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1. Általános rendelkezések 
 
1.1 A Békásmegyeri „Vándor” Kerékpáros Klub (a továbbiakban: Egyesület) az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) és a Polgári Törvényköny (a továbbiakban: Ptk.) és a 
sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján működő civil szervezet, sportegyesület, melynek 
alaptevékenysége a sporttevékenység. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, 
szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 
1.2 A civil szervezet neve: Békásmegyeri „Vándor” Kerékpáros Klub   

A civil szervezet rövidített neve: BVKK 
 
1.3 Székhelye: Budapest III. ker. Lukács György u. 4. IX. 82. 
 
1.4 Az Egyesület önálló jogi személy, a Magyarország területén tevékenykedik. 

 
1.5 Az Egyesület alapításának éve: 1995 
 
1.6 Az Egyesület emblémája: 

 
  
2. Az Egyesület célja, feladatai 
 
2.1 Az Egyesület célja a rendszeres sportolás, versenyzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, a lakossági 

testnevelés és sporttevékenység szervezése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet 
kibontakoztatása. A biztonságos kerékpároszás és kerékpáros közlekedés elterjesztése. 
Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében tömegsport-rendezvényeket, versenyeket, túrákat, 
táborokat szervez, az ilyen célú szervezési felkéréseknek lehetősége szerint eleget tesz. 

2.2 Az Egyesület céljai gazdasági feltételeinek megteremtése érdekében az Egyesület - kiegészítő 
jelleggel - gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet, 
sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi 
tevékenységet (ideértve az Egyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő 
tevékenységként, csak alapcéljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, kizárólag 
másodlagosan végezhet. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése az Egyesület 
alaptevékenységének minősül. 

 
2.3 A közgyűlés jelen Alapszabály elfogadásával felhatalmazza az Egyesület elnökségét, hogy az 

Egyesület működtetése, céljainak megvalósítása érdekében szükség esetén úgy döntsön, hogy 
szponzorálási vagy más kereskedelmi szerződést egy évet meghaladó időtartamra is kössön. 
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3. Az Egyesület tagsága és pártoló tagsága 
 
3.1 Az Egyesület tagjai az alapító tagok. A tagság bővülhet új tag belépésével, megszünhet a tag halálával, 

kilépéssel és kizárással a tagsági jogviszony közgyűlési határozattal történő felmondásával vagy a tag 
kizárásával. 

 
3.2 Az Egyesület tagja lehet minden magyarországi állandó lakhellyel rendelkező magyar állampolgár, 

továbbá aki 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 tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel 
rendelkezik, aki belépési nyilatkozatában vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület céljainak 
megvalósításában, elfogadja az Egyesület Alapszabályát. Kiskorú állampolgár csak szülői 
beleegyezéssel vehető fel tagként az Egyesületbe. 

 
3.3 Az Egyesület pártoló tagságot szervezhet. Pártoló tagként felvehető az, aki belépési nyilatkozatban 

vállalja az Egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatását. 
 
3.4 Az Egyesületbe való belépés és az Egyesületből való kilépés önkéntes. Az egyesületi tagság, pártoló 

tagság belépéssel jön létre, és kilépéssel, a tag halálával, a tagsági jogviszony közgyűlési határozattal 
történő felmondásával vagy a tag kizárásával szűnik meg. 

 
3.5 A tagfelvétel kérdésében az Egyesület elnöksége határoz. Az elnökség ezt a jogkörét az Egyesület 

elnökére átruházhatja. A felvételt megtagadó határozat ellen, amennyiben a határozatot az elnökség 
hozta, a közgyűléshez, amennyiben a határozatot az elnök hozta, az Egyesület elnökségéhez lehet 
fellebbezni, mely fellebbezést a következő közgyűlésen, illetőleg elnökségi ülésen meg kell tárgyalni. A 
tagsági viszony a tagfelvételi kérelem elfogadásának napjával jön létre. 

 
3.6 Az Egyesület tagjairól nyilvántartást kell vezetni. (Tagjegyzék) 
 
3.7 Az Egyesületből való kilépést az Egyesület elnöke részére írásban kell bejelenteni. A kilépési szándékot 

indokolni nem kell, a tagsági viszony a bejelentés kézhezvételének napján szűnik meg. 
 
3.8 A tagsági jogviszony megszüntetése kérdésében az Elnökség javaslatára az Egyesület közgyűlése 

határoz.  
 
3.9 A közgyűlés az Elnökség írásbeli előterjesztése alapján a tagsági jogviszonyt harminc napos felmondási 

idővel felmondhatja, amennyiben a tag tagdíjfizetési kötelezettségét az Elnökség határozata alapján 
megküldött írásbeli felszólítás ellenére elmulasztja a felszólítás kézhezvételétől számított tizenöt napon 
belül pótolni. A közgyűlési határozatot a taggal írásban kell közölni. 

 
3.10 Az Egyesületből való kizárást csak abban az esetben lehet alkalmazni, ha a közgyűlés a tagot a tagságra 

méltatlannak nyilvánítja. Ebben az esetben a tag kizárásáról a közgyűlés határozattal dönt. Méltatlan a 
tagságra,  
a) aki tagsági kötelezettségeit bűncselekmény elkövetésével megszegi és a bűncselekmény 

elkövetését a bíróság jogerősen megállapította, 
b) aki elnökségi határozat alapján kapott írásbeli felszólítás ellenére ismételten olyan súlyosan az 

Egyesület Alapszabályával ellentétes magatartást tanúsít, amellyel az Egyesület alapvető céljait, 
tevékenységét veszélyezteti. 

 A tag kizárását napirendre tűző közgyűlésre az érintett tagot meg kell hívni és számára a hozzászólás 
és a védekezés lehetőségét az ülésen meg kell adni. 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 írásban közölni kell. 
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3.11 A tagsági viszony megszüntetése tárgyában hozott közgyűlési határozat ellen a határozat kézbesítésétől 
számított 15 napon belül a tag jogorvoslatért  közvetlenül a bírósághoz fordulhat. 

 
4. Az egyesületi tagok és pártoló tagok jogai és kötelezettségei 
 
4.1 Az egyesületi tag jogai: 

a) részt vehet az egyesület közgyűlésén, az elnökség tagjainak megválasztásában, továbbá a 
határozatok meghozatalában, 

b) tisztségre választható (képviselettel járó tisztségre csak nagykorúság esetén), 
c) véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az Egyesületet érintő bármely kérdésben. Az Egyesület 

valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag - a tudomására jutástól számított 30 
napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja. 

d) az Egyesület Közgyűlése által meghatározott feltételek szerint részt vehet edzéseken, versenyeken, 
sportrendezvényeken, használhatja az Egyesület emblémáját, megkülönböztető mezét, az egyesületi 
sportszereket és sportfelszereléseket, 

e) részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben, egyesületi munkájáért az elnökség által 
meghatározott körülmények között díjazást kaphat. 

 
4.2 Az egyesületi tag kötelezettségei: 

a) az alapszabály betartása, a közgyűlés határozatainak végrehajtása, 
b) a tagsági díj (vagyoni hozzájárulás) Egyesület bankszámlájára történő átutalással vagy a házi 

pénztárba történő befizetéssel való megfizetése tárgy év március 31-ig, belépő tag esetnén a 
tagfelvételtől számított 30 napon belül, 

c)  a tagsági díj (vagyoni hozzájárulás) mértékét a közgyűlés határozza meg, 
d) az Egyesület jó hírének megóvása, 
e) a tag felelősséget vállal az Egyesület vagyonában vagy létesítményeiben, felszereléseiben 

önhibájából okozott károkért, 
f) sportszerű magatartás. 

 
4.3 Az egyesületi pártoló tag jogai: 

a) javaslatokat, észrevételeket tehet az Egyesület működésével kapcsolatban, 
b) részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben, 

 
4.4 Az egyesületi pártoló tag kötelezettségei: 

c) az alapszabály betartása, 
d) az Egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és vállalt anyagi támogatása, 
e) sportszerű magatartás. 

 
 
5. A közgyűlés 
 
5.1 Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyülés. A közgyűlés a tagok összessége. Minden 

egyesületi tag és tanácskozási joggal minden pártoló tag jogosult résztvenni a Közgyülésen. A 
Közgyülést évente egyszer az elnökségnek össze kell hívnia. Közgyűlést kell összehívni a tagok 20%-
ának a cél megjelölése mellett történő kívánságára, vagy ha azt a felügyelő szerv írásban indítványozza 

 A közgyűlés időpontját az elnökségnek legalább 15 nappal korábban meg kell állapítania, és annak 
helyéről, időpontjáról, napirendjéről a tagokat írásban értesíteni kell, annak érdekében, hogy a 
szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak 
tartalmaznia kell az Egyesület nevét és székhelyét. A közgyűlés a székhelytől eltérő helyre is 
összehívható, amennyiben a székhelyen a közgyűlés megtartására alkalmas tanácsterem nem áll 
rendelkezésre. A meghívót ajánlott levélként vagy visszaigazolható elektronikus levélként kell 
megküldeni. 

 
5.2 A közgyűlésen minden tag egy szavazattal rendelkezik. Szavazati jogát érvényesen az a tag 

gyakorolhatja, akit a közgyűlésen személyesen megjelenik és aláírja a jelenléti ívet. 
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5.3 A Közgyűlés határozatképes, ha az Egyesület tagságának fele +1 fő jelen van. A határozatképességet 
minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Amennyiben egy szavazásra jogosult valamely ügyben nem 
szavazhat, őt a határozatképesség megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni. Határozatképtelenség 
miatt ismételten összehívott közgyűlés 30 napon belül történő másodszori összejövetele során az eredeti 
napirendre felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, amennyiben 
erről a tagokat az eredeti meghívóban már előre tájékoztatták, és közölték a megismételt közgyűlés 
időpontját is. 

 
5.4 A közgyűlés napirendjét az elnökség állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé. A tagok által tett 

javaslatokat a közgyűlés időpontja előtt legalább egy héttel lehet benyújtani az elnökséghez, a napirend 
kiegészítésére vonatkozó kéréssel, a kiegészítési javaslat indoklásával. A napirend kiegészítésének 
tárgyában a közgyűlést összehívó 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. 

 
5.5 A Közgyülés határozatait rendszerint nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivételt képez ez 

alól a szövetség tisztségviselőinek (elnök, elnökhelyettesek) megválasztása és visszahívása. Egy jelölt 
esetén a közgyűlés nyílt szavazással is dönthet. Egyéb személyi kérdésekben a határozatokat titkos 
szavazással kell meghozni. Az Alapszabály módosításához, valamint az Egyesület céljának 
módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló határozathozatalhoz a jelenlevő szavazásra 
jogosultak háromnegyedének "igen" szavazata szükséges, kivéve az Alapszabály 6.8 pontjának 
módosítását, melyen a tisztségviselő választás eredménye külön Alapszabály-módosítás nélkül 
átvezethető. 

 
5.6 A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület 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. 
 

5.7 A közgyűlést az Egyesület elnöke vezeti le. Amennyiben bármelyik szavazásra jogosult tag eltérő 
személyre tesz javaslatot a levezető elnöki tisztség ellátására, a közgyűlés egyszerű többséggel, nyílt 
szavazással dönt a levezető elnök személyéről. A közgyűlés elején a jegyzőkönyvvezető és hitelesítők 
személyén túl három tagból álló szavazatszámláló bizottságot kell választani. A szavazatszámláló 
bizottság tagjaira a jelenlévő tagok közül a közgyűlés levezető elnöke tesz javaslatot. A 
szavazatszámláló bizottság tagjairól a közgyűlés egyszerű többségi, nyílt szavazással dönt. 

 
5.8 A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a 

közgyűlés által kijelölt két hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyvet meg kell őrizni. A jegyzőkönyvnek 
tartalmaznia kell a napirendet, a megjelentek felsorolását, a közgyűlésen elhangzott lényeges 
észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A hozott határozatokról az érintett 
szerveket és személyeket, az Egyesület tagságát harminc napon belül a jegyzőkönyv megküldésével vagy 
körlevélben kell értesíteni. A közgyűlés határozatait az érintettekkel postai úton ajánlott küldeményként 
vagy az átvétel igazolására, visszajelzésére alkalmas elektronikus úton kell közölni. 

 
5.9 A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, valamint átalakulásának kimondása, 
b) az alapszabály és a fegyelmi szabályzat megállapítása, módosítása, 
c) elnökség öt évre szóló megválasztása, visszahívása, , 
d) az éves eseménynaptár jóváhagyása, 
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e) az éves gazdálkodásról szóló beszámoló, az előző éves pénzügyi terv (költségvetés) teljesítéséről 
szóló, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései szerint készített beszámoló 
(mérleg) elfogadása, 

f) az Egyesület éves tevékenységéről az elnökség beszámoltatása, az éves tevékenységről szóló 
beszámoló elfogadása 

g) a tagsági díj összegének, illetőleg a pártoló tagok anyagi hozzájárulása legkisebb mértékének 
meghatározása, 

h) az éves pénzügyi terv elfogadása,  
i) az Egyesület pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének vizsgálatára belső ellenőr kinevezésének 

lehetősége, 
j) mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe utal. 
 
5.10 Rendkívüli közgyűlést kell összehívni 

a) az Egyesület elnökségének határozata alapján,  
b) ha az Egyesület tagjainak egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri,  
c) ha a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv elrendeli, 
d) ha az Egyesület elnöki tisztsége bármilyen okból megüresedik, az elnökség létszáma egyre 

csökken,  
e) ha az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, vagy az Egyesület előreláthatólag 

nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, 
f) ha az Egyesület céljainak elérése veszélybe kerül, 
g) egyéb, az Alapszabályban meghatározott esetben, különösen, ha az évi rendes közgyűlés az 

elnökség beszámolóját nem fogadja el.  
 
5.11 A rendkívüli közgyűlés összehívásáról az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított egy 

hónapon belül dönteni kell és hatvan napon belüli időpontra a rendkívüli közgyűlést ki kell tűzni. A 
rendkívüli közgyűlés napirendjén kizárólag az összehívásra okot adó kérdés szerepel. Az 5.10. pont  e) 
és f) pontjában meghatározott ok miatt összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az okot adó körülmény 
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni. A rendkívüli 
közgyűlésre egyebekben a rendes közgyűlésre vonatkozó szabályok alkalmazandóak.  

 
6. A vezető tisztségviselők választása, összeférhetetlenségi szabályok, kizáró okok 
 
6.1 A vezető tisztségviselőket (elnökség) a közgyűlés öt évre választja.  
 
6.2 Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő feladatait személyesen köteles 
ellátni. 

 
6.3 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 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. 

 
6.4 A vezető tisztségviselők nem lehetnek egymásnak hozzátartozói.  
 
6.5 A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először az Egyesület elnökét, majd a két 

elnökhelyettesét kell megválasztani.  
 
6.6 Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévők szavazatának többségét megszerezte. 

Több jelölt esetén, ha az első választási fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a megválasztásához 
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szükséges szavazatot, újabb választási fordulót kell tartani. Az új választási fordulóban a legkevesebb 
szavazatot kapott jelölt, valamint az a jelölt, aki az érvényes szavazatok 15%-át sem kapta meg, már 
nem vesz részt.  

 
6.7 A közgyűlés által választott tisztségviselő – a megválasztásra vonatkozó szabályok alkalmazásával – 

visszahívható. A visszahívást a tagok 1/3-a kezdeményezheti. A tisztségviselő visszahívható, ha a 
jelen Alapszabályban meghatározott feladatait nem teljesíti vagy egyesületi taghoz méltatlan 
magatartást tanúsít vagy évente az összehívott elnökségi ülések több mint felén nem jelenik meg és 
távolmaradását alapos okkal nem menti ki. A tisztségviselői pozíció megszűnik továbbá a 7.7 pontban 
meghatározott további esetekben, továbbá, ha a tisztségviselővel szemben a Ptk-ban vagy jelen 
alapszabályban meghatározott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok következik be.   

 
6.8 Az Egyesület vezető tisztségviselői a 2016. február 20. napján elfogadott Alapszabály-módosítás 

időpontjában:  
Elnök Szabó László 

 Elnökhelyettes: Bari Tamás 
 Elnökhelyettes: Gedai Gábor 
 
7. Az elnökség 
 
7.1 Az Egyesület tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban az elnökség, mint az Egyesület 

ügyvezetését ellátó testület irányítja. Az elnökség az Egyesület működését érintő valamennyi 
kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek a közgyűlés vagy az Egyesület 
más szervének kizárólagos hatáskörébe tartoznak. A háromtagú elnökséget a Közgyülés öt évre 
választja, titkos szavazással. Tagjai: Elnök és két Elnökhelyettes. 

 
7.2 Az elnökségnek tagja az lehet, aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a 

cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és a közügyek 
gyakorlásától, a vezetői tisztségviselői tevékenység gyakorlásától nincs eltiltva, büntetlen előéletű, és 
a) magyar állampolgár, 
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 

szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, 
vagy 

c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá 
tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 

d) Nem lehet az elnökségnek tagja, aki olyan sportegyesületnél volt elnökségi tag, illetve olyan 
sportvállalkozásnál volt vezető tisztségviselő a sportszervezet megszűnését megelőző három 
évben, mely sportszervezet felszámolással szűnt meg. 

 
7.3 Az elnökség feladata az Alapszabályban meghatározott célok érdekében történő munka szervezése, 

összehangolása, a döntések meghozatala. Az elnökség működési rendjét és formáját - az Alapszabály 
keretein belül - maga határozza meg. 

 
7.4 Az elnökség kiemelt feladatai közé tartozik 

a) az egyesületi tevékenység irányítása, a Közgyülés előkészítése, 
b) az egyesületi sportfejlesztési terv, a költségvetés kidolgozása, az éves program, valamint az 

eseménynaptár elkészítése, 
c) az Egyesület eredményes működéséhez szükséges minél jobb feltételek megteremtése, 
d) fegyelmi jogkör gyakorlása, 

 
7.5 Az elnökség  jogosult a döntéshozatalra az Egyesületet érintő mindazon kérdésekben, amelyeket az 

Alapszabály vagy egyéb jogszabályok nem utalnak más szerv hatáskörébe. Az elnökség tagjai pusztán 
tisztségük után nem, de az elvégzett feladatok és a ráfordított idő arányában, az Egyesület 
költségvetésének és anyagi helyzetének függvényében díjazást kaphatnak. 
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7.6 Az elnökség tagjainak jogai és kötelezettségei: 
a) az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel,  
b) észrevételek, javaslatok tétele az Egyesület működésével kapcsolatban,  
c) felvilágosítás kérése az Egyesület tevékenységével összefüggő kérdésekben,  
d) javaslattétel rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés összehívására,  
e) megbízás alapján az Egyesület képviselete,  
f) az Egyesület határozatainak betartása, végrehajtása,  
g) folyamatos kapcsolattartás az Egyesület tagjaival,  
h) beszámolás az elnökségben vállalt feladatok végrehajtásáról.  

 
7.7 Az elnökségi tagság megszűnik: 

a) a mandátum lejártával, 
b) lemondással, 
c) a cselekvőképességnek a tevékenység ellátásához szükséges körben történő korlátozásával, 
d) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével, 
e) visszahívással, 
f) elhalálozással. 

 
7.8 Az elnök az elnökségi ülést szükség szerint, de legalább félévenként köteles összehívni. Az elnökségi 

ülés időpontját és napirendjét az elnökség tagjaival nyolc nappal az ülés előtt közölni kell írásban 
postai úton ajánlott küldeményként vagy az átvétel igazolására, visszajelzésére alkalmas elektronikus 
úton. Ha bármely elnökségi tag a napirend megjelölésével kéri, az elnök köteles a rendkívüli 
elnökségi ülést tizenöt napon belül összehívni.  

 
7.9 Az elnökségi ülés határozatképes, ha azon mindhárom tag jelen van. A határozatképtelenség miatt 

elhalasztott elnökségi ülést - azonos napirenddel - legalább három nappal későbbi időpontra kell 
kitűzni, ebben az esetben is mindhárom elnökségi tag jelenléte szükséges a határozatképességhez. Az 
elnökség ülései nyilvánosak.  

 
7.10 Az elnökség határozatait nyílt szavazással, legalább két elnökségi tag “igen” szavazatával hozza. Az 

elnökség titkos szavazással hoz határozatot bármely elnökségi tag indítványára.  
 
7.11 Az elnökségi határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület 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. 

 
7.12 Az elnökségi ülésen jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá. A 

jegyzőkönyvet meg kell őrizni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a napirendet, a megjelentek 
felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott 
határozatokat. A hozott határozatokról az érintett szerveket és személyeket, az Egyesület tagságát a 
jegyzőkönyv megküldésével vagy körlevélben 30 napon belül kell értesíteni. Az elnökség határozatait 
az érintettekkel postai úton ajánlott küldeményként vagy az átvétel igazolására, visszajelzésére 
alkalmas elektronikus úton kell közölni. 

  
7.13 Az elnökség köteles a munkájáról a közgyűlésnek beszámolni. 
 
7.14 Az Egyesület Elnöke 

a) vezeti és szervezi az elnökség munkáját, képviseli az Egyesületet, 
b) irányítja és ellenőrzi az Egyesület tevékenységét, irányítja a gazdálkodást, utalványozási jogot 

gyakorol, 
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c) munkáltatói jogkört gyakorol a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint, 
d) intézkedik és dönt a Közgyűlés vagy az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben, 
e) meghatározott, konkrét szervezési esetekben az egyesületet képviselő jogát átruházhatja az általa 

felkért személyre, azonban ilyen esetekben is végső fokon a döntésekért ő felelős. 
 
7.15 Az Egyesület  két Elnökhelyettese együttesen az Elnök távollétében vagy akadályoztatása esetén teljes 

jogkörrel és felelősséggel ellátja az elnöki hatáskörbe tartozó feladatokat. 
 
8. Szakosztályok, szakcsoportok 

 
8.1 Az Egyesületben sportáganként szakosztályok, szakcsoportok működhetnek. A szakosztályok, 

szakcsoportok munkáját szakosztály vezetőség irányítja, munkájukról a vezetőségnek számolnak be. 
Működésük szabályait maguk állítják össze, s az elnökség hagyja jóvá. 

 
9. Az Egyesület gazdálkodása 
 
9.1 Az Egyesület fő bevételi forrásai a tagdíjak, pártoló tagok anyagi támogatása, ezenkívül kitűzött 

céljainak eredményessége érdekében vállalkozási tevékenységet is folytathat. A pénzkezelés szabályait 
az elnökség - a hatályos jogszabályok alapján és a költségvetés keretei között - maga dolgozza ki.  

 
9.2 Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. 
 
9.3 Az Egyesület saját vagyonával felel tartozásaiért. A tagok csak a tagdíjakat, pártoló tagok vállalt anyagi 

támogatásukat kötelesek az egyesületnek megfizetni, az Egyesület tartozásaiért a tagok saját 
vagyonukkal nem felelnek. 

 
9.4 Az Egyesület működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze: 

a) a tagoktól kapott befizetés, a cél szerinti alaptevékenységből származó bevétel, 
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel, 
c) a költségvetési támogatás: 

ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás, 
cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a 

költségvetésből juttatott támogatás, 
cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó 

támogatás, 
cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt 

összege, 
d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel, 
e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány, 
f) befektetési tevékenységből származó bevétel, 
g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel. 

 
9.5 Az Egyesület költségei: 

a) alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek, 
b) b)gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül 

kapcsolódó költségek, 
c) az Egyesület szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció 

költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez 
használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása, 

d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség. 
 
9.6 Az Egyesület gazdálkodása eredményét nem oszthatja fel, azt az alapszabályában meghatározott 

tevékenységére fordíthatja.  
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9.7 Az Egyesület kizárólag alapcéljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet 
vállalkozási tevékenységet. Az Egyesület váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem 
bocsáthat ki, illetve vállalkozásának fejlesztéséhez az alaptevékenységet veszélyeztető mértékű hitelt 
nem vehet fel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel 
törlesztésére nem használhatja fel. Az Egyesület a cél szerinti tevékenységből és a vállalkozási 
tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.  

 
9.8 Az Egyesület alaptevékenységével össze nem függő tevékenységet, valamint alaptevékenységével 

összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve az Egyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) 
csak kiegészítő tevékenységként folytathat.  

 
9.9 Az Egyesület saját maga rendelkezik nevével, címerével, logójával és minden a nevéhez kapcsolódó 

joggal, különös tekintettel a hirdetési, reklám és a tevékenység televíziós, rádiós valamint egyéb 
elektronikus technikákkal történő közvetítésével kapcsolatos jogokra. Az Egyesület hirdetési, reklám, 
illetve közvetítési jogokkal kapcsolatosan egy évnél hosszabb időre szerződést a közgyűlés 
felhatalmazása alapján a  2.3 pontja alapján köthet. 

 
9.10 Az Egyesület költségvetésében előirányzott összegek rendeltetésszerű és a mindenkori pénzügyi 

előírásoknak megfelelő felhasználásáért az ügyvezető elnök a felelős. 
 
10. Az Egyesület megszűnése 
 
10.1 Az Egyesület megszűnik  

a) a közgyűlés döntése alapján jogutódlással, 
b) megszűnésének a közgyűlés általi kimondásával, 
c)  az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, 

és új célt nem határoztak meg, vagy 
d) az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 
e) a bíróság feloszlatja, 
f) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy megállapítja 

megszűnését, 
g) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az Egyesületet a 

nyilvántartásból törlik. 
 
10.2 A közgyűlés nem dönthet az Egyesület feloszlásáról, ha az Egyesülettel szemben lefolytatott 

végrehajtás eredménytelen volt vagy az Egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította. 
 
10.3 Az Egyesület megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról a közgyűlés rendelkezik. Ha a 

vagyonról a közgyűlés nem rendelkezett, továbbá az Egyesület bírósági feloszlatása esetén, a 
hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében az utánpótlás-nevelés támogatására kell 
fordítani. 

 
10.4 Az Egyesületnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a Magyar Olimpiai 

Bizottság igazolja, hogy az Egyesület az állami sportcélú támogatás felhasználásával e törvényben, 
valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően 
elszámolt, vagy azt, hogy az Egyesület állami sportcélú támogatásban nem részesült. 
 

 
11. Záró rendelkezések 
 
11.1 Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a 
Polgári Törvénykönyről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók, továbbá 
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sporttevékenységére a sportról szóló 2004. évi I. törvényt, gazdálkodására a civil szervezetek 
gazdálkodásáról szóló hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.  

 
11.2 Jelen Alapszabályt és az Alapító Nyilatkozatot 2000. február 2-án megtartott közgyűlésen a tagok 

elfogadták, az Alapszabályt a közgyűlés 2016. február 20. napján módosította. 
 
A közgyűlés az Alapszabály módosítását 2016. február 20. napján elfogadta és egységes szerkezetben 
hatályba léptette. 
 
 
Budapest, 2016. február 20. 
 
 
 

……………………………………….. 
Szabó László 

elnök 


