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EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 

 

Az alapszabály mellékletét képező tagjegyzéket aláírók, mint alapító tagok, jelen alapszabály 

elfogadásával megalakítják a következő Egyesületet és elfogadják annak alapszabályát, az 

alábbiak szerint azzal, hogy a Pécsi Törvényszék 1.Pk.60.070/2015/2. számú végzésének is 

egyidejűleg eleget tesznek jelen okiratban (melyet egyidejűleg félkövér és dőlt betűvel jelöl-

nek). 

 

I. 

 

AZ EGYESÜLET ADATAI 
 

1. Az Egyesület teljes neve: Pécsi Női Kosárlabda Rajongók Köre 

 
2. Az Egyesület székhelye: 7624 Pécs Szent István tér 17. 

 

3. Az Egyesület jogállása: Az Egyesület önálló jogi személy. 

 

4. Az Egyesület honlapja: pnkrk.webpecs.hu 

 

5. Az Egyesület alapító tagjainak adatait az alapszabály – elkülönítve kezelt – mellékletét ké-

pező tagjegyzék tartalmazza. 

 

II. 

 

AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGEI 

 

1. Az Egyesület céljai: A pécsi női kosárlabda népszerűsítése. 

 

2. Az Egyesület tevékenységei: 
2.1 A céljai megvalósítására szolgáló, alapcél szerinti tevékenységek: 

 

A pécsi női kosárlabda támogatása, szurkolás és különböző szurkolói programok, gyűlések 

szervezése. Szurkolói ajándéktárgy készítés és értékesítés. A pécsi női kosárlabda hagyomá-

nyainak ápolása és népszerűsítése. 

 

2.2 Gazdasági-vállalkozási tevékenység: 

 

Az Egyesület céljai megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében, a célok meg-

valósításával közvetlenül összefüggő gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, 

amely azonban nem lehet az Egyesület fő tevékenysége. Az ilyen tevékenység végzéséből 

származó bevétel nem haladhatja meg az éves összbevétel 60 %-át.  

 

2.3 Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól függet-

len és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap és nem is 

fogad el. 
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III. 

 

A TAGSÁGI VISZONY 

 

1. Az Egyesületbe felvételüket kérhetik azok a természetes és jogi személyek, akik, illetve 

amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják, egyetértenek vele. Tizennyolcadik életévét be 

nem töltött természetes személy felvételéhez a törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozata is 

szükséges.  

 

Az egyesületi tagság formái: 

a) rendes tagság, 

b) tiszteletbeli tagság, 

c) pártoló tagság. 

 

Az Egyesület azonos típusú tagjait egyenlő jogok illetik meg. Az Egyesület tagjai a Közgyű-

lésen – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján – meghatalmazott 

képviselő útján is részt vehetnek, és gyakorolhatják tanácskozási, illetve – ha ezzel rendelkez-

nek – szavazati jogukat. 

 

2. Az Egyesület rendes tagjává választható az a jogi személy vagy természetes személy, aki a 

belépési nyilatkozatban az Egyesület alapszabályát elfogadja, és a tagsági viszonyból szárma-

zó kötelezettségek teljesítését vállalja. A rendes tagság létrejöttének és fenntartásának feltétele 

a tagdíj határidőben történő megfizetése. 

 

Az Egyesület tagjává választást a jelölt – a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat 

benyújtásával – kérelmezheti. Tizennyolcadik életévét be nem töltött személy esetén a belépé-

si nyilatkozatot a törvényes képviselőnek is alá kell írnia. A nyilatkozathoz mellékelni kell két 

rendes tag ajánlását is. Amennyiben jogi személy kéri felvételét, mellékelni kell a szervezet 

hitelt érdemlő igazolását arról, hogy nevében ki járhat el képviselőként a tagsági jogok gya-

korlása során.  

 

Az ajánlásokkal ellátott belépési nyilatkozatot az Egyesület elnökének címezve kell benyújta-

ni. A kérelmet az Elnökség javaslatára az ügyvezető alelnök terjeszti a Közgyűlés elé, és az 

Egyesület rendes tagjává választásról a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt.  

 

Az Egyesület rendes tagjainak jogai: 

 

a) Részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén, ott tanácskozási (ideértve a felszólalást és a 

kérdések feltételét is), indítványozási, észrevételezési és szavazati jogot gyakorolhat; 

b) Bármely társasági tisztségre választhatnak és megválaszthatók. Tizennyolcadik életévét be 

nem töltött rendes tag csak életkorának megfelelő olyan tisztségre választható, mely képvise-

leti jogosultságot nem keletkeztet;  

c) Jogosultak részt venni az Egyesület rendezvényein; 

d) Igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket; 

e) A testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphatnak. 

 

Az Egyesület rendes tagjainak kötelezettségei: 
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a) Kötelesek megtartani az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, il-

letőleg az Egyesület szerveinek határozatait; 

b) Kötelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt felada-

taikat, és tőlük elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását; 

c) Kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni; 

d) Nem veszélyeztethetik az Egyesület céljainak megvalósulását és az Egyesület tevékenysé-

gét. 

 

3. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet – a Közgyűlés felkérése alapján – az a személy, aki az 

Egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével az Egyesület célkitűzéseit támogatja, 

segíti. A Közgyűlés a felkérésre vonatkozó döntést egyszerű szótöbbséggel hozza meg. 

 

A tiszteletbeli tagok az Egyesület rendezvényeire meghívhatók. A tiszteletbeli tag a Közgyű-

lésen csak tanácskozási joggal vehet részt, tisztségre – a tiszteletbeli tisztségek kivételével – 

nem választható, szavazati joga, tagdíjfizetési kötelezettsége nincs. Köteles betartani az alap-

szabály rá vonatkozó rendelkezéseit, és nem veszélyeztetheti a célok megvalósulását.  

 

Tiszteletbeli tag felvételéről a Közgyűlés dönt egyszerű szótöbbséggel. A tagság a felkérés 

elfogadásával jön létre.  

 

Az Egyesület keretében hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet kifejtett személyek, illet-

ve a tiszteletbeli tagok tiszteletbeli tisztségre választhatók (tiszteletbeli elnök, tiszteletbeli 

társelnök). 

 

4. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes személy vagy szervezet, amely készségét 

fejezi ki az Egyesület tevékenységének rendszeres és folyamatos anyagi támogatására. A pár-

toló tag az Egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. 

 

A jogi személy pártoló tag jogait képviselője útján gyakorolja. A pártoló tag képviselője részt 

vehet az Egyesület testületi ülésein, szavazati joggal nem rendelkezik, tisztség viselésére nem 

választható, tagdíjat nem kell fizetnie, de az általa vállalt vagyoni hozzájárulás szolgáltatására 

köteles. Köteles továbbá betartani az alapszabály rájuk vonatkozó rendelkezéseit, és nem ve-

szélyeztetheti a célok megvalósulását. 

 

A pártoló tag felvételéről a Közgyűlés dönt egyszerű szótöbbséggel. 

 

5.  Bármely rendes tag kérheti a bíróságtól az Egyesület szervei által hozott határozat hatályon 

kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az alapszabályba ütközik. 

 

A határozat hatályon kívül helyezése iránt a határozat meghozatalától számított 30 (harminc) 

napon belül lehet keresetet előterjeszteni –ha a keresetet előterjesztő a határozat meghozatala-

kor jelen volt - az Egyesület székhelye szerint illetékes törvényszék előtt. 

 

Ha a keresetet előterjesztő a határozat meghozatalakor nem volt jelen, a keresetindítási határ-

időt attól az időponttól kell számítani, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett.  

 

A határozat meghozatalától számított egyéves jogvesztő határidő elteltével határozat hatályon 

kívül helyezése iránt peres eljárás nem indítható. 
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Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivé-

ve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett. 

 

6. A tagsági viszony megszűnik: 

 

a) a tag kilépésével, amelyet az Egyesület elnökéhez kell írásban bejelenteni. A tagsági jog-

viszony megszűnésének napja a nyilatkozat átvételének napja. A nyilatkozat átvétele nem ta-

gadható meg. Az átvétel megtagadása esetén a megtagadás tényéről teljes bizonyító erejű ma-

gánokiratba foglalt jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek kelte tekintendő a tagsági viszony 

megszűnése napjának. A kilépés az Egyesület felé fennálló, esedékessé vált tartozásokat nem 

szünteti meg; 

b) a tag kizárásával; 

c) a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

d) a tag bíróság által történt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélése esetén a határozat jog-

erőre emelkedése napjával; 

e) a tagsági jogviszony Egyesület Közgyűlése által történő felmondásával. 

 

6.1 Az Elnökség dönt első fokon a tag kizárása ügyében (egyszerű szótöbbséggel), másodfo-

kon az Egyesület Közgyűlése jár el (egyszerű szótöbbséggel).  

 

Az Elnökség tagjainak, illetve a tiszteletbeli tagok kizárási ügyében első fokon a Közgyűlés 

által megválasztott 3 (három) rendes tagból álló fegyelmi tanács jár el első fokon (egyszerű 

szótöbbséggel), másodfokon pedig a Közgyűlés (egyszerű szótöbbséggel). 

 

A Közgyűlés másodfokú határozata ellen a jelen Alapszabály III. rész 5./ pontjában írtak sze-

rint van helye keresetindításnak. 

 

6.2.1 Kizárható az Egyesület tagjai közül az a tag, aki tevékenységével, magatartásával vagy 

mulasztásával az Egyesület céljainak megvalósulását veszélyezteti (ide nem értve a felmondás 

alapját képező tagdíjfizetési mulasztást). 

 

Kizárás helyett figyelmeztetés is alkalmazható, a tanúsított magatartás súlyosságához, egysze-

ri vagy ismételt jellegéhez igazodóan, az enyhítő és súlyosító körülmények figyelembe véte-

lével. 

 

6.2.2 A tag kizárására irányuló eljárás megindítását bármely tag írásban kezdeményezheti az 

Elnökségnél.  

 

Elnökségi tag kizárásának kezdeményezése esetén az Ellenőrző Bizottság elnökénél kell az 

eljárás megindítását kezdeményezni, aki az elnökségi tag kizárása ügyében jogosult a Köz-

gyűlés összehívására a 3 (három) tagú fegyelmi tanács Közgyűlés által történő megválasztása 

céljából. 

 

A tag kizárása írásbeli kezdeményezése esetén írásban meg kell jelölnie a kezdeményezőnek 

tudomására jutott tényeket és körülményeket, illetve a rendelkezésre álló bizonyítékokat, me-

lyeket csatolni is kell a kezdeményezéshez, illetőleg meg kell jelölni, hogy a bizonyíték hol, 

kinél áll rendelkezésre, honnan szerezhető be. 
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6.2.3 A kizárási eljárás megindításáról az Elnökség dönt (egyszerű szótöbbséggel), elnökségi 

tag esetén a Közgyűlés által megválasztott 3 (három) tagú fegyelmi tanács egyszerű szótöbb-

séggel határoz.  

 

Az eljárás megindítására vonatkozó határozatok ellen jogorvoslatnak helye nincsen, az eljárás 

megindításának megtagadására vonatkozó határozat ellen a jelen Alapszabály III. rész 5./ 

pontjában írtak szerint van helye keresetindításnak. 

 

Kizárási eljárás megindításának a megindításra jogosult Elnökségnek vagy a 3 (három) tagú 

fegyelmi tanácsnak az arra okot adó esemény tudomásra jutásától számított 30 (harminc) na-

pon belül van helye. A 3 (három) tagú fegyelmi tanács esetében a tudomásra jutást a tagok 

Közgyűlés általi megválasztása napjától kell számítani. 

 

Nincs helye kizárási eljárás megindításának, ha a kizárási eljárás megindítására okot adó cse-

lekmény elkövetésétől, magatartás tanúsításától, mulasztástól (együttesen: kizárási eljárás 

megindítására okot adó esemény) számított 1 (egy) év eltelt. Amennyiben az eljárás megindí-

tására okot adó magatartás bűncselekményt is megvalósít, úgy a bűncselekmény elévülési ide-

jén belül lehetséges az eljárás megindítása. (Elévülési szabály.) 

 

6.2.4 Az eljárás alá vont taggal az eljárás megindításáról szóló értesítés tényét, az eljárás meg-

indításának okait és indokait, valamint a rendelkezésre álló bizonyítékokat írásban közölni 

kell, továbbá időt és lehetőséget kell biztosítani számára, hogy védekezését előterjeszthesse, 

bizonyítékait megjelölje, bizonyítási indítványokat tegyen, ezért a tag meghallgatása előtt le-

galább 5 (öt) munkanappal kézbesíteni kell részére a jelen pontban hivatkozott iratokat és bi-

zonyítékokat. 

 

A tagot az Elnökség vagy a 3 (három) tagú fegyelmi tanács kizárást tárgyaló üléséről értesíte-

ni kell, és lehetőséget kell biztosítani számára, hogy védekezését akár szóban, akár írásban 

megfelelően előadhassa, észrevételeket, indítványokat tegyen. A taggal az értesítésben közöl- 

 

ni kell, hogy jogi képviselőt vehet igénybe, illetőleg azt, hogy az ülésről történő távolmaradá-

sa vagy a nyilatkozattétel megtagadása az eljárás lefolytatásának nem akadálya. 

 

Az ülés határnapját az eljárás megindításától számított 30 (harminc) napon belüli időpontra 

kell kitűzni. 

 

6.2.5 Az ülést az elnök, illetőleg a 3 (három) tagú fegyelmi tanácsnak a tagjai sorából válasz-

tott elnöke nyitja meg és vezeti. Ő adja meg, illetőleg vonja meg a szót, és rekeszti be a tár-

gyalást és hirdeti ki a zárt tanácskozásban hozott határozatot. A bizonyítási indítványoknak 

történő helyt adásról vagy azok elutasításáról szótöbbséggel határoznak az Elnökség vagy a 

fegyelmi tanács tagjai. A bizonyítási indítványnak történő helyt adás vagy annak elutasítása 

vonatkozásában önálló jogorvoslatnak nincs helye, azt a határozat elleni fellebbezésben lehet 

sérelmezni. 

 

Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az ülés napjától számított 8 (nyolc) napon be-

lül kell nyomtatott formában írásba foglalni. A jegyzőkönyvet az egyik elnökségi tag vagy a 



 

/ 6 / 

 

fegyelmi tanács egyik tagja vezeti, a nyomtatott formában írásba foglalt jegyzőkönyvet az El-

nökség, illetőleg a fegyelmi tanács tagjai valamennyien aláírják. 

 

6.2.6 Az ülésen megjelent taggal a határozatot nyomban közölni kell szóbeli kihirdetés útján. 

 

6.2.7 A kizárási ügyben hozható határozatok: 

 

6.2.7.1 Az Elnökség vagy a fegyelmi tanács az eljárást megszünteti, ha: 

 

a) megállapítja, hogy az eljárás alá vont tag terhére rótt magatartás kizárási okot nem valósí-

tott meg, 

b) nem volt megállapítható, hogy az eljárás alá vont tag kizárási okot megvalósító magatar-

tást tanúsított, 

c) nem volt megállapítható, hogy a kizárási okot megvalósító magatartást az eljárás alá vont 

tag tanúsította, 

d) megállapítható, hogy a jelen Alapszabály III. rész 6.2.3 pontjában írott elévülési szabá-

lyok ellenére került megindításra és lefolytatásra a kizárási eljárás. 

 

Az eljárás megszüntetése esetén a felmerült költségeket az Egyesület köteles viselni. 

 

6.2.7.2 Ha az Elnökség vagy a fegyelmi tanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont tag ter-

hére rótt magatartás kizárási okot valósít meg: 

 

a) határozatával az eljárás alá vont tagot az Egyesület tagjai sorából kizárja és tagsági köny-

vét egyidejűleg visszavonja, vagy 

b) határozatával az eljárás alá vont tagot az Egyesület tagjai sorából kizárja, de a kizárás vég-

rehajtását 1 (egy) évtől 3 (három) évi próbaidőre felfüggesztheti, amennyiben úgy ítéli meg, 

hogy az eljárás során feltárt tényállás, valamint az enyhítő és súlyosító körülmények összes-

ségéből arra lehet következtetni, hogy a büntetés célja a kizárás végrehajtása nélkül is elérhe-

tő, vagy 

c) írásbeli megrovást alkalmaz, ha és amennyiben az eljárás során feltárt tényállás alapján 

megállapítható, hogy a cselekmény tárgyi súlya csekély, az nem veszélyezteti súlyosan az 

Egyesület célját vagy olyan mértékben kerülnek feltárásra enyhítő körülmények, melyek miatt 

nem indokolt még végrehajtásában felfüggesztett kizárást sem alkalmazni. 

 

Kizárási ok megállapítása esetén azon kizárási ok vonatkozásában felmerült költségeket az 

eljárás alá vont tag köteles viselni, mely vonatkozásában a terhére rótt kizárási okot megálla-

pították. 

 

6.3 Az eljárás alá vont tag a határozatot nyomban tudomásul veheti. Ennek tényét a jegyző-

könyv eredeti példányára rá kell vezetni és az eljárás alá vont tagnak saját kezűleg alá kell 

írnia. 

 

6.4 A határozatnak tartalmaznia kell az eljárás alá vont nevét, születési helyét, idejét, anyja 

nevét, lakcímét, tagsági könyv sorszámát. Tartalmazza a határozat az eljárás során megállapí-

tott tényállást, az alkalmazott jogkövetkezményt, mindezek indokolását, a súlyosító és enyhítő 

körülmények felsorolását, valamint annak indokolását, hogy mely tényt mi alapján tekintett 

bizonyítottnak vagy bizonyítatlannak az Elnökség vagy a fegyelmi tanács, továbbá mely bi-
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zonyítás lefolytatását mellőzte és mi okból. Határozat tartalmazza, hogy az eljárás során me-

rült-e fel költség és annak viselése kit terhel. 

 

A határozatnak tovább tartalmaznia kell az igénybe vehető jogorvoslatról szóló pontos és ki-

fejezett tájékoztatást a jogorvoslati határidő feltüntetésével. 

 

6.5 Az eljárás alá vont tag a határozat ellen a határozat kézhezvételétől számított tizenöt na-

pon belül az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezést jelenthet be. A fellebbezés díjmentes. A 

fellebbezést az elsőfokú határozatot hozó szervhez kell benyújtani. A fellebbezésben meg kell 

jelölni, hogy a határozat megváltoztatását mennyiben és milyen okból kívánja. A fellebbezés 

során olyan új bizonyítékra lehet kizárólag hivatkozni, mely az elsőfokú határozatot követően 

jutott a fellebbező tudomására. 

 

A Közgyűlés összehívására jogosult személy a fellebbezés kézhezvételét követő 30 (harminc) 

napon belüli időpontra a Közgyűlést összehívja. 

 

Az eljárás alá vont tag közgyűlési részvételének lehetőségét biztosítani kell, továbbá lehető-

séget kell adni számára, hogy írásban bejelentett fellebbezését a Közgyűlése előtt is kifejthes-

se, illetőleg azt kiegészíthesse. A másodfokú határozat meghozatala során az eljárás alá vont 

tag nem szavazhat, továbbá nem szavazhatnak azok sem, akik az ügy elsőfokú elintézésében 

részt vettek. 

 

A fellebbezés a fellebbezésről szóló határozatról történő tanácskozásra történő visszavonulá-

sig vonható vissza. 

 

A fellebbezésről szóló határozat szavazása előtt tanácskozást tart a Közgyűlés, mely nem 

nyilvános. 

 

6.6 A Közgyűlés a másodfokú határozatot a jelen lévő szavazásra jogosultak egyszerű több-

ségével hozza. 

 

6.7 Másodfokú határozatok: 

 

A Közgyűlés az elsőfokú határozatot: 

 

a) helyben hagyja, vagy 

b) megváltoztatja azzal, hogy az első fokon alkalmazott jogkövetkezménynél hátrányosabb 

jogkövetkezmény nem alkalmazható, vagy 

c) hatályon kívül helyezi és az első fokon eljárt szervet új eljárásra és új határozat hozatalára 

utasítja. 

 

6.8 A másodfokú határozatnak tartalmaznia kell az eljárás alá vont nevét, születési helyét, ide-

jét, anyja nevét, lakcímét, tagsági könyv sorszámát. Tartalmazza a határozat a másodfokú el-

járás során megállapított tényállást, az alkalmazott jogkövetkezményt, mindezek indokolását, 

azt, hogy az elsőfokú határozatot milyen okból hagyta helyben, vagy milyen okból és meny-

nyiben változtatta meg a másodfokú szerv. Az elsőfokú határozat hatályon kívül helyezése 

esetén köteles a másodfokú szerv megindokolni, hogy mi okból helyezte kívül az elsőfokú 
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határozatot, továbbá köteles iránymutatást adni, hogy mely eljárási cselekményeket kell az 

elsőfokú szervnek lefolytatni a megismételt eljárásban. 

 

A határozat tartalmazza az esetlegesen másodfokon lefolytatott bizonyítás eredményét, illető-

leg, ha másodfokon indítványozott bizonyítást mellőzött a Közgyűlés, úgy ennek indokolását. 

Határozat tartalmazza, hogy a másodfokú eljárás során merült-e fel költség és annak viselése 

kit terhel. A határozat hatályon kívül helyezése esetén a Közgyűlés csak megállapítja a felme-

rült költségeket. 

 

A határozatnak tovább tartalmaznia kell a bírósági jogorvoslatról szóló pontos és kifejezett 

tájékoztatást a jogorvoslati határidő feltüntetésével. 

 

6.9 A határozatok jogereje: 

 

6.9.1 Az elsőfokú határozat jogerőre emelkedik: 

 

a) Ha a 6.3 pont szerint az eljárás alá vont tag a szóban közölt határozatot nyomban tudomá-

sul veszi, vagy 

b) a kézbesítéstől számított 15 (tizenöt) napos fellebbezési határidő lejártával. 

 

6.9.2 A másodfokú határozat jogerőre emelkedik: 

 

a) A másodfokú határozat kihirdetése napján. 

b) Amennyiben az eljárás alá vont taggal szemben kizárást alkalmaztak, úgy a tagsági jogvi-

szony a határozat jogerőre emelkedés napján szűnik meg. 

 

6.10 Bírósági felülvizsgálat: 

 

Az eljárás alá vont tag a másodfokú határozat kézbesítésétől számított 30 (harminc) napon 

belül kérheti az Egyesület székhelye szerint illetékes törvényszéktől a másodfokú határozat 

bírósági felülvizsgálatát és hatályon kívül helyezését jogszabálysértésre hivatkozással, vagy 

arra hivatkozással, hogy a jogerős határozat a jelen alapszabály rendelkezéseit sérti. 

 

6.11 A tagsági jogviszonyt a Közgyűlés 30 (harminc) napos határidővel felmondhatja, ha a 

rendes tag egy naptári évben hat hónapon keresztül az Elnökség írásbeli – póthatáridőt tűző, 

és az ismételt mulasztás jogkövetkezményeire kifejezetten felhívó – felszólítása ellenére el-

maradt a tagdíj megfizetésével. Ugyanez irányadó a pártoló tagra is, ha az általa vállalt va-

gyoni hozzájárulást nem teljesítette. 

 

Az írásbeli felszólításban fel kell hívni a tagot arra, hogy amennyiben a felszólítás alaptalan, 

vagy mulasztását ki kívánja menteni, adja elő az ezekkel kapcsolatos tényeket és bizonyítéko-

kat. A felszólításnak továbbá tájékoztatást kell adni az esetleges fizetési kedvezményekről is.  

 

A határozat ellen a jelen Alapszabály III./ rész 5. pontja szerint van helye bírósági felülvizsgá-

latnak azzal, hogy kizárólag azon tag jogosult a felülvizsgálatra, akinek a tagsági jogviszonyát 

a Közgyűlés felmondta. 

 

A tagsági jogviszony felmondás esetében a felmondási idő leteltével szűnik meg. 
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IV. 

 

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI 

 

1. Az Egyesület szervei 

 

Az Egyesület testületi szervei: 

a) Közgyűlés, 

b) Elnökség, 

c) Ellenőrző Bizottság. 

 

Az Egyesület tisztségviselői: 

a) elnök, 

b) ügyvezető alelnök 

c) gazdasági alelnök, 

d) Ellenőrző Bizottság elnöke és annak tagjai 

 

Az Egyesület vezető tisztségviselőinek az Elnökség tagjai minősülnek. 

 

2. A Közgyűlés 

 

A Közgyűlés a tagok összessége, az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve.  

 

A Közgyűlés rendes és rendkívüli lehet. Rendes Közgyűlést az Egyesület évente egyszer tart. 

 

A Közgyűlés döntéseit ülés tartásával hozza meg. 

 

2.1 Közgyűlés ülés tartásával: 

 

2.1.1 A Közgyűlés ülésének összehívása, a napirend megállapítása, a Közgyűlés helyének ki-

jelölése: 

 

A Közgyűlés ülését az elnök írásban hívja össze. Az írásbeli összehívás történhet postai aján-

lott küldemény útján vagy elektronikus levélben. A Közgyűlést az Egyesület székhelyére kell 

összehívni. Amennyiben a székhelyre történő összehívás bármely okból nem lehetséges, úgy 

az Egyesület mindenkori székhelyének településén belül bármely helyszínre összehívható a 

Közgyűlés.  

 

2.1.2 Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni a tagok legalább egyharmada által aláírt kérelem-

re, melyben megjelölik az összehívás okát és célját.  

 

2.1.3 A Közgyűlést össze kell hívnia akkor is, ha azt az illetékes törvényszék elrendeli. A 

Közgyűlésnek a törvényszék felhívásában írtaknak a törvényszék által előírt határidőben kell 

eleget tenni. 

 

2.1.4 Össze kell továbbá hívni a szükséges intézkedések megtétele céljából akkor is, ha: 
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‒ az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

‒ az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy 

‒ az Egyesület céljainak elérése bármely okból veszélybe került. 

 

A 2.1.4 pontban írott esetekben összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra 

okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni és az intézkedésekre vonat-

kozó határozatokat 30 (harminc) napon belül végrehajtani vagy az Egyesület megszüntetésé-

ről dönteni.  

 

2.1.5 A közgyűlési meghívó tartalmazza a Közgyűlés napirendjét, a Közgyűlés helyét és idő-

pontját, az esetleges megismételt Közgyűlés időpontját. A napirendet a meghívóban olyan 

részletességgel kell megjelölni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt napirendi pon-

tok tekintetében álláspontjukat kialakíthassák.  

 

A meghívóhoz csatolni kell továbbá az írásbeli előterjesztéseket is.  

 

Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább tizenöt nappal az 

ülés időpontját megelőzően írásban – a megküldött meghívó útján – akár postai, akár elektro-

nikus úton értesülnek. 

 

2.1.6 Ha a Közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, a Közgyűlést akkor lehet megtartani, 

ha azon valamennyi részvételre jogosult megjelent, és egyhangúan hozzájárul az ülés megtar-

tásához. 

 

A meghívó és a napirend kézhezvételtől számított 5 (öt) napon belül új napirendi pont felvé-

telét lehet kérni. A határidőben indítványozott napirendi pont a napirend részévé válik. A ha-

táridőn túl érkezett napirendi pontok felvételéről a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz 

azzal, hogy a napirend felvételét kérő tag nem szavazhat az általa indítványozott napirendi 

pont felvételéről. 

 

2.1.7 A Közgyűlés lebonyolítása, határozatképessége, megismételt Közgyűlés 

 

A Közgyűlés megnyitását követően az elnök köszönti, és számba veszi a megjelenteket, meg-

állapítja, hogy a Közgyűlés határozatképességét. A határozatképességet minden napirend sza-

vazásra bocsátásakor vizsgálni kell. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott 

határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagy-

ni. 

 

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak több, mint fele jelen van. 

A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a határo-

zatot elvetettnek kell tekinteni. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, úgy az esetben a megis-

mételt Közgyűlés kezdete és a határozatképtelen Közgyűlés kezdete között legalább 1 (egy) 

óra időnek el kell telnie. A megismételt Közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül ha-

tározatképes, a megismételt Közgyűlés csak a meghívóban közölt és a határidőben a tagok 

által indítványozott napirendek tárgyalására jogosult.   

 

A határozatképesség megállapítását követően egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással meg-

választják a Közgyűlés tisztségviselőit, akik a következők: levezető elnök, a jegyzőkönyv ve-
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zetője, 2 (kettő) fő jegyzőkönyv hitelesítő és 2 (kettő) fő szavazatszámláló. (Ptk. 3: 71. § (1) 

bekezdés d/ pont).   

 

Határozatképesség esetén a Közgyűlés szavaz a napirend esetleges kiegészítéséről. 

 

A Közgyűlést a levezető elnök vezeti, ő adja meg a szót, ő vonja meg a szót, ő bocsátja szava-

zásra a napirendet. Rendzavarás esetén figyelmeztetéssel élhet, illetve ez okból felfüggeszthe-

ti a Közgyűlés ülését.  

 

A napirend ismertetése után a levezető elnök vitára bocsátja az előterjesztett napirendet, meg-

adja a szót a hozzászólóknak, majd szavazásra bocsátja a napirendet. Minden napirendet kü-

lön kell tárgyalni. 

 

A Közgyűlés ülései nem nyilvánosak, azon a tagok és a meghívottak vehetnek részt. 

 

Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbség-

gel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület meg-

szűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes 

szótöbbséggel hozott határozata szükséges. (Ptk. 3: 76. §) 

 

A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hoz-

zátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a ha-

tározat alapján 

 

 kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

 bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben, illetve meghozandó 

döntésben egyébként érdekelt. 

 aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

 akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja; 

 aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll. 
 

A szavazás során elsőként az előterjesztéshez érkezett módosító javaslatokról szavaznak, és 

ez után az elfogadott módosító javaslatokkal egységes szerkezetbe foglalt határozatról sza-

vaznak. A szavazást követően a levezető elnök állapítja meg a szavazás eredményét és szóban 

kihirdeti a döntést. 

 

A határozatokat a meghozatalukat követően nyomban kihirdetés útján ki szóban kell közöl-

ni. A közgyűlésen jelen nem lévő tagokkal és egyéb érdekeltekkel a közgyűlésen hozott ha-

tározatokat akként kell közölni, hogy a határozatokat a közgyűlés megtartását követő 15 

(tizenöt) napon belül írásba kell foglalni és az írásba foglalás napján az egyesület székhe-

lyén jól látható hirdetőtáblán ki kell függeszteni, illetőleg az egyesület honlapján is közzé 

kell tenni 15 (tizenöt) napra. A tagok és az egyéb érdekeltek a meghozott határozatokról az 

egyesület székhelyén másolatot kérhetnek a másolási költség egyidejű megfizetése mellett.  

 

Tag kizárási ügyében hozott másodfokú közgyűlési határozatot a meghozatalától számított 

15 (tizenöt) napon belül írásba kell foglalni és postai úton kell közölni az érintettel a bíró-

sági felülvizsgálat, mint jogorvoslati lehetőség külön feltüntetésével. (Ptk. 3: 71. § (1) be-

kezdés d/ pont).   
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2.1.8 Jegyzőkönyv vezetése 

 
A Közgyűlés egészéről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 

Közgyűlés helyét, idejét, a határozatképesség megállapítását, a Közgyűlés megválasztott tiszt-

ségviselőit, az elfogadott napirendet, a napirend keretében elhangzott hozzászólások összefog-

lalását, a meghozott döntéseket, a szavazati arányt. 

 

2.1.9 A Közgyűlés hatásköre: 

 

a/ Megválasztja és visszahívja az Egyesület testületi szerveinek tagjait (Elnökség, Ellenőrző 

Bizottság), illetve az Egyesület tisztségviselőit, könyvvizsgálóját, továbbá megállapítja eset-

leges díjazásukat; 

 

b/ Határoz az Elnökség által előterjesztett fontos, az Egyesületet érintő ügyekben, és kialakítja 

az Egyesület álláspontját, melyet az Elnökség köteles képviselni; 

 

c/ Elfogadja vagy módosítja az alapszabályt, illetőleg az Egyesület egyéb szabályzatait; 

 

d/ Dönt a rendes, tiszteletbeli és pártoló tagok felvételéről 

 

e/ Dönt a napirend kiegészítéséről, tárgyalja a tagok napirendekkel kapcsolatos észrevételeit, 

indítványait. 

 

f/ Elfogadja az éves költségvetést, az Elnökség szakmai beszámolóját, illetve az éves beszá-

molót (mérleg), annak mellékleteivel együtt. A számviteli beszámoló elfogadásához egyszerű 

szótöbbség szükséges. 

 

g/ Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; 

 

h/ A tagok és korábbi egyesületi tagok, tisztségviselők és más egyesületi szervek tagjai elleni 

kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 

 

i/ Fellebbviteli szervként eljár a tagkizárási ügyekben hozott határozatok másodfokú elbírálá-

sa során. 

 

j/ Döntés más egyesülettel való egyesülés, illetve az egyesületekre való szétválás egyes kérdé-

seiben (egyesülés, illetve szétválás elhatározása, egyesülési – szétválási terv, illetve a kapcso-

lódó számviteli beszámolók, egyesülési – szétválási szerződések elfogadása); 

 

k/ Az Egyesület megszűnésének elhatározása, a végelszámoló kijelölése. 

 

3. Az Elnökség 

 

3.1 Összetétele 

 

Az Egyesület operatív, napi szintű vezetésével kapcsolatos feladatokat a háromtagú Elnökség 

látja el.
 
 Az Elnökséget a Közgyűlés választja 1 (egy) éves időtartamra. Az Elnökség tagjai: az 
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elnök, az ügyvezető alelnök, a gazdasági alelnök. A tagok megbízatása megválasztásuk elfo-

gadásával jön létre. 
 
3.2 Működése 

 

Az Elnökség döntéseit ülés tartásával hozza meg. 

 

Az Elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább naptári félévenként tartja. Az 

Elnökség üléseit az elnök hívja össze írásban, postai úton vagy elektronikus levél útján. Sza-

bályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok legalább nyolc nappal az ülés időpont-

ját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés napirendje megjelölésével. 

 

Az elnökségi ülésre szükség esetén további személyek hívhatók meg. 

 

Az Elnökség ülései nem nyilvánosak, azokon az elnökségi tagokon kívül csak az Ellenőrző 

Bizottság tagjai, az egyesületi tagok, illetve a meghívottak vehetnek részt. 

 

Az elnökségi ülés határozatképes, ha a szavazásra jogosult elnökségi tagoknak több, mint a 

fele jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyen-

lőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.  

 

Határozatképtelenség esetén – legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül – az Elnökség ülését ismé-

telten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor 

határozatképesek, ha azokon az Elnökség tagjainak több, mint a fele jelen van. 

 

Az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell az elnökségi ülés 

helyét, idejét, a jelenlévők számát és személyét, a határozatképesség megállapítását, a napi-

rendet, az elhangzott hozzászólások rövid összefoglalását, valamint a meghozott határozatokat 

és a szavazati arányt. 

 

3.3 Hatásköre 

 

Az Elnökség dönt minden olyan, az Egyesület irányításával kapcsolatos kérdésben, amelyet 

az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 

 

3.3.1 Az Elnökség feladatai: 
 
a/ Ellátja az Egyesület operatív vezetésével, napi ügyeinek vitelével kapcsolatos feladatokat; 

az e körbe tartozó döntéseket meghozza; 
 
b/ Előterjesztést tehet az Egyesületet érintő bármely ügyben a Közgyűlés felé; 

 
c/ Az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 

Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása, elbírálja a tagdíjjal 

kapcsolatos méltányossági kérelmeket; 
 
d/ Tisztségviselő választás előkészítése; 
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e/ Kilépési nyilatkozat átvétele; 
 
f/ Első fokon eljár a tag kizárásával kapcsolatos ügyekben; 
 
g/ Az Egyesületet céljának eléréséhez szükséges napi szintű operatív intézkedések megtétele. 

 

Az Elnökség a két Közgyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről a közgyűlés előtt 

beszámol, beszámolóját a Közgyűlés hagyja jóvá. Az Elnökség döntéseiről és tevékenységé-

ről két Közgyűlés között tájékoztatja az Egyesület tagjait az Egyesület honlapján. 

 

4. Az Egyesület tisztségviselői 

 

4.1 Megbízatási idő  

 

Az Egyesület IV. 1. pont szerinti tisztségviselőit a Közgyűlés 1 (egy) választja, megbízatásuk 

lejárta után újraválaszthatók. A 1 (egy) ciklus közben megszűnő megbízatású tisztségviselő 

helyére megválasztott új tisztségviselő megbízatása a ciklusból még hátralévő időre szól.  

 

4.2 Összeférhetetlenségi szabályok 

 

A vezető tisztségviselőkre és az Ellenőrző Bizottság tagjaira a Ptk. 3:22. §-ában rögzített ösz-

szeférhetetlenségi, illetve kizáró szabályok irányadóak az alábbiak szerint: 

 
3:22. § [A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok] 

(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 ve-

zető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt sze-

mélyre is alkalmazni kell. 

(3) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés bünte-

tésre 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. 

 

4.3 A vezető tisztségviselők feladat- és hatáskörei 

 

A vezető tisztségviselők ügyvezetési feladataikat személyesen kötelesek ellátni. 

 

4.3.1 Az elnök feladatai: 

1. Képviseli az Egyesületet és önállóan rendelkezik a bankszámla felett. 

2. Vezeti az Elnökség üléseit; 

3. Egyesület működésének napi szintű vezetése; 

4. Utalványozási jog önálló gyakorlása. 

5. Rendezvények megszervezése. 

6. Munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület alkalmazottai fölött. 

 

4.3.2 Az ügyvezető alelnök feladatai: 
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1. Képviseli az Egyesületet önállóan, rendelkezik a bankszámla felett együttesen a gaz-

dasági alelnökkel; a gazdasági alelnökkel együttesen gyakorolja az utalványozás jogát; 

2. Az elnök akadályoztatása esetén vezeti az Elnökség ülését; 

3. Tájékoztatja a tagokat az Egyesület munkájáról szóban vagy az Egyesület honlapján 

írásban; 

4. Előkészíti az Elnökség és a Közgyűlés üléseit, gondoskodik a határozatok végrehajtá-

sáról, azokat ellenőrzi. Vezeti a Határozatok Könyvét. 

5. Nyilvántartja a tagságot; 

6. Gondoskodik az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzéséről és azok 

irattározásáról.  

 

4.3.3 A gazdasági alelnök feladatai:  

1. Képviseli az Egyesületet önállóan, rendelkezik a bankszámla felett együttesen az ügy-

vezető alelnökkel; az ügyvezető alelnökkel együttesen gyakorolja az utalványozás jo-

gát; 

2. Nyilvántartja a tagdíjak befizetését, beszedését, mulasztás esetén jelzéssel él az elnök 

felé; 

3. Ellenőrzi a kifizetések szabályszerűségét, ügyel a bizonylati fegyelem megtartására, a 

pénzügyek szabályszerűségére.  

4. Gondoskodik a következő éves költségvetés és az éves számviteli beszámoló terveze-

tének előkészítéséről.  

 

4.4 Az Egyesület első vezető tisztségviselői: 

 

4.4.1 Elnök: Vida György (születési név: Vida György, anyja neve: Bende Franciska, szüle-

tési hely és idő: Budapest, 1963-01-13, adóazonosító jele: 8350753153, lakcíme: 7623 Pécs, 

Rét u. 39/1.) 

 

Ügyvezető alelnök: Páger Balázs (születési név: Páger Balázs, anyja neve: Molnár Gabriella 

Mária, születési hely és idő: Dunaújváros, 1986-06-27, adóazonosító jele: 8436412125, lak-

címe: 2400 Dunaújváros, Móra F. u. 11.) 

 

Gazdasági alelnök: Szepes János Gergely (születési név: Szepes János Gergely, anyja neve: 

Mühl Diána, születési hely és idő: Pécs, 1983-08-22, adóazonosító jele: 8426012329, lakcí-

me: 7633 Pécs, Lugos u. 4.) 

 

5. A képviselet rendje 

 

Az Egyesületet az elnök, az ügyvezető alelnök és a gazdasági alelnök önállóan képviselik és 

önállóan jogosultak a bankszámla felett rendelkezni. 

 

6. Tisztségviselők díjazása 

 

A tisztségviselők a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján részesülhet-

nek rendszeres vagy rendkívüli díjazásban. 
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7. Ellenőrző Bizottság 

 

7.1 Feladatköre, összetétele 

 

Az Egyesület felügyelő szerve az Ellenőrző Bizottság, amely 3 (három) tagból áll. Tagjait a 

Közgyűlés választja 1 (egy) éves időtartamra. A 1 (egy) éves ciklus közben megszűnő megbí-

zatású tisztségviselő helyére megválasztott új tisztségviselő megbízatása a ciklusból még hát-

ralévő időre szól.  

 

A bizottsági tagsági jogviszony a tisztség elfogadásával jön létre. 

 

A bizottsági tag az Ellenőrző Bizottság munkájában személyesen köteles részt venni. 

 

Az Ellenőrző Bizottság tagjai a Közgyűlés egyszerű szótöbbségével hozott határozatával visz-

szahívhatóak, ha tisztségük ellátására méltatlanná válnak.  

 

Az Ellenőrző Bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben a Közgyűlés döntése 

alapján részesülhetnek. 

 

7.2 Működése 

 

Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, műkö-

désére az Elnökség működésének szabályait kell megfelelően alkalmazni. Az Ellenőrző Bi-

zottság ügyrendjét maga állapítja meg. 

 

Az Ellenőrző Bizottság ülései a tagok számára nyilvánosak. Az ülésről jegyzőkönyvet kell 

készíteni. 

 

7.3 Hatásköre 
 

Az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását az Egyesület érde-

keinek megóvása céljából.  

 

Az Ellenőrző Bizottság ellenőrzési tevékenységét utóellenőrzés keretében folytatja, kivéve az 

éves költségvetés és a számviteli beszámoló esetét, melyeket azok Közgyűlés általi elfogadása 

előtt véleményeznie kell. 

 

A tagok jogosultak az Egyesület működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékozta-

tást, illetve felvilágosítást kérni az Egyesület Közgyűlésétől, Elnökségétől, vezető tisztségvi-

selőitől, illetve munkavállalóitól. Az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthetnek, azokat 

megvizsgálhatják és szakértővel, könyvvizsgálóval megvizsgáltathatják.  

 

Az Ellenőrző Bizottság tagjai tevékenységük során nem utasíthatók.
 
A bizottsági tagok az El-

nökség ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek. 

 

Elnökségi tag kizárásának kezdeményezése esetén az Ellenőrző Bizottság elnökénél kell az 

eljárás megindítását kezdeményezni, aki az elnökségi tag kizárása ügyében jogosult a Köz-
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gyűlés összehívására a 3 (három) tagú fegyelmi tanács Közgyűlés által történő megválasztása 

céljából. 

 

Az Ellenőrző Bizottság tagjaira a Ptk. 3: 22. §-ban írtakon túl a Ptk. 3: 26. §-ban írott to-

vábbi összeférhetetlenségi és egyéb szabályok vonatkoznak az alábbiak szerint: 

 
3: 26. § (1) A tagok vagy az alapítók a létesítő okiratban három tagból álló felügyelőbizottság létrehozását 

rendelhetik el azzal a feladattal, hogy az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. 

(2) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátá-

sához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tiszt-

ségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tiszt-

ségviselője. 

(3) A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felü-

gyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. 

(4) Az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a döntéshozó szerv vá-

lasztja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. 

(5) A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető 

tisztségviselőjéhez intézi. 

 

7.4 Az Ellenőrző Bizottság első tagjai: 

 

Elnök: Horváth Richárd Sándor (születési név: Horváth Richárd Sándor, anyja neve: Vörös 

Piroska Ibolya, születési hely és idő: Marcali, 1979-09-17, adóazonosító jele: 8411660095, 

lakcíme: 7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 51., IV/3.) 

 

Tag: Benkő Attila (születési név: Benkő Attila, anyja neve: Lodner Dorottya, születési hely 

és idő: Pécs, 1975-03-17, adóazonosító jele: 8395211457, lakcíme: 7634 Pécs, Pálma u. 15.) 

 

Tag: Perger Csaba (születési név: Perger Csaba, anyja neve: Sztupa Márta, születési hely és 

idő: Pécs, 1981-06-15, adóazonosító jele: 8414383378, lakcíme: 7634 Pécs, Gerbera u. 29.) 

 

V. 

 

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 

 

1. Az Egyesület bevételei: 

 

a) Tagdíjak; 

b) Az Egyesület rendezvényeinek bevételei; 

c) Szurkolói ajándéktárgyak értékesítéséből származó bevétel; 

d) Adományok, támogatások; 

 

2. Az Egyesület tagja belépéskor, illetve tagsági jogviszonya folyamán évente tagdíjat köteles 

fizetni.  

 

A tagdíj mértéke tagonként évi 6.000,- Ft, azaz hatezer forint. Év közben történő belépéskor a 

tagdíj a belépés hónapjától az év hátralévő részére időarányosan számított mértékű, melyben a 

belépés hónapja egész hónapnak számít.  
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A tagdíjat egy összegben előre a tárgyév február 10. napjáig kell megfizetni, készpénzben a 

gazdasági alelnöknek nyugta vagy elismervény mellett történő átadással, vagy közvetlenül az 

Egyesület bankszámlájára történő átutalással.  

 

A tagdíj egy összegben történő megfizetése alól csak az Elnökség adhat felmentést a tag in-

dokolt méltányossági kérelmére, egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával.  

 

A méltányossági kérelem benyújtására az eredeti fizetési határidőig (tárgyév február 10. nap-

ja) van lehetőség.  

 

A méltányossági kérelem elbírálásáról írásban tájékoztatni kell a tagot. Amennyiben az El-

nökség a kérelemnek helyt ad, úgy az esetben meghatározza a részletfizetés hónapjait és az 

egy havi részlet összegét is. 

 

3. Az Egyesület pénzeszközeinek felhasználása 

 

Az Egyesület pénzeszközeinek felhasználására éves költségvetést készít. A következő évre 

szóló költségvetést és az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót a gazdasági alelnök ter-

jeszti a Közgyűlés elé jóváhagyás végett. 

 

A kifizetések az utalványozásra jogosultak rendelkezése alapján teljesíthetők. 

 

Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. 

 

Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért sem mögöttes felelősként sem kezesként hely-

tállási kötelezettséggel nem tartoznak. 

 

VI. 

 

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 
 

Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha:  

 

a) a tagok Közgyűlésen kimondják megszűnését; vagy  

b) az arra jogosult szerv megszünteti, vagy  

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. 

 

Az Egyesület megszűnésének dátuma az Egyesületet megszüntető bírósági határozatban írott 

dátum. 

 

Az Egyesület jogutódlással szűnik meg, ha más egyesülettel egyesül, illetve egy vagy több 

egyesületre szétválik. 

 

Az Egyesület megszűnése esetén a hitelezők kielégítését követően fennmaradó vagyont a 

„Rátgéber Kosárlabda Akadémia” Alapítvány részére kell átadni. 
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VII. 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

1. Jelen alapszabályt az Egyesület alakuló Közgyűlése 2015-08-31 napján fogadta el 1/2015 

08-31 számú határozatával. 

 

2. A tagjegyzék jelen alapszabály mellékletét képezi. 

 

3. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szerveze-

tek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CXLXXV. törvény, illetve a kapcsolódó 

egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak. 

 

4. Jelen alapszabály megszerkesztésével, ügyvédi ellenjegyzésével, valamint az Egyesület 

nyilvántartásba vételére irányuló eljárás megindításával és ezzel összefüggésben az illetékes 

törvényszék előtti képviselettel az Egyesület képviselője (megválasztott elnöke) útján meg-

bízza a dr. Halmos Ügyvédi Irodát (7621 Pécs, Mária u. 29., peter@dravanet.hu, ügyintéző: 

dr. Halmos Péter ügyvéd-irodavezető). 
 
Pécs, 2015-08-31 

 

 

 Vida György s.k.  Páger Balázs s.k.  Szepes János Gergely s.k. 

 elnök    ügyvezető alelnök  gazdasági alelnök 

 

 

Ellenjegyzem Pécsett 2015-08-31 napján: 
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