SZABADIDŐSPORT-ESEMÉNYSZERVEZŐK ORSZÁGOS
SZÖVETSÉGE
ALAPSZABÁLYA
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Az egyesület neve, székhelye, működési területe

Az egyesület neve: Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége
Az egyesület rövidített neve: SZEOSZ
Az egyesület székhelye: 1106 Budapest, Maglódi út 12/b.
Az egyesület működési területe: Magyarország
Az egyesület elektronikus levélcíme: info@szeosz.hu
Az egyesület különös formája: szövetség (Civil tv. 4. § (1) bekezdés).

Az egyesület célja szerinti besorolása: szakmai, gazdasági érdek-képviseleti
tevékenység (Civil nyilv. tv. 20. § (1) bekezdés h) pont)
2.

Az egyesület célja és feladata

2.1. Az egyesület célja:
Egészséges életmód népszerűsítése keretében a hazai szabadidősport-események
fejlesztése, szabadidősport esemény szervezésével foglalkozó szervezetek érdekeinek
képviselete, a rendezvények lebonyolításához kapcsolódó jogszabályi háttér rugalmasabbá
tétele, kiemelten a következők tekintetében:
• a Magyarországon működő, szabadidősport-szervezéssel foglalkozó szervezetek
munkájának segítése;
• sportolás népszerűsítése, szervezése, fejlesztése;
• éves szabadidős eseménynaptár összeállítása, promotálása;
• résztvevők statisztikájának elkészítése
• tagjainak támogatása és érdekeinek védelme;
• sport tisztaságának támogatása

2.2. Feladata:
Az egyesület céljai megvalósítása érdekében:
• együttműködik az állami, társadalmi és gazdasági szervezetekkel;
• képviseli tagjait és azok érdekeit;
• rendezvények, sportesemények szervezésével kapcsolatban véleményeket és
ajánlásokat fogalmaz meg;
• segíti tagjai munkáját, tanácsot ad, információt szolgáltat különösen a futás, túrázás,
országúti és hegyi kerékpár, úszás, kajak-kenu, triatlon, futás és terepfutás, evezés,
fitness és erőfejlesztés terén;
• rendszeres sportolási és versenyzési lehetőségek szervezéséhez segítséget nyújt;
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• folyamatos kapcsolatot tart a szabadidősport-esemény szervezésével foglalkozó
szervezetek között, az őket érintő problémák együttes megoldása érdekében;
• az éves eseménynaptárban szereplő időpontokat összehangolja annak érdekében,
hogy a szabadidő-sportolók a lehető legtöbb rendezvényen részt tudjanak venni;
• éves eseménynaptárt tart nyilván és tesz közzé, azt folyamatosan frissíti;
• szakmai konferenciákat szervez, lehetőségeihez mérten nemzetközi együttműködő
szervezetekkel, valamint elősegíti a tagok nemzetközi munkájában megszerzett
tapasztalok egymás közötti cseréjét, illetve nemzetközi mozgalmakban vesz részt;
• folyamatos, naprakész statisztikai adatbázist vezet a hazai szabadidősporteseményekkel kapcsolatos információkról;
• a tagokat érintő fontosabb jogszabály-változtatásokról tájékoztatás;
• segíti a tagok erőforrásainak egymás számára történő rendelkezésre bocsátást (pl.
rendezvénytechnikai eszközök kedvezményes bérlése (pl.: időmérő kapuk, órák,
stb.)
valamint
foglalási/regisztrálási
rendszerek
egymástól
történő
bérlése/megvétele);
• tájékoztatást nyújt az esetleges releváns biztosításokról;
• önkénteseket toboroz;
• elősegíti egyéb társadalmi célok beintegrálása a szabadidősport-programokba (pl.:
karitatív szervezetek megjelenése az eseményeken stb.);
• a tagok rendezvényeit, eseményeit – lehetőségeihez mérten - reklámozza,
promotálja.

3.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Az egyesületet létesítő személyek (alapító tagok) adatai:

Név: Brigetio Kerékpár Sportegyesület
Székhely: 2900 Komárom, Klapka Gy. u. 12. III/9.
Cégjegyzék szám/Nyilvántartási szám: 11-02-0001892
Képviseli: Agócs Gábor
Név: Agamon Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 2072 Zsámbék, Csap u. 786/7.
Cégjegyzék szám/Nyilvántartási szám: 13-06-069393
Képviseli: Patyi János
Név: Őrségi Kerékpáros és Természetbarát Egyesület
Székhely: 9941 Őriszentpéter, Városszer 55.
Cégjegyzék szám/Nyilvántartási szám: 18-02-0200672
Képviseli: Légrádi Zoltán
Név: Progrun Kft.
Székhely: 6724 Szeged, Jakab Lajos u. 14. fsz. 3.
Cégjegyzék szám/Nyilvántartási szám: 06-09-022531
Képviseli: Kókai Dániel Gyula
Név: Szászvári Mocorgók Szabadidő Egyesület
Székhely: 7349 Szászvár, Szent István utca 56.
Cégjegyzék szám/Nyilvántartási szám: 02-02-0003533
Képviseli: Hang Csaba
Név: Körtés Egyesület
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Székhely: 2071 Páty, Elvira krt. 14.
Cégjegyzék szám/Nyilvántartási szám: 13-02-0006207
Képviseli: Csányi László
Név: Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft.
Székhely: 1106 Budapest, Maglódi út 12/b.
Cégjegyzék szám/Nyilvántartási szám: 01-09-994624
Képviseli: Szemán Róbert
Név: Lábatlan Város Közösségi Céljaiért Alapítvány
Székhely: 2541 Lábatlan, József A. u. 60.
Cégjegyzék szám/Nyilvántartási szám: 11-01-0000189
Képviseli:
Név: „Nincsde” Egyesület
Székhely: 7621 Pécs, Ajtósi D. u. 2/a 4/13.
Cégjegyzék szám/Nyilvántartási szám: 02-02-0003740
Képviseli: Papp F.-Borbás Adrienn
Név: Extrememan Kft.
Székhely: 7500 Nagyatád, Korányi utca 15.
Cégjegyzék szám/Nyilvántartási szám: 14-09-316070
Képviseli: dr. Herr Gyula
Név: Szendrő Városi Sport és Szabadidő Klub Egyesület
Székhely: 3752 Szendrő, Fő út 14.
Cégjegyzék szám/Nyilvántartási szám: 05-02-0006807
Képviseli: Antal Ferenc
Név: Balatonman Triatlon Kft.
Székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező utca 3-11/A. V. lház. fszt. 2/E.
Cégjegyzék szám/Nyilvántartási szám: 01-09-974351
Képviseli: Zelcsényi Miklós
Név: Futaszög Egyesület
Székhely: 6035 Ballószög, Kodály u. 8.
Cégjegyzék szám/Nyilvántartási szám: 03-02-0003511
Képviseli: Almási István
Név: Somogy Megyei Kerékpáros Szövetség
Székhely: 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
Cégjegyzék szám/Nyilvántartási szám: 14-02-0000674
Képviseli: Prohászka Attila
Név: „Margita 344,2” Turisztikai és Sport Egyesület
Székhely: 2100 Gödöllő, Kossuth L. u. 1.
Cégjegyzék szám/Nyilvántartási szám: 13-02-0001939
Képviseli: Pálffy Tibor
Név: Tó-Sport Kft.
Székhely: 2481 Velence, Fő u. 172.
Cégjegyzék szám/Nyilvántartási szám: 07-09-023271
Képviseli: Bogdán Csaba
Név: Keszthelyi Kilométerek Egyesület
Székhely: 8360 Keszthely, Sörház út 3.
Cégjegyzék szám/Nyilvántartási szám: 20-02-0002201
Képviseli: Bedő Beáta
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Név: ATOMfutás Sport Egyesület
Székhely: 7030 Paks, Cseresznyés 57.
Cégjegyzék szám/Nyilvántartási szám: 17-02-0002004
Képviseli: Scheffer István
Név: Vióka Kft.
Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Károlyi M. u. 8. 2. em. 1.
Cégjegyzék szám/Nyilvántartási szám: 05-09-009767
Képviseli: Takács Norbert
Név: Szent Jakab Zarándok Egyesület
Székhely: 1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 38.
Cégjegyzék szám/Nyilvántartási szám: 01-02-0010215
Képviseli: Wehner Géza
Név: Balatoni Úszóiskola és Szabadidő Sport Egyesület
Székhely: 8630 Balatonboglár, Dózsa György utca 37.
Cégjegyzék szám/Nyilvántartási szám: 14-02-0003632
Képviseli: Ányos Viktor András
Név: Hérics Természetjáró és Turisztikai Sportegyesület
Székhely: 3033 Rózsaszentmárton, Bányász út 10.
Cégjegyzék szám/Nyilvántartási szám: 10-02-0001452
Képviseli: Molnár Zsolt
Név: Vuelta Kft.
Székhely: 1104 Budapest, Bodza u. 31/a.
Cégjegyzék szám/Nyilvántartási szám: 01-09-688696
Képviseli: Eisenkrammer Károly
Név: AktívTrend Kft.
Székhely: 2053 Herceghalom, Árvalányhaj utca 33.
Cégjegyzék szám/Nyilvántartási szám: 13-09-188973
Képviseli: Bordács Miklós
Név: Budapest Sportiroda Kft.
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 152-156.
Cégjegyzék szám/Nyilvántartási szám: 01-09-696784
Képviseli: Kocsis Árpád
Név: Aranyhíd Balatonátúszó Sport Kft.
Székhely: 7400 Kaposvár, Irányi Dániel utca 5. 3. em. 3.
Cégjegyzék szám/Nyilvántartási szám: 14-09-310237
Képviseli: Kocsis Árpád
Név: Kaposvári Szabadidő Egyesület
Székhely: 7400 Kaposvár, Orci u. 20/b.
Cégjegyzék szám/Nyilvántartási szám: 14-02-0002929
Képviseli: Péter Attila
4.

Tagsági viszony

4.1. Az egyesület tagja az a - szabadidősport-események szervezésének területén
tevékenykedő jogi személyiséggel rendelkező szervezet lehet, aki az egyesület
célkitűzéseivel egyetért, a célok megvalósítása érdekében az egyesület
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tevékenységében részt kíván venni, az alapszabályban foglalt rendelkezéseket
elfogadja, valamint akit az egyesület a tagjai sorába felvesz és megfizeti a tagdíjat.
4.2. A tagok felvételéről – belépési kérelmük alapján – a kérelem beérkezését követő 60
napon belül az elnökség dönt. A határozatot annak meghozatalát követő 8 napon belül
írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A
tagfelvételi kérelem elutasítása esetében jogorvoslatnak nincs helye.
4.3.

Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az
alapítást követően a belépési kérelemnek (közgyűlés által átruházott hatáskörben) az
egyesület elnöksége általi elfogadásával keletkezik.

4.4.

Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik,
kivéve, ha jelen alapszabály mást nem határoz meg. A tagsági jogok
forgalomképtelenek.

4.5. Az egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek
teljesítésére. Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának
megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
4.6. Az egyesület tagjai jogaikat képviselőjük útján gyakorolják.
4.7.

Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg. A tagok
• részt vehetnek az egyesület összejövetelein, rendezvényein, azon felszólalhatnak,
javaslatokat, észrevételeket tehetnek, szavazhatnak, választhatnak és választhatók
az egyesület bármely tisztségére, az egyesület irataiba betekinthetnek;
• az egyesület elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehetnek az
egyesület szerveinek munkájában;
• az egyesület valamely törvénysértő határozatát – a tudomásszerzéstől számított 30
napon belül – a bíróság előtt megtámadhatják;
• kötelesek az Alapszabály rendelkezéseit, a közgyűlés és az elnökség határozatait
betartani, tagdíjat fizetni, valamint az egyesület céljának megvalósításában
tevékenyen közreműködni.

4.8. A tagsági viszony megszűnik:
a) kilépéssel;
b) felmondással;
c) kizárással;
d) jogutód nélküli megszűnéssel,
e) az egyesület megszűnésével.
5.
5.1.

A tag vagyoni hozzájárulása

Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíjat a közgyűlés
állapítja meg, amelyet a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre
emelkedésétől számított 8 napon belül kell egy összegben, az egyesület
házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni. Az
_____________________________
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egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya
keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony
létesítésétől számított 8 napon belül köteles az egyesület házipénztárába vagy az
egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.
5.2.

A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökéhez címzett írásbeli nyilatkozatával
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatnak az
elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.

5.3.

A tag tagsági jogviszonyát fel lehet mondani, ha tagdíjfizetésével több, mint két
hónapos késedelembe esik, és azt írásbeli felszólításra sem rendezi. A tagsági
jogviszony felmondásáról a közgyűlés által átruházott hatáskörben az elnökség dönt.

5.4.

A tagsági jogviszony megszűnése esetén a tag jogai és kötelezettségei a jogerős
határozattal megszűnnek, kivéve az esetleges hátralékos tagdíjak megfizetésének
kötelezettségét.

5.5. A kezdeti tagdíj az alábbi megjelölt összeg/év/tag, azzal, hogy az alapítást követően a
közgyűlés által átruházott hatáskörben a tagdíjat az elnökség állapítja meg. A tagdíjat
az elnökség évente felülvizsgálja.
Az adott tag által szervezett versenyeken az adott évben, amennyiben az összes
versenyre nevező személy létszáma 500 fő vagy az alatti, úgy 10.000,-Ft; 501-1.000 fő
között 20.000,-Ft; 1001-3000 fő között 40.000,-Ft; 3001-10.000 fő között 70.000,-Ft;
10001-20.000 fő között 100.000,-Ft; 20.001- 50.000 fő között 200.000,-Ft, 50.001 fő
vagy e felett pedig 400.000,-Ft.
5.6. A tagokat megillető szavazatok száma:
Az adott évben, amennyiben az adott tag által rendezett versenyre nevező személy
létszáma 500 fő vagy az alatti, úgy 1 szavazat; 501-1.000 fő között 2 szavazat; 10013000 fő között 3 szavazat; 3001-10.000 fő között 5 szavazat; 10001 fő és e felett pedig
10 szavazat illeti meg a tagot.
5.7. A tagok a Ptk. 3:65. § (2) bekezdésének általános szabályától annak diszpozitív volta
miatt eltérnek, a szavazatszámokat, valamint a tagdíjat az 5.5. és 5.6. pont szerint
állapítják meg.

6.
6.1.

Az egyesület ügyvezetése

Az elnökség (ügyvezetés) az egyesület működését érintő valamennyi kérdésben
döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek a közgyűlés vagy az
egyesület egyéb szervének kizárólagos hatáskörébe tartoznak. Az elnökség
határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

6.2. Az ügyvezetés feladatkörébe tartozik
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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 megválasztásának előkészítése;
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak
meghatározása;
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
j) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
k) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele.
l) közgyűlés által átruházott hatáskörben az egyesület szabályzatainak,
bizottságainak, testületeinek, egyéb szerveinek illetve egyesületi tisztségek
létrehozása és megszüntetése
m) az egyesület napi, operatív működési kereteinek meghatározatása.
n) közgyűlés által átruházott hatáskörben a belépési kérelmek elfogadása, illetve a
tagsági jogviszony felmondása.

7.

Az egyesület vezető tisztségviselői

7.1. 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. A vezető tisztségviselők legfeljebb egyharmada
választható az egyesület tagjain kívüli személyekből.
7.2. Az egyesület elnöksége 9 tagból áll, egy elnökből, három alelnökből és öt elnökségi
tagból. Az egyesület elnökségi tagjait a közgyűlés 5 évre választja.
7.3. Az elnökség tagjainak jogai és kötelezettségei:
a) az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való
részvétel joga,
b) észrevételek, javaslatok tételéhez való jog az egyesület működésével kapcsolatban,
c) felvilágosítás kérésének joga az egyesület tevékenységével összefüggő
kérdésekben,
d) javaslattételi jog rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés összehívására,
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e) egyesületi szervek irányítása, felügyelete,
f) az egyesület határozatainak betartatása, végrehajtása,
g) folyamatos kapcsolattartás az egyesület tagjaival,
h) beszámolás az elnökségben vállalt feladatok végrehajtásáról.
7.4. Az egyesület első elnöke és első elnökségi tagjai:
Elnök:
Név: Kaposvári Szabadidő Egyesület
Székhely: 7400 Kaposvár, Orci u. 20/b.
Nyilvántartási szám: 14-02-0002929
Képviseli: Péter Attila
Első elnökségi tagok:
Név: Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft. alelnök
Székhely: 1106 Budapest, Maglódi út 12/b.
Nyilvántartási szám: 01-09-994624
Képviseli: Szemán Róbert
Név: Budapest Sportiroda Kft. alelnök
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 152-156.
Nyilvántartási szám: 01-09-696784
Képviseli: Kocsis Árpád
Név: Balatonman Triatlon Kft. alelnök
Székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező u. 3.
Nyilvántartási szám: 01-09-974351
Képviseli: Zelcsenyi Miklós
Név: SBI Promotion Kft.
Székhely: 1052 Budapest, Váci utca 10. II/2.
Nyilvántartási szám: 01-09-265566
Képviseli: Buranits Ildikó
Név: Körtés Egyesület
Székhely: 2071 Páty, Elvira krt. 14.
Nyilvántartási szám: 13-02-0006207
Képviseli: Csányi László
Név: Somogy Megyei Kerékpáros Szövetség
Székhely: 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
Nyilvántartási szám: 14-02-0000674
Képviseli: Prohászka Attila
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Név: Szendrő Városi Sport és Szabadidő Klub Egyesület
Székhely: 3752 Szendrő, Fő u. 19.
Nyilvántartási szám: 05-02-0006807
Képviseli: Antal Ferenc
Név: Agamon Tanácsadó és Szolgáltató Bt.
Székhely: 2072 Zsámbék, Csap u. 786/7.
Nyilvántartási szám: 13-06-069393
Képviseli: Patyi János

7.5. Az elnökségi tagság megszűnik:
a) a megbízatás időtartamának lejártával,
b) lemondással,
c) visszahívással,
d) elhalálozással, jogutód nélküli megszűnéssel
e) cselekvőképességnek a tevékenység ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával,
f) kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
7.6.

Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel
kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági
helyzetéről beszámolni.
8.

Az egyesület elnöke

8.1.

Az egyesület elnöke az egyesület általános hatáskörrel és önálló képviseleti joggal
rendelkező vezető tisztségviselője. Jogosult és köteles intézkedni minden olyan
kérdésben, mely nem tartozik más személy vagy szerv hatáskörébe. Rendelkezéseit
elnöki határozat formájában hozza. Az elnök tisztségében újraválasztható.

8.2.

Az elnök maga határozhatja meg működési rendjét, ügyrendjét, munkabeosztását. Az
elnök által hozott határozatokról a tagokat, az érintett szerveket és személyeket annak
megküldésével/közzétételével kell értesíteni.

8.3.

Az elnök köteles a közgyűlésen részt venni, az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre
legjobb tudomása szerint válaszolni, az egyesületben kifejtett tevékenységéről a
közgyűlésen beszámolni.

8.4. Az elnök feladatkörébe tartozik
a) a szervezet képviselete,
b) a hírközlő szervek tájékoztatása az egyesület tevékenységéről, valamint az
egyesület médiamegjelenítésének biztosítása,
c) a szervezet működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek kijelölése,
d) kapcsolattartás az állami szervekkel, az országos és helyi társadalmi
szervezetekkel, más egyesületekkel, egyéb jogi és természetes személyekkel,
_____________________________
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e) amennyiben egy meghatározott hatáskör, vagy feladat jellege ezt szükségessé
teszi, döntés a hatáskör, illetve feladat ellátásáért felelős személyről,
f) munkáltatói jogok gyakorlása,
g) az egyesület tevékenységének szervezése, az elnök és az egyesület munkavállalói,
közreműködői munkájának összehangolása
h) a közgyűlés és az elnökség által hozott határozatok végrehajtásának
megszervezése,
i) az elnökség döntéseinek előkészítése,
j) az egyesület adminisztrációjával kapcsolatos tevékenység elvégzése, a
nyilvántartások vezetése,
k) az egyesülettel kapcsolatos jogszabályok figyelemmel kísérése, azok
végrehajtásának biztosítása, szükség esetén az egyesületi szabályzatok
módosításának kezdeményezése,
l) az egyesület napi, operatív ügyeinek ellátása,
m) a beszámolók előkészítése és azoknak az elnökség elé terjesztése,
n) az éves költségvetés előkészítése és annak elnökség elé terjesztése,
o) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére
vonatkozó, a közgyűlés és elnökség hatáskörébe nem tartozó döntések
meghozatala és végrehajtása,
p) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre,
q) a tagság nyilvántartása,
r) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése
és megőrzése,
s) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése,
t) az alapszabály, a közgyűlés és az egyesület egyéb szervei által hozott határozatok
végrehajtásának szervezése és koordinálása,
u) az egyesület és szervei által hozandó határozatok tervezeteinek elkészítéséről való
gondoskodás,
v) az egyesület gazdálkodásának és vagyonkezelésének irányítása,
w) kapcsolattartás az állami szervekkel, az országos és helyi társadalmi
szervezetekkel, más egyesületekkel, egyéb jogi és természetes személyekkel,
x) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, a közgyűlés
vagy az elnökség nem utal más szerv hatáskörébe.
9.
Az egyesület közgyűlése
9.1.

Az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés.

9.2. A tagok vagy az alapítók a döntéshozó szerv ülésén szavazással hozzák meg
határozataikat.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja
vagy alapítója;
_____________________________
elnök
Készítettem és ellenjegyzem Budapesten, 2019. február 13. napján:
10

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A közgyűlés hatáskörébe tartozik
a) az alapszabály módosítása
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása,
c) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni
helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása,
d) az éves költségvetés elfogadása,
e) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása
f) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját
tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek
hozzátartozójával köt,
g) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a
felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési
igények érvényesítéséről szóló döntés meghozatala
h) a végelszámoló kijelölése,
i) minden egyéb, amit az Alapszabály vagy jogszabály a közgyűlés hatáskörébe utal.
j) éves pénzügyi terv, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló,
számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített beszámoló megtárgyalása.
9.3. Az egyesület elnöksége a közgyűlést szükség szerint, de legalább évi egy alkalommal
köteles összehívni. A meghívót a kitűzött időpont előtt legalább 15 nappal meg kell
küldeni az egyesület valamennyi tagjának tértivevényes postai küldemény vagy
elektronikus levél útján. A meghívó átvételét a tag aláírásával igazolja vagy
elektronikus levél esetében annak visszaigazolásával. A közgyűlés az egyesület
székhelyétől eltérő helyre is összehívható.
9.4. A meghívónak tartalmaznia kell
• az egyesület nevét, székhelyét,
• a közgyűlés helyét, idejét,
• a határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlés helyét, idejét,
• a napirendi pontokat.
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
9.5. Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha
az ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag
hozzájárulnak az ülés megtartásához.
9.6. A tag jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés
rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket
tenni.
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9.7.

A közgyűlés kezdetén az elnök számba veszi a megjelenteket és megállapítja a
határozatképességet vagy annak hiányát. Ha a közgyűlés határozatképtelen, a
megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok
számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és
legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.

9.8.

Az egyesület elnöksége rendkívüli közgyűlést is összehívhat. Az elnökség köteles
összehívni a közgyűlést, ha ezt a bíróság elrendelte, illetőleg ha ezt a tagok egytizede
– az ok és cél megjelölésével – írásban kéri.

9.9. Az elnökség köteles továbbá a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges
intézkedések megtétele céljából, ha
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra
okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület
megszüntetéséről dönteni.
Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha az elnöki tisztség bármilyen okból
megüresedik vagy az elnökség létszáma két főre csökken.
9.10. A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van.
Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot legfeljebb tizenöt nappal követő
időpontra újabb közgyűlést kell összehívni, amely az eredeti napirendben felvett
kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha erre a tagok
figyelmét már – a megismételt közgyűlés helyszínére és időpontjára is kiterjedően – az
eredeti közgyűlési meghívóban kifejezetten felhívták.
9.11. A közgyűlés határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza.
9.12. Az egyesület tisztségviselőinek megválasztásához és visszahívásához a szavazati
joggal rendelkező tagok szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
9.13. Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
9.14. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.
9.15. A közgyűlés a határozatát nyílt szavazással hozza meg, a vezető tisztségviselők tagjai
megválasztásáról és visszahívásáról titkos szavazás útján dönt. Nyílt szavazás tartható
a tisztségviselők megválasztása (de nem visszahívása) esetében, feltéve, ha a
mandátumok és jelöltek száma megegyezik, és ezen nyílt szavazásról a közgyűlés
külön, a jelenlévő tagok szótöbbségének határozatával dönt. A szavazatokat két
szavazatszámláló összesíti „igen”, „nem”, valamint „tartózkodott” bontásban. A
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meghozott határozatot vagy a szavazás eredménytelenségét az elnök hirdeti ki
szóban.
9.16. A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a
tag nevét, és székhelyét, továbbá a képviselője nevét. A jelenléti ívet a közgyűlés
levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
9.17. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza
a) az egyesület nevét és székhelyét;
b) a közgyűlés helyét és idejét;
c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv
hitelesítőjének a nevét;
d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
e) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a
szavazástól tartózkodók számát.

10.

Felügyelőbizottság

10.1. Az egyesületnél felügyelőbizottság működik (Ptk. 3:82. § (1) bekezdés). A
felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés 5 évre választja. A felügyelőbizottság három
tagból áll, elnökét a tagok egymás közül választják.
10.2. A felügyelőbizottság tagjai megbízatásuk ideje alatt az egyesületnél más tisztséget
nem tölthetnek be. A felügyelőbizottság tagja – jogi személy esetében ide értve annak
képviselőjét - az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a
felügyelőbizottság tagja - jogi személy esetében ide értve annak képviselőjét - akivel
szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá - jogi
személy esetében ide értve annak képviselőjét - aki vagy akinek a hozzátartozója az
egyesület vezető tisztségviselője, utóbbi esetben szintén ideérve jogi személy
esetében annak képviselőjét.
10.3. A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek
részt venni. A felügyelőbizottság tagjai az egyesület elnökségétől függetlenek,
tevékenységük során nem utasíthatóak. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére
a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát az egyesület
elnökéhez intézi. A felügyelőbizottság az egyesület irataiba, számviteli
nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, az elnökségtől és az egyesület
munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az egyesület fizetési számláját, pénztárát,
értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja vagy
szakértővel megvizsgáltathatja.
10.4. A felügyelőbizottság határozatképes, ha azon legalább 2 fő jelen van. Határozatait 2
fő azonos szavazatával hozza. A felügyelőbizottság a tevékenységét az egyesület
részére végzi. A közgyűlés a döntéseiről – az elnök útján - postai úton vagy email
üzenet formájában a határozat meghozatalát megelőzően legalább 15 nappal –
abban feltüntetve a határozat tervezetét és annak időpontját - köteles értesíteni a
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felügyelőbizottságot, a döntéssel kapcsolatos véleményük és javaslataik
megismerése érdekében. A döntés meghozatalát követő 8 napon belül az egyesület
elnökének postai úton, írásban vagy email útján meg kell küldenie a meghozott
határozatokat, illetve a javaslatokat, véleményeket a felügyelőbizottság részére.
10.5. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
10.6. A felügyelőbizottság tagja az egyesület elnökségi ülésén tanácskozási joggal részt
vehet.
10.7. A közgyűlést vagy az elnökséget a felügyelőbizottság indítványára - annak
megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E
határidő eredménytelen eltelte esetén a közgyűlés és az elnökség összehívására a
felügyelőbizottság is jogosult.
10.8. A felügyelőbizottság tagjai:
Név: ……………………………………
Székhely: ………………………………
Nyilvántartási szám: …………………..
Képviseli: ……………………………..
Név: ……………………………………
Székhely: ………………………………
Nyilvántartási szám: …………………..
Képviseli: ……………………………..
Név: ……………………………………
Székhely: ………………………………
Nyilvántartási szám: …………………..
Képviseli: ……………………………..
11.

Az egyesület gazdálkodása és vagyona

11.1. Az egyesület vagyona a tagok befizetéseiből, esetleges adományokból, az egyesület
esetleges gazdálkodásának eredményéből és egyéb forrásokból áll.
11.2. Az egyesület gazdaságilag önálló, fő tevékenységén kívül kiegészítő tevékenység
keretében gazdasági és vállalkozási tevékenységet is folytathat. Az egyesület
gazdasági tevékenysége nem veszélyeztetheti az egyesület céljait, illetve folyamatos
működését.
11.3. Az egyesület céljainak elérésére az egyesület vagyona, a személyek befizetései és
egyéb vagyoni hozzájárulásai, valamint a teljes vagyon hozadékai szolgálnak. Az
egyesület felhasználható vagyonából fedezi a működésével felmerülő kiadásokat.
_____________________________
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11.4. Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel
tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.
11.5. Az egyesület ügyvezető szervének feladata a működőképesség fenntartása, és a
fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a
szükséges intézkedések meghozatala, illetve kezdeményezése.
12.

Az egyesület megszűnése

12.1. Az egyesület megszűnik, ha
a) az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad)
b) az egyesület a jogutód nélküli megszűnésről határoz
c) a bíróság feloszlatja
d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy
megállapítja a megszűnését
e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti
f) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, új célt nem határoztak meg
és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.
12.2. Az egyesület nem dönthet a jogutód nélküli megszűnéséről, ha az egyesülettel
szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt, vagy az egyesület
fizetésképtelenségét a bíróság megállapította.
13.

Záró rendelkezések

13.1. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2019. február 13.
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