
A PÉCSI TÚRAKERÉKPÁROS ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ KLUB 
mint egyesület 

 
 

ALAPSZABÁLYA 
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 

 
 
 

1. Az egyesület neve: PÉCSI TÚRAKERÉKPÁROS ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ KLUB 
     Az egyesület rövid neve: Pécsi Túrakerékpáros Klub 
2. Az egyesület székhelye: 7624 Pécs, Ferencesek utcája 20. I. em. 4. a. 
 
3. Alapításának ideje: 1995. 
4. Működési területe: Magyarország 
5. Az egyesület önálló jogi személy. 
6. Az egyesület célja:   
A Klub (mint egyesület) társadalmi szervezet, melynek általános célja, hogy összefogja azokat 
a kerékpárosokat, akik szeretik a természetet, és környezetünk védelmében, valamint 
közlekedési szokásaink ésszerű megváltoztatása érdekében tevékenykedni akarnak. 
6.1. Az egyesület céljai érdekében együttműködik az önkormányzattal és más társadalmi 
szervezetekkel, intézményekkel. 
 
7. Az egyesület jogállása: közhasznú szervezet. 
 
 Az egyesület által végzendő közhasznú tevékenység megnevezése, annak megjelölése, hogy ezeket 
mely közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi, valamint hivatkozás arra, hogy a megjelölt közfeladatok 
teljesítését mely jogszabályhely írja elő: (2011. évi CLXXV tv. 34.§ alapján) 
 
   közhasznú tevékenység                                 közfeladat:                              jogszabályhely 
 

- sport   az egészséges életmód   2004. évi I. tv. a sportról 49. § c) 
    és a szabadidősport gyakorlása,  
    feltételeinek megteremtése 
 

-                                ,                   sport, ifjúsági ügyek                             2011. évi CLXXXIX tv. 
                                                                                                                   13. § (1) 15  Magyarország   
                                                                                                                     helyi önkormányzatairól  
 
-     környezetvédelem   Helyi környezet- és természetvédelem            2011. évi CLXXXIX tv. 
        13. § (1) 11., 19.  Magyarország   
             helyi önkormányzatairól 

 

8. Az egyesület  feladata: 
- a tagjai és minden érdeklődő részére rendszeresen szervezett túrákkal lehetőséget biztosítani 

környezetünk megismerésére, és egyben sportolásra, a szabadidő hasznos eltöltésére, 

- szakmai rendezvényekkel a résztvevők közlekedési és környezetvédelmi ismereteit bővíteni, 

- más környezetvédő szervezetekkel összehangoltan konkrét környezetvédelmi feladatokat ellátni, 
ezen keresztül a fiatalokban a környezetvédő szemléletmód kialakulását segíteni, 

- képviselni a tagságot és általában a kerékpárral közlekedőket a városi-, megyei-, regionális és 
országos hatóságok, közlekedési, környezetvédelmi és turisztikai szervezetek előtt, 
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- önállóan, vagy más szervezetekkel közösen akciókat szervezni a kerékpáros közlekedés javítása és 
a környezetvédelem ügyében, 

- ismeretterjesztő anyagokat, brossurákat szerkeszteni, kiadni és terjeszteni, programokat, 
tanulmányterveket készíteni és készíttetni a környezetbarát közlekedéssel kapcsolatban, 

- kapcsolatot keresni és építeni más magyar és külföldi kerékpáros és környezetvédő 
szervezetekkel. 

 
10. 1.Az egyesület minden rendezvénye nyilvános, közhasznú szolgáltatásait bárki igénybe 
veheti, függetlenül attól, hogy az egyesületnek  tagja e, vagy sem. 
 
11. Az egyesület működése, szolgáltatásai igénybevételének módjára vonatkozó közlendőit, 
beszámolóit a helyi, írott sajtóban teszi közzé. Az egyesület biztosítja, hogy tagjain kívül más 
is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásából. 
 
12. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőt nem állít és nem 
támogat. 
 
12. Az egyesület tagsága 

 
12.1.Az egyesület tagja lehet bármely természetes személy, jogi személy, aki az egyesület 
alapszabályát magára nézve kötelezően elfogadja, belépési nyilatkozatban  vállalja hogy az 
egyesület munkájában aktívan részt vesz és az éves tagdíjat határidőre befizeti. 

12 2. Az egyesület  pártoló tagja lehet bármely nagykorú  természetes személy, jogi személy 
aki vállalja az egyesület erkölcsi és/vagy anyagi támogatását. 

13. Az egyesület tiszteletbeli tagjává választhatja a közgyűlés azt a személyt, aki az egyesület 
céljainak eléréséért hosszú időn át, kimagasló eredményességgel dolgozott. A tagsági 
jogviszony a közgyűlés általi megválasztás napján kezdődik 

14. Az egyesületbe való belépés önkéntes. A belépési szándék, írásban történő benyújtása után 
a vezetőség dönt a belépési szándék elbírálásáról. Az egyesületi tagsági jogviszony a belépési  
nyilatkozat elfogadása napján kezdődik. 

15. Az egyesület tagjainak sorába az új tag két tag javaslatára nyerhet felvételt. 
  
16. Az egyesületi tagság megszűnik:  
- a tag kilépésével 
- a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával 
- a tag kizárással 
- a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével 
 
16.1. A tag tagsági jogviszonyát az egyesület vezetősége felé intézett írásbeli nyilatkozattal 
bármikor, indoklás nélkül megszüntetheti. 
Ha az alapszabály tagságot feltételhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek, az 
egyesület a tagsági jogviszonyt 30 napos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az 
egyesület közgyűlése dönt. 
16.2. A tag halála esetén az egyesületi tagsági viszonya megszűnik.. 
 
16.3. A tag kizárása: 
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Fegyelmi eljárás során kiszabott büntetésként alkalmazható. Kizáró határozatot a közgyülés 
hozhat. 
A tagnak jogszabályt , az egyesület  alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy 
ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés-bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv 
kezdeményezésére –a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le.(Kizáró ok lehet az 
egyesület célkitűzéseivel össze nem egyeztethető, az alapszabálynak ellentmondó, illetve 
etikátlan, sportszerűtlen magatartás.) 
 
16.4. A közgyűlés kizárja : 
-azt a természetes személyt, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre 
ítélt és a közügyektől eltiltott 
-azt a tagot, aki tagsági díjának, ill. a vállalt anyagi támogatásnak befizetését fél évnél 
hosszabb ideig elmulasztja, és a tartozást felszólításra sem rendezi. 
A tag kizárása irányuló kezdeményezést az elnökséghez kell bejelenteni. A bejelentett 
kezdeményezést az elnök terjeszti a közgyűlés elé. 
A kizárásra irányuló eljárás megindítását a közgyűlés határozattal rendeli el. A kizárás 
elrendelésére irányuló eljárásban a személyeket meg kell hallgatni, a tényállást tisztázni kell. 
Az eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell 
foglalni és indokolással kell ellátni. Az indoklásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául 
szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A 
kizáró határozatot taggal közölni kell. 
 
17. A tag jogai 
- az egyesület tevékenységében, rendezvényein aktívan részt venni 
- az egyesületi érdekképviseletet igényelni 
- választás és választhatóság az egyesület tisztségeire 
- minden szolgáltatást igénybe venni, mely az egyesület szervezésében elérhető 
- javaslattételi jog  
- előterjesztési jog  
- az egyesület által birtokolt vagyon használata térítésmentesen, vagy térítéssel 
- az egyesület nyújtotta kedvezményekben részesülni  
- véleményt nyilvánítani, javaslatot tenni 
- az egyesület bármely szerve, vagy személye által jogsértő magatartást elkövetővel 

szemben vizsgálatot kérni 
- az egyesület gazdálkodásáról információt kérni, melyre a vezetőség válaszolni köteles 
- az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag-a tudomására 

jutástól számított 30 napon belül- a bíróság előtt megtámadhatja 
 
18. A tag kötelezettségei. 
 
- aktív részvétel a közgyűléseken 
- az alapszabály és az egyesület által hozott határozatok betartása 
- az egyesület vezető szerve határozatainak betartása 
- rendszeres részvétel az egyesület és szervei munkájában 
- a tagdíj befizetése 
- nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenyéségt 
 
19. A tiszteletbeli tag joga: 
- az egyesület közgyűlésén való részvétel 
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- javaslattétel észrevételek megfogalmazása 
 
20. A tiszteletbeli tag kötelezettségei: 
- az alapszabály betartása 
- az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi támogatása 
 
21. A pártoló tag joga és kötelezettsége 
-  az egyesület erkölcsi és anyagi  támogatása céljainak elérésében. . 
 
22. Az egyesület szervezete és tisztségviselői 
 
a) közgyűlés 
b) elnökség ( vezetőség) 
 
22.1. A közgyűlés. 
 
Az egyesület döntéshozó  szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összességéből áll.  
A közgyűlése nyilvános, azon megfigyelőként bárki részt vehet, ennek érdekében az elnök köteles  az 
Egyesület internetes honlapján a meghívót közzétenni, a közgyűlés időpontját megelőző 15 nappal. 
A közgyűlésen szavazati joga az egyesület nagykorú tagjainak van. 
A közgyűlést szükség szerint, de  minden naptári évben legalább egyszer össze kell hívni. 
Össze kell  hivni a közgyűlést  ha azt a szavazásra jogosult tagok legalább egynegyede az ok és cél 
megjelölésével írásban kezdeményezi. 
A közgyűlés összehívásáról az elnök gondoskodik. A szavazati joggal rendelkező tagokat  mind meg 
kell hívni, de tanácskozási joggal az elnök más személyeket is meghívhat.  
A tagokat a közgyűlés időpontját megelőzően 15 nappal írásban kell meghívni,  
A meghívónak tartalmaznia kell 
-a jogi személy nevét és székhelyét 
-az ülés idejének és helyszínének megjelölését 
-az ülés napirendjét 
A meghívóban a napirendet olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a 
tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák  
A döntéshozó szerv az ülését a jogi személy székhelyén tartja. 
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei a 
közgyűlést összehívó elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. 
A napirend kiegészítése tárgyában az elnök jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti 
kérelemről az elnök nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló 
határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítése tárgyában. 
Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést csak akkor lehet megtartani, 
ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés 
megtartásához. 
A döntéshozó szerv ülésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, 
kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés 
megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 
 
 
22.2. Az elnök köteles a közgyűlést 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) vagy az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 
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Az ezen okok alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről 
dönteni. 
 
22.3. A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több, mint fele jelen van. A 
határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. 
 
Határozatképtelenség esetén a taggyűlést újra össze kell hívni. A 30 napon belül újból 
összehívott közgyűlés az eredeti (meghívó szerinti) napirendbe felvett kérdésekben a 
megjelentek számától függetlenül határozatképes. 
 
22.4. A közgyűlés  határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza 
meg.  
A jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges  
-az alapszabály elfogadásához, illetve módosításához. 
A szavazati joggal rendelkező tagok ¾ -es szótöbbséggel hozott határozat szükséges 
- az egyesület céljának módosításához, 
-az egyesület megszünéséről hozott közgyűlési döntéshez. 
 
Az egyesület tisztségviselőinek megválasztásához és visszahívásához a közgyűlés nyílt 
szavazással, kétharmados szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 
 Szavazategyenlőség esetén a kérdést ismételten szavazásra kell bocsátani, és ismételt 
szavazategyenlőség esetén azt elvetettnek kell tekinteni. Titkos szavazást rendelhet el a 
közgyűlés az elnök előterjesztésére vagy a tagok egyharmadának kezdeményezésére. 
 
22.5. A közgyűlés üléseit az elnök vezeti .Az elnök a közgyűlés levezetésével mást is 
megbízhat. 
A közgyűlési tisztségviselő, a levezető elnök, a szavazatszámláló tagok illetve személy 
megválasztására bármelyik egyesületi tag javaslatot tehet. A közgyűlési tisztségviselő, a 
levezető elnök, a szavazatszámlálók megválasztásáról a közgyűlés a szavazati joggal 
rendelkező tagok szótöbbségével határoz. 
   
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyből megállapítható a jelenlévők száma, a 
döntések tartalma, illetve a döntést támogató és ellenzők számaránya, nyílt szavazás esetén a 
személye.  
A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és két, a közgyűlés által megválasztott tag hitelesíti. 
 
 
22.6. A közgyűlés hározathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója, élettársa a határozat alapján 

a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy  
b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt.  
 

Nem minősül előnynek, a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által a tagjának, 
tagsági viszony alapján nyújtott , létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.  

 
23. A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 
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-   az alapszabály megállapítása, és módosítása 
- a vezetőség megválasztása és visszahívása 
-    az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása 
- a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának   
     megállapítása 
- a tisztségviselők beszámoltatása, döntéseik felülvizsgálata, határozataik ellen a 

közgyűléshez benyújtott fellebbezések elbírálása, 
-     a  tagsági díj összegének meghatározása, 
-   az egyesület  vagyonáról való rendelkezés, 
-     befektetési szabályzat elfogadása 
- az éves költségvetés megállapítása 
- a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az 

egyesülettel munkaviszonyban áll 
-   az éves beszámoló és közhasznúsági melléklet megvitatása és jóváhagyása, 
- olyan szerződés jóváhagyása amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével 

vagy ezek hozzátartozójával köt 
- jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények 

érvényesítéséről való döntés 
- felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk, díjazásuk megállapítása 
-    választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása : és 
 -  végelszámoló kijelölése 
- Ezen kívül a közgyűlés dönt minden olyan kérdésben, amelyet valamely tag a közgyűlés     
      elé terjeszt, és azt a közgyűlés szavazással a napirendjére tűzi. 
A közgyűlés  határozatait az érintettekkel 3 napon belül, írásban kell közölni, és meghozataluk 
után  15 napon belül az egyesület   hirdetőtábláján kell nyilvánosságra hozni. 
 
24. Az Elnökség. 
 Az egyesület vezető tisztségviselői az elnökség tagjai.  
 Az elnökség három tagból, elnökből és két elnökségi tagból áll. 
Az elnökség az elnökét maga választja a tagjai közül. Az elnökség tagjainak megbízatása öt 
évre szól. 
Az elnökség az egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat lát el., a közgyűlések 
közötti időszakban vezeti és irányítja az egyesület munkáját. 
Az elnökség tagjainak személyére a jelölőbizottság tesz javaslatot. Ha a jelölt nem kapja meg 
a minősített többséget, a közgyűlés helyette új jelöltet állít a tagok több, mint felének 
támogatásával. 
Az elnökség tagjai kötelesek részt venni a közgyűlésen, a közgyűlésen az egyesülettel 
kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről 
beszámolni. 
 
24.1 Az elnökség szükség szerint , de évente legalább kétszer ülésezik (a régi szerint 
negyedévente). Az elnökség üléseit az elnök hívja össze írásban. Szabályszerűnek az 
összehívás akkor minősül, ha a tagok legalább 3 nappal az ülés időpontját megelőzően arról 
írásban (elektronikus levél , fax levél) értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A 
szabályszerű kézbesítéshez szükséges az elektronikus úton kézbesített meghívó olvasásáról 
történő visszaigazolás. 
 
24.2. Az elnökség határozatképes, ha tagjai közül legalább ketten jelen vannak. Az elnökség 
határozatait nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. 
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Szavazategyenlőség esetén a kérdést ismét szavazásra kell bocsátani, és ismételt 
szavazategyenlőség esetén elvetettnek kell tekinteni. 
 
24.3. Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy,  
 - aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat  alapján kötelezettség vagy 

felelősség alól mentesül vagy  
 - bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt.  
 

Nem minősül előnynek, a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében bárki által  
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által a tagjának , 
a tagsági viszony alapján nyújtott , létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.  

 
24.4. Az elnökség ülései nyilvánosak. 
Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyv készül, melyben fel kell tüntetni a hozott döntések 
tartalmát, időpontját, továbbá a döntést támogatók és ellenzők számarányát, nyílt szavazás 
esetén a személyét .A jegyzőkönyvet két jelenlévő elnökségi tag írja alá. Az elnökség által 
hozott határozatokat be kell vezetni a Határozatok Könyvébe.  
A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot 
lefűzve, és sorszámozva kell az egyesület iratai között megőrizni. Folyamatos kezelését az 
egyesület elnöke látja el. 
A Közgyűlés és az Elnökség döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban-
igazolható módon- közli az érintettekkel, valamint az önkormányzat hirdetőtábláján 
kifüggeszti. 
 
24.5.  Az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az egyesület székhelyén –
az egyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban –bárki betekinthet, azokról saját 
költségén másolatot készíthet. 
 
A közgyűlés honlapján nyilvánosságra hozza az Egyesület működésének, szolgáltatásainak 
igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, a működés módját illetve a működésről 
készült szakmai –pénzügyi beszámolót, közhasznúsági mellékletet. 
Az egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. 
 
25. Az egyesület elnökségének feladata és hatásköre: 
 
- egyesület működésének irányítása, napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó 

ügyekben a döntések meghozatala 
- beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése 
- az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése 
- az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 

közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehatása 
- az egyesület jogszabály és alapszabály szerinti szervei megalakításának és a 

tisztségviselők megválasztásának előkészítése 
- a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése 
- az elnök által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása  
-     részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre 
- a tagság nyilvántartása 
- az egyesületi tagok, pártfogók valamint tiszteletbeli tagok felvételi rendjének 
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meghatározása 
- az egyesület határozatainak szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése 
- az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése 
- az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezése esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele 
- alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés 
- döntés minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a legfőbb szerv a legfőbb szerv 

kizárólagos hatáskörébe. 
 
Az elnökség tagjai feladatukat társadalmi munkában látják el, igazolt költségeik megtérítésére 
jogosultak. 
A költségek jogosságát számla alapján az elnök dönti el. 
 
26. Az egyesület tisztségviselői 

a) elnök 
b) elnökségi tagok 

 
27. Az elnök. 
Az elnökség tagjai közül öt éves időtartamra megválasztja az egyesület elnökét. A mandátum 
lejárta után az elnök e tisztségre tetszőleges alkalommal újraválasztható. 
 
Az egyesület elnöke: 
 Arató Csongor Imre 
7624 Pécs, Ferencesek utca 20. I. em. 4. a. szám alatti lakos 
 
27.1.Az elnök feladata és jogai: 
     
-  vezeti és szervezi az elnökség munkáját 

 - képviseli az egyesületet, számára jogokat szerez és kötelezettséget vállal 
- irányítja és ellenőrzi az egyesület tevékenységét és gazdálkodását  
- kezeli az egyesület pénzeszközeit, utalványozási jogot gyakorol (az elnökség egy tagjával 

közösen (?)) 
- a közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése 
- döntés és intézkedés az elnökség ülései közötti időszakban az elnökség hatáskörébe 

tartozó kérdésekben 
-  a közgyűlés és az elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának 

ellenőrzése 
- kapcsolattartás más civil és érdekképviseleti szervekkel 
- gyakorolja a hatáskörébe utalt munkáltatói jogokat 
- intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben 
- az egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk, számlák kezelésének 

ellenőrzése 
- minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az elnök hatáskörébe utal 
-  szervezi és ellenőrzi az elnökségi tagok munkáját, 
- gondoskodik a taggyűlések, valamint az elnökségi ülések előkészítéséről, összehívásáról,     
         és elnököl azokon, 
-  elkészíti és a taggyűlés elé terjeszti az éves beszámolót, annak elfogadása után a    
       közhasznúsági mellékletet, 
-      intézkedéseiről beszámol a közgyűlésnek, 
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28. Az Egyesület elnökségének további tagjai:  
        
Keményfi Balázs János 
7761 Kozármisleny, Székely B. út 23.  
Gelencsér Gábor 
7633 Pécs, Bánki D. út 29. B. lph. 3. em. 12. a. 
 
28.1. Az elnökségi tagok feladatai és jogai 
 
-    aktívan közreműködik az elnökségi üléseken 
- felügyeli az egyesület taglétszámát, és annak növelése érdekében tevékenységet fejt ki 
- segíti az egyesületi munkát ötleteivel, javaslataival 
- tevékenyen részt vesz a rendezvények szervezésében, lebonyolításában 
- tájékoztatást ad az egyesület részére történő támogatások lehetőségeiről 
- az elnök távollétében ellátják az elnök feladatait 
- az elnök helyettesítése esetén az elnökség tagjai közül bárki önállóan jogosult az 

egyesületet képviselni. 
 
28.2 A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnése: 
-     megbízási idő lejártával 
- a megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével 
- visszahívással 
- lemondással 
- a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével 
- a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 

körben történő korlátozásával 
- a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezésével 
 
A jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói a vezető 
tisztségviselőt bármikor, indoklás nélkül visszahívhatják 
A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy másik 
vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor 
lemondhat 
 
Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő 
kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 
hatvanadik napon válik hatályossá. 
 
28.3 Nem lehet vezető tisztségviselő az: 

- akinek cselekvőképessége korlátozott  
- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, amíg a 

büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesül 
- az akit  vezető tisztségviselői e foglalkozástól jogerősen eltiltottak 
- az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 

tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselő tevékenységtől. 
 A közhasznú szervezet megszűntét 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- 
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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 vámhivatal jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó-és vámhatóság üzletzárás intézkedést alkalmazott, vagy 

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó –és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 

szerint felfüggesztette, illetőleg törölte. 
 
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. 
 
29.  Az Egyesületnél felügyelő bizottság létrehozására nem kerül sor.        
 
30. Az egyesület jogi személy, melyet az egyesület elnöke képvisel. 
 E jogkör esetenként, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve, a vezetőség más   
      tagjaira átruházható. 
 
31. Az egyesület vagyona és gazdálkodása 
 
Az egyesület éves költségvetés alapján a mindenkori pénzügyi és számviteli szabályoknak 
megfelelően gazdálkodik a rendelkezésére álló javakkal, a taggyűlés határozatai szerint.  
 
31.1. Az egyesület gazdálkodásáról az Elnökség beszámolót és éves költségvetést készít, 
amelyet elfogadás céljából a Közgyűlés elé terjeszt. 
 
31.2. Az egyesület csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem 
veszélyeztetve végezhet gazdasági-vállalkozási tevékenységet. A gazdálkodása során elért 
eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban rögzített tevékenységére fordítja. 
 
31.3. Váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt  nem bocsáthat ki. 
Az egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez, közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű 
hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott esetleges támogatást hitel 
fedezetéül,   illetve  hitel törlesztésére  nem használhatja fel. 
 
31.4. Az egyesület  befektetési tevékenységet folytathat. 
 
31.5. Az egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az 
egyesület tagjai az .egyesület tartozásaiért- a befizetett tagdíjakon túlmenően-nem felelnek. 
 

 31.6. Az egyesület bevételei.: 
-  tagdíjak, melyet a Közgyűlés állapít meg   
- pártoló tagok vagyoni hozzájárulása 
- vállalkozásoktól, magánszemélyektől kapott támogatások 
- pályázat útján vagy egyéb döntéssel kapott költségvetési támogatás 
- Európai Unió strukturális alapjából illetve a Kohéziós Alapból származó 
költségvetésből juttatott támogatás 
- Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó 

támogatás 
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- önkormányzattól kapott támogatás 
- a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából származó bevétel 
- államháztartás alrendszereitől közszolgálati szerződés ellenértékeként szerzett bevétel 
-  az alapítvány közhasznú  célja megvalósításának érdekében végzett gazdasági 

tevékenységből származó bevétel 
-  egyéb bevétel  
 

31.7. Az egyesület költségei: 
- közhasznú célja érdekében végzett tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek 

(ráfodítások, kiadások)  
- gazdasági vállalkozási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek 
- az egyéb cél szerinti tevékenységek érdekében felmerült költségek 
- az  egyesület szerveinek, szervezetének működési költségei 
- több tevékenységhez használt materiális javak, tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása 
 

          32. A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e 
személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, 
illetve az egyesület által tagjának a tagsági viszonya alapján nyújtott, létesítő okiratnak 
megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.    

           
33. Az egyesület számviteli beszámolóját az éves beszámoló készítési kötelezettségre, azok 
letétbe helyezésére, és közzétételére vonatkozó számviteli szabályok szerint köteles közzétenni. 
Az egyesület köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg - legkésőbb a tárgyévet követő év 
március 31. napjáig- a 2011. évi CLXXV. tv. 46§ (1) bekezdése szerint- közhasznúsági 
mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és 
közzétenni. 

 
  34. A közhasznúsági melléklet tartalma: 

- számviteli beszámoló 
- költségvetési támogatás felhasználása 
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
- cél szerinti juttatások kimutatása 
- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, 
a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társaulásától kapott 
 támogatás mértéke 
- a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege 
- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 
 
34.1. Az egyesület beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet és abból 
saját költségére másolatot készíthet, az alapítvány képviselőjével előzetesen egyeztetett 
időpontban ,az egyesület székhelyén. 
 
34.2. Az egyesület cél szerinti tevékenységből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó  
bevételeit, költségeit, ráfordításait a  hatályos számviteli szabályok szerint részletezve, 
elkülönítetten, tartja nyilván. Az egyesület kettős könyvvitelt köteles vezetni. Az egyéb 
nyilvántartásokra a  reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. 
 



 12

34.3. Az egyesület pénzeszközeit számlán kezeli. Az Egyesület bankszámlája feletti 
rendelkezéshez két személy együttes aláírása szükséges, (ez csak macera lenne gondolom) 
 az elnök és az elnökség egy tagjáé. (Akkor így: Az Egyesület bankszámlája feletti 
rendelkezési jogot az elnök önállóan gyakorolja) 
 
35. A döntések közlése, nyilvánosságra hozatali szabályok (szerintem ez nekünk nem kell)  
 
35.1. A közgyűlés és az elnökség határozatairól az elnökség a tagokat postai úton vagy e-mail 
formájában közvetlenül értesíti két héten belül 
 
35.2. A közgyűlés és elnökség határozatait az egyesület honlapján teszi közzé. 
 
35.3. Az éves beszámoló nyilvánosságra hozatala az egyesület honlapján való közzététellel 
történik. 
 Az egyesület elnöke köteles gondoskodni arról, hogy az éves közhasznúsági melléklet annak 
elfogadása után z egyesület honlapján közzétételre kerüljön. 
 
 36. Az egyesület ügyrendje: 
Az egyesület  működését az egyesület szerveinek, tisztségviselőinek a feladatait és működését 
az ügyrend szabályozza. Ilyen nem volt eddig sem. 
 
37. Az egyesület megszűnése: 
                                                
a)   egyesület  jogutódlással történő megszűnése. 
- egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és csak 
egyesületekre válhat szét. 
b) az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha: 

- az egyesület megvalósította célját, vagy az egyesület céljának megvalósítása 
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg, vagy 

- az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt 
- határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt 
- megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett 
- a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését 
- az arra jogosult szerv megszünteti 

 
38. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén hitelezők követeléseinek kiegyenlítése 
után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott – ennek hiányában a nyilvántartó 
bíróság által – az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött 
közhasznú szervezetnek kell átadni. 
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. 
 
39. A vezető tisztségviselők felelőssége jogutód nélküli megszűnés esetén: 
 
a) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e 
minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági 
törléstől számított egy éven belül - az egyesület törlésének időpontjában tagsági 
jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó 
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egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni. 
 
b) ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig 
kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a 
szerződésen kívül okozott károkért való felelősségszabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő 
az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem 
vette figyelembe. Ez a rendelkezés a végelszámolással történő megszűnés esetén nem 
alkalmazható. 
 
 
40. Záró rendelkezések 
 
Az egyesület a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait 
rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit 
időarányosan teljesíteni. 
Az egyesület képviselője útján 60 napon belül köteles kérni a közhasznú jogállás törlését, ha a 
működése a közhasznú szervezetekről szóló hatályos jogszabályi rendelkezésekben foglalt 
feltételeknek nem felel meg. 
A közhasznúsági nyilvántartásba vétel törléséről a nyilvántartó Bíróság jogosult határozatot 
hozni. 
 
41. 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. tv.,a Civil szervezetek 
bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011 évi 
CLXXXI törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Jelen alapszabály az egyesület hatályos alapszabálya, melyet a közgyűlés 4/2015. (III.20.) Kgy 
határozatával jóváhagyott, ezzel egyidejűleg az egyesület 2012. július 15. napján kelt és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya 3/2015. (III.20) Kgy. határozata 
alapján hatályát veszti.. 
 
Pécs,  2015. március 20. 
   ______________________________ 
       Arató Csongor Imre elnök 
 
 
 
________________________________ 
 hitelesítő 
 
 
 
_________________________________ 
 hitelesítő 
 
 
 


