elnökség a hatáskörébe tartozó kérdésekben, nyílt szavazással 
és egyszerű szótöbbséggel határoz. Bármely elnökségi tag kérésére titkos szavazást kell elrendelni, ha a 
jelenlevő tagok egyszerű többsége kéri. 
 

9./ Az ülésen minden elnökségi tagnak egy szavazata van. Szavazni csak személyesen lehet. Az elnökség 
ülésén szavazási kötelezettség áll fenn. 
 

10./ Szavazategyenlőség esetén a javaslatot ismételten szavazásra kell bocsátani, újabb 
szavazategyenlőség esetén pedig a javaslatot el kell vetni. 
 

11./ Az üléséről a jelenlévőket, a napirendi pontokat és egyéb lényeges körülményeket tartalmazó 
feljegyzést kell készíteni, amelyet az elnök, vagy elnökség más tagja készít el és ír alá. 
 

12./ A feljegyzést az elnök őrzi.  
13./ Az elnökség a hatáskörébe tartozó ügyekben hozott döntéséről az érdekeltet a határozat 
meghozatalától számított 15 (tizenöt) napon belül írásban, igazolható módon (ajánlott postai 
küldemény, fax, e-mail stb.) köteles értesíteni. 
 

14./ Ha a szabályszerűen összehívott ülésen az elnökségi tagok nem jelennek meg a 

határozatképességhez szükséges számban, minden tag részére újból, a megismételt ülés időpontját 
legalább 5 (öt) nappal megelőzően megküldött írásbeli meghívóval 8 (nyolc) napon belüli időpontra 
ugyanazzal a tárgysorozattal megismételt ülést kell összehívni.  

 

20.§. 
1./ Az elnökség feladatai és hatásköre: 
a.) dönt a közgyűlés összehívásáról, a döntésnek megfelelő tartalmú meghívók kiküldésére utasítja az 

elnököt; 
b.) az egyesület törvényes és Alapszabályszerű működésének biztosítása és felügyelete; 

c.) gondoskodik a közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a végrehajtás ellenőrzése, irányítja az 

egyesület tevékenységét, szervezi társasági életét; 
d.) elkészíti az egyesület éves beszámolóját, döntésre előkészíti a közgyűlés elé terjesztendő mindazon 
ügyeket, amelyekben a döntés a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik; 

e.) dönt az egyesület tagja által a közgyűlési napirend kiegészítésére előterjesztett írásbeli és a 
kiegészítés indokolását is tartalmazó kérelemről, azt elfogadja, vagy elutasítja. Elutasítás esetén a 
közgyűlésnek a napirend elfogadására szóló határozat meghozatala előtt a napirend kiegészítését 
döntésre előterjeszti; 
f.) az alapszabályban meghatározott esetekben a tagot az egyesület nyilvántartásából törli; 
g.) az egyesület tagjának tagsági jogviszonya felmondását a közgyűlésnél kezdeményezi; 
h.) dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, az Alapszabály vagy a közgyűlés nem 
utal más szerv hatáskörébe. 
 

2./ Az elnökség - megfelelő fedezet birtokában - dönt a rendkívüli költségvetésben nem szereplő, 
valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról. Dönt a költségvetési előirányzatok évközi 
módosításáról, átcsoportosításáról.  
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AZ ELNÖKSÉG TAGJAI 
 

21.§ 

1./ Az elnökség létszáma: 5 (öt) fő. 

2./ Az elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízásként látják el. 
3./ Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei: 
a.) az elnökségi üléseken az elnökség határozatának meghozatalában való részvétel; 
b.) észrevételek, javaslatok tétele az egyesület működésével, a sportágakkal kapcsolatban; 

c.) javaslattétel rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés összehívására; 
d.) az egyesületi határozatok végrehajtása.  

 

A HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA 

 

22.§ 

 

1./ A közgyűlésen és az elnökségi üléseken elfogadott határozatokat, a meghozatalukat követően be 
kell jegyezni a HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSÁ-ba, évenként újra sorszámozva és az 

elfogadás dátumával jelezve, az alábbi tartalommal rögzítve: 

 

- a közgyűlések és elnökségi ülések határozatképességéről szóló tájékoztatást; 
- a hozott határozatok szövegét és számát; 
- a határozat meghozatalakor kialakult szavazati arányokat, a döntést támogatók, illetőleg 

ellenzők számarányát - és amennyiben lehetséges – személyét; 
- az érintettekkel való közlési módot (pl. írásban 15 napon belül, az egyesület székhelyén lévő 

hirdetőtáblán történő elhelyezése). 
 

2./ A határozatok szövegét az elnökség két tagja az aláírásával hitelesíti. 
 

A határozatok nyilvántartását az egyesület székhelyén kell őrizni, úgy hogy abba előre egyeztetett 
időpontban bármely tag betekinthessen.  

 

VIII.Fejezet 

AZ EGYESÜLET ELNÖKE 

 

23.§ 

Az egyesület elnökének feladatai: 

 

a.) felelős az egyesület törvényes és alapszabályszerű működéséért; 
b.) koordinálja az elnökség tagjainak munkáját és gondoskodik arról, hogy intézkedéseik a közgyűlés 
és az elnökség határozataival összhangban legyenek; 
c.) a közgyűlés által adott felhatalmazás keretei között szerződéseket köthet, és meghatalmazásokat 
adhat az egyesület nevében; 
d.) gyakorolja a részére biztosított utalványozási jogot; 
e.) az elnökség nevében összehívja a közgyűlést, elnököl a közgyűléseken és az elnökség ülésein; 
f.) az elnökség határozata alapján munkáltatói jogot gyakorol az egyesület alkalmazottai tekintetében; 
g.) gondoskodik arról, hogy az elnökség a közgyűlésen beszámoljon munkájáról; 
h.) gondoskodik a közgyűlés, és az elnökség által hozott határozatok végrehajtásáról; 
i.) gyakorolja a részére biztosított fegyelmi jogot; 
j.) intézkedik minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés, illetőleg vezető tisztségviselő 
hatáskörébe. 

AZ EGYESÜLET ELNÖK-HELYETTESE 

 

24.§. 
 

Az egyesület elnök-helyettesének feladatai: 

a.) felelős az egyesület törvényes és alapszabályszerű működéséért; 
b.) az egyesület ügyvitelének vezetése, levelezés és adatszolgáltatás; 
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c.) a közgyűlések és az elnökségi ülések írásos anyagainak előkészítése és a feljegyzés készítése; 
d.) a tagnyilvántartás vezetése és a tagfelvételi kérelmek nyilvántartása; 
e.) az alkalmazottak munkaszerződéseinek, az egyesület együttműködési megállapodásainak 
(szerződéseinek) előkészítése és nyilvántartása; 
f.) intézi az egyesület gazdasági ügyeit, elkészíti a Pénzkezelési Szabályzatot, és felelős a pénzügyi 
jogszabályok és szabályzatok előírásainak megtartásáért; 
g.) ellenőrzi a tagdíj befizetését,  a befizetésekről nyilvántartást vezet, elmaradás esetén fizetési 
felszólítást ad ki, ennek eredménytelenségéről értesíti az elnököt; 
h.) ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. 
 

AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGI TAGJAI 
 

25.§. 
 

Az egyesület elnökségi tagjainak feladatai: 

a.) felelősek az egyesület törvényes és alapszabályszerű működéséért; 
b.) az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel; 
c.) ellátják a hatáskörükbe utalt egyéb feladatokat. 
 

IX.Fejezet 

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA, AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE, 
TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELET 

 

26.§ 

 

1./ Az egyesület vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a 

tagdíj megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 
 

2./ Az egyesület a jelen Alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenységeit folytathatja, 
illetve az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység 
végzésére jogosult. 
 

3./ Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között 
és a tagok részére nyereséget nem juttathat. 
 

4./ Az egyesület bevételei: 
a.) tagdíjak és a tagok vagyoni hozzájárulásai; 
b.) alapcél szerinti tevékenységekből származó bevételek; 
c.) gazdasági tevékenységből származó bevételek; 
d.) hitelek, kölcsönök, támogatások, adományok, pártoló tagi befizetések; 
e.) a személyi jövedelemadójának egy százaléka; 
f.) befektetési tevékenységből származó bevételek; 
g.) egyéb bevételek. 
 

5./ Az egyesület költségei, ráfordításai: 
a.) az alapcél szerinti tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó költségek; 
b.) a gazdasági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; 
c.) egyesület működéséhez szükséges költségek; 
d.) egyéb költségek. 
 

6./ Az egyesületnek ingó-, ingatlan és szellemi (egyesület honlapja, annak tartalma; tevékenysége 
közben keletkezett oktatási és turisztikai alkotások, leírások, tervek) vagyona lehet, amellyel a 

jogszabályok, és az egyéb szabályzatok keretei között önállóan rendelkezik.  
 

7./ Az egyesület vagyona csak a jelen Alapszabályban meghatározott, illetve ezeket elősegítő célokra 
használható fel, a jogszabályokban rögzítettek figyelembe vétele mellett és a közgyűlés határozata 
alapján. 
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8./ Az éves tagdíj mértékéről, befizetésének módjáról, esedékességéről és határidejéről a 
közgyűlés dönt. 
 

9./ Az egyesület pénzgazdálkodására és a vagyonkezelésre a hatályos pénzügyi előírások 
rendelkezései az irányadók.  
 

27.§. 
 

1./ Megszűnik az egyesület (jogutódlással történő megszűnés), ha a közgyűlés döntése alapján más 
egyesülettel egyesül, illetve két vagy több egyesületté válik szét.  
 

2./ Megszűnik az egyesület (jogutód nélküli megszűnés), ha a jogutód nélküli megszűnésének általános 
esetein túl: 
a.) a közgyűlés a feloszlásról határoz azzal, hogy kimondja a megszűnését; 
b.) a bíróság feloszlatja; 
c.) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti, megállapítva 
megszűnését, mert tagjainak száma 6 (hat) hónapon keresztül nem éri el a 10 (tíz) főt, illetve ha a 
tagjainak száma 6 (hat) hónapon keresztül nem éri el a 10 (tíz) főt; 
d.) megvalósította célját vagy céljának megvalósítása lehetetlenné vált és új célt nem határoztak meg; 

e.) a fizetésképtelenség miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, 
feltéve mindegyik esetben, hogy az egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő 
eljárás lefolytatását követően a bíróság az egyesületet a nyilvántartásból törli. 
 

3./ Az a.) és d.) pontban foglalt esetben végelszámolási eljárást, míg a b.) és c.) pontban foglalt 
esetekben kényszer-végelszámolást kell lefolytatni. A végelszámolási és kényszer-végelszámolási 
eljárásra a Cvtv-ben szabályozott eltérésekkel a 2006. évi V. törvény (Ctv.) rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

4./ Az egyesület fizetésképtelensége esetén a Cvtv-ben rögzített eltérésekkel az 1991. évi XLIX. törvény 
(Cstv.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

5./ A közgyűlés nem dönthet a feloszlásról, amennyiben az egyesülettel szembeni végrehajtási eljárás 
eredménytelen volt, vagy az egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította. 
 

6./ Az egyesületnek a jogutód nélkül történő megszűnése esetén a hitelezői követeléseinek kiegyenlítése 
után fennmaradó vagyont, az Alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy 
hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság 
jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az Alapszabály nem tartalmaz 

rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az Alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet 
a vagyont nem fogadja el, vagy azt nem szerezheti meg. 

 

 

28. § 

 

 

Az egyesület működése feletti általános törvényességi felügyeletet az egyesületet nyilvántartó bíróság 
látja el.  
 



 








