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Veszprémi Kerékpáros Egyesület

ALAPSZABÁLY
(AZ EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE ÁLTAL 2014. október 01. NAPJÁN
MEGTARTOTT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES
SZERKEZETBEN)
I. Általános rendelkezések
1.) Az egyesület neve: Veszprémi Kerékpáros Egyesület
2.) Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Lövőház u. 17.
3.) Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minden párttól, pártpolitikától
független, a tagok által önkéntesen létrehozott, önkormányzati elven alapuló civil szervezet.
Az egyesület pártoknak anyagi támogatást nem nyújt, és azoktól nem kap, országgyűlési
képviselőt nem állít, és nem támogat, továbbá semminemű pártpolitikai tevékenységet nem
folytat.
4.) Az egyesület Magyarország törvényeit betartva, tagsága akaratának megfelelően
közhasznú szervezetként működik, s ez egyúttal elismeri tagjainak teljes cselekvési
szabadságát. Az egyesület jogi személy.
II. Az Egyesület céljai és feladatai
1.) Az egyesület közhasznú tevékenység keretében a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§(1) bekezdés 15. pontjában a helyi közügyek, valamint
a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé
tartozó sport, ifjúsági ügyek keretein belül az ifjúság szabadidejének hasznos eltöltését,
ifjúság nevelő programot, szenvedélymentes életre való nevelést, szabadidős sport, azon belül
is a kerékpáros sport népszerűsítését látja el.
Ezen célok megvalósítása és a feladatok ellátása, az Egyesület közhasznú tevékenységének
megvalósítása körében az Egyesület a 2011.évi CLXXV. törvény és a 2013.évi V. törvény
rendelkezései alapján, ezen szabályok megtartása mellett jár el, az Egyesület és annak
tevékenysége megfelel a 2011.évi CLXXV. törvény 32.§-ban foglaltaknak.
Az egyesület célja:
Az ifjúság szabadidejének hasznos eltöltése, ifjúság nevelő program, szenvedélymentes életre
való nevelés, szabadidős sport azon belül is a kerékpáros sport és a kerékpározás, mint
szabadidős tevékenység népszerűsítése.
Az egyesület a vonatkozó előírásoknak megfelelően olyan versenyzőket kutat fel és támogat
akik megfelelő szinten képviselik az egyesületet a nemzeti és nemzetközi versenyeken.
Képviseli tagjainak érdekeit.
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Az egyesület feladatai:
a) Az egyesület céljainál körülírt sportág működésének elősegítése, a fejlesztési
célkitűzések meghatározása és gondoskodás a megvalósításukról.
b) A fegyelmi szabályok megállapítása.
c) Tehetséges versenyzők leigazolása, továbbá fejlődésük elősegítése, ehhez támogatás
nyújtása: edzéstámogatás, kerékpáros versenyeken kívüli támogatás a fizikai
kondíció megőrzése érdekében
d) A versenyzők és az egyesületi tagok érdekeinek képviselete.
e) A kerékpáros sport, mint szabadidős tevékenység népszerűsítése, ilyen tárgyú
programok szervezése és támogatása, azokban személyes közreműködés
f) Helyi, megyei és országos versenyek szervezésében és lebonyolításában való
segédkezés.
g) Helyi, megyei és országos versenyeken való részvétel, azokon való részvétel
támogatása, többek között a versenyzéshez szükséges egyesületi ruházat
biztosítása az egyesület egységes megjelenése érdekében, utazás, nevezési díjak és
szállásköltség térítése, valamint a minél eredményesebb versenyzés érdekében a
versenyzéshez használt kerékpárok karbantartásához hozzájárulás nyújtása
h) Felvilágosítás és véleményadás e sportág ügyeiben.
i) A jogszabályban meghatározott, valamint a sportág működési feltételeinek
biztosításával összefüggő egyéb feladatok ellátása.
j) Sportággal kapcsolatos sajtó- és propagandamunka szervezése.
k) Az

ifjúság

szabadidejének

hasznos

eltöltése,

ifjúság

nevelő

program,

szenvedélymentes életre való nevelés, szabadidős sport, azon belül is a kerékpáros
sport népszerűsítése.
l) A kerékpáros sport, mint szabadidős tevékenység népszerűsítése, valamint az egyesület
alapszabályában megfogalmazott célok megvalósítása érdekében reklámtevékenység
folytatása.(szövegszerű módosítás az Egyesület 2009. 11. 16. napján megtartott
közgyűlésén hozott 1/2009. (11.16.) KGY. Hat. Alapján)
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III. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése
Az egyesület tagsága:
1. Az egyesület tagja lehet minden olyan magánszemély, aki az egyesület alapszabályát
magára nézve elfogadja, az egyesület tevékenységét erkölcsileg, anyagilag és tevőlegesen
támogatja, az alapszabályban leírt kötelezettségeket vállalja.
A tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése:
1. Az egyesület tagság felvétellel keletkezik, a felvételről az elnökség dönt.
2. A tagsági viszony megszűnik:
kilépéssel,
törléssel,
illetve a tag halálával.
Kilépés: az elnökségnek eljuttatott írásbeli vagy szóbeli kilépő nyilatkozattal történik. A
tag kilépése esetén is köteles a tagdíjhátralékát megfizetni.
Törlés: amennyiben a tag a tagdíj megfizetéséről az aktuális év március hó utolsó napjáig
nem gondoskodik az elnökség – írásbeli felszólítás után, ha a felszólításban foglalt
határidőig a tag elmaradt befizetését nem teljesíti – törli az egyesület taglétszámából a
tagot.
A törlést kimondó elnökségi határozatról az elnökség elektronikus levélben (email) vagy
szóban közli az érintettel, aki a döntés ellen az egyesület Közgyűléséhez jogosult
fellebbezni, a fellebbezést a következő rendes közgyűlés köteles megtárgyalni.
3. A tagfelvétel kérdésében az egyesület elnöksége határoz. A felvételt megtagadó határozat
ellen az egyesület közgyűléséhez lehet fellebbezni. A jogorvoslati kérelmet a következő
rendes közgyűlésen köteles megtárgyalni, és a vitában dönteni.
4. Az egyesület alelnöke, aki egyben a titkári feladatkört is ellátja, a tagokról nyilvántartást
vezet.
5. Az egyesületi tagok tagdíját a közgyűlés határozza meg, évente.
6. A tagsági viszony megszűnése a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett
kötelezettségek, különösen az elmaradt tagdíj megfizetésének kötelezettsége alól.
IV. A tagok főbb jogai és kötelességei
1. Az egyesület tagjainak jogai:


Részt vehet az egyesület tevékenységében, rendezvényein.



Részt vehet a közgyűlésen, és a közgyűlés határozatában.



Választhat és megválasztható az egyesület szerveibe.



Észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat az egyesület,
valamint annak szervei működésével kapcsolatban.

4



Ajánlásokat tehet az egyesületet, annak szerveit és a sportágat érintő kérdések
megtárgyalására.

2. Az egyesület tagjának kötelezettségei:


Az egyesület fejlődésének és eredményességének elősegítése.



Az egyesület alapszabályának és egyéb szabályainak megtartása és megtartatása.



Az egyesület által kitűzött célok megvalósításának elősegítése.



A kerékpáros sport és a kerékpározás, mint szabadidős tevékenység népszerűsítése.



Tagdíj fizetése.

3. A pártoló tagokra, és az örökös tagokra vonatkozó külön rendelkezések:


Az egyesület pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki az egyesület
munkájában tevékenyen nem kíván részt venni, de az egyesület célkitűzéseit erkölcsileg
és anyagilag támogatja.



A pártoló tag szavazati joggal nem rendelkezik.



Az elnökség ajánlása alapján a Közgyűlés örökös tagi címet adományoz annak a
személynek, aki kiemelkedő teljesítményével, példaadó munkájával az egyesület javát
szolgálta. Az örökös tagság mentesít a tagdíjfizetési kötelezettség alól.
V. Az egyesület szervei, tisztségviselői

1.) Az egyesület legfőbb szerve az egyesület döntéshozó szerve.
2.) A egyesület döntéshozó szervét az elnök évente legalább egy alkalommal köteles
összehívni, amikor is a vezetőség beszámol az éves munkáról, felügyelő bizottság pedig
az éves ellenőrzés eredményéről.
Az egyesület döntéshozó szerve rendkívüli ülést kell tart, ha azt a társaság több mint fele
írásban kéri, az ok és cél megjelölésével.
Az egyesület döntéshozó szervének ülését az elnök hívja össze a tagok részére írásos meghívó
átadásával, postázásával vagy elektronikus úton annak dokumentálásával. A meghívót a Ptk.
3:17.§ rendelkezései szerint kell összeállítani, e jogszabályhely alapján kell megjelölni az
abban foglalt adatokat és napirendi pontokat.
Az egyesület döntéshozó szervének ülései nyilvánosak.
3.)Az egyesület döntéshozó szervének ülései akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint
fele jelen van.
Határozatképtelenség esetén az ugyanazzal a napirenddel ismételten összehívott ülés a
jelenlévők létszámától függetlenül határozatképes, erre a körülményre az eredeti ülésre
szóló meghívóban utalni kell. A második időpont az eredeti értesítésen feltüntetendő.
Az egyesület határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve, ha a
tisztségviselők, a Felügyelő Bizottság megválasztásáról ill. visszahívásáról dönt, ilyenkor a
jelenlévő tagság 3/4 –nek szavazata szükséges az érvényességhez.
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3.) Az egyesület döntéshozó szervének kizárólagos hatáskörébe tartozik - figyelemmel a
Ptk. 3:74.§ és a 3:76.§ rendelkezésire:
a.) Az alapszabály megállapítása, módosítása, melyhez a Ptk. 3:76.§-a értelmében a
jelenlévő tagok 2/3-ának egybehangzó döntése szükséges
b.) Az elnök, az elnökség többi tagja, a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása,
valamint visszahívása.
c.) Az éves tagdíj megállapítása.
d.) Az éves költségvetés megállapítása.
e.) A vezetőség és felügyelő bizottság éves beszámolójának elfogadása.
f.) A Közhasznúsági melléklet - Ectv. és 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerint elfogadása.
g.) Döntés örökös tagi cím adományozásáról.
h.) Az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása, melyhez a
Ptk. 3:76.§-a értelmében a jelenlévő tagok 2/3-ának egybehangzó döntése szükséges
i.) Az egyesület céljának módosítása, melyhez a Ptk. 3:76.§-a értelmében a jelenlévő
tagok 2/3-ának egybehangzó döntése szükséges
j.) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő
az egyesülettel munkaviszonyban áll;
k.) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával
köt
l.) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a
felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés;
m.) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk
megállapítása;
n.) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása
o.) a végelszámoló kijelölése
p.) Döntés mindazon ügyekben, amelyeket az alapszabály közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe utal.
4.) Az egyesület elnöksége:
Az öt fős elnökség a két közgyűlés közötti időszakban működő általános hatáskörű végrehajtó
szerv. Tevékenységéről az egyesület döntéshozó szervének köteles beszámolni.
a.) Az egyesület döntéshozó szerve 4 éves időtartamra választja az egyesület elnökét és a
1vezetőség többi tagját.
Az elnökség tagjai: - elnök,
- alelnök
- gazdasági felelős
- 2 elnökségi tag
b.) Az elnökség működésének módja:
- Az elnökség az egyesület döntéshozó szerve előtt, ill. szükség szerint ülésezik.
- Az elnökség tagjait az elnök hívja össze, írásos meghívó átadásával, vagy postázásával. (A
meghívónak tartalmaznia kell a napirendi pontokat)
- Az elnökség ülései nyilvánosak, azon az elnökségi tagok mellett az egyesület tagjai és
meghívottak is részt vehetnek. A felügyelő bizottság tagjai tanácskozási joggal vesznek
részt az üléseken.
- Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha azon az elnökség tagjainak több mint a fele
jelen van.
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Az elnökség határozatait – a közgyűlésen elfogadott határozatok, a költségvetés
betartásával, annak keretein belül egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza.
Az elnökség döntéseit, határozatait közvetlenül, kézbesítés útján közli az érintettekkel.
Amennyiben a döntés, határozat nyilvánosságra hozható, úgy az elnök gondoskodik arról,
hogy az elnökség határozata kihirdetésre kerüljön.

5.)
a.)
b.)
c.)
d.)

Az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik:
Döntés a tag törléséről, kizárásáról, felvételéről.
Javaslat örökös tagságra.
Az éves költségvetés elkészítése.
Az egyesület éves tevékenységének átértékelése és beszámoló elkészítése a Közgyűlés
számára.
e.) Ideiglenes vagy állandó munkabizottság létrehozása.
f.) Belső szabályzat elfogadása és módosítása.
g.) Közhasznúsági melléklet - Ectv. és 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerint előkészítése és benyújtása közgyűlés felé.
6.) A egyesület tisztségviselői:
a.) Az elnök: szervezi, irányítja és ellenőrzi a vezetőség és a vezetőségi tagok munkáját, a
hozott döntések végrehajtását. Összehívja a közgyűlést, és az elnökségi üléseket.
Képviseli az egyesületet a hatóságok, a magasabb szintű szövetség, társszervek és más, az
egyesülettel kapcsolatban álló szervek előtt.
Önállóan együttműködési szerződéseket köthet, melyről köteles az egyesület döntéshozó
szervének beszámolni. Szabályozza az egyesület napi tevékenységét, a berendezések és a
felszerelések használatát. Munkáltatói jogokat gyakorol az egyesület munkavállalói felett.
Dönt mindazon kérdésekben, amelyek nem tartoznak az egyesület döntéshozó szerve, az
elnökség kizárólagos hatáskörébe, és az egyesület működését szolgálja, így például a más
egyesületekkel történő együttműködésben, illetve a küldöttek választásában magasabb
szintű szövetség közgyűlésre és más együttműködő szervezetekbe. A gazdasági felelőssel
együtt rendelkezik az egyesület bankszámlája felett. Az elnök pontos, és részletes
nyilvántartást vezet az egyesület döntéshozó szerve és az elnökségi üléseken hozott
döntésekről.
(Az egyesület elnöke annak alakulásakor és a 2014. május 29-i tisztújítás alkalmával is
Horváth László)
b.) A alelnök: ellát minden olyan feladatot, amivel az elnök megbízza. Az elnök
közreműködésével közvetlenül szervezi és irányítja az egyesületet, annak munkáját.
Ellátja a titkári feladatokat, és minden olyan adminisztrációs feladatot, amely az egyesület
működésével kapcsolatos. Az elnököt, annak akadályoztatása esetén teljes jogkörben
helyettesíti.
Hatáskörébe tartozik:
 Az érdekvédelmi, koordinációs és szakmai segítségnyújtás feladatainak szervezése és
ellenőrzése.
 Utalványozási és kiadványozási jogkör gyakorlása.
 Az egyesület anyagi- és pénzügyi eszközeinek célszerű és szabályos felhasználásáról,
megőrzéséről való gondoskodás.
(Az egyesület alelnöke 2014. május 29-i tiszújítás óta Tóth András, az egyesület
alakulásakor alelnöki tiszt helyett titkári poszt volt az alapszabály szerint azt akkor Regős
Zoltán töltötte be.)
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c.) Gazdasági felelős: az egyesület alelnökével együttesen felelős az egyesület anyagi és
pénzügyi eszközeinek célszerű, gazdaságos és mindenkori hatályos jogszabályoknak
megfelelő felhasználásáért. Felelős a vonatkozó jogszabályok módosításainak naprakész
figyelemmel kíséréséért. Feladata a teljes gazdasági-, pénzügyi-, könyvelési
kötelezettségek átfogó ellátása. Előkészíti a gazdasági tárgyú döntéseket, gondoskodik
végrehajtásukról. Az elnökkel együtt rendelkezik az egyesület bankszámlája felett.
Elkészíti az éves pénzügyi – gazdasági beszámolót és a közhasznúsági jelentést. Feladatai
szakszerű ellátásáért teljes anyagi felelőséggel tartozik.
(Az egyesület gazdasági felelőse alakulásakor Felber Károly volt, a 2014. május 29-i
tisztújítást kővetően ezt a posztot Prókai Attila tölti be)
A vezetőség elnökét, alelnökét vagy tagját súlyos fegyelemsértés vagy az alapszabállyal
ellentétes magatartás esetén a közgyűlés 2/3 – os többségi szavazattal visszahívja, vagy
kizárhatja a megbízásból.
7.) Az egyesület a tisztségviselők összeférhetetlenségével kapcsolatos szabályok Ptk.3:22.§ és Ectv. 38-39.§:
"(1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
(2) 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.
(3) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
(5) 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.
(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől."
"38.§(1)A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem
vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
(2) Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület
által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél
szerinti juttatás.
(3) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a
személy, aki
a)87 a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az
egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
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c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által
tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően
nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
39. §88 (1) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább
egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.
(2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt."
9.) Felügyelő bizottság:
A felügyelő bizottság 3 tagját az egyesület döntéshozó szerve választja meg 2/3 – os
szótöbbséggel 4 év időtartamra, a tagok maguk közül választanak elnököt. A felügyelő
bizottság évente legalább egyszer ülésezik, üléseit az elnök hívja össze. A bizottság akkor
határozatképes, ha az ülésen legalább két tag megjelent. Határozatait egyszerű szótöbbséggel
hozza. Ügyrendjét maga állapítja meg.
A felügyelő bizottság feladata:
Az egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzése. Ennek során jogosult a
vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy
felvilágosítást kérni, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinteni,
azokat megvizsgálni. A felügyelő bizottság tagja a vezető szerv ülésein tanácskozási
joggal részt vehet. A felügyelő bizottság további jogaira és kötelezettségeire
Magyarország Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. tv. és az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. tv. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
10.) A közhasznú szervezetnek olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből
megállapítható:
 a vezető szerv döntésének tartalma,
 időpontja,
 hatálya,
 a döntést támogatók és ellenzők számaránya.
 Ezen pont rendelkezéseire a fentieken túl az Ectv. 37.§(3) bekezdés c-d. pontjait kell
megfelelően alkalmazni.
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VI. Az egyesület gazdálkodása
1.) Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt kizárólag
alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja. Az egyesület vállalkozási
tevékenységet végezhet, azonban azt csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végezheti.
2.)





Az egyesület vagyona:
Tagdíj,
Támogatások,
Esetleges vállalkozások bevételei
Egyéb bevételek.

3.) A tagdíj évi összegét a közgyűlés évente határozza meg.
4.) Az egyesület gazdálkodása a vonatkozó pénzügyi és egyéb jogszabályok alapján történik.
Az egyesület tulajdonát képezi a közösség által létrehozott vagyon. Az egyesület
tartozásaiért egész vagyonával felel.
5.) Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez az elnök és a gazdasági felelős együttes
aláírása szükséges.
6.) Az egyesület tagjai közül bárki részesülhet tiszteletdíjban, illetve havi díjazásban,
melynek mértékét az elnökség határozza meg.
7.) Az egyesület tisztségviselői és tagjai az egyesület érdekében végzett munkájuk során
keletkezett kiadásaik megtérítésére igényt tarthatnak.
8.) Az egyesület megszűnésére a Ptk. 3:48.§, 3:83-85.§ és az Ectv. 10/A.§ rendelkezései az
irányadók az alábbiak szerint:
"3:48. § [Jogi személy jogutód nélküli megszűnése]
(1) A jogi személy jogutód nélkül megszűnik, ha
a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel
bekövetkezett;
c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
d) az arra jogosult szerv megszünteti
feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.
(2) A jogutód nélkül megszűnt jogi személynek a hitelezők kielégítése után fennmaradt
vagyona a jogi személy tagjait, tagság nélküli jogi személy esetén az alapítói jogok
gyakorlóit illeti meg olyan arányban, amilyen arányban ők vagy jogelődjük a jogi személy
javára vagyoni hozzájárulást teljesítettek.
(3) A jogutód nélkül megszűnt jogi személy tagjai és alapítója a felosztott vagyonból
való részesedésük mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt jogi személy ki nem elégített
tartozásaiért."
"3:83. §7 [Jogutódlással történő megszűnés]
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Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak
egyesületekre válhat szét.
3:84. § [A jogutód nélküli megszűnés okai]
A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület
jogutód nélkül megszűnik, ha
a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
3:85. § [Rendelkezés a fennmaradó vagyonról]
(1)8 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.
(2) 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."
"10/A. §44 (1) A jogutód nélkül megszűnt civil szervezet fennmaradt pénzbeli vagyona,
a létesítő okirat eltérő rendelkezése, valamint - alapítvány esetében - az alapító eltérő
rendelkezése hiányában a civil szervezetek támogatására való felhasználás céljából a
Nemzeti Együttműködési Alapot illeti meg, amelyet a 73. § (2) bekezdés a) pontja alapján
kijelölt szerv kezel. A vagyon felhasználására vonatkozó adatokat a Civil Információs
Portálon nyilvánosságra kell hozni.
(2) A civil szervezet végelszámolása, illetve felszámolási eljárása befejeztével - a (3) és
(4) bekezdésekben meghatározott vagyonelemek kivételével - a jogutód nélkül megszűnt
civil szervezet létesítő okirat vagy jogszabály eltérő rendelkezése, illetve - alapítvány
esetében - az alapító eltérő rendelkezése hiányában megmaradt nem pénzbeli vagyonáról a
végelszámoló, illetve a felszámoló kimutatást készít, amelyet megküld a Nemzeti
Együttműködési Alap Tanácsa részére. A Tanács az (5) bekezdés szerinti eljárásban
gondoskodik a nem pénzben rendelkezésre álló vagyonra vonatkozó pályázati eljárás
lefolytatásáról.
(3) A jogutód nélkül megszűnt civil szervezet, létesítő okirat eltérő rendelkezése,
továbbá - alapítvány esetében - az alapító eltérő rendelkezése hiányában megmaradt
vagyonából a Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti földrészletet a bíróság az állam
tulajdonába adja és elrendeli a Nemzeti Földalapot kezelő szerv részére történő átadását.
(4) A jogutód nélkül megszűnt civil szervezet, létesítő okirat eltérő rendelkezése,
továbbá - alapítvány esetében - az alapító eltérő rendelkezése hiányában megmaradt
vagyonából a kulturális javakról szóló törvény szerinti gyűjteményt, művészeti alkotást,
műkincset és egyéb műtárgyat a bíróság az állam tulajdonába adja, és e vagyonelemek az
állami vagyonról szóló törvény szerinti tulajdonosi joggyakorló által kiírt pályázattal,
ellenérték nélkül, közgyűjtemény vagyonkezelésébe kerülnek.
(5) A (2) bekezdés szerinti 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
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tulajdonba adásra vonatkozó javaslata figyelembevételével - civil szervezet tulajdonába
adja.
(6) Ha az (5) bekezdés szerinti 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 az (5)
bekezdés szerinti 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.
(7) Az (1)-(5) bekezdés szerinti rendelkezéseket kell alkalmazni arra az esetre is, ha a
civil szervezet jogutód nélküli megszűnése esetére a létesítő okirat vagy - alapítvány
esetében - az alapító rendelkezik a fennmaradó vagyon sorsáról, de az e rendelkezésben
kijelölt szervezet
a) jogutód nélkül megszűnt
b) jogutód nélküli megszüntetését eredményező eljárás van ellene folyamatban, vagy
c) a vagyont nem veszi át."
VII. Záró rendelkezések
1.) Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében Magyarország Polgári
Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. tv. és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv.
vonatkozó rendelkezései az irányadóak
2.) Jelen alapszabály módosítást az egyesület 2014. október 01. napján megtartott közgyűlése
fogadta el.
Veszprém, 2014. október 01.

Horváth László
elnök

