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  I.
1.§.

1. Az Egyesület neve: „RIDERZONE  SPORT  KLUB”  Egyesület

Rövidített neve: RSK Egyesület
Székhelye: 1202 Budapest, Kulcsár u.10/A.II./9.
Bélyegzıje: tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, alapításának idıpontját
Mőködési területe: Magyarország

Megalakulásának idıpontja: 2007.02.10.

2. Az egyesület jogi személy.
3. Az Egyesület Magyarország lakosainak érdekképviseleti szerve, amely tagjait a 

II.pontban leírt célok érdekében képviseli.

II.
           Az Egyesület célja

2.§.

1. Az Egyesület célja és feladatai:
• segíti tagjai sportolását és egészségvédelmük elısegítését.
• a fiatalok megismertetése a sporttal, a testmozgás fontosságával
• tagjai számára lehetıvé teszi különféle sportok elsajátítását és gyakorlását
• kapcsolatot létesít más sport egyesületekkel
• tagjai részére versenyzési lehetıséget teremt belföldön és külföldön
• tagjait segélyezi és juttatásokban részesíti
• elısegíti a lakossági közösség kialakulását, fejlıdését.
• új sportágakkal való megismerkedés lehetıségének biztosítása
• sportoktatást tart, képességfejlesztı tanfolyamokat indít
• segíti az egészséges életmódra való nevelést
• sportprogramok, túrák, vetélkedık szervezése
• sportrendezvényeken és tömegsportrendezvényeken való részvétel megszervezése, 

segítése
e célok elérése érdekében az Egyesület tevékenysége:

• tanácsadó szolgálat szervezése, ehhez információs rendszer kiépítése a tagjait 
érintı kérdésekben

• a tagságot érintı kérdéskörökben, a tagsággal közösen kialakított véleményt, 
javaslatokat megküldi az illetékes hivatalos szerveknek, fórumoknak

• szervezi és koordinálja a sportolók egyéni érdekképviseletét, ellátja tagjai 
érdekvédelmét, jogvédelmét

2. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

3. Az Egyesület szolgáltatásaiból tagjain kívül más személyek is részesülhetnek, az 
alapszabályban szabályozott módon.

4. Az Egyesület feladatkörében a következı közhasznú tevékenységet látja el:



• sporttevékenység ( az 1997.évi CLVI.tv.26.§(c.pont 14.) a munkaviszonyban és a 
polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység 
kivételével

• az oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés ( 1997.évi CLVI.tv.26.§(c.pont 4.) 
az Egyesület tevékenysége körében közhasznú tevékenység

5. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 
Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat.

6. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét, nem osztja fel, azt a jelen 
alapszabályban meghatározott céljainak megvalósítására fordítja.

III.
Az Egyesület vagyona és jövedelme

3.§.

1. Az Egyesület bevételei az alábbi forrásokból származnak:
a./ tagdíjakból, amely áll:

természetes személyek tagdíjából
jogi személyek tagdíjából

b./ fenntartási hozzájárulásokból, amelyek körébe a tagok anyagi támogatása, 
valamint egyéb szervek, vállalkozások támogatása tartozik különbözı 
szerzıdések (sponzori szerzıdések) keretében, ide tartoznak a pártoló tagok 
által nyújtott anyagi támogatások is.

c./ a sport oktatások tevékenységébıl származó bevételek
d./ egyéb bevételek

2. Az a./ pontban foglaltak mértékét évente a közgyőlés állapítja meg. A tagdíjat az 
Egyesület bankszámlájára kell csekken, vagy készpénzes befizetéssel 
teljesíteni. Az éves tagdíjat a tárgyév szeptemberének 15.napjáig kell befizetni.

4.§.

1. Az Egyesület vagyonát és bevételét az Alapszabályban megjelölt célok 
megvalósítására szabad felhasználni.

2. Az Egyesület éves költségvetés szerint gazdálkodik. Az Egyesület tartozásaiért a 
saját vagyonával felel. A tagok a saját vagyonukkal az Egyesület tartozásaiért 
nem felelnek.

5.§.

Az Egyesület költségvetésében elıirányzott összegek rendeltetésszerő felhasználásáért 
az Elnök felel.

IV.
         Az Egyesület tagsága

6.§.



1. Az Egyesület tagjául felvehetı minden külföldi és magyar állampolgár, aki 
belépési nyilatkozat aláírásával kéri felvételét, és elfogadja az Egyesület 
alapszabályát, és vállalja, hogy tevékenyen részt vesz annak tevékenységében, 
célkitőzései megvalósításában, és tudomásul veszi az Egyesület 
politikamentességét.

2. Nem magyar állampolgár akkor lehet az Egyesület tagja, ha nincs eltiltva a 
közügyek gyakorlásától, és belépési nyilatkozatában vállalja, hogy tevékenyen 
részt vesz az Egyesület mőködésében. A közügyektıl eltiltás vonatkozásában a 
magyar jog szabályai az irányadóak.

3. Jogi személy az Egyesületnek tagja akkor lehet, ha tevékenysége az Egyesület 
célkitőzéseivel összhangban áll, és nyilatkozatában az 1.pont szerinti 
feltételeket vállalja.

7.§.
    Pártoló tagság

Pártoló tagja lehet az Egyesületnek az a természetes személy, vagy jogi személy, aki 
/amely/ az egyesület célkitőzéseivel egyetért, annak megvalósítását támogatja és a 
támogatás biztosítására az Egyesülettel pártoló tagsági viszonyt létesít. A támogatás 
mértékét és módját az Egyesület és a Pártoló tag közötti megállapodás biztosítja.

8.§.
    A tagsági viszony keletkezése

1. A tagsági kérelmek elbírálása az Egyesület elnökségének hatáskörébe tartozik.

2. A természetes személyek felvételüket írásbeli nyilatkozattal kérhetik, a tagdíj 
egyidejő befizetése mellett. Amennyiben az Elnökség az 5.pontban felsorolt 
feltételek hiányában a  tagfelvételt elutasítaná, a már befizetett tagdíjat 
haladéktalanul a kérelmezınek vissza kell utalni.

3.  Jogi személy kérelmének elbírálásakor az 1.és 2.pontban foglaltak az irányadóak.

4. Pártoló tagság tagfelvétellel keletkezhet, tagfelvételi írásbeli nyilatkozattal kell azt 
kezdeményezni.

9.§.

Tagfelvételkor a tag tagsági igazolványt és az Alapszabály 1 példányát megkapja.

V.
     Az Egyesületi tagok és pártoló tagok jogai és kötelességei

10.§.

1. Az egyesületi tag jogai:
Az egyesületi tag:
A természetes személyek személyesen, a jogi személy tagok pedig 

képviselıjük útján gyakorolhatják jogaikat.



a./ Az egyesület közgyőlésen részt vehet, ott felszólalhat, véleményt nyilváníthat 
és javaslatot tehet

szavazati joggal részt vehet a vezetı szervek / elnökség, elnök/ 
megválasztásában, továbbá határozatok meghozatalában, bármely szerv 
megválasztásában.

b./ Tisztségre választható / képviselettel járó tisztségre csak nagykorúság esetén, 
illetve amennyiben a jelen alapszabály rendelkezései értelmében személyében kizáró 
ok nem áll fenn/

c./ Az Elnökség által meghatározott feltételek szerint részt vehetnek az Egyesület 
munkájában, a rendezvényeken használhatják az Egyesület létesítményeit, 
felszereléseit, igényelhetik a tagok segítését, igénybe vehetik az Egyesület 
érdekképviseleti, információs szolgáltatásait, külön meghatározott kedvezmények 
feltételek mellett, részesülhetnek az egyesület segélyezésében, juttatásaiban.

d./ A közgyőlés, ill. Elnökség a tagok részére további kedvezményeket is 
megállapíthat.

2. Az egyesületi tag kötelezettségei:

a./ Az alapszabály betartása, az egyesületi vezetı szervek határozatainak 
végrehajtása

b./ A tagsági díj fizetése, az egyesületi vagyon megóvása

c./ Az egyesületi tagsághoz méltó magatartás, az egyesület jó hírnevének 
megırzése.

3. Az egyesületi pártoló tag joga

a./ javaslatokat, észrevételeket tehet az egyesület mőködésével kapcsolatosan.

b./ részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben, a pártoló tagság 
létesítésére szóló megállapodás feltételei szerint

4. A pártoló tag kötelezettségei:

a./ Az egyesület célkitőzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása

11.§.
Az Egyesület köteles tagjait tagnyilvántartásban nyilvántartani.

VI.
Az Egyesületi tagság körén kívüli személyek részére

     Igénybe vehetı szolgáltatások
12.§.

Az Egyesülettel tagsági, ill. pártoló tagsági viszonyban nem álló természetes és 
jogi személyek az egyesület közhasznú szolgáltatásait jogosultak igénybe venni, a 



szolgáltatások igénybevételének feltételeit évente a közgyőlés határozza meg az éves 
költségvetés jóváhagyásakor.

VII.
A tagsági viszony megszőnése

13.§.

1. A tagsági viszony megszőnik:

a./ kilépéssel
b./ kizárással
c./ a természetes személy halálával
d./ jogi személy tag jogutód nélküli megszőnésével
e./ törlés folytán

2. A kilépési szándékot az Egyesület Elnökségének írásban kell benyújtani.

3. Törölni kell azt a tagot az Egyesület tagjai sorából, aki a tagdíjfizetési 
kötelezettségének határidıben nem tesz eleget.
A törlést az Elnökség rendeli el. A mulasztó tagot elızetesen, megfelelı 
határidı tőzésével kell felhívni a tagdíjtartozásának rendezésére, 
kiegyenlítésére. Amennyiben a rendezésre nyitva álló határidı 
eredménytelenül telik el, akkor rendelheti el az Elnökség a törlést. 

4. Ki kell zárni azt a tagot, aki az Egyesület tagságához méltatlan magatartást tanúsít, 
aki megszegi a tag kötelezettségére vonatkozó elıírásokat. A kizárás 
kérdésében a fegyelmi bizottság elıterjesztése alapján a közgyőlés dönt.

Az 1-4.pont alattiak értelemszerően vonatkoznak a pártoló tagra is, azzal az eltéréssel, 
hogy a 4.pont alkalmazása esetén az Egyesület az Elnökség útján a pártoló tagság 
kötött megállapodást azonnali hatállyal felmondja.

VIII.
        Az Egyesület szervezete

14.§.

Az Egyesület szervei:
• Közgyőlés
• Az Elnökség
• Elnök
• Bizottságok
• Ügyviteli szervezet

A Testületi szervek ülései nyilvánosak.

1. A közgyőlés

1.1. Az egyesület legfıbb szerve a közgyőlés. A közgyőlés a tagok összessége. A 
közgyőlést legalább évente egyszer össze kell hívni. Össze kell hívni ezen 



kívül, ha a tagság egyharmada a cél megjelölésével ezt kéri, vagy a felügyeleti 
szerv a közgyőlés összehívását rendeli el. 
A közgyőlés összehívása az elnök feladata, de ezt a jogkörét más 
tisztségviselıre átruházhatja. Az Elnök a Közgyőlést írásos meghívóval hívja 
össze úgy, hogy azt a tag a közgyőlés napját megelızı legalább 15 nappal 
elıbb kézhez vegye. Az írásos meghívónak tartalmaznia kell a közgyőlés 
napirendjét, valamint a napirendi pontokhoz tartozó írásos elıterjesztéseket, a 
határozati javaslattal együtt. A meghívót ajánlott levél, telefax vagy személyes, 
írásban igazolt átvétel útján lehet kézbesíteni.

1.2. A közgyőlés határozat képes, ha a szavazati joggal rendelkezı tagok több mint 
fele 50% + 1 fı jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyőlés 
másodszori legfeljebb 8 napon belüli összehívás során az eredeti napirendbe 
felvett kérdésekbe felvett a megjelentek számára való tekintet nélkül 
határozatképes, amennyiben erre az írásos meghívóban figyelmeztetés történt.

1.3. A közgyőlés határozatait általában nyílt szavazáson egyszerő többséggel 
hozza. Kétharmados többség szükséges azonban az egyesület 
megalakulásának, egyesülésének, feloszlásának kimondásához, valamint az 
alapszabály elfogadásához, illetve módosításához, az éves beszámoló 
elfogadásához, a tag kizárásához, továbbá a tisztségviselık megválasztásához, 
visszahívásukhoz és felmentésükhöz. A tisztségviselık megválasztása nyílt 
szavazással történik. Szavazategyenlıség esetén mindaddig folytatni kell a 
szavazást, amíg döntés nem születik.

1.4. A közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a./ az egyesület megalakulásának, feloszlásának valamint más (sport)egyesülettel 
való egyesülésének kimondása
b./ az alapszabály megállapítása és módosítása
c./ a tisztségviselık négy évre szóló megválasztása, díjazásuk megállapítása. A 
tisztségviselık felmentése, visszahívása. A közgyőlés 3 tagú elnökséget ( 1 elnök, 1 
elnökhelyettes, 1 elnökségi tag ) választ 4 évre.
d./ az éves munkaterv jóváhagyása
e./ az évi költségvetés megállapítása, az Elnökség éves beszámolója / mérleg és 
gazdálkodásról szóló beszámoló / elfogadása. A közhasznúsági jelentés elfogadása.
f./ az elnökség beszámoltatása
g./ a tisztségviselık / elnök és elnökségi tagok / megválasztása nyílt szavazással 
történik.
h./ az Egyesületnek más egyesülettel történı egyesülése, saját feloszlásának 
kimondása
i./ az éves tagsági díjnak a megállapítása, az egyesületi tagság körén kívül esı 
személyek részére nyújtható szolgáltatások feltételeinek megállapítása.
j./ azok az egyek, amelyekben az Elnökség a közgyőlés döntését kéri.
k./ valamennyi olyan kérdés, amelyet a Ptk.a közhasznú szervezetekrıl szóló 
jogszabályok, valamint jelen Alapszabály a Közgyőlés hatáskörébe utal.
l./ a Szervezeti és Mőködési Szabályzat jóváhagyása, valamint az Egyesület belsı 
szabályzatainak jóváhagyása. 
m./ az Egyesület fegyelmi szabályzatának elfogadása.
1.5. A közgyőlés nyilvános, ülésein az Egyesület tagjai, a pártoló tagok és 

meghívottak és bárki részt vehet.



A közgyőlésrıl jegyzıkönyvet kell készíteni , és abban szó szerint rögzíteni az 
elıterjesztéseket, felszólalásokat és határozathozatalt, a határozatra igennel és 
nemmel szavazók arányát. A személyi kérdésekben történı szavazásnál a 
szavazástól tartózkodni nem lehet. A határozatot oly módon kell szó szerint 
nyilvántartani, hogy abból megállapítható legyen a határozat tartalma, 
idıpontja és hatálya, a támogatók és ellenzık személye és teljes egészében 
megegyezzen a meghozott határozat szövegével. A közgyőlésen hozott 
határozatokat az Egyesület tagjaival levélben kiküldött értesítés, illetve 
faliújság, hirdetıtábla útján közli, és azokat az Egyesület honlapján is közzé 
kell tenni.
A közgyőlés határozatainak nyilvántartását és nyilvánosságra hozatalát a 
X.fejezet tartalmazza.

2. Az elnökség

2.1. A közgyőlés tagjai sorából 3 tagú elnökséget, ezen belül elnököt, 
elnökhelyettest, elnökségi tagot , gazdasági ügyekért felelıs elnökségi tagot/ 
választ 4 évi idıtartamra.
Feladatai:

• elıkészíti az Egyesület közgyőlését minden év április 30.-ig
• elıterjeszti az elnökségi éves beszámolót, az éves költségvetést, valamint 

munkatervet, továbbá az éves közhasznú jelentést
• elıterjeszti az esetleges alapszabály módosítási javaslatot
• az éves munkaterven belül jóváhagyja az Egyesület saját szervezéső programjait, 

eseménynaptárt
• jóváhagyja a tagfelvételeket, és dönt a tagsági viszony megszőnésérıl, az 

Alapszabály rendelkezéseinek megfelelıen
• halaszthatatlan döntést igénylı ügyekben ( pl. elnökség tagjaiban történt 

megüresedés) intézkedik a közgyőlés összehívása iránt
• gondoskodik az Egyesület eredményes mőködési feltételeinek megteremtésérıl
• gondoskodik mindazon feladat ellátásáról, amelyet az Alapszabály a hatáskörébe 

utal, továbbá amelyek teljesítése a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997.évi 
CLVI.tv.elıírásai értelmében szükséges

2.2. Az Elnökség saját ügyrendje szerint mőködik, összehívásáról az Elnök 
gondoskodik. Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévenként 
ülésezik.

2.3. Az Elnök az üléseket írásban hívja össze, az ülést megelızı legalább 8 nappal, 
az írásos meghívó kiküldése történhet ajánlott levél, telefax vagy személyes 
kézbesítés útján. A meghívóban közölni kell a napirendet és az ahhoz 
kapcsolódó elıterjesztéseket, határozati javaslatokat csatolni kell. Az 
Elnökségi ülés nyilvános. Személyiségi jogok védelme érdekében az elnök az 
Elnökség 2/3-ának kérésére zárt ülést rendelhet el.
Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnök és még legalább 1 
elnökségi tag részt vesz.
Az Elnökség határozatait szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg. 
Szavazategyenlıség esetén a szavazást tovább kell folytatni mindaddig, 
ameddig döntés nem születik.



3. Az Elnök

3.1. Az Elnök irányítja az elnökség munkáját, végrehajtja és végrehajtatja azok 
határozatait.

3.2. Az Elnök jogosult az Egyesületet képviselni, képviseleti jogát nem ruházhatja 
át, de akadályoztatása esetén meghatalmazással maga helyett képviselıt 
bízhat meg. 

3.3. Az Elnök feladata összehívni, és vezetni az elnökségi üléseket.

3.4. Kapcsolatot tart a felügyeleti szervekkel.

3.5. Aláírja az Egyesület képviseletében mindazokat a szerzıdéseket, amelyek 
aláírását a Közgyőlés vagy az Elnökség jóváhagyta.

3.6.  Az Elnök akadályoztatása esetén helyettesítésére írásban meghatalmazza az 
elnökség bármely tagját.

3.7. Az Elnök általános helyettese az elnökhelyettes.

4. Utalványozás rendje, aláírási jogosultság

4.1. A Szervezeti és mőködési szabályzat az utalványozás és bélyegzı használat 
ügyviteli rendjét szabályozza, valamint a számviteli feladatok ellátásának 
részletes módját. A könyvelés feladatainak ellátására külsı megbízott szakcég 
is igénybe vehetı. Az SZMSZ nem lehet ellentétes az alapszabállyal.

4.2. Aláírásra jogosultság: Az Egyesület nevében az aláírás úgy történik, hogy az 
Egyesület elınyomott,  elıírt megnevezése alá az Elnök önállóan írja a nevét. 
Az Elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettes és az elnökségi tag 
együttesen ír alá.

4.3. A pénztári utalványozáshoz, valamint az Egyesület bankszámlájáról a 
pénzfelvételhez vagy banki átutalásokhoz az Elnök aláírása szükséges, illetve 
az Elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettes és az elnökségi tagok 
együttesen írnak alá.

4.4. Az Egyesület köteles az aláírásra jogosultakat – azok eredeti aláírását, 
valamint az aláírási jog kezdetének és megszüntetésének napját – az aláírási 
könyvben nyilvántartani.

5. A bizottságok

5.1. Az elnökség az Egyesület mőködésének eredményessége érdekében szakmai 
bizottságot hozhat létre.

5.2. A közgyőlés: Szükség esetén fegyelmi bizottságot állít fel.

15.§.

6. Tisztségviselıkre vonatkozó fıbb szabályok.



A tisztségviselıi megbízás megszőnhet:
a./ a mandátum lejártával
b./ lemondással
c./ a tisztség betöltését kizáró ok bekövetkezésével, felmentéssel
d./ visszahívással

a visszahívásra kizárólagosan közgyőlési határozattal kerülhet sor, ha a 
tisztségviselıt fegyelmi büntetéssel sújtották, vagy az Egyesület érdekeivel ellentétes 
tevékenységet folytat vagy folytatott
e./ tagsági viszonyának megszőnésével.
f./ Nem lehet az Egyesület tisztségviselıje az a személy, aki két éven belül olyan 
közhasznú szervezetnék töltött be vezetı tisztséget, - annak megszőntét megelızı két 
évben legalább egy évig – amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti 
köztartozását nem egyenlítette ki az 1997 .évi CLVI.tv.9.§.(1)bek. értelmében.

h./ A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet 
elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt.

g./ A vezetı tisztségviselı az 1997.évi CLVI.tv.26.§.(m.) értelmében az egyesület 
ügyintézı és képviseleti vagy felügyeleti szervének elnöke és tagja, továbbá a 
közhasznú szervezetként nyilvántartásba vett Egyesülettel munkaviszonyban, vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, az Alapszabály szerint 
egyszemélyi felelıs vezetı feladatokat ellátó személy.

16.§.

7. Ügyviteli szervezet

7.1. Az Egyesület ügyvitelét az ügyviteli szervezet látja el, az Elnökség felügyelete 
mellett, azzal, hogy közvetlen irányítását az Elnök látja el.

7.2. Az ügyviteli szervezet munkája ellátható esetileg igénybevett szakértık és 
közremőködık megbízása útján is, függetlenített munkaerık alkalmazása 
nélkül.

IX.
Összeférhetetlenség

17.§.

Pénz és anyagkezeléssel megbízott személyek nem lehetnek az Elnök, az Elnökség 
tagjainak házastársi, élettársi, továbbá egyenes ágon és testvérként rokonai.

A vezetı szerv ( közgyőlés, elnökség) határozatában nem vehet részt az a személy, aki 
vagy akinek közeli hozzátartozója ( Ptk.685.§.b.pont/ élettársa/ a  továbbiakban 
együtt: hozzátartozó) a határozat alapján:
a./ kötelezettség vagy felelısség alól mentesül
b./ bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben 
egyébként érdekelt.

Nem minısül elınynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatási keretében a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület 



által tagjának, a tagsági jogviszony által nyújtott, Alapszabályának megfelelı cél 
szerinti juttatás.

Nem lehet a felügyelı szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, 
aki
a./ a vezetı szerv elnöke vagy tagja
b./ a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére 
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 
a jogszabály másként nem rendelkezik,
c./ a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásból részesül – kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatások, és a társadalmi 
szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak 
megfelelı cél szerinti juttatást - , illetve az a./ - c./ pontban meghatározott személyek 
hozzátartozója.

X.
 Egyéb rendelkezések, az Egyesület mőködésének nyilvánossága

18.§.

1. Az Egyesület közgyőlése köteles az Alapszabály módosításával ellenırzı 
bizottságot létrehozni abban az évben, amikor a bevétele az öt millió forintot 
meghaladta.

2. A testületi szervek döntéseit az Elnökség a Határozatok Könyvében összegyőjti, 
amelybıl ki kell hogy derüljön a

• a döntések tartalma, idıpontja és hatálya
• a döntést támogatók és ellenzık aránya, személye.

Az Elnök gondoskodik a döntések közlésérıl az érintettekkel postai úton, 
ajánlott levélben, szóban igazolt átvételrıl.

Az Elnökség gondoskodik a döntések nyilvánosságra hozataláról, az Egyesület 
székhelyén elhelyezett faliújságon való közzétételérıl, valamint megjeleníti 
azokat az Egyesület honlapján.

Az Elnökség bárki számára biztosítja, hogy az Egyesület mőködésével 
kapcsolatban keletkezett iratokba betekinthessen, elıre megbeszélt 
idıpontban, azoknak a döntéseknek a nyilvánosságra hozatala nem lehetséges, 
amelyeknél a határozathozatalból a nyilvánosság kizárásra kerül / 14.§2.pont 
2.3.alpont/. Az Egyesület mőködésének módjáról, szolgáltatásainak 
igénybevételének módjáról, valamint beszámolói közléseirıl szórólapokon, 
interneten, faliújságon tájékoztatja a nyilvánosságot.

A Testületi szervek ülései nyilvánosak.

3. A közhasznúsági jelentés szabályai:
Az évente kötelezı közhasznúsági jelentést / éves beszámolót/ oly módon kell 
kezelni, hogy biztosítani kell annak bárki általi hozzáférhetıségét / betekintését, a 
saját költségére másolat készítését/.



A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:
a./ számviteli beszámolót
b./ költségvetési támogatás felhasználását
c./ a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást
d./ a cél szerinti juttatások kimutatását
e./ a központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl 
kapott támogatás mértékét.
f./ a közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értékét, 
illetve összegét
g./ a közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámolót

A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot 
készíthet.

XI.
       Az Egyesület megszőnése

19.§.
1. Az Egyesület megszőnik:
a./ ha a feloszlását a közgyőlés kimondja
b./ más egyesülettel, vagy társadalmi szervezettel való egyesülését a közgyőlés 
elhatározza
c./ a bíróság feloszlatja
d./ a bíróság a megszőnését megállapítja

2. Az Egyesület megszőnése esetén a vagyonával a közgyőlés rendelkezik.

XII.
Vegyes rendelkezések

1. Az Egyesület nyilvántartásba vétellel jön létre, nyilvántartásba vételre jogosult a  
Bíróság

2. Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-nak az egyesületekrıl 
szóló rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2007.02.10. napján

A Közgyőlés jóváhagyása alapján kiadja:

…………………………………………..
Feith László

Hitelesítık:

……………………………………………………..
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