Alapszabály
I. A szervezet megnevezése
1. Az egyesület neve: Zámolyi Lövészklub
2. Az egyesület székhelye: 8081. Zámoly, Kossuth u. 43.
II. Az egyesület célja és feladata
3. Az egyesület célja: A lövész-sportot kedvelő személyek sportolási igényének biztosítása,
a lövészsport hagyományainak ápolása, a szabadidő értelmes eltöltése.
4. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, továbbá országgyűlési képviselői,
megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít.
5. Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú
szolgáltatásaiból.
6. Az egyesület tevékenysége:
sporttevékenység (pl. sportélet támogatása)
A közfeladat teljesítését az alábbi jogszabály írja elő: 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
41. §. k) a sportpolitikáért, valamint a 2004. évi I. törvény a sportról.
kód: 2.
III. Az egyesület tagja
7. Az egyesület tagjává olyan személy (természetes személy, jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet) válhat, aki/amely:
•
•
•
•
•

nyilatkozik a belépési szándékról,
elfogadja az egyesület célját (céljait),
a létesítő okirat alapján az egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését
vállalja,
az egyesület a belépést elfogadja
a taggá választásról a közgyűlés határoz.

8. A tagsági jogviszony megszűnik
a) a tag kilépésével;
c) a tag kizárásával;
d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
9. A tag tagsági jogviszonyát az egyesület elnökséghez intézett írásbeli nyilatkozattal
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.
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10. 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, ha
az alapszabály a tisztességes eljárást biztosító szabályokat meghatározta.
A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat,
továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot igazolható
módon a taggal közölni kell.
A kizáró határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.
11. A tagot a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül tagdíjhátralék miatt akkor kell
kizárni, ha az elnök azt megelőzően írásban, igazolható módon felhívta a tagot a
tagdíjhátralék megfizetésére és a fizetési határidő eredménytelenül telt el.
12. A tagot a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül törölni kell tagsági viszonyának
megszűnésével.
13. A tagok jogai:
• a közgyűlésen részt vehet, képviselő útján is.
• a közgyűlésen szavazhat,
• ha a törvényben foglalt feltételeknek eleget tesz, az egyesület bármely tisztségére
választható,
• a közgyűlésen napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tehet,
• a közgyűlésen felszólalhat,
• jogosult igénybe venni az egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait.
A képviseleti jogot írásba kell foglalni, és a jelenléti íven feltüntetni.
14. A tagok kötelezettségei:
• az egyesület tagja köteles havonta minden hónap 15 napjáig tagdíjat fizetni,
• az egyesület tagja köteles betartani az alapszabály rendelkezéseit,
• az egyesület tagja köteles betartani a közgyűlésen határozatait,
• az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását.
IV. Az egyesület legfőbb szerve
15. Az egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés.
16. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának
megállapítása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni
helyzetéről szóló jelentésének-elfogadása;

3
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető
tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját
tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek
hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a
felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés;
i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk
megállapítása;
j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának
megállapítása; és
k) a végelszámoló kijelölése
17. A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni, amelyen meg kell tárgyalnia éves
pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről
szóló törvény rendelkezései szerint készített beszámolót. A közgyűlést az elnök hívja
össze. A meghívót a közgyűlés kezdő napját 15 nappal megelőzően kell a tagoknak
megküldeni.
18. A meghívó kiküldését követően az egyesület tagjai a közgyűlés napirendi pontjára
javaslatot tehet, legkésőbb a közgyűlés megkezdése előtt 3 nappal.
19. A közgyűlést igazolható módon, a napirend közlésével kell összehívni. A közgyűlések
nyilvánosak.
20. A közgyűlést össze kell hívni, ha azt az egyesület tagjainak legalább egytizede az ok és
a cél megjelölésével kéri.
21. A közgyűlés csak olyan kérdést tárgyalhat meg, amely a közgyűlés meghívójában
szerepel.
22. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele részt vesz.
23. A közgyűlés döntéseit a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza.
24. Titkosan, írásbeli szavazással dönt az elnökség megválasztásáról.
25. Az elnökséget csak akkor lehet visszahívni, ha az új elnökségi tagokat megnevezik, e két
kérdésről egyszerre kell határozni.
26. A közgyűlés jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvet hitelesítő tagot választ.
27. Az összes tag több mint a fele szavazata szükséges:
•
•

az alapszabály módosításához,
az egyesület feloszlásának elhatározásához,
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•
•

•

az elnökség visszahívásához; a tagok legalább 10%-ának indítványára
határozhat, ha az elnökség az egyesület céljaival ellentétes tevékenységet folytat,
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámoló és
közhasznúsági melléklet elfogadásához,
az ügyintéző és képviseleti szerv éves beszámolójának elfogadásához.

28. A közgyűlés a tagok 20%-ának indítványára írásban, titkosan szavaz.
29. A közgyűlés szavazatszámláló bizottságot, levezető elnököt választhat.
30. A megismételt közgyűlés szabályai:
•
•
•

•
•

akkor lehet tartani, ha a közgyűlés nem határozatképes,
kizárólag az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tárgyalhatóak meg,
a résztvevők számától függetlenül határozatképes, ha a távolmaradás
jogkövetkezményeit és a megismételt közgyűlés időpontját és helyét a meghívó
tartalmazza,
az eredeti közgyűlési meghívóban az eredeti közgyűlés napjára lehet összehívni,
egyesület más egyesülettel való egyesüléséről, feloszlásáról megismételt
közgyűlésen nem dönthet.

31. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvet a levezető elnök és az
egyesület erre kijelölt tagjai írják alá.
32. A közgyűlés döntéseit határozatba foglalja. A határozatokat a határozatok tárában kell
nyilvántartani, honlapján közzétenni.
V. Elnökség
33. A 3 tagú Elnökséget, a közgyűlés 5 évre választja meg. Az elnökség tagjai maguk közül
választják az Elnököt.
34. Elnökségi taggá az választható, aki a törvényben előírt feltételek teljesíti, és nem esik
kizáró ok alá.
35. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője ( kizáró okok ) az a személy, aki korábban olyan
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két
évben legalább egy évig
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 vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
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d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.
36. Nem lehet vezető tisztségviselő, akit a közügyek gyakorlásától eltiltottak, akit büntető
eljárásban jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek.
37. Az Elnökségi tagság megszűnése
• a tisztségről való lemondással; a lemondást a közgyűlésen kell bejelenteni,
jegyzőkönyvben rögzíteni kell vagy a lemondást írásban, igazolható módon kell
közölni.
• visszahívással,
• a határozott idő lejártával,
• törvényben meghatározott ok bekövetkeztével.
38. Az Elnökség hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amely nem tartozik a
közgyűlés hatáskörébe.
39. Az Elnökség feladatai különösen
Az Elnökség feladatkörébe tartozik
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 megválasztatásának 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) a tagság nyilvántartása;
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.
40. Az egyesületet az Elnök önállóan képviseli. Az egyesület nevében az aláírási és
utalványozási jogot, a bankszámla feletti rendelkezési jogot az Elnök gyakorolja.
41. Az Elnökség három havonta egyszer ülést tart, melyet az Elnök hív össze. Az elnökség
határozatait egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással hozza.

VII. Az Egyesület gazdálkodása
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42. Az egyesület tagdíjának mértékét az elnökség javaslatára a közgyűlés határozza meg.
43. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
44. Az egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2012. évi CLXXV. törvényben meghatározott
beszámolóját az elnökség készíti el, s azt a közgyűlés fogadja el.
45. Sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő
kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak
hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények
használata, illetve működtetése – e rendelkezés alkalmazásában – a sportegyesület
alaptevékenységének minősül.
46. Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az alapszabályban
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve
végezhet.
47. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban
meghatározott közhasznú tevékenységeire fordítja.
48. Az egyesület célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel gazdaságivállalkozási tevékenységet végezhet.
VIII. Összeférhetetlenségi okok
49. Aki más közhasznú szervezetben vezető tisztséget lát el, csak akkor láthatja el e
szervezetben a tisztséget, ha valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen
tájékoztatta arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt,
és azt a döntésre jogosult szerv jóváhagyta.

50. Nem lehet vezető tisztségviselő az, aki közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából
részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján
nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve ezen személyek
hozzátartozója.
IX. Az egyesület megszűnése
51. Az egyesület megszűnik:
• ha más egyesülettel egyesül, szétválik,
• végelszámolással (kényszer-végelszámolás)
• felszámolással
• egyszerűsített törlési eljárással
• ha az egyesület megvalósította a célját vagy az egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg,
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•

ha 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; vagy
az arra jogosult szerv megszünteti
feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására
irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a
nyilvántartásból törli.
52. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek
kiegyenlítése után 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.
53. 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 megszűnésekor
fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna
adni.
54. Az egyesület megszűnését megelőző két évben a vezető tisztségviselők az egyesület
megszűnésétől számított két évig egyetemlegesen kötelesek helytállni az egyesület
hitelezőivel szemben mindazon tartozásokért, amelyeket az egyesület vagyona vagy a
vagyoni hozzájárulást nem szolgáltató egyesületi tagoknak a jogi személy általános
szabályai szerinti helytállási kötelezettsége nem fedezett.
55. A sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó
vagyon állami tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett
minisztérium költségvetésében az utánpótlás-nevelés támogatására kell fordítani.
56. A sportegyesületnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a
MOB igazolja, hogy a sportegyesület az állami sportcélú támogatás felhasználásával a
2004. évi I. törvényben, valamint az államháztartás működésére vonatkozó
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elszámolt, vagy azt, hogy a sportegyesület
állami sportcélú támogatásban nem részesült.
X. Egyéb rendelkezések
57. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény és Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
rendelkezései irányadók, annak keretei között a közgyűlés bármely kérdésben
határozatot hozhat
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58. Ha az elnökség megbízatása bármely okból megszűnik, az közgyűlést bármely tag
összehívhatja.
59. A belső szabályzatának rendelkezik:
a) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma,
időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges,
személye) megállapítható,
b) a döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról,
c) a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés
rendjéről, valamint
d) a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói
közlésének nyilvánosságáról.
Az Egyesület a ………….hely….
egyhangúlag elfogadta.

napján megtartott közgyűlésen az alapszabályt

Kelt ………………………………..hely……év………….hónap……..nap

Dr. Gartai Imre elnök

