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BUDAPEST JIU-DO CLUB 

ALAPSZABÁLYA 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 
 
 

A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály módosításai  dőlt betűvel szedve láthatók. 
 

1.§ 
Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 

(1) Az Egyesület neve: Budapest Jiu-do Club (BJC – a továbbiakban Egyesület). 
(2) Az Egyesület székhelye: 1016 Budapest, Mészáros u. 12. IV./5 
(3.) Az Egyesület önkormányzati elv alapján működő társadalmi szervezet. 
(4.) Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet, minősítését a bírósági nyilvántartásba 

vétellel szerzi meg. 
 
2.§. 
Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége 

(1) Az Egyesület céljai: 
a) A jiu-do a hagyományos, a harcművészet, küzdősport és életfilozófia szerves 

egységeként felfogott judo művelése és népszerűsítése. 
b) Gyakorlati önvédelem oktatás, az egészséges életmódra ösztönzés és a Távol-Kelet 

kulturális, filozófiai értékeinek megmutatása, átadása. 
(2) Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) 

pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú 
tevékenységeket végzi: 

a) rendszeres edzések, edzőtáborok és egyéb szabadidős sport-rendezvények szervezése 
(Khtv.26. §. c. 1. és 14. ) 

b) korlátozott ideig tartó önvédelem tanfolyamok megtartása; részvétel más 
harcművészeti stílusokkal közös szemináriumokon; bemutatókkal való részvétel 
különféle sportrendezvényeken, (Khtv.26. §. c. 4. ) 

c) a judo és általában a Távol-Keleti harcművészetei a judo technikáinak, történetének, 
filozófiájának bemutatása; folyóirat szerkesztése és megjelentetése (Budapest Jiu-do 
Club Híradó); internetes honlap üzemeltetése. (Khtv.26. §. c. 5. ) 

(3) Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát a 
szórólapokon és a saját honlapján történő közzététel útján biztosítja. 

(4) Az Egyesület mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is 
részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. 

(5) Az Egyesület, vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan, közhasznú céljainak 
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, a gazdálkodása során elért 
eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott alaptevékenységre 
fordítja. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez. Éves bevétele nem éri el az 
5 millió Ft-ot. Ezen okok miatt nem szükséges felügyelő szerv felállítása. 

(6) Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoktól támogatást 
nem fogad el, a pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.  
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(7) Az Egyesület mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki 
megkötés nélkül igénybe veheti. 

(8) Az Egyesület együttműködik minden olyan hazai és külföldi egyesülettel, állami, 
önkormányzati, gazdálkodó és társadalmi szervezettel, természetes személlyel, amelyek 
segítik céljai megvalósítását. 

(9) Az Egyesület sportegyesületként kíván működni. 
 
3.§. 
Az Egyesület tagjai 

(1) Az Egyesület tagja lehet minden természetes személy, aki az Egyesület Alapszabályát 
magára nézve kötelezőnek elfogadja, tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja és a 
tagdíjat megfizeti. A belépési szándékot a belépőnek írásbeli nyilatkozattal kell 
megerősítenie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri és az 
Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait 
magára nézve kötelezőnek fogadja el. 

(2) Az Egyesületbe való belépés és kilépés önkéntes. 
(3) A tagfelvételi kérelmet az elnökségnél lehet benyújtani, a tagfelvétel kérdésében az 

Egyesület elnöksége egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A tagsági jogviszony a 
tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön létre. 

(4) A felvételt megtagadó határozat ellen az Egyesület közgyűléséhez lehet fellebbezni, amely 
a fellebbezést a következő rendes közgyűlésen tárgyalni köteles. 

(5) Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni. 
(6) Az Egyesületi tagság megszűnik:  

a) a tag halálával, 
b) a kilépés írásbeli bejelentésével, 
c) kizárással, 
d) ha az Egyesület megszűnik. 

(7) A tag kilépési szándékát köteles bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség 
részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos. Kilépő tag a befizetett 
tagdíjából visszatérítésre nem tarthat igényt. 

(8) A közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező 
tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével az Egyesületből kizárhatja azt a 
tagot, aki valamely, az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy 
súlyosan megszegi. Így különösen: ha a három hónapnál régebben lejárt esedékességű 
tagdíjat írásbeli felszólításra sem fizette be, ha az Egyesület céljával, szellemiségével 
vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít, illetőleg ha az 
Egyesület tekintélyét rombolja, és ezen tevékenységével felszólítás ellenére sem hagy 
fel. 

(9) Tagdíjfizetési késedelem esetén az Egyesület titkára – 30 nap elteltével – írásban 
felszólítja a tagot kötelezettsége teljesítésére. Ennek eredménytelensége esetén – ha a 
tagdíjhátralék 90 napot meghaladó mértékű – kizárási indítványt tesz a közgyűlés felé. 

(10) A 3.§. (8) bekezdésében megjelölt eljárásokban csak azt követően hozható meg a 
kizárásról szóló határozat, hogy a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére 
lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő 
körülmények ismertetésére. 

 
4.§. 
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Az Egyesület tagjainak jogai és kötelezettségei 

(1) Az Egyesület tagjának jogai: 
a) Részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, 
b) választhat és választható az Egyesület szerveibe, 
c) véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az Egyesületet érintő bármely kérdésben, 
d) kezdeményezheti az Egyesület jogszabályba ütköző határozatainak megsemmisítését, 
e) részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben, 
f) a közgyűlésen szavazati joggal rendelkezik, 
g) betekinthet az Egyesület irataiba. 

(2) Az Egyesület tagjainak kötelezettségei: 
a) Az Alapszabály rendelkezéseinek betartása, a határozatok végrehajtása, 
b) a közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni, 
c) személyes közreműködés az Egyesület feladatainak ellátásában, a közgyűlés, illetve az 

elnökség határozatainak megfelelően. 
 
5.§. 
Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok 

(1) Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés (6. §), amely a tagok összessége. Az Egyesület 
ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület 
ügyintéző képviselő szerve, az Elnökség (12. §) irányítja és látja el. Az Egyesület vezető 
tisztségviselői: az Elnök (13.§.), a titkár, a gazdasági vezető. 

(2) Az Egyesület ügyintéző szervének tagja, illetőleg az Egyesület képviselője olyan magyar 
állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási 
engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek 
gyakorlásától eltiltás hatálya alatt, és az Egyesületnek tagja. 

(3) Az Egyesület vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki 
vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a 
határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más 
előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül 
előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

(4) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak 
megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás 
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

(5) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen 
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is 
betölt. 

 
6.§. 
A közgyűlés 

(1) Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal össze 
kell hívni. Az Elnök az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a 
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közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha 
a tagok legalább 1/3-a írásban kéri. 

(2) A közgyűlés időpontját az elnökségnek legalább 30 nappal korábban meg kell állapítani és 
a tagokat legalább 15 nappal a közgyűlés előtt, írásban (postai, vagy elektronikus 
levélben) értesíteni kell. A meghívók kiküldéséért a titkár a felelős. A közgyűlés 
meghívójának tartalmaznia kell: 

a) a közgyűlés helyét, 
b) a közgyűlés időpontját, 
c) a tervezett napirendet, 
d) a beterjesztett javaslatokat, 
e) határozatképtelenség esetén mikor és hol ismétlik meg a közgyűlést, 
f) figyelmeztetést, hogy a megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül 

határozatképes. 
(3) A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint fele jelen van. Ha a 

közgyűlés nem határozatképes, az ismételten összehívott közgyűlés – az eredeti 
napirendben felvett kérdésekben – a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 
Az ülések nyilvánosak. 

 
7.§. 
A közgyűlés hatásköre 

(1) A közgyűlés az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. 
(2) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) az Alapszabály megállapítása és módosítása, 
b) az elnökség éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésnek az elfogadása, 
c) az Egyesület éves költségvetésének megállapítása, 
d) a tagfelvétel kérdésében hozott elutasító határozat elleni jogorvoslati kérelem 

elbírálása, 
e) az Egyesület tagjainak sorából történő kizárás elbírálása, 
f) az ügyintéző és képviselő szerv (Elnökség) megválasztása, 
g) az ügyintéző és képviselő szerv (Elnökség) visszahívása, ha az Egyesület céljával, 

szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít, 
illetőleg ha az Egyesület tekintélyét rombolja. 

h) nemzetközi szervezetbe való be- és kilépés elhatározása, 
i) az Egyesület más Egyesülettel való egyesülésének, szétválásának, valamint 

feloszlásának kimondása, 
 
8.§. 
A közgyűlés napirendje 

(1) A közgyűlés napirendjét az Egyesület Elnöksége állapítja meg és terjeszti elő. 
(2) Az Egyesület évi rendes közgyűlésének az alábbi napirendeket kötelezően tartalmaznia 

kell: 
a) az Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása, 
b) az Egyesület éves költségvetésének megállapítása, 
c) az Egyesület tagjai által beterjesztett javaslatok. 

(3) A 8.§. (2) c) pontjában említett javaslatokat abban az esetben lehet napirendre tűzni, ha 
azokat a közgyűlés időpontja előtt 1 héttel benyújtották az elnökséghez. Az e határidő 
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után vagy a közgyűlésen beterjesztett javaslatok abban az esetben tárgyalhatók, ha azt a 
jelenlévők egyhangúlag elfogadják. 

 
9.§. 
A közgyűlés határozathozatala 

(1) A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a  
7.§. (2) a), e) és g) pontja, ahol a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok minősített 
többségének (legalább három-negyedének) igenlő szavazata szükséges. Tagkizárásra 
vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem 
gyakorolhatja. 

(2) Kivételes esetekben – az elnök, vagy a tagok javaslatára – a közgyűlés a határozatait titkos 
szavazással is meghozhatja. 

(3) Szavazni csak személyesen lehet. 
(4) A levezető elnök személyének megválasztásáról a közgyűlés az ülés megkezdésekor a 

jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz. 
(5) Az Egyesület éves beszámolóját és a közhasznúsági jelentést a tagok minősített (három-

negyedes) többséggel fogadják el. 
(6) A közgyűlés a – személyi döntések 7.§. (2) (e), f) és g) pontok) kivételével – határozatait 

nyílt szavazással, a személyi döntések tekintetében pedig titkos szavazással hozza. 
(7) Nyílt szavazáskor szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. Titkos 

szavazáskor addig kell ismételni a szavazást, ameddig a kellő támogató többség ki nem 
alakul. 

(8) A közgyűlésnek a határozatait írásba kell foglalni, amelyet a közgyűlésen megválasztott 
két tag hitelesít. 

(10) A közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell. A titkár köteles 
a közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A 
Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a közgyűlés 
döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők 
számaránya megállapítható. 

(11) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a közgyűlésen megválasztott két 
tag hitelesít. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a lényeges észrevételeket, javaslatokat, 
valamint a hozott határozatokat. 

(12) Az Egyesület mind a határozatokba, mind pedig az egyéb iratokba való betekintés 
lehetőségét biztosítja. Az igények kielégítéséért az Egyesület titkára a felelős. 

(13) A betekintési kérelmet írásban kell jelezni a kért iratok megjelölésével, és a titkár 1 héten 
belül köteles a kért iratokba a betekintés lehetőségét biztosítani. 

 
10.§. 
A tisztségviselők megválasztása 

(1) A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők: 
a) az Elnök, 
b) az Elnökségi tagok. 

(2) A tisztségviselők személyére bárki javaslatot tehet 1 héttel a közgyűlés előtt, illetve a 
közgyűlésen. A javasolt személy abban az esetben válik jelöltté, ha egyszerű 
szótöbbséggel a jelölőlistára felveszik. 
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(3) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a közgyűlésen jelenlevő, szavazati 
joggal rendelkező tagok több mint 50 %-ának szavazatát kapta. Ha több jelölt esetén az 
első választási fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a megválasztáshoz szükséges 
szavazatot, újabb szavazási fordulót kell tartani. Az új szavazási fordulóban – kettőnél 
több jelölt esetén – a legkevesebb szavazatot kapott jelölt nem vesz részt. A szavazást 
így legfeljebb háromszor lehet megismételni. Eredménytelenség esetén a teljes 
választási eljárást újabb közgyűlésen kell folytatni. 

 
11.§. 
Az Egyesület rendkívüli közgyűlése 

(1) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni: 
a) az Egyesület Elnökségének többségi határozata alapján, 
b) ha az Egyesület tagjainak egyharmada ok és cél megjelölésével írásban kéri, 
c) ha a bíróság elrendeli, 
d) amennyiben az elnökség létszáma 3 fő alá csökken. 

(2) A rendkívüli közgyűlésre egyebekben az Egyesület közgyűlésére vonatkozó szabályok az 
irányadók. 

 
12.§. 
Az Elnökség 

(1) Az Egyesület vezető szerve a 3 tagú Elnökség, amelynek tagjait a Közgyűlés egyszerű 
szótöbbséggel, titkos szavazással 4 év időtartamra választja. Az elnökség tagjai 
tisztségükben újraválaszthatók. Az elnökség tagjai tisztségüket társadalmi 
megbízatásként látják el. 

(2) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább három alkalommal tart ülést. Az 
Elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. A 
határozatképtelenség miatt elmulasztott elnökségi ülést 15 napon belül ismételten össze 
kell hívni. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök, vagy 2 elnökségi tag az ok 
és a cél megjelölésével írásban indítványozza. Az ülések nyilvánosak. 

(3) Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. Két tag jelenléte 
esetén egyhangú döntést hoz. A határozatot az érintettel igazolható módon közölni kell.  

(4) Az elnökség ülését az elnök megbízása alapján a titkár hívja össze. Az ülés helyéről, 
időpontjáról és a megtárgyalandó napirendekről legalább egy héttel korábban írásban 
(postai, vagy elektronikus levélben) értesíteni kell az elnökség tagjait és a 
meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős esetben az elnök rövidebb határidőt is 
megállapíthat. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. 

(5) Az Elnökség hatáskörébe tartozik:  
a) az Egyesület törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása és felügyelete, 
b) gondoskodás a közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a végrehajtás ellenőrzése, 
c) az éves tagdíj mértékének meghatározása az alakulás évében fizetendő éves tagdíj 

kivételével, 
d) az elnökségi ülésre vonatkozó ügyrendjének meghatározása, 
e) az etikai szabályok meghatározása, 
f) tagfelvételi kérelmek elbírálása, 
g) az elnökség tagjai közül az Egyesület titkárának és gazdasági vezetőjének 

megválasztása 
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h) az Elnök utasítása a közgyűlés összehívására, 
i) a közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés 

elé terjesztése, 
j) Az elnökség – megfelelő fedezet birtokában – dönt a rendkívüli, a költségvetésben 

nem szereplő, valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról. Előirányzat 
felhasználási jogkörben dönt a költségvetési előirányzatok évközi módosításáról, 
átcsoportosításáról, 

k) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos 
hatáskörébe. 

(6) Az Elnökség, tagjai közül választja meg az elnök munkáját segítendő a titkárt és a 
gazdasági vezetőt. 

(7) A Közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával és 
lemondásával is, amely esetekben a Közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az időközben 
választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok 
mandátumával egyező időpontig szól. 

(8) A Titkár hatásköre és feladatai: 
a) az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel, 
b) észrevételek, javaslatok tétele az Egyesület működésével kapcsolatban, 
c) az Egyesületi határozatok és ajánlások megtartása, illetőleg végrehajtása, 
d) távollétében, illetve akadályoztatás esetén az elnök helyettesítése, 
e) információáramlás segítése a tagok és az elnökség között, 
f) az egyesület tagjainak nyilvántartásának naprakészen tartása, 
g) az Egyesület közgyűlésének és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás 

vezetése, amelyből a vezetőszerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a 
döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható, 

h) a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az 
érintettekkel történő közlése, 

i) a Közgyűlés és az Elnökség által meghozott határozatokat valamint az Egyesület 
beszámolóit az Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza, amennyiben ez 
mások, vagy az Egyesület jogát, jogos érdekét nem sérti, veszélyezteti. A 
nyilvánosságra hozatalnál ügyelni kell a személyiségi jogok védelmére, és az 
adatvédelemi törvényben meghatározottakra. 

j) az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki 
beszámolókba, a közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi közgyűlési 
határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődők részére. 

(9) A Gazdasági vezető hatásköre és feladatai: 
a) intézi az Egyesület gazdasági ügyeit, 
b) felelős a pénzügyi – gazdasági jogszabályok betartásáért, 
c) közreműködik az Egyesület költségvetésének, a közgyűlés elé terjesztett éves 

beszámolóknak az elkészítésében, 
d) az Egyesületekre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végzi, illetve irányítja az 

Egyesület számviteli tevékenységét 
e) Nyilvántartást vezet a Khtv. 18.§.-ban meghatározott előírások szerint. 

(10) Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az 
ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott 
határozatokat. Lényegesnek minősül az észrevétel és javaslat, melyet az elnökség annak 
ítél, vagy amelynek a jegyzőkönyvbe foglalását, az észrevételt vagy javaslatot tevő kéri. 
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(11) A titkár köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe 
behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból 
az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és 
ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható. 

(12) Az Egyesület az Elnökségi határozatokba és az egyéb iratokba való betekintés 
lehetőségét biztosítja. Az igények kielégítéséért az Egyesület titkára a felelős. 

 
13.§. 
Az Elnök 

(1) Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 4 év időtartamra 
választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletre önállóan 
jogosult vezetője.  

(2) Az elnök hatásköre és feladatai: 
a) az Egyesület törvényes és szabályszerű működésének biztosítása, 
b) az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg 

bíróság előtt, 
c) az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése, 
d) a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett, 
e) a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása, 
f) az elnökségi ülések előkészítése és levezetése, 
g) éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé 

terjesztése (a Khtv. 19.§. –ban előírt módon) 
h) az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési határozatok 

végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, 
i) az Egyesület munkájának figyelemmel kísérése, a tagok tevékenységének 

koordinálása, 
j) aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása, 
k) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a 

közgyűlés, az elnökség kizárólagos hatáskörébe. 
 
14.§. 
Az Egyesület működése és gazdálkodása 

(1) Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. 
(2) Az Egyesület működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze: 

a) tagsági díj, 
b) természetes és jogi személyek hozzájárulásai, 
c) önkormányzati támogatás, 
d) egyéb állami támogatás, 
e) rendezvények bevétele, 
f) egyéb bevételek. 

(3) A tagdíj összegét, befizetésének módját az Elnökség határozza meg az alakulás évében 
fizetendő tagdíj kivételével. A tagok tagdíj-befizetéseiről az Elnökség a 
tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl 
az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

(4) Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel 
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(5) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban 
meghatározott alaptevékenységre fordítja. 

(6) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési 
kötelezettsége nincsen. 

(7) Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivételével – csak 
írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni 
a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási 
lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az 
Egyesület mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által 
megismerhetők. 

(8) Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a 
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet 
által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő 
juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 

(9) Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 
(10) Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető 

mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel 
fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. 

(11) Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az 1997. évi CLVI. 
törvény 18-20. §-ai az irányadók. 

(12) Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az 
Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a 
céljainak elérését elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon 
folytathat. 

(13) Az Egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet. 
 
15.§. 
Az Egyesület képviselete 

(1) Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli, a (2) pontban foglalt kivétellel. 
(2) Az Egyesület bankszámlája felett a mindenkori Gazdasági vezető és az Elnök együttesen 

jogosult rendelkezni. 
 
16.§. 
Az Egyesület megszűnése 

(1) Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való 
egyesülését kimondja. 

(2) Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg 
megszűnését megállapítja. 

(3) Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell 
fordítani. A sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után 
fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű sportcélra kell fordítani. 
Egyéb esetben a hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a 
Közgyűlés dönt. 

(4) A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes 
köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő 
kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. 
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(5) A sportegyesületre - a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével - 
megfelelően alkalmazni kell a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a 
végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény (a továbbiakban: Cstv.) szabályait. 

 
17.§. 
Záró rendelkezések 

(1) Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. 
törvény; az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről; a sportról szóló 2004. évi 
I. törvény; valamint az 1997. évi CLVI törvény, a közhasznú szervezetekről, irányadóak. 

(2) Jelen Alapszabályt az Egyesület 2005. március 30-i közgyűlésén az egyesülési jogról 
szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 
szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő §-ai alapján, a közhasznú szervezetekről 
szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseire is figyelemmel egyhangú határozattal 
jóváhagyta. 

(3) Az Egyesület Alapszabályát a Fővárosi Bíróságnak az Elnök a nyilvántartásba vétel iránti 
kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja. 

 
Ezt az alapszabályt az egyesület 2013. augusztus 31. napján tartott közgyűlése fogadta el. 
 
Igazolom, hogy a jelen, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályban dőlt 
betűvel szedve az alábbi módosítások szerepelnek: 

- Az Egyesület székhelye megváltozott. (1.§- Az Egyesület új székhelye: 1016 Budapest, 
Mészáros u. 12. IV./5) 

- Az Egyesületnek új elnöke (új elnök: Nagy Ákos); titkára (titkár: Horváth Zsolt) és 
gazdasági vezetője (gazdasági vezető: Lipcsei Sándor) lett. (12.§ és13.§) 

 
Igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az 
Alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának. 
 
Budapest, 2013. augusztus 31. 
 
    ................................................ 
  Nagy Ákos, elnök 
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