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ALAPSZABÁLY
(egységes szerkezetben)
A sportegyesület a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (Civil tv.), a 2013. évi V. törvény a Polgári
törvénykönyvről, és a sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján létrehozott, önállóan működő civil
szervezet, melynek nyilvántartására a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. Tv. irányadó.
Az egyesület a rá vonatkozó jogszabályok, az egyesület alapszabálya és szervei határozatai alapján
végzi tevékenységét. Az alapszabályt az egyesület céljának figyelembevételével kell értelmezni.
Jelen Egyesület a tagok közös, tartós, jelen alapszabályban meghatározott céljának folyamatos
megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy, amely a nyilvántartásba
vétellel jön létre.
I.
Az Egyesület neve, székhelye és jogállása
(1) Az Egyesület neve:

MMAGE Magyar Mid-Amatőr Golf Sportegyesület

(2) Az Egyesület székhelye:

1118 Budapest, Számadó u. 10/4

(3) Az Egyesület működési területe: Országos (Magyarország)
(4) Az Egyesület jogi személy
(5) Az alapítás éve: 2015.
Alapítók az Egyesület alakuló ülésének jelenléti ívét aláíró magán-személyek. Összesen 20 fő.
II.
Az Egyesület célja és feladatai
1./ Az Egyesület céljai:
Az Egyesület elsődleges feladatának tekinti a 30 év feletti korú, a golfot amatőr státuszban játszó
korosztály (a „korosztály”) összefogását, a megfelelő kommunikációs csatornák kiépítését és ezzel
a korosztály információkkal történő ellátását, a golfozók egyéni aktivitásának növelését. Célja
továbbá a golfnak, mint fokozottan egészségmegőrző sportnak széles körben történő
népszerűsítése és ezen keresztül annak tömegbázisának, ideértve az ifjúsági golfozók számának
növelése . Teszi mindezt azért, hogy javuljon a golftársadalom ezen rétegének a sportba vetett hite,
növekedjen a sport által szerzett élménye és nem utolsó sorban az eddigieknél bátrabban
népszerűsítsék kedvenc sportágunkat. A korosztály bázisának növelésén túl céljának tekinti egy
erős, egységes és saját lábán megállni képes válogatott létrehozását és versenyeztetését. Ennek
érdekében megteremti és megszervezi a válogatott szakmai munkájának kereteit (csapatkapitány,
felkészülési terv, versenyeztetés).
Egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára. Az Egyesület az egyesületi cél
megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik és a cél megvalósításával közvetlenül
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összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. Ennek megfelelően az alábbi tevékenységi
köröket végzi:
70.22
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
73.11
Reklámügynöki tevékenység
73.12
Médiareklám
Az Egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között,
és a tagok részére nyereséget nem juttathat. A keletkezett vagyoni eredményt nem osztja fel, azt a
jelen Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja;
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. Az Egyesület sem közvetlen sem
közvetett politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi
támogatást nem nyújt és támogatást azoktól nem fogad el.
2./ Az Egyesület feladatai:
Az Egyesület céljának elérése érdekében a programokat szervez, aktív kapcsolatokat kezdeményez
és ápol más egyesületekkel, sportági szövetségekkel és szervezetekkel, külföldi golfozókat lát
vendégül, találkozókat és kirándulásokat szervez bel- és külföldön egyaránt.
Az Egyesület feladata továbbá
a magyarországi úgy nevezett „MID-AM” korosztályú golfozók összefogása,
Független golfozó közösség létrehozása,
Erős, egységes válogatott létrehozása és versenyeztetése,
Golfösszejövetelek, versenyek szervezése,
Integrálodás a Magyar Golfszövetség rendszerébe,
Bekapcsolódás a nemzetközi MID-AM golféletbe.

3./ Közfeladat megvalósulásának segítése
A fentiekben körülírt közhasznú tevékenységet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13§ (1) 15. pontjában (sport, ifjúsági ügyek), 23. § (4) 8. pontjában
(fővárosi szintű sport és szabadidősport), valamint a 24.§ (5) 17. pontjában (kerületi sport és
szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek) foglalt közfeladatok megvalósulásának közvetett
segítése, előmozdítása érdekében fejti ki.
Az Egyesület által szervezett rendezvények, versenyek, összejövetelek minden golfozó számára
nyitva állnak, ezzel is biztosítva azt, az Egyesület tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú
szolgáltatásaiból.
III.
Az Egyesület gazdálkodása, beszámolási szabályok, adománygyűjtés szabályai
A. Az Egyesület gazdálkodása
1./ Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület alapítója, tagja a vagyoni
hozzájárulásának megfizetésén túl a szervezet tartozásaiért saját vagyonával nem felel.
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2./ Az Egyesület 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 – az Egyesület alaptevékenységének minősül.
Egyesület elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatása céljából nem hozható létre,
ilyen tevékenységet csak a célja megvalósításának előmozdítása érdekében, kiegészítő jelleggel
végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységet nem veszélyezteti, azzal, hogy a
gazdasági-vállalkozási tevékenységből befolyt jövedelmet nem osztja fel, azt kifejezetten és
kizárólag az Egyesület céljának megvalósítására fordítja.
3./ Az Egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt, és vállalhat kötelezettséget, amely nem
veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és működésének fenntartását.
4./ A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek,
azonban önkéntes felajánlással az esetleges tartozások kiegyenlítéséhez hozzájárulhatnak.
5./ Az Egyesület bevételeinek forrása:
a) tagdíjak
b) az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételek
c) 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, önkéntes hozzájárulás;
f) befektetési tevékenységből származó bevétel;
g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.
6./ Az Egyesület költségei, ráfordításai (kiadásai):
a) alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;
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.
Az Egyesület bevételeit a III. A 5./ pont szerinti részletezésben, költségeit, ráfordításait (kiadásait)
a III. A 6./ pont szerinti részletezésben elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván.
Az Egyesületnek az alapcél szerinti tevékenységéből, illetve a gazdasági-vállalkozási
tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten kell
nyilvántartani.
Az Egyesület nyilvántartásaira egyebekben a rá irányadó könyvvezetési szabályait kell alkalmazni.

4
Az Egyesület a gazdasági-vállalkozási tevékenységgel összefüggő immateriális javak és a tárgyi
eszközök értékcsökkenési leírását tárasági adó alapjának meghatározásakor a társasági adóról és
az osztalékadóról szóló törvény szerint veheti figyelembe.
7./ A tagdíj mértéke:
A tagdíj mértékét évente a közgyűlés határozza meg. A tagdíjat a tagok minden tárgyév március 31.
napjáig egyösszegben kötelesek megfizetni az egyesület bankszámlájára.
8./ Az Egyesület a tevékenységi célja szerinti gazdasági-vállalkozási tevékenységét és az abból
származó eredmény megállapítását a 2011. évi CLXXV. Törvényben foglaltak, valamint a rá
irányadó, egyéb hatályos jogszabályok szerint végzi.
9./ Az Egyesület az államháztartás alrendszereiből igénybe vett támogatási lehetőségeket, azok
mértékét és feltételeit a helyi sajtó útján nyilvánosságra hozza. Az Egyesület által nyújtott cél szerinti
juttatások bárki által megismerhetőek.
B. Beszámolási szabályok
1./ Az Egyesület működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek
lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával, mint mérlegforduló
nappal a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni. Az üzleti év azonos
a naptári évvel.
2./ A beszámoló formáját az Egyesület által folytatott tevékenység, az éves összes bevétel nagysága,
valamint a könyvvezetés módja határozza meg.
3./ Az Egyesület köteles a közgyűlés által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági
mellékletét az üzleti év mérlegfordulónapját követő 5. hónap utolsó napjáig a civil szervezetek
bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben
meghatározott módon letétbe helyezni és közzétenni.
4./ Ha az Egyesület saját honlappal rendelkezik a közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló
saját honlapon történő elhelyezésére is akként, hogy a saját honlapon közzé tett adatok folyamatos
megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő 2. üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig
biztosítja.
5./ Az Egyesület beszámolója tartalmazza:
a) a mérleget (egyszerűsített mérleget),
b) az eredménykimutatást (eredménylevezetést),
c) kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet.
6./ Az Egyesület beszámolójára egyebekben a számvitelről szóló törvény, valamint az annak
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.
C. Adománygyűjtés szabályai:
1./ Az Egyesület javára adománygyűjtő tevékenység folytatható.
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2./ Az Egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak az Egyesület írásbeli
meghatalmazása alapján végezhető és nem járhat az adományozók, illetve más személyek
zavarásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével.
IV.
Az Egyesület tagjai
1./ Az Egyesület nyílt szervezet, amely nyilvántartott tagsággal rendelkezik. Az Egyesület tagja lehet
bármely természetes és jogi személy, aki elfogadja az Egyesület alapszabályát, belépési szándékát a
belépési nyilatkozat aláírásával kifejezésre juttatja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek
teljesítését vállalja. Az Egyesületbe rendes tagként való belépéshez továbbá két tag írásos ajánlása
szükséges, melyből az egyik ajánlás alapító tagtól kell, hogy érkezzen. Az első évben az Egyesületbe
rendes tagként való belépéshez két alapító tag ajánlása szükséges.
A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja, a tagsági jogok forgalomképtelenek és nem
örökölhetőek. Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik,
kivéve a jelen Alapszabályban meghatározott tiszteletbeli tagságot.
2./ Az Egyesület tagsága rendes és tiszteletbeli tagokból áll.
a./ A rendes tagság keletkezése:
Az Egyesületbe rendes tagként történő belépés önkéntes, és a fenti IV.1 pontban írt ajánlási
feltétel teljesülése esetén kérelmezhető. Az egyesületi tagság az alapításkor az Egyesület
nyilvántartásba vételével, az alapítást követően a belépési kérelemnek a közgyűlés általi
elfogadásával keletkezik. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.
A belépéshez a belépési nyilatkozat aláírása szükséges. A felvétel kérdésében a közgyűlés a
szavazati joggal rendelkezők kétharmados többségével dönt.
b./ A tiszteletbeli tagság keletkezése:
Tiszteletbeli tag lehet minden természetes, illetve jogi személy, akit a közgyűlés erre
méltónak talál és, akit az Egyesület tagjai választanak meg e tisztségre az Egyesület
tevékenységével összefüggő területen kifejtett munkája alapján. A tiszteletbeli tag az
Egyesület szerveibe nem választhat és az egyesületi szervek döntéshozatalában csak
tanácskozási joggal vehet részt.
3./ A tagok jogai:
a./ A rendes tag jogai:
Az Egyesület rendes tagjait egyenlő jogok és egyenlő kötelezettségek illetik meg. Minden
rendes tag jogosult az Egyesület tevékenységében, a közgyűlés munkájában részt venni,
azon felszólalni, indítványokat tenni, részt vehet az Egyesület rendezvényein, választhat és
választható az Egyesület szerveibe, észrevételt tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesületet
érintő bármely kérdésben. Részt vehet az Egyesület és a saját szakosztálya tevékenységében,
rendezvényein, a vonatkozó szabályok betartásával használhatja az Egyesület nem kizárólag
versenysporthoz kötődő létesítményeit, felszereléseit.
b./ A tiszteletbeli tag jogai:
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Az Egyesület szerveibe nem választhat, nem választható és az egyesületi szervek
döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehet részt, azonban az Egyesületet érintő
kérdésekben véleményt nyilváníthat, észrevételeket tehet.
4./ A tagok kötelezettségei:
a./ A rendes tag kötelezettségei:
Az Alapszabály rendelkezéseinek, a vezető szervek határozatainak betartása, az Alapszabályban
meghatározott tagi kötelezettségek teljesítése, a közgyűlés által megállapított tagdíj befizetése,
továbbá az Egyesület céljaihoz kapcsolódó etikai követelmények betartása.
A tag nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület tevékenységét.
b./ A tiszteletbeli tag kötelezettségei:
Az Egyesület céljai megvalósításának elősegítése, az Egyesület erkölcsi támogatása, illetve a
vállalt anyagi és egyéb támogatás teljesítése.
5./ A tagsági viszony megszűnése:
a./ A tag kilépésével
A tag tagsági jogviszonyát az Egyesület Elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor,
indokolás nélkül megszűntetheti, amely az Elnökhöz való megérkezése napján válik hatályossá.
b./ a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával
Amennyiben a tag tagdíjfizetési kötelezettségének a tagdíjhátralékra vonatkozó fizetési felhívás
megküldését követő 30 napon belül nem tesz eleget, úgy a tag a 31. naptól ún. passzív státuszba
kerül. A passzív státusz maximum hat hónapig tarthat. Ez idő alatt a tag szavazati jogot a
közgyűlésen nem gyakorolhat. A passzív státusz a tagdíjhátralék megfizetését követő naptól
aktív státusszá válik. Amennyiben a passzív státusz időtartama alatt a tag a lejárt esedékességű
tagdíjhátralékát nem fizeti meg, úgy az Egyesület a tagsági jogviszonyt 30 napos határidővel
írásban felmondhatja. A felmondásról az Egyesület közgyűlése dönt, a jelenlévők egyszerű
szótöbbségével. A felmondási idő a közgyűlés határozatának a tag részére történő írásbeli
megküldésének napjától kezdődik. Amennyiben a tag az írásban kiküldött határozatot kétszeri
kézbesítést követően nem veszi át, úgy a felmondási idő a határozat kiküldésétől számított 8.
naptól kezdődik.
c./ A tag kizárásával
A tagnak a jogszabályt, az Egyesület Alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy
ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés – bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv
kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le.
A közgyűlés a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozott határozattal kizárhatja azokat a
tagokat, akik jogszabályt, vagy Alapszabályt, vagy közgyűlési határozatot súlyosan vagy
ismételten sértenek magatartásukkal.
A kizárásról szóló döntés előtt a közgyűlés köteles meghallgatást tartani. A közgyűlés a
meghallgatás után a bizonyítékokat egyenként és összességében értékeli és alakszerű indoklást is
tartalmazó írásbeli kizárási határozatot hoz. Az indokolásban fel kell tüntetni a kizárás alapjául
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szolgáló bizonyított tényeket és tájékoztatni kell a tagot a jogorvoslati lehetőségről. A taggal
az írásbeli határozatot közölni kell, amely a kézbesítéssel válik hatályossá.
A közgyűlés döntése ellen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:35-3:36 §-a
alapján bírósági felülvizsgálatra van lehetőség. A tag, az Egyesület vezető tisztségviselője és
felügyelőbizottsági tagja kérheti a bíróságtól a tagok vagy a jogi személy szervei által hozott
határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a jelen Alapszabályba
ütközik. A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított 30 napon belül
lehet keresetet indítani az Egyesület ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett,
vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított 1 éves,
jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. Ha a határozatot az Egyesület vezető
tisztségviselője támadja meg és a Egyesületnek nincs más olyan vezető tisztségviselője, aki a
képviseletét elláthatná, az Egyesület perbeli képviseletére a bíróság ügygondnokot rendel ki. A
határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására halasztó
hatálya nincs. A bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a határozat végrehajtását
felfüggesztheti.
A kizárandó tag a kizárással kapcsolatos iratokba betekinthet, azokról másolatot kérhet.
Kizárás esetében az Egyesület 30 napon belül köteles a kizárt taggal elszámolni.
d./ A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
6./ Az Egyesület tagjairól a Főtitkár nyilvántartást vezet.
V.
Az Egyesület szervezeti felépítése,
és a vezető tisztségviselőkre vonatkozó rendelkezések
I./ Az Egyesület szervezete
A./ Közgyűlés
1./ Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés. A tagok a Ptk., más jogszabály vagy az
Alapszabály alapján őket megillető döntési jogköröket a tagok összességéből álló testületben, a
közgyűlésen gyakorolják.
A közgyűlés döntéseit ülés tartásával hozza. A közgyűlés a tagok
összességéből áll, melyben a rendes tagok szavazati joggal, a tiszteletbeli tagok tanácskozási joggal
vesznek részt. A tagok a közgyűlés rendjének megfelelően jogosultak felszólalni, kérdéseket
feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.
A közgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon kívül és az elnökségen kívül a közgyűlés összehívására
jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal
rendelkező személyek vehetnek részt. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.
Az elnökség bármikor összehívhatja a rendkívüli közgyűlést, ha ezt indokoltnak tartja, továbbá a
rendkívüli közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetve ha azt a tagok
legalább 1/3-a az ok és a cél megjelölésével kéri.
2./ A közgyűlést az elnökség meghívó küldésével hívja össze. A meghívónak tartalmaznia kell az
Egyesület nevét és székhelyét, a közgyűlés idejének és helyszínének megjelölését, valamint a
közgyűlés napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a
szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
A meghívót a közgyűlés megtartása előtt legalább 15 nappal kell a tagoknak írásban, igazolható
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módon megküldeni. 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 kézbesítésétől számított 5 napon belül a tagok és az Egyesület szervei a
közgyűlést összehívó személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A
napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó elnökség jogosult dönteni. Ha az
elnökség a kérelmet elfogadja, a kérelem tárgya bekerül a napirendbe. Ha a kérelemről az elnökség
nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát
megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. A napirend kiegészítésére vonatkozó
javaslat elfogadása esetén a kiegészített napirendi pontokat azok meghozatalától számított kettő
napon belül igazolható módon közli a tagokkal az elnökség.
A közgyűlésen csak a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat,
kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés
megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
A közgyűlést az Egyesület Elnöke, akadályoztatása esetén a közgyűlésen megjelent tagok nyílt,
egyszerű szavazattöbbséggel hozott határozat alapján megválasztott valamelyik tag, mint levezető
elnök vezeti.
Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, azt akkor lehet megtartani, ha a közgyűlésen a
részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és egyhangúlag hozzájárul a közgyűlés
megtartásához.
3./ A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavaztok több, mint felét képviselő
szavazásra jogosult tag részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
A tagok a közgyűlésen szavazással hozzák meg határozataikat. 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,
f.
aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben
g.
aki passzív tag.
A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével
hozzák meg.
Határozatképtelenség esetén 8 napon belül megismételt közgyűlést lehet tartani, mely a megjelentek
számára tekintet nélkül az eredeti napirendi pontokban határozatképes azzal, hogy a szavazati joggal
rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbségéhez kötött határozatok meghozatala ügyében nem
dönthet a közgyűlés.
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A megismételt közgyűlés időpontját is megjelölő eredeti meghívóban a határozatképességet érintő
szabályokra a tagokat figyelmeztetni kell.
4./ Az Egyesület Alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel,
nyílt szavazással hozott határozata szükséges.
Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a
szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel, nyílt szavazással hozott
határozata szükséges.
A közgyűlés bármely kérdésben titkos szavazással dönt, ha azt a szavazásra jogosult tagok 1/3-a
vagy az elnökség indítványozza.
Az egyéb kérdésekben a közgyűlés határozatait a jelen lévők szótöbbségével, nyílt szavazással hozza
meg. Szavazategyenlőség esetén újból szavazásra bocsátják az adott kérdést, amennyiben ez esetben
is szavazategyenlőség alakul ki, úgy a kérdést elvetettnek tekintik.
Titkos szavazás esetén a közgyűlés nyílt, egyszerű szótöbbségű határozatával kettő
szavazatszámlálót választ, akik a szavazatokat értékelik és eredményét a közgyűlés elé tárják.
5./ Az Egyesület közgyűléseiről jegyzőkönyv készül.
A közgyűlés megkezdésekor a jelen lévők egyszerű szavazattöbbségével a közgyűlés megválasztja a
közgyűlés tisztségviselőit, azaz – az elnök akadályoztatása esetén – a levezető elnököt, a
jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyv hitelesítőt. A jegyzőkönyv tartalmazza a közgyűlés helyét
és idejét, a napirendi pontokat, a meghozott határozatok tartalmát, a támogató és az ellenző
szavazatok számát minden határozathozatalnál. A határozatokat a levezető elnök azok
meghozatalát követően nyomban szóban kihirdeti. A jegyzőkönyvet a közgyűlés levezető elnöke, a
jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés által választott két jegyzőkönyv hitelesítő tag írja alá.
6./ Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Elnök vagy a Főtitkár
engedélyével indokolt esetben bárki betekinthet. Az Egyesület működése, szolgáltatásai
igénybevételének módja illetve beszámolói közlése nyilvánosan történik.
7./ A közgyűlés hatásköre:
a) az Alapszabály módosítása,
b) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
d) éves pénzügyi terv megtárgyalása, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló,
a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített beszámoló megtárgyalása
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámoló – ezen belül az elnökségnek 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;
k) a végelszámoló kijelölése
l) tag belépési kérelmének elfogadása;
m.) tagdíj mértékének megállapítása,
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n.) dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket az Alapszabály a hatáskörébe utal.
B./ Elnökség
1./ Az elnökség hét tagból áll. Az elnökség az elnökét maga választja tagjai közül. Két közgyűlés
között az elnökség intézi és szervezi az Egyesület operatív munkáját. Az Egyesület ügyvezetését
az elnökség látja el, így az Egyesület vezető tisztségviselői az elnökség tagjai.
2./ Az elnökség tagjai
a.)
b.)

az Elnök
elnökségi tagok.

3./ Az elnökség tagjai és elnöke 5 éves határozott időtartamra:

Név: Krämer András - Elnök
An.: Kósa Zsuzsanna
Lakcím: 8273 Monoszló, Fő utca 21/A.
Név: Zilahy Csaba
Lakcím: 1067 Budapest, Teréz krt. 29. IV./35.
Név:Sátori Ferenc
Lakcím: 2065 Budapest, Zrínyi Miklós utca 54.
Név: Briglovics Gábor
Lakcím: 2483 Gárdony, Barabás Miklós utca 10.
Név: Movik Gabriella
Lakcím: 1061 Budapest, Andrássy út 41.
Név: Bertényi Balázs
Lakcím: 1118 Budapest, Rétköz utca 57/a.
Név: …………………………………
Lakcím: ………………………………..

4./ Az elnökség feladata:
a) az Egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés
hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) az Egyesület jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők
megválasztatásának előkészítése, a Főtitkár kinevezése;
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése;
g) az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
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h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása; a tag kizárásáról valamint a fegyelmi eljárásról szóló közgyűlési határozat
elleni fellebbezés elbírálása
j) az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k) az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte
esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
m) taggal szembeni kizárási eljárás lefolytatása.
5./ Az elnökség tevékenységét díjazás nélkül végzi, készpénzkiadásai megtérítésére azonban igényt
tarthat.
Munkájuk elismeréseképpen a közgyűlés alkalmanként tiszteletdíjban részesítheti őket.
6./ Az elnökségi tagokat a közgyűlés választja nyílt szavazással 5 évre. Az elnökségi tagok újra
választhatóak. Az elnökség döntéseiről olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelyből a döntés
tartalma, időpontja és hatálya valamint a döntést támogatók illetve ellenzők száma megállapítható.
Az elnökség döntéseit köteles az érintettekkel írásban közölni, illetőleg döntéseit az Egyesület
székhelyén közzétenni.
7./ Az elnökség szükség szerint, de legalább évente egyszer tart ülést.
8./ Az elnökség ülését az Elnök hívja össze.
Az elnökség ülései nem nyilvánosak. Az elnökségi ülésre a meghívót az elnökségi ülés tervezett
napja előtt legalább 8 nappal korábban írásban és igazolható módon el kell az elnökség részére.

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 meghívónak tartalmaznia kell az egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi ülés idejét és helyét, az
ülés napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a
szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
Az elnökség határozatképes, ha azon legalább 4 (négy) tag jelen van. Határozatképtelenség esetén
az elnökséget – ugyanazzal a napirenddel – legkésőbb 15 napon belül megismételt ülésre újra össze
kell hívni. A megismételt ülés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
Az elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
Az elnökség döntéseiről olyan nyilvántartást köteles vezetni - “Elnökségi Határozatok Könyve”-,
amelyből a döntés tartalma, időpontja és hatálya valamint a döntést támogatók illetve ellenzők
száma megállapítható.
Az elnökség döntéseit köteles az érintettekkel írásban közölni, illetőleg döntéseit az Egyesület
székhelyén közzétenni legalább 30 napra.
Az elnökségi ülésről jegyzőkönyv készül, melyet az elnök a soron következő elnökségi üléssel
ismertet.
9./ Az elnökség tevékenységéről évente beszámol a közgyűlésnek.
C./ Elnök
1./ Az Egyesület ügyvezetését az elnök látja el, aki az Egyesület ügyintéző és képviseleti joggal
rendelkező tagja, képviseleti jogát önállóan gyakorolja. Az elnök a közgyűlések közötti időszakban
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irányítja az operatív munkát, előkészíti a közgyűlések napirendjére tűzött kérdéseket. Az Elnök
felügyeli a Főtitkár munkáját, illetve jogosult a közgyűlés hozzájárulásával az Egyesület nevében
szerződéseket kötni.
Az Elnök ügyvezetési tevékenységét az Egyesület érdekének megfelelően köteles ellátni. Az Elnök
az ügyvezetési tevékenysége során az Egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott
kárért való felelősség szabályai szerint felel az Egyesülettel szemben.
Az Elnök az elnökség tagjaként működik.
Az elnökség két ülése közötti időszakban intézkedik a halaszthatatlan ügyekben, előkészíti az
elnökségi ülések napirendjére tűzött kérdéseket.
Tevékenységéről évente beszámol a közgyűlésnek.
2./ Az Egyesület első elnöke öt éves határozott időtartamra:

Név: Krämer András
An.: Kósa Zsuzsanna
Lakcím: 8273 Monoszló, Fő utca 21/A.
Az Elnök köteles a közgyűlés összehívását kezdeményezni az elnökségnél 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.
A fentiek alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni.
3.
A közgyűlés egyszerű szótöbbséggel tiszteletbeli elnököt vagy elnököket választhat meg az
elnöki tisztséget a múltban betöltött azon jelenlegi vagy volt tagok közül, akik az Egyesület alapítása,
működtetése és céljainak elérése érdekében kiemelkedően maradandót alkottak. A tiszteletbeli
elnök az elnökség döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehet részt, azonban az Egyesületet
érintő kérdésekben véleményt nyilváníthat, észrevételeket tehet. A tiszteletbeli elnöki rang
határozatlan időre megilleti viselőjét. A tiszteletbeli elnöki kinevezés megszűnik lemondással, a
tiszteletbeli elnök halálával, cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával, közgyűlés általi visszavonásával – ez utóbbi csak akkor, ha a cím viselője
nyilvánvalóan méltatlanná válik a tisztségre.

D./ FŐTITKÁR
Az elnökség az Egyesülettel munkaviszonyban vagy megbízási viszonyban álló Főtitkárt nevez ki
határozott vagy határozatlan időtartamra az alábbi feladatok elvégzésére.
1.) A Főtitkár feladata és hatásköre:
- az Egyesület adminisztratív munkáinak ellátása, belső szervezetének vezetése.
- honlap karbantartása,
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a közgyűlési, elnökségi és felügyelő bizottsági határozatok tárának vezetése, amelyből a
döntések tartalma, időpontja, hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya (és
ha lehetséges a személye is) megállapítható.
- versenyek lebonyolítása, ranglista publikálása, elnökségi ülések jegyzőkönyvének
elkészítése és megőrzése,,
- nemzeti és nemzetközi szervekkel való kapcsolattartás,
- az Egyesület által kötött szerződések és más kötelezettségvállalások teljesítése, a
harmadik személyek által teljesített kötelezettségek teljesítés igazolása az Elnök felé,
- az Elnök által fizetésre elfogadott (utalványozott) számlák kifizetése iránti
intézkedés, ideértve a bankszámla feletti rendelkezés jogát is,
- az Egyesület munkavállalóival szemben a munkáltatói jogkör gyakorlása,
- minden, az Elnök vagy az elnökség által a Főtitkár számára megszabott feladat
teljesítése.
Az Elnök vagy az elnökség a saját hatáskörébe eső feladatok kapcsán jogosult egyes feladatokra
vagy feladatok meghatározott körére eseti vagy állandó meghatalmazást adni a Főtitkárnak, aki
köteles az ilyen feladatokat ellátni és a tevékenység eredményéről a megbízónak rendszeresen
beszámolni.
II. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó rendelkezések
Az Egyesület vezető tisztségviselői az Elnök, és az elnökség további tagjai.
1./ A vezető tisztségviselőkkel szembeni követelmények és kizáró okok
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
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 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.
2./ A vezető tisztségviselőket az Egyesület tagjai közül kell választani és a vezető tisztségviselői
megbízás a tisztségnek a megválasztott személy által történő elfogadásával jön létre.
3./ Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás:
- határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával,
- megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével,
- közgyűlés általi visszahívással
- lemondással,
- vezető tisztségviselő halálával,
- vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával,
- a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
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4./ Az Egyesület tagjai a közgyűlésen 2/3-os szótöbbséggel, nyílt szavazással hozott határozattal a
vezető tisztségviselőt bármikor, indoklás nélkül visszahívhatják.
5./ A vezető tisztségviselő megbízatásáról az Egyesülethez címzett és a közgyűléshez intézett
nyilatkozattal bármikor lemondhat.
Ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja a lemondás az új vezető tisztségviselő
megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá.
VI.
Felügyelő Bizottság
1./ Az alapítók ezennel három tagból álló felügyelőbizottság létrehozását rendelik el azzal a
feladattal, hogy az ügyvezetést az Egyesület érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A
felügyelőbizottság testületként működik; az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját
megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között.
A felügyelőbizottsági tag megbízatása öt évre szól. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a
megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni.
2./ A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja,
akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a
hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.
A felügyelőbizottságnak nem lehet tagja az Egyesület munkavállalója.
3./ A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni.
A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem
utasíthatóak.
4./ Az első felügyelőbizottság tagjai: 2015. március 23. napjától 2020. március 23. napjáig

Elnök:
Név: Krämer András
An.: Kósa Zsuzsanna
Lakcím: 1118 Budapest, Számadó u. 10/4
Név: Mester Miklós Ernő
Anyja neve: Popper Mária Lídia
Lakcím: 2000 Szentendre, Tél utca 1/b.
Név: Kővári István Sándor
Anyja neve: Dimbauer Júlia
Lakcím: 1121 Budapest, Lidérc u. 9.
Név: Mester Miklós Ernő - Elnök
Lakcím: 1031 Budapest, Iringó utca 19.
Név: Törőcsik Attila
Lakcím: 2045 Törökbálint, Udvarhely utca 8.
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Név: Dr. Kővári István
Lakcím: 1121 Budapest, Lidérc utca 9.
5./ A felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés választja. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az
elfogadással jön létre.
6./ A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát
az Egyesület elnökéhez intézi.
7./ A felügyelőbizottság jogköre
Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a
felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.
Ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a
felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.
Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba
ütközik, ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a gazdasági társaság
érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés
megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.
8./ A felügyelőbizottság működése
A felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt.
A felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha az ülésen legalább két tag jelen van.
A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, és azt Egyesület közgyűlése hagyja jóvá.
A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.
Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, az elnök a felügyelőbizottság
rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szerv ülését.
A felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket
megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.
A felügyelőbizottság az Egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a
vezető tisztségviselőktől és az Egyesület munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az Egyesület
fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és
szakértővel megvizsgáltathatja.
9./ A felügyelőbizottság tagjainak felelőssége
A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő
teljesítésével az Egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség
szabályai szerint felelnek az Egyesülettel szemben.
Kötelező felügyelőbizottságot létrehozni, ha a tagok több mint fele nem természetes személy, vagy
ha a tagság létszáma a száz főt meghaladja.
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A felügyelőbizottság feladata az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és az
egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.
VII.
Fegyelmi jogkör gyakorlása
1./ Az elkövetett fegyelmi vétség esetében az Egyesület tagjai felett a közgyűlés gyakorolja a
fegyelmi jogkört.
2./Fegyelmi vétségnek minősül:
a./ ha a tag vagy a vezető tisztségviselő az egyesületi szabályok ellen vét, az Egyesület
alapszabályában foglalt kötelezettségét szándékosan és súlyosan megszegi,
b./ a versenyeken sportszerűtlenül viselkedik, valamint az Egyesület értékeiben szándékosan kárt
okoz,
c./ fegyelmi vétséget követ el az is, aki az Egyesület tevékenységének körében vagy azzal
összefüggően:
- bűncselekményt követ el;
- magának, másoknak vagy sportszervezetének jogtalan előnyt szerez, illetve másoknak jogtalan
előnyt nyújt, valamint ezek bármelyikére kísérletet tesz;
- egyesületi taghoz nem méltó magatartást tanúsít;
- az Egyesület tevékenységével kapcsolatos hivatalos iratot meghamisít, felhasznál, vagy ezek
valamelyikét megkísérli.
3./ A közgyűlés a vizsgálatról jegyzőkönyvet vesz fel és az ügyeket írásbeli határozattal zárja le.
4./ A fegyelmi eljárás során a közgyűlés a következő büntetéseket alkalmazhatja:
a./ tag figyelmeztetése
b./ tagsági jogok gyakorlásának felfüggesztése legfeljebb 12 hónapra
5./ A fegyelmi döntés előtt a közgyűlés köteles meghallgatást tartani. A közgyűlés a meghallgatás
után a bizonyítékokat egyenként és összességében értékeli és alakszerű indoklást is tartalmazó
írásbeli határozatot hoz. Az indokolásban fel kell tüntetni a fegyelmi büntetés alapjául szolgáló
bizonyított tényeket és tájékoztatni kell a tagot a jogorvoslati lehetőségről. A taggal az írásbeli
határozatot közölni kell, amely a kézbesítéssel válik hatályossá.
Az érintett a fegyelmi határozat tekintetében bíróságtól kérheti a tagok vagy a jogi személy szervei
által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő
okiratba ütközik. A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított 30 napon
belül lehet keresetet indítani a jogi személy ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett,
vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított 1 éves,
jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. Ha a határozatot a jogi személy vezető
tisztségviselője támadja meg és a jogi személynek nincs más olyan vezető tisztségviselője, aki a jogi
személy képviseletét elláthatná, az Egyesület perbeli képviseletére a bíróság ügygondnokot rendel
ki. A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására
halasztó hatálya nincs. A bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a határozat végrehajtását
felfüggesztheti.
A tag a fegyelmi határozattal kapcsolatos iratokba betekinthet, azokról másolatot kérhet.
VIII.
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Az Egyesület képviselete
Az Egyesület képviseletét az Elnök látja el, aki kívülálló harmadik személy irányában, illetőleg
államigazgatási, bírósági és egyéb szervek előtt önállóan jogosult eljárni.
IX.
Az Egyesület megszűnése
1./ Az Egyesület megszűnése:
 jogutódlással történő megszűnés: az Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át,
csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.
 jogutód nélküli megszűnés:
o határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
o megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéshez kötött és e feltétel
bekövetkezett;
o a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését, vagy
o az arra jogosult szerv megszünteti és a jogi személy vagyoni viszonyainak
lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi
személyt a nyilvántartásból törli,
o az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
o az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
2./ Rendelkezés a fennmaradó vagyonról
- Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők 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.
- A sportegyesület 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.
- A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában
rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon
feletti rendelkezési jog az Egyesület törlésével száll át az új jogosultra.
3./ A vezető tisztségviselők felelőssége jogutód nélküli megszűnés esetén
- Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e
minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági törléstől
számított egy éven belül - az Egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag
vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett
adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.
- Az Egyesület jogutód nélküli megszűnését megelőző két évben a vezető tisztségviselők az
Egyesület megszűnésétől számított két évig egyetemlegesen kötelesek helytállni az Egyesület
hitelezőivel szemben mindazon tartozásokért, amelyeket az Egyesület vagyona vagy a vagyoni
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hozzájárulást nem szolgáltató egyesületi tagoknak a jogi személy általános szabályai szerinti
helytállási kötelezettsége nem fedezett.
4./ A csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szabályait a Civil
törvény 10. §-ában foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A civil szervezet végelszámolására a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény (Ctv.)
rendelkezéseit a Civil törvény II. fejezetében foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

X.
Záró rendelkezések
1./ Jelen egységes szerkezetű Alapszabályt az Egyesület 2020. június 06. napján megtartott
közgyűlése elfogadta.
2./ A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a 2013. évi V. tv-ben, a 2011. évi CLXXV.
tv-ben, a 2004. évi I. tv.-ben foglaltak, valamint a hatályos pénzügyi, vagyonkezelési és számviteli
szabályok az irányadók.
Kelt: Budapest, 2020. június 06.
…….……………………………….
Krämer András
elnök
Alulírott jogi képviselő igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege
megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának. A módosítások félkövér és

dőlt betűkkel jelölve.
Ellenjegyzem Budapesten, 2020. évi június 06. napján:

Dr. Lex Annamária
ügyvéd
KASZ: 36064572

