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A Freeride Club Szabadidõ és Sport Egyesület 

 

ALAPSZABÁLYA 

 

 

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 

törvény (Ectv.) , valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezéseinek megfelelve a tagok 

az alábbi tartalommal fogadják el az Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát: 

 

I. 

Az egyesület adatai 

 

1. Az egyesület neve: Freeride Club Szabadidő és Sport Egyesület 

 

2. Az egyesület rövidített elnevezése: FreeRide Club 

 

3. Az egyesület székhelye: 2040 Budaörs Domb utca 25. fszt. Ü1  

 

4. Az egyesületet alapító tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály 1. 

számú mellékletét képezi. 

 

II. 

Az egyesület célja, feladatai: 

 

1. Az egyesület célja: 

 

A rekreációs sporttevékenységek évről – évre növekszenek. Egyre inkább választják az aktív 

pihenést az emberek, és természetesen ezzel együtt a különféle szabadidős sportokat. Elmondható 

azonban, hogy a kellő felkészültség és szakmai segítség nélkül nem lehet elsajátítani ezen 

sportágakat. Célunk, hogy létrehozzunk egy olyan sportegyesületet, amelynek feladata, az emberek, 

különösképpen a fiatalság természetbe csábítása, a szabadban, jó levegőn végezhető szabadidős és 

sporttevékenységek (síelés, snowboard, sífutás, szánkózás, túrázás, kerékpározás, vitorlázás, 

lovaglás, frizbi és egyéb egészségbarát szabadidős tevékenységek) megszervezése, lebonyolítása. A 

fent nevezett tevékenységek körén belül sítúrák, versenyek alkalmankénti szervezése, illetve az 

egyesület tagjainak azokon való részvétele, továbbá sportoktatás és képességfejlesztő tanfolyamok 

indítása, valamint az új sportágakkal való megismertetés.  

Különösen kiemelt célunk a sísport országos népszerűsítése, hogy egyre több jó, biztonsággal síelő 

sporttárs legyen környékünk sípályáin. A sportegyesület működési területén, elősegíti az oktatási 

intézmények tanulóinak, továbbá a lakóterület fiataljainak testnevelés és sport tevékenységét. A 

sportegyesület további céljai között szerepel még a fiatal tehetségek felkarolása, azok támogatása és 

versenyeztetése.  

 A sportegyesület Magyarország Alaptörvényének és egyéb jogszabályainak tiszteletben 

tartásával működik. A sportegyesület működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait 

tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi, ezen kívül a különböző 

oktatói tevékenységekből.  
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Az Egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos 

megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy. 

 Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat 

nem veszélyeztetve végez. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat. 

Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét, nem osztja fel, azt a jelen 

alapszabályban meghatározott céljainak megvalósítására fordítja. 

Sportegyesület - az e törvényben megállapított eltérésekkel - az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény (a 

továbbiakban: Civil tv.) és a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint működő olyan egyesület, 

amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység 

feltételeinek megteremtése. (Sport tv. 16.§ (1) bek.) 

A sportegyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével 

összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak 

hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, 

illetve működtetése - e rendelkezés alkalmazásában - a sportegyesület alaptevékenységének 

minősül. (Sport tv. 17.§ (1) bek. b.)pont) 

 

2. Az egyesület tevékenysége, feladatai: 

 

alaptevékenységek: 

2.1 A szabadidő hasznos eltöltését szolgáló sportrendezvények, versenyek, díjkiosztó ünnepségek 

szervezése, lebonyolítása. 

2.2 Kapcsolatok kialakítása és fenntartása más hazai és külföldi sportszervezetekkel. 

2.3 Szolgáltatások nyújtása a tagoknak és a sportegyesületet anyagilag támogató szervezeteknek, 

személyeknek. 

2.4 Tagjainak részvételi lehetőség biztosítása rendezvényeken. 

2.5 Fejlesztő foglalkozások és sportedzések biztosítása, gondoskodás a sportolók szakszerű 

képzéséről és felkészítéséről. 

2.6 Sportfelszerelések biztosítása a tagok számára.  

2.7 A sportági szövetség, más egyesület által rendezett versenyeken, bajnokságokon és az illetékes 

szervek által kiírt nemzetközi versenyeken versenyzőit, illetve csapatait szerepelteti. 

2.8. A sportegyesület feladatainak ellátására létesítményeket, intézményeket hozhat létre és tarthat 

fenn. A sportegyesület az e tevékenységekből származó nyereségét céljainak megvalósítására, 

illetve feladatainak fejlesztésére fordítja. 

 

kiegészítő tevékenységek: 

2.9. Internet honlap működtetése. 

2.10. Reklám, propaganda és kiadói tevékenységek. 

2.11.   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. 

2.12. Jóléti és tanácsadási tevékenység gyermekek és fiatalkorúak részére. 

2.13. Háztartási költségvetéssel, házassággal és családdal, a hitelfelvétellel és az adósságkezeléssel 

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatás. 

2.14. Közösségi és szomszédsági tevékenység. 

2.15. Munkanélküliek szakmai rehabilitációja és képzése, amennyiben az oktatás szerepe 

korlátozott. 
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2.16. Jogosultság megállapítása a jóléti segélyre, lakbértámogatásra vagy élelmiszerjegyre. 

2.17. Jótékonysági tevékenységek, mint pl. az adományok gyűjtése vagy más szociális ellátást 

segítő tevékenység. 

2.18. A sportegyesület kizárólag kiegészítő tevékenységként gazdasági – vállalkozási, kereskedelmi 

tevékenységet folytathat (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is), 

valamint kiegészítő tevékenységként részt vehet más társadalmi szervezetek, illetőleg 

gazdasági társaságok létrehozásában, működésében. A sportegyesület az e tevékenységekből 

származó nyereségét céljainak megvalósítására, illetve feladatainak fejlesztésére fordítja. 

 

III. 

Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok 

 

1. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 

IV. 

A vagyoni hozzájárulás 

 

1. Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj aktuális összegét 

minden évben a Közgyűlés állapítja meg, az adott év első Közgyűlésén. A tagdíjat legkésőbb 

minden év május 31. napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az 

egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni. 

 

 Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya 

keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony 

létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően az előző pontban meghatározott határidőig 

köteles az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján 

teljesíteni. 

V. 

A tagság 

 

1. Az egyesület tagja lehet az a magyar és külföldi természetes személy, jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az egyesület célkitűzésével egyetért és a célok 

megvalósítása érdekében tevékenységében aktívan részt kíván venni, továbbá az alapszabályban 

foglalt rendelkezéseket elfogadja, és megfizeti a tagsági díjat. 

 

2. A tag jogállása szerint lehet: 

 

Alapító tag (rendes tag): az egyesület alapító közgyűlésének jelenléti ívét aláíró természetes 

és jogi személyek. 

Tag (rendes tag): A sportegyesület tagja lehet bármely nagykorú természetes személy, aki a  

sportegyesület céljait és az alapszabályt elfogadja, az éves tagdíjat befizeti, valamint belépési 

nyilatkozatában vállalja a tagsággal együtt járó jogokat és kötelezettségeket.  A 

sportegyesületnek nem magyar állampolgár is tagja lehet. 

Tiszteletbeli tag (különleges jogállású tag): A Közgyűlés bármely tag, vagy az ügyvezető 

javaslatára a sportegyesület tiszteletbeli tagjának választhatja azt a természetes személyt, aki 

elfogadja az alapszabályt, anyagilag nem támogatja a sportegyesületet, és őt a Közgyűlés 

valamilyen oknál fogva a tiszteletbeli tagságra érdemesnek tartja. 
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Pártoló tag (különleges jogállású tag): A sportegyesület pártoló tagja lehet, az a magyar és 

külföldi természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki/amely a sportegyesület céljaival egyetért és azt anyagilag támogatni, kívánja. A 

18. életévét be nem töltött személy pártoló tag lehet. A 18. életévét be nem töltött pártoló tag 

csak törvényes képviselőjének írásbeli hozzájárulásával léphet be az egyesületbe. A kiskorú 

pártoló tag a nagykorúság elérésekor kérelmezheti a rendes tagok közé történő felvételét, az 

Alapszabály VI. 1. pontja szerint. Pártoló tagság adományozásáról, a pártoló tag 

felajánlásainak elfogadásáról Közgyűlés dönt. 

 

Egy személy csak egy jogcímen gyakorolhatja tagsági jogait. 

 

 

VI. 

A tagsági jogviszony keletkezése 

 

 

1. Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az 

egyesület megalakulását és nyilvántartásba vételét követően a tagság a belépési nyilatkozat 

Közgyűlés általi elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az Elnökséghez kell 

benyújtani, aki azt a következő Közgyűlés elé terjeszti, a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, 

nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. A Közgyűlés határozatát annak meghozatalát követő 

15 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon (ajánlott levél útján) kell megküldeni a 

tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye 

nincs. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. 

2. Tagfelvételkor a tag tagsági igazolványt kap, és ismeretet szerez a sportegyesület 

alapszabályában foglaltakról. 

 

VII. 

A tagsági jogviszony megszűnése 

 

1. A tagsági jogviszony megszűnik: 

 a) a tag kilépésével; 

b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával; 

c) a tag kizárásával; 

d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 

 

3. A tag kilépése: A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli 

nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a 

nyilatkozatának az egyesület képviselőjéhez történő megérkezése napján szűnik meg. 

 

4. A tagsági jogviszony egyesület általi felmondása:  

 Ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a 

feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban 

felmondhatja. 

 Felmondható a tagsági jogviszony akkor is, ha a tag több mint hat hónapon keresztül 

elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tagsági 

jogviszony azt követően mondható fel, ha a legalább hat hónapos mulasztás elteltét 
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követően az ügyvezető/elnökség írásban – 8 napos póthatáridő tűzésével és a 

jogkövetkezményekre, azaz felmondásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a 

tagot a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is 

eredménytelen maradt. A felmondás ez esetben is harminc napos határidővel, írásban 

történhet. 

 A felmondásról mindkét esetben az egyesület közgyűlése dönt. A határozathozatal az 

általános szabályok szerint és egyszerű többséggel történik, azzal, hogy 

szavazategyenlőség esetén a felmondási javaslatot elutasítottnak kell tekinteni. A 

felmondásra vonatkozó határozatot a taggal közölni kell, a határozat meghozatalától 

számított 30 napon belül, ajánlott levél útján, vagy más egyéb bizonyítható módon.  

 A tag a felmondásról szóló határozat ellen a közgyűléshez fellebbezhet, a határozat 

kézhezvételétől számított 8 napon belül. A fellebbezést írásban kell előterjeszteni, és 

abban elő kell adni a fellebbezés alapjául szolgáló tényeket, bizonyítékokat, és érveket 

valamint azt, hogy a kizárt tag a határozat megváltoztatását mennyiben kívánja. A 

közgyűlés a fellebbezést 60 napon belül, de legkésőbb a sorrendben következő 

közgyűlésen bírálja el. A fellebbezés elbírálása előtt a tagot meg kell hallgatni a 

közgyűlésen A fellebbezés tárgyában a határozathozatal az általános szabályok szerint 

és egyszerű többséggel történik, azzal, hogy szavazategyenlőség szerint a fellebbezést 

elfogadottnak kell tekinteni, és a felmondást tartalmazó határozatot hatályon kívül kell 

helyezni. A felmondással érintett rendes tag a fellebbezésről való döntésig jogosult az 

egyesületi rendes tagokat megillető jogokat gyakorolni, és köteles az egyesületi rendes 

tagokat terhelő kötelezettségeket teljesíteni. A fellebbezés elbírálása tárgyában 

meghozott határozatot írásba kell foglalni, indokolással és a további (bírósági) 

jogorvoslati lehetőségre vonatkozó tájékoztatással kell ellátni, és a taggal közölni kell, 

a határozat meghozatalától számított 30 napon belül, ajánlott levél útján, vagy más 

egyéb bizonyítható módon. 

 

5. A tag kizárása: A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát, 

szervezeti és működési szabályzatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása, és az 

egyesület céljának veszélyeztetése, valamint a sportegyesülethez méltatlan magatartás 

tanúsítása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv 

kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le.  

 kizárási eljárás: A kizárásra okot adó magatartásról történő tudomásszerzést követően 

bármely egyesületi tag, vagy egyesületi szerv kezdeményezheti a tag kizárását a 

közgyűléshez címzett írásbeli javaslat útján. A közgyűlés a javaslatot 60 napon belül, 

de legkésőbb a következő közgyűlésen megtárgyalja, ennek keretében a kizárásra 

javasolt tagot meghallgathatja és biztosítja számára a védekezés lehetőségét, és 

határozatával dönt a kizárási javaslatról. A határozathozatal az általános szabályok 

szerint és egyszerű többséggel történik, azzal, hogy szavazategyenlőség esetén a 

kizárási javaslatot elutasítottnak kell tekinteni. 

 A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az 

indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, 

továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal 

közölni kell, a határozat meghozatalától számított 30 napon belül, ajánlott levél útján, 

vagy más egyéb bizonyítható módon. 
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VIII.  

A tagok jogai 

 

VIII.1 Az alapító tagok jogai  

Az alapító természetes tagok jogai megegyeznek a rendes tagok jogaival. 

 

VIII.2 A rendes tagok jogai 

Bármely természetes személy  

a)  igénybe veheti a sportegyesület szolgáltatásait, használhatja létesítményeit, felszereléseit a 

működési szabályzat előírásainak megfelelően, 

b)  részt vehet a sportegyesület rendezvényein, 

c)  választhat és választható a sportegyesület tisztségeire, feltéve, hogy nem áll közügyektől 

eltiltó jogerős bírói ítélet alatt,  

d)  szavazati joggal részt vehet a sportegyesület közgyűlésén,  

e)  a sportegyesület testületi ülésein korlátozás nélkül részt vehet, itt véleményt nyilváníthat, és 

javaslatokat tehet.  

 

VIII.3 A pártoló és a tiszteletbeli tagok jogai 

a)  igénybe veheti a sportegyesület szolgáltatásait, használhatja létesítményeit, felszereléseit a 

működési szabályzat előírásainak megfelelően 

b)  részt vehet a sportegyesület közgyűlésén tanácskozási, felszólalási, észrevételezési, 

javaslattételi joggal. 

c)  szavazati joggal nem rendelkezik. 

 

IX. 

A tagok kötelezettségei 

 

IX.1 Az alapító tagok kötelezettségei 

 A sportegyesület célkitűzéseinek megvalósítására törekvés, annak erkölcsi támogatása, ha 

 lehetősége van, úgy anyagi támogatása is.  

 Az alapító természetes tagok kötelezettségei megegyeznek a rendes tagok kötelezettségeivel. 

 

 

 

IX.2. A rendes tagok kötelezettségei  

 A sportegyesületi alapszabály, szervezeti és működési szabályzat betartása. 

 A sportegyesületet célkitűzései megvalósításában segíteni, a közös munkában – 

lehetőségeihez 

 mérten - közreműködni. A sportegyesülethez méltó magatartást tanúsítani. 

 A tagsági díjat határidőben megfizetni. Ennek mindenkori aktuális összegét a közgyűlés 

határozza meg, fizetési határidejét a jelen Alapszabály tartalmazza. 

 A sportegyesület vagyonát, felszereléseit, létesítményeit megóvni és védeni. 

 Károkozás bekövetkezte, vagy ennek veszélye esetén az elnökségnek azt mielőbb és önként 

jelezni. 

 

IX.3 A pártoló tagok kötelességei  

 A sportegyesületi alapszabály, szervezeti és működési szabályzat betartása. 
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IX.4. A tiszteletbeli tagok kötelességei 

 Erkölcsileg támogatni a sportegyesületet és elősegíteni annak tevékenységét. 

 

 

X. 

Az egyesület szervei 

 

1.       Az egyesület szervei: 

a./ Közgyűlés 

b./ Elnökség 

 

A Közgyűlés 

 

 

2. A közgyűlés az egyesület döntéshozó szerve. 

 

A tag jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének 

megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni. 

 

A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés 

összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata 

alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. 

 

3. A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

 

a) az alapszabály módosítása; 

b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 

c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 

d) az éves költségvetés elfogadása; 

e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről 

szóló jelentésének-elfogadása; 

f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az 

egyesülettel munkaviszonyban áll; 

g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, 

vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; 

h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági 

tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való 

döntés; 

i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása; 

j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és 

k) a végelszámoló kijelölése. 

 

4. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik (rendes közgyűlés). Rendkívüli 

közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt - a cél megjelölésével - igényli, vagy a 

tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja. 
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5. A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, 

elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli 

igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes 

küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, 

hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). 

 

A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és 

a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan 

részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat 

kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége 

esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a 

megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára 

tekintet nélkül határozatképes lesz. 

 

A megismételt közgyűlést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - közgyűlés 

időpontját követően, a 15. napon belüli időpontra kell összehívni. A megismételt közgyűlés 

meghívójában utalni kell arra, hogy a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés 

összehívására kerül sor, a napirendi pontok azonosak az előzőleg összehívott közgyűlés 

napirendi pontjaival, valamint a megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül 

határozatképes. 

 

 A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei 

az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend 

kiegészítésének tárgyában az elnökség 3 napon belül dönt. Az elnökség a napirend 

kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a 

kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 3 

napon belül igazolható módon közli a tagokkal. 

 

 Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kiegészített 

napirendi pontok szabályszerű kézbesítése nem állapítható meg, úgy a közgyűlés a napirend 

elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének 

tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor 

hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő 

kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak. 

 

6. Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni 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 került. 

Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 

körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről 

dönteni. 

 

7. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő 

szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni 

kell. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a 
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határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

 

8. A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, 

vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A 

közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt 

szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két 

jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint zárt szavazás elrendelése esetén a két fős 

szavazatszámláló bizottságot. 

 

9. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két 

jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a 

döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a leadott szavazatok számát, ezen belül 

döntést támogatók és ellenzők, illetve a tartózkodók számát.  

 

10. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok 

többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a)  akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 

másfajta előnyben részesít; 

b)  akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c)  aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja; 

e)  aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 

vagy 

f)  aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

11. A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –  

egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Ez a határozathozatali mód vonatkozik az 

éves beszámoló jóváhagyásának módjára is. A közgyűlés a tisztségviselőket titkos szavazással 

választja meg. Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok 

háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának 

módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal 

rendelkező tagok (rendes tagok) háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

 

12. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett 

tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 30 napon belül írásban, igazolható módon is közli. 

. 

 

Elnökség 

 

13. Az elnökség az egyesület 3 (három) elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt 

mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés 

kizárólagos hatáskörébe. 

 

14. Az elnökség tagjait a közgyűlés választja 5 (öt) év határozott időtartamra, az egyesület rendes 

tagjai közül.  
 

 Az elnökség tagjává kizárólag természetes személy választható, aki lehet a jogi személy 

rendes tag képviselője is.  
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 Az elnökség az elnököt maga választja tagjai közül. 

 

  

15. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi 

személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat 

nevében ellátja. 

A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A 

vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető 

tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre 

ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 

Nem lehet vezető tisztségviselő aki  közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) 

bek. i) pont).  Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. 

Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az 

ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az 

eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit 

eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 

16.      Az egyesület törvényes képviseletét az elnökségi tagok látják el. 

           Az elnök és az elnökségi tagok képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános. 

  Az elnök és az elnökségi tagok képviseleti jogukat önállóan látják el, és önálló aláírási 

joggal rendelkeznek. 

 

17. Az elnökség feladata és hatásköre: 

 

a.) az egyesület rendes és rendkívüli közgyűlésének összehívása, 

b.) az egyesület közgyűlése és elnöksége által hozott határozatok végrehajtásának 

szervezése és végrehajtás ellenőrzése, 

c.) olyan nyilvántartás vezetése (Határozatok Könyve) amelyből az elnökségi döntések 

tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya 

megállapítható 

d.) gondoskodni arról, hogy az elnökségi döntés érintettjei számára a határozat 

tértivevényes postai küldemény formájában megküldésre kerüljön,  

e.) az egyesület törvényes és alapszabály szerinti működésének biztosítása és 

felügyelete, 

f.) az egyesület szervezeti és működési szabályzatának, valamint gazdálkodási 

szabályzatának megállapítása és módosítása, 

g.) az egyesület működésével kapcsolatos egyéb szabályzatok megállapítása és 

módosítása, 

h.) az egyesület alkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlása, 

i.) az egyesület fejlesztési tervének, éves munkaprogramjának és költségvetésének 

összeállítása, ill. ha a közgyűlés összehívására nem kerül sor- elfogadása, 

j.) tagfelvételi kérelem elbírálása, 

k.) a más szervezetekkel történő megállapodások jóváhagyása, 

l.) a vállalkozási tevékenység megszervezése, irányítása és felügyelete, 

m.) egyedi döntés arról, hogy a rossz anyagi helyzetben lévő tagot, írásbeli kérelmére 

időlegesen mentesítse a tagdíjfizetés alól, vagy csökkentett tagdíj kötelezettséget 

állapítson meg részére, 
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n.) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, az alapszabály, ill. a 

közgyűlés a hatáskörébe utal. 

 

Az elnökség – megfelelő fedezet birtokában – dönt a költségvetésben nem szereplő,    

valamint az előirányzatokat meghaladó kiadásokról. Előirányzat felhasználási jogkörében 

dönt a költségvetési előirányzatok évközi módosításáról, átcsoportosításáról. 

 

Az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik az egyesület részére ingatlan vagyon 

megszerzése, megterhelése, elidegenítése, hitel felvétele, jogról való lemondás, gazdasági-

vállalkozási tevékenység elhatározása, valamint minden olyan határozat meghozatala, 

amelynek alapján az egyesület számára jelentős vagyoni terhek vagy kötelezettségek 

keletkeznek. 

 

Az elnökség az egyesület szervezeti és működési szabályzatában, vagy egyedi határozattal 

egyéb – más egyesületi szerv kizárólagos hatáskörébe nem tartozó – egyedi ügyet a saját 

hatáskörébe vonhat. 

 

Az elnökség a tevékenységéről az egyesület közgyűlésének beszámolási kötelezettséggel 

tartozik. 

 

 

18.     Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tarja. Az elnökségi 

ülést az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen 

az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon 

történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a 

tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés 

visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). 

 

 Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi 

ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban 

legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat 

kialakíthassák. 

 

19.   Az elnökség határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –  

egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség határozatképes, ha ülésén a 

szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Két elnökségi 

tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat. Az elnökség határozatait az 

elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 15 

napon belül írásban, igazolható módon is közli  

 

 Az elnökség titkos szavazással hoz határozatot a hatáskörébe tartozó személyi kérdésekben, 

illetve bármely elnökségi tag kívánságára. 

 

20.  Az elnökség 2/3-os többséggel hoz határozatot: 

a.) arról, hogy az adott egyedi ügyben milyen döntési(határozati) javaslatot terjeszt a 

közgyűlés elé, annak hatáskörébe tartozó kérdésekben, 

b.) az ügyrendjében meghatározott egyéb esetekben. 
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 A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a)  akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 

másfajta előnyben részesít; 

b)  akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c)  aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja; 

e)  aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 

vagy 

  f)      aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

21.  Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel 

kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről 

beszámolni. 

 

22. Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei: 

a.) az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában részvétel, 

b.) észrevételek, javaslatok tétele az egyesület működésével összefüggő kérdésekben, 

c.) felvilágosítás kérése az egyesülettel, ill. az egyesület más szerveinek működésével, 

  vállalkozási tevékenységével összefüggő kérdésekben, 

d.) javaslattétel rendkívüli közgyűlés, ill. elnökségi ülés összehívására, 

e.) az egyesület képviselete. 

  

23. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás: 

a./ a megbízás időtartamának lejártával; 

b./ visszahívással 

a visszahívás okai lehetnek: 

- jogszabályokat sértő vagy az egyesület alapszabályban rögzített céljaival 

ellentétes vezetői tevékenység kifejtése 

- az egyesülettel szembeni tagdíj megfizetési kötelezettségnek, vagy más 

fizetési kötelezettségnek nem teljesítése 

- amennyiben a tagság minősített többsége a közgyűlésen elégedetlen a 

vezető tisztségviselő munkájával, és kezdeményezi visszahívását. 

c./ lemondással; 

d./ a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

e./ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához 

szükséges körben történő korlátozásával; 

f./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkeztével. 

 

 A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető 

tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy 

működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy 

megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon 

válik hatályossá. 

 

24. Az elnökség működése: 

 Az elnökség maga állapítja meg munkatervét és az ügyrendjét. 
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 Az elnökség az ügyrendben meghatározott időszakonként, de legalább három havonként 

ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök vagy elnökségi tagok egyharmada 

az ok és cél egyidejű megjelölésével kéri. 

 Az elnökség ülései nyilvánosak. 

 Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a számvizsgáló biztost, valamint a 

napirendi pontokban érintetteket. 

 Az elnökség ülését az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó 

kérdésekről – az előterjesztések megküldésével – legalább egy héttel korábban értesíteni kell 

az elnökség tagjait és a meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős esetben az elnök rövidebb 

határidőt is megállapíthat. 

 

XI. Az Egyesület vagyona, gazdálkodása  

 

A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, az egyesületi célt szolgáló befizetés az 

Egyesület vagyonát képezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az Egyesületi tagság bármilyen 

módon történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából térítés nem illeti meg. 

tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagja - a vagyoni hozzájárulásának megfizetésén 

túl – az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával nem felel. 

 

Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, 

illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik. Az Egyesület, gazdálkodása 

során nyereségre nem törekszik, befektetési tevékenységet nem folytat. A tagsági díjakat az 

Egyesület elsősorban - fenntartási,- ügyviteli költségek, valamint az Egyesületet terhelő járadékok 

és adók, megfizetésére használja fel.  

 

Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület tartozásaiért saját 

vagyonával felel.  

 

 

Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén, fennmaradt pénzbeli vagyona, a civil 

szervezetek támogatására való felhasználás céljából a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti meg. A 

civil szervezet végelszámolása, illetve felszámolási eljárása befejeztével - a Ctv. 10/A §. (3) és (4) 

bekezdésekben meghatározott vagyonelemek kivételével - a jogutód nélkül megszűnt Egyesület 

megmaradt nem pénzbeli vagyonáról a végelszámoló, illetve a felszámoló kimutatást készít, 

amelyet megküld a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa részére. A Tanács a gondoskodik a nem 

pénzben rendelkezésre álló vagyonra vonatkozó pályázati eljárás lefolytatásáról. Ezt követően a 

megmaradt nem pénzbeli vagyont a Bíróság - a végelszámolónak, illetve felszámolónak, a Nemzeti 

Együttműködési Alap Tanácsához tett bejelentését követően, a Nemzeti Együttműködési Alap 

Tanácsa által kijelölt kollégium döntése alapján meghirdetett és elbírált, nyilvános pályázaton 

nyertes civil szervezet részére történő tulajdonba adásra vonatkozó javaslata figyelembevételével - 

civil szervezet tulajdonába adja. Ha a fenti pályázati eljárás - a végelszámolónak, illetve a 

felszámolónak a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsához tett bejelentésétől számított - 6 

hónapon belül nem vezet eredményre, a bíróság - a felszámolónak, illetve a végelszámolónak a 

pályázati eljárás sikertelenségéről tett bejelentését követően - a vagyont az állam tulajdonába adja, 

az állami tulajdonosi joggyakorló számára történő vagyonátadással összefüggő intézkedéseket a 

végelszámoló, illetve a felszámoló teszi meg. 

 

Az Egyesület a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év 
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könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával mint 

mérlegfordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni. Az 

üzleti év az alakulás évét követő évtől kezdődően azonos a naptári évvel. A mérleg fordulónapja - a 

megszűnést kivéve - december 31. 

A beszámoló formáját az Egyesület által folytatott tevékenység, az éves összes bevétel (az 

alapcél szerinti tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység összes bevételének) nagysága, 

valamint a könyvvezetés módja határozza meg. 

 

Az Egyesület köteles a Közgyűlés által elfogadott beszámolóját - kötelező könyvvizsgálat 

esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független 

könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap 

utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában 

és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. Az Egyesület 

ezen kötelezettségének a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 

szabályokról szóló törvényben meghatározott módon tesz eleget.A letétbe helyezett beszámolót, a 

civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 

törvényben meghatározott módon kell közzétenni, valamint adatainak lekérdezését a Civil 

Információs Portál számára lehetővé kell tenni. Ha az Egyesület saját honlappal rendelkezik, a 

közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló saját honlapon történő elhelyezésére is. Az Egyesület 

a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő 

második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja. 

 

Az Egyesület javára adománygyűjtő tevékenység folytatható Az Egyesület céljának 

megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és 

legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges 

maradvány összegeket hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a 

rendezvény céljában meghatározott körben használja fel. 

Az Egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, 

illetve más személyek zavarásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. 

Az Egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak az Egyesület írásbeli 

meghatalmazása alapján végezhető. 

Az Egyesület részére juttatott adományokat az adományozó nyilvántartásába beállított könyv 

szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. 

 

 

XII. 

Záró rendelkezések 

 

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), valamint a sportról szóló 

2004. évi I. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 

A jelen Alapszabályt az Egyesület Közgyűlése, a számú határozatával elfogadta, és 

egyidejűleg az Egyesület előző - többször módosított - Alapszabályát hatályon kívül helyezte.  

 

Kelt: Budaörs, 2016. év június hó 03. napján 
 


