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sportegyesület alapítói a természet és a kerékpározás szeretetének 

közös hitén alapulva, a sport és a szabadidı szervezett keretek 

közti folytatásának szerepét és lehetıségét felismerve az egészség 

megırzésében, a természet megismerésében és megóvásában, elhatározták  

a 
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1. Általános rendelkezések 

(1) A Kazincbarcikai Hegyikerékpáros és Szabadidısport Egyesület olyan társadalmi 
szervezet, amely mőködését a sportról szóló 2004. évi I. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. 
évi II. törvény alapján fejti ki, alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a 
sporttevékenység feltételeinek megteremtése. 
 
(2) A Sportegyesület vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, céljainak elérése 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 
 
(3) A Sportegyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az Alapszabályban 
meghatározott tevékenységre fordítja. 
 
(4) A Sportegyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független 
és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, országgyőlési és 
helyi önkormányzati képviselıjelöltet nem állíthat és nem támogathat.  
 
(5) A Sportegyesület befektetési tevékenységet nem végez. 
 
(6) A sportegyesület sporttal össze nem függı tevékenységet, valamint sporttevékenységével 
összefüggı kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékő jogainak 
hasznosítását is) csak kiegészítı tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, 
illetve mőködtetése – e rendelkezés alkalmazásában – a sportegyesület alaptevékenységének 
minısül.1 
 

2. A sportegyesület neve, székhelye jogállása 

(1) A Sportegyesület neve: Kazincbarcikai Hegyikerékpáros és Szabadidısport Egyesület 
 
(2) Rövidített neve: barcycle 
 
(3) A sportegyesület szakosztályai:: a) hegyikerékpáros 
     b) természetjáró 
     c) sportíjász 
 
(4) A Sportegyesület székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fı tér 17. 3/1. 
 
(5) A Sportegyesület kézbesítési címe: 3700 Kazincbarcika, Fı tér 17. 3/1. 
 
(6) A Sportegyesület mőködési területe: Magyarország 
 
(7) Alapítási éve: 2011. 
 
(8) A Sportegyesület jogi személyiséggel rendelkezı szervezet. 
 
(9) Az Egyesület képviseletére az Elnök jogosult.  
 

                                                 
1 Módosítva a 2/2012. (01.20.) számú közgyőlési határozattal. 



 
ALAPSZABÁLY 

4 

(10) Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök és egy további elnökségi tag együttesen jogosult 
rendelkezni.  

3. A sportegyesület céljai, feladatai 

3.1 A Sportegyesület céljai 
(1) A Sportegyesület a tagok által létrehozott önkéntes társadalmi szervezet, amelynek célja tagjai 
körében a szabadidısport, aktív szabadidıs tevékenységek mővelésének elısegítése, az egészséges 
életmód kialakítása és folytatása. 
 
(2) Az Egyesület tevékenysége körében, nyújtott szolgáltatásait, az egyesület tagjain kívül bárki 
igénybe veheti. 2 

3.2 A Sportegyesület feladatai 
(1) Tagjai számára a mindenkori költségvetés keretei között biztosítja az alábbiakat: 

a) rendszeres testedzés és sportolás lehetıségének biztosítása, 
b) a szövetségek valamint más sportegyesületek által megrendezett sporteseményeken, 

bajnokságokon és versenyeken való részvétel, 
c) sportbeli képzés, házi- és nyílt sportesemények, versenyek, bajnokságok szervezése, 
d) sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése, 
e) kerékpáros, természetjáró és sportíjász érdekképviseleti tevékenység, 
f) kerékpáros, természetjáró és sportíjász kultúra népszerősítése, 
g) kerékpáros- és egyéb túrák, edzések, edzıtáborok szervezése, 
h) egészségmegırzı életmódra való nevelés és életvezetési tanácsadási szolgáltatások 

szervezése, támogatása, kedvezményes igénybevétele, 
i) rekreációs programok szervezése, 
j) természetvédelemmel, környezettudatos életmóddal kapcsolatos felvilágosító tevékenység, 
k) támogatók felkutatása az egyesület pénzigényeinek biztosítására illetve kiegészítésére. 
 

(2) Ellátja továbbá az Alapszabályban meghatározott egyéb feladatokat. 

4. A sportegyesület tagsága 

(1) Az egyesületnek rendes-, pártoló-, és tiszteletbeli tagjai lehetnek. 
 
(2) Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkezı szervezet, aki az egyesület valamely tagjának ajánlásával 
rendelkezik, valamint csatlakozási szándékának kifejezésével egy idıben nyilatkozik arról, hogy 
egyetért az egyesület céljaival, elfogadja a szervezet alapszabályát, kötelezettséget vállal az 
egyesületi célok megvalósítása érdekében történı közremőködésre és befizeti a tagdíjat. 
 
(3) Az Egyesület pártoló-, és tiszteletbeli tagja lehet minden olyan természetes- és jogi személy, 
jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet is, aki az egyesület alapszabályának rendelkezéseit 
magára nézve kötelezınek elfogadja. Az egyesület pártoló tagja lehet az a magán, vagy jogi 
személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, aki/amely (anyagi, 
természetbeni, erkölcsi) támogatásával segíti az Egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván 
részt venni. Az Egyesület tiszteletbeli tagja az a természetes személy lehet, aki huzamosabb 
ideig, kiemelkedı szakmai vagy erkölcsi támogatással segíti az egyesületi célok megvalósítását. A 

                                                 
2 Módosítva a 3/2012. (01.20.) számú közgyőlési határozattal. 
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pártoló- és tiszteletbeli tag tisztségre nem választható, közgyőlésen – szervezet esetén képviselıje 
útján - részt vehet, de szavazati joga nincs. 
 
(4) Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni. 

4.1 A tagsági viszony keletkezése 
(1) A Sportegyesületbe való belépés, illetıleg kilépés önkéntes. 
 
(2) A Sportegyesületi tagság felvétellel keletkezik, és kilépéssel, elhalálozással, kizárással, vagy 
törléssel szőnik meg. 
 
(3) A tagfelvételi kérelmet írásban kell az Elnökségnek bejelenteni a belépési nyilatkozat 
kitöltésével, az erre meghatározott formanyomtatványon, a jelöltet ajánló egyesületi tag támogató 
aláírásával. A Belépési nyilatkozatot ezen alapszabály 1. számú melléklete képezi. A tagság 
feltétele a tagdíj befizetése és ennek igazolása. 
 
(4) A tagfelvétel kérdésében – kivéve a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı 
szervezet és a tiszteletbeli tagok tagfelvétele - a Sportegyesület Elnöke határoz. A jogi személy, 
jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet és a tiszteletbeli tagok tagfelvételének kérdésében a 
Sportegyesület Elnöksége dönt. A felvételt megtagadó határozat ellen a Sportegyesület 
közgyőléséhez lehet fellebbezni, amely a fellebbezést a következı közgyőlésen tárgyalni köteles. 
 
(5) A Sportegyesület tagja a Közgyőlés által megállapított éves tagsági díjat fizet. Amennyiben a 
tag adott évben június 30. napjáig lép be, a teljes éves tagdíj megfizetésére köteles.  Ha a tag adott 
év július 1. napja után lép be, úgy a tagdíj éves mértékének a felét kell befizetnie.  
 
(6) A tag a tagdíj befizetését az adott évben június 30. napjáig teljesíteni köteles. Évközben belépı 
új tag a tagdíjbefizetést a belépési nyilatkozat leadásával egyidejőleg igazolni köteles.  

4.2 A tagsági viszony megszőnése 
(1) A tagsági viszony megszőnik 

a) a természetes személy halálával, 
b) a jogi személy jogutód nélküli megszőnésével, 
c) a jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet jogutód nélküli megszőnésével, 
d) kilépés alapján, 
e) kizárással. 

 
(2) A Sportegyesületbıl való kilépést írásban kell közölni a Sportegyesület Elnökével. A tag az 
egyesületbıl bármikor kiléphet és tagsági jogviszonya az elnökéhez intézett írásbeli közlést 
követıen haladéktalanul megszőnik. A kilépés idıpontjáig a tagot a tagdíjfizetési kötelezettség 
változatlanul terheli. A Sportegyesület a kilépı tag részére tagdíjat nem térít vissza. 
 
(3) A Közgyőlés kizárhatja azt a tagot, aki az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét, illetve 
az Egyesület céljait, vagy tevékenységét súlyosan veszélyezteti. 
 
(4) Az Elnökség kizárhatja a tagok sorából azt a tagot, akinek legalább egy évi tagdíjhátraléka van 
és azt írásbeli felszólításra nem fizette meg, vagy az írásbeli felszólítás az elérhetıség hiánya miatt 
nem vezetett eredményre. 
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4.3 A tagok jogai és kötelezettségei 
(1) A tagokat - a tiszteletbeli és a pártoló tagok kivételével - egyenlı jogok illetik meg és egyforma 
kötelezettségek terhelik. 

4.3.1 A Sportegyesület tagjainak jogai: 

A sportegyesület (rendes) tagjainak jogai: 
a) részt vehet a Sportegyesület minden tevékenységében, igénybe veheti szolgáltatásait, 
b) szavazati jogát érvényesítheti a Közgyőlés határozatinak meghozatalában, 
c) választhat és választható a Sportegyesület szerveibe, 
d) észrevételeket, javaslatokat, ajánlásokat tehet, véleményt nyilváníthat, illetve panasszal, 

felszólalással élhet a Sportegyesület, valamint szerveinek mőködésével kapcsolatban, 
e) igénybe veheti a Sportegyesület által nyújtott kedvezményeket. 

4.3.2 A Sportegyesület tagjainak kötelezettségei: 

A sportegyesület (rendes) tagjainak kötelezettségei: 
a) a Sportegyesület Alapszabályzatának, valamint a Sportegyesület szervei által hozott 

határozatok megtartása, illetıleg megtartásának biztosítása, 
b) a Sportegyesület által meghatározott célkitőzések megvalósításának elısegítése, 
c) a tagdíj megfizetése, egyszeri belépési díj megfizetése. 

 
(2) A tiszteletbeli és pártoló tag a Közgyőlésen tanácskozási és javaslattételi joggal vehet részt, 
szavazásra azonban nem jogosult, tisztségekre nem választható. Igénybe veheti az egyesület 
szolgáltatásait, és kötelessége az Alapszabály betartása. A pártoló tagok kötelesek a vállalt anyagi 
támogatás nyújtására, a tiszteletbeli tagok tagdíj fizetésére nem kötelesek. 

5. A sportegyesület szervezete 

5.1 A Sportegyesület szervei: 
a) A Sportegyesület Közgyőlése 
b) A Sportegyesület Elnöksége 

5.2 A Sportegyesület tisztségviselıi:  
a) A Sportegyesület Elnöke 
b) A Sportegyesület Elnökségi tagja 

 
A tisztségviselık a tevékenységüket társadalmi munkában, díjazás nélkül látják el.  

5.3 A Közgyőlés 
(1) A Sportegyesület legfıbb szerve a tagok összességébıl álló Közgyőlés. 
 
(2) A Közgyőlésen az Elnökség meghívására további személyek is részt vehetnek döntési jogkör 
nélkül. 
 
(3) Minden tag egy szavazattal rendelkezik. 
 
(4) A Közgyőlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint fele jelen van. 
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(5) Határozatképtelenség esetére az eredeti idıpontot követıen harminc perccel azonos 
napirenddel összehívott újabb közgyőlés, az eredeti napirend tekintetében a megjelent tagok 
számára tekintet nélkül határozatképes. E rendelkezést az eredeti meghívónak kell tartalmaznia. 
 
(6) A Közgyőlést az Elnök vezeti. Amennyiben az Elnök a Közgyőlésen nem jelenik meg, vagy 
ilyen jellegő tevékenységében akadályozva van, vagy ezt a jogát nem kívánja gyakorolni, úgy az 
Elnökség másik tagja vezetheti az ülést. 
 
(7) Abban az esetben, ha egyetlen elnökségi tag sincs jelen, akkor a Közgyőlést új idıpont 
megjelölésével ismét össze kell hívni. 

5.3.1 A Közgyőlés összehívása 

(1) A Sportegyesület rendes Közgyőlését szükség esetén, de évente legalább 1 alkalommal össze 
kell hívni, melynek helyérıl, idıpontjáról, tervezett napirendi pontjairól a Közgyőlést 
megelızıleg legalább 8 nappal írásban, (vagy elektronikus levél útján) értesíteni kell a tagokat 
(meghívó). Részükre a napirendi pontokhoz kapcsolódó beszámolót, elıterjesztést, valamint a 
javaslatokat meg kell küldenie. 
 
(2) A Sportegyesület Rendkívüli Közgyőlését össze kell hívni: 

a) ha az Elnökség eredetileg választott tagjainak száma 3 fı alá csökken, 
b) ha a tagok legalább 1/3-a az ok és cél megjelölésével azt kezdeményezi, 
c) ha a bíróság azt elrendeli. 

 
(3) A rendkívüli közgyőlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétıl, illetve az Elnökséghez 
történt bejelentéstıl számított 8 napon belül össze kell hívni. 
 
(4) A rendkívüli Közgyőlést egyebekben a rendes Közgyőlésre vonatkozó szabályok szerint kell 
megtartani. 

5.3.2 A Közgyőlés napirendje 

(1) A Közgyőlés napirendjét az Elnökség állapítja meg és terjeszti a Közgyőlés elé. 
 
(2) Az évi rendes Közgyőlésnek az alábbi napirendi pontokat kötelezıen tartalmaznia kell: 

a) az Elnökség elızı évi rendes Közgyőlése óta végzett tevékenységérıl szóló beszámolót,  
b) az Elnökség beszámolóját az elızı évi rendes Közgyőléstıl eltelt idıszak 

gazdálkodásáról, 
c) a Sportegyesület tagjai által beterjesztett javaslatot. 

 
(3) A (2) bekezdés c.) pontjában említett javaslatot abban az esetben lehet napirendre tőzni, ha azt 
a Közgyőlés idıpontját megelızı legalább 20 nappal írásban benyújtották az Elnökséghez. 

5.3.3 A Közgyőlés hatásköre 

A Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
a) az Alapszabály megállapítása és módosítása; 
b) a Sportegyesület pénzügyi tervének, éves költségvetésének elfogadása; 
c) az Elnökség beszámolójának elfogadása; 
d) a Sportegyesület éves beszámolójának, elızı éves pénzügyi terv teljesítésérıl szóló, a 

számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései szerint készített beszámoló 
jóváhagyása; 
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e) a Sportegyesület más egyesülettel való egyesülésének, szétválásának, valamint 
feloszlásának kimondása; 

f) az Elnök, az elnökségi tagok megválasztása, visszahívása; 
g) tagfelvétel kérdésében, tagkizárásban hozott határozat elleni jogorvoslati kérelem 

elbírálása, a tagdíj mértéke, a tagdíjfizetés módja és ideje, az egyszeri belépési díj 
összegének megállapítása; 

h) mindazok a kérdések, amelyeket az Alapszabály a Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe utal. 

5.3.4 A Közgyőlés határozat hozatala 

(1) A Közgyőlés a határozatait nyílt szavazással hozza. A határozat érvényességéhez a jelenlévı 
szavazásra jogosultak több mint felének (50% + 1) elfogadó szavazata szükséges (egyszerő 
többség). Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. 
 
(2) Az 5.3.3. pont a), b), d) e), f) alpontjai esetében a határozat meghozatalához a jelenlévı 
szavazásra jogosultak kétharmados többségének igenlı szavazata szükséges. 
 
(3) A Közgyőlésrıl jegyzıkönyvet kell készíteni. A jegyzıkönyvnek tartalmaznia kell a 
Közgyőlésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A 
jegyzıkönyvet a Közgyőlés levezetı elnöke, a jegyzıkönyvvezetı, valamint a Közgyőlés elején 
megválasztott két jegyzıkönyv-hitelesítı tagja írja alá. 
 
(4) Minden szavazati joggal rendelkezı személy kérheti, hogy az általa elmondottak szó szerint 
kerüljenek jegyzıkönyvbe. Ez esetben a felszólalás írásos szövegét – aláírásával ellátva – át kell 
adnia a levezetı elnöknek. 
 
(5) A Közgyőlés nyilvános. A nyilvánosságot külön jogszabály kizárhatja (titokvédelem, 
személyiségi jog). 

5.3.5 A tisztségviselık megválasztása 

(1) A Közgyőlés hatáskörébe tartozó tisztségviselık.  
A Közgyőlés választja meg: 

a) az Elnököt, 
b) két elnökségi tagot. 

 
(2) A Közgyőlés az Elnököt, az Elnökség két tagját, 2 éves idıtartamra nyílt szavazással választja. 
 
(3) A tisztségviselıket megválasztó Közgyőlés elıtt – kivéve az alakuló ülést - legalább 30 
(harminc) nappal az Elnökség 3 tagú jelölıbizottságot hív össze. Jelöltet állíthat a Sportegyesület 
tagjainak legalább öt százaléka. A jelölést a támogató tagok aláírásával írásba kell foglalni, és el kell 
juttatni a jelölıbizottsághoz a tisztségviselıket megválasztó Közgyőlés elıtt legalább 15 (tizenöt) 
nappal. A jelölt állítás eredménye alapján a jelölıbizottságnak az (1) bekezdésben meghatározott 
tisztségviselıkre vonatkozó javaslatát a bizottság elnöke terjeszti a Közgyőlés elé. Nem vehetı fel 
olyan személy a jelölılistára, aki a jelölését nem fogadta el.  
Az alakuló ülésen a tisztségviselıket a tagság nyílt, egyszerő többségő határozattal választja meg.  
A tisztségekre jelölést az alakuló ülésen bárki tehet.  
 
(4) Megválasztottnak az a tisztségviselı tekinthetı, aki a szavazatok többségét megszerezte. 
Amennyiben a megválasztottak száma kisebb a szükségesnél, újabb választási fordulót kell tartani, 
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amelyben a legtöbb szavazatot kapott személyek a szavazati aránytól függetlenül 
megválasztottnak tekintendık. 

5.3.6 A Sportegyesület vezetı tisztségviselıinek összeférhetetlensége 

(1) A Közgyőlés és az Elnökség, határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy 
akinek közeli hozzátartozója (Magyar Polgári Törvénykönyv 685/B. §), valamint élettársa a 
határozat alapján: 

a) kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más elınyben részesül, illetıleg a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minısül elınynek a Sportegyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Sportegyesület tagjának – tagsági 
viszony alapján – nyújtott, az Alapszabálynak megfelelı cél szerinti juttatás. 

 
(2) A közhasznú szervezet megszőntét követı két évig nem lehet más közhasznú szervezet 
vezetı tisztségviselıje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak 
megszőntét megelızı két évben legalább egy évig – vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl 
szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 
 
(3) A vezetı tisztségviselı, illetve ennek jelölt személy köteles elızetesen tájékoztatást adni arról, 
hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 
 
(4) Az Elnökségnek nem lehet tagja, aki sportegyesületnél elnökségi tag, illetve sportvállalkozásnál 
vezetı tisztségviselı volt, annak megszőnését megelızı 3 évben, feltéve, hogy a sportszervezetet 
felszámolták. 

5.4 Elnökség 

5.4.1 Az Elnökség hatásköre, feladatai 

(1) A Sportegyesület tevékenységét a két közgyőlés között a Sportegyesület Elnöksége irányítja. 
Az Elnökség a Sportegyesület mőködését érintı valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, 
kivéve azokat az ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint a Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe 
tartoznak, vagy amelyeket a Közgyőlés saját hatáskörébe vont, vagy a Sportegyesület más 
szervének hatáskörébe utalt. 
 
(2) Az Elnökség feladata és hatásköre: 

a) összehívja Sportegyesület Közgyőlését; 
b) biztosítja a Sportegyesület törvényes és az Alapszabálynak megfelelı mőködését, és 

felügyeli azt; 
c) gondoskodik a közgyőlési határozatok végrehajtásáról, és a végrehajtásukat ellenırzi; 
d) koordinálja, felügyeli, szervezi az 3.2. A sportegyesület feladatai (1) bekezdésben 

meghatározott tevékenységekkel kapcsolatban kialakított szakosztályokkal, illetve 
kapcsolódó szervezetekkel és intézményekkel való együttmőködést; 

e) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet és a tiszteletbeli tagok 
tagfelvételének kérdésben való döntés;  

f) dönt mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, vagy az Alapszabály, illetıleg a 
Közgyőlés a hatáskörébe utal. 

 
(3) Az Elnökség gazdálkodik a Sportegyesület vagyonával. 
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(4) Az Elnökség hatáskörébe tartozik a Sportegyesület részére ingatlan vagyon megszerzése, 
megterhelése, elidegenítése, hitelfelvétele, jogról való lemondás, gazdasági vállalkozási 
tevékenység elhatározása, valamint minden olyan határozat meghozatala, amelyek alapján a 
Sportegyesület számára jelentıs vagyoni terhek, vagy kötelezettségek keletkeznek. 

5.4.2 Az Elnökség tagjai 

(1) Az Elnökség 3 tagú. 
 
(2) Az Elnökség tagjai: 

a) az Elnök, 
b) a tagok. 

 
(3) Az Elnökség tagja az lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és 

a) magyar állampolgár,  
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkezik, vagy 

c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény 
hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási 
engedéllyel rendelkezik 

 
(4) A Sportegyesület Elnöke nem lehet a Sportegyesülettel munkaviszonyban álló személy. 
 
(5) A Elnökségi tagok jogai és kötelezettségei: 

a) Az Elnökségi Üléseken és az Elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel. 
b) Észrevételek, javaslatok tétele a Sportegyesület mőködésével kapcsolatban. 
c) Javaslattétel a Rendkívüli Közgyőlés, az Elnökségi Ülés összehívására. 
d) Végrehajtja a Közgyőlés határozatait és mindazokat a döntéseket, amelyek nem tartoznak 

a Közgyőlés hatáskörébe. 
 
(6) Az Elnökség tagjai tisztségükben újra választhatók. 
 
(7) Az Elnökségi tagság megszőnik: 

a) a mandátum lejártával, 
b) lemondással, 
c) visszahívással, 
d) elhalálozással. 

 
(8) A Közgyőlés visszahívhatja a tisztségviselıt: 

a) ha az elnökségi tag a tisztségébıl adódó feladatokat nem látja el,  
b) ha vele szemben kizáró ok merült fel és nem mondott le. 

5.4.3 Az Elnökség mőködése 

(1) Az Elnökség maga állapítja meg munkatervét, illetıleg készíti el ügyrendjét. 
 
(2) Az Elnökség köteles gondoskodni: 

a) Olyan nyilvántartás vezetésérıl, amelybıl a Közgyőlés, illetve az Elnökség döntéseinek 
tartalma, idıpontja és hatálya, a döntést támogatók, illetve ellenzık számaránya – és nyílt 
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szavazás esetén – személye megállapítható, valamint kifüggeszti a székhelyen elhelyezett 
hirdetıtáblára. 

b) A Közgyőlés és az Elnökség döntéseit az érintettekkel írásban közli. 
c) A Sportegyesület mőködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintést az 

Elnökség biztosítja azzal, hogy az iratokba az Elnökség bármely tagjával történt elızetes 
egyeztetés alapján bárki betekinthet. 

d) A Sportegyesület mőködésnek – ideértve a b.) pontban foglalt döntéséket is -, 
szolgáltatási igénybevétele módjának és beszámolói közlése nyilvánosságát a székhelyen 
történı kifüggesztés útján biztosítja. 

 
(3) Az Elnökség évente egyszer köteles elnökségi ülést tartani. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha 
azt bármely Elnökségi tag az ok és cél megjelölésével ezt indítványozza. 
 
(4) Az ülés helyérıl, idıpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekrıl (napirendrıl – az elıterjesztés 
megküldésével) legalább 7 nappal az ülés idıpontját megelızıen írásban értesíteni kell az 
Elnökség tagjait, illetve a megbízottakat. Sürgıs esetben rövidebb határidı is megadható. 
 
(5) Az Elnökség a tagok 2/3-ának, (legalább 2 fınek) a jelenléte esetén határozatképes. 
Határozatképtelenség esetén elhalasztott Elnökségi ülést az eredeti meghívóban feltüntetett 
idıpontban újra össze lehet hívni.  
 
(6) Abban az estben, ha két Közgyőlés közötti idıben az Elnökség létszáma 2 fıre csökken, 
Elnökségi tagok választás céljából Rendkívüli Közgyőlést kell összehívni. 
 
(7) Az Elnökség határozatait nyílt szavazással hozza, a határozathozatalhoz egyszerő szótöbbség 
szükséges. Bármely Elnökségi tag indítványára az Elnökség határozatát titkos szavazással hozza 
meg.3 
 
(8) Az Elnökség ülései nyilvánosak, azokon az Elnökség tagjai, a meghívottak, és bárki részt 
vehet. Az Elnökség ettıl eltérıen is intézkedhet, ha a személyiségi jogok vagy az adatvédelem 
érdekében szükséges. 
 
(9) Az Elnökség üléseirıl jegyzıkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a napirendet, a 
megjelentek felsorolást, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, illetıleg a 
hozott határozatokat. A jegyzıkönyvet az Elnök, valamint a két elnökségi tag írja alá. Minden 
elnökségi tag kérheti, hogy az általa elmondottak szó szerint kerüljenek jegyzıkönyvbe. 
 
(10) Az Elnökség határozatairól az érintett szerveket és a Sportegyesület tagságát 15 napon belül 
köteles tájékoztatni. 

6. A sportegyesület vagyona és gazdálkodása 

6.1 A Sportegyesület vagyona: 
a) a tagok által fizetett tagdíjakból, 
b) jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetek és magánszemélyek 

felajánlásiból, hozzájárulásaiból, 
c) a pártolói együttmőködési szerzıdés alapján tett vagyoni hozzájárulásból, 
d) pályázatokból 
e) egyéb bevételébıl képzıdik.  

                                                 
3 Módosítva a 4/2012.(01.20.) számú közgyőlési határozattal. 
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6.2 A Sportegyesület gazdálkodása: 
(1) A Sportegyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. 
 
(2) A Sportegyesület bevételeibıl önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. 
 
(3) A Sportegyesület tagjai a Sportegyesület tartozásáért – a befizetett tagdíjon túlmenıen – saját 
vagyonukkal nem felelnek. 

7. A sportegyesület megszőnése 

(1) A Sportegyesület megszőnik: 
a) feloszlásnak a Közgyőlés általi kimondásával, 
b) más sportegyesülettel való egyesüléssel, 
c) feloszlatással, 
d) megszőnésének megállapításával. 

 
(2) A Sportegyesület megszőnése esetén vagyonának felhasználásáról – a hitelezık kielégítése után 
– a Sportegyesület Közgyőlése rendelkezik.  
 
(3) A sportegyesületre - a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével - megfelelıen 
alkalmazni kell a csıdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. 
törvény (a továbbiakban: Cstv.) szabályait. 
 
(4) Ha a sportegyesület feloszlatással szőnt meg vagy megszőnését állapították meg, és a vagyon 
hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezık kielégítése után állami tulajdonba 
kerül, és azt közérdekő célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell 
hozni. 
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Záradék 

Az Alapszabályt a Kazincbarcikai Hegyikerékpáros és Szabadidısport Egyesület 
Közgyőlése 2011. december 16. napján fogadta el, és az ezen idıponttól lépett hatályba. Ezen 
alapszabály a módosításokkal egységes szerkezetben foglalt. 
 
 
Kelt: Kazincbarcika, 2012. január 20.  
 
 
 
 

…………………………………. 
Viszlai István 

az Egyesület elnöke 


