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A KECSKEMÉTI ÍJÁSZ EGYESÜLET 

ALAPSZABÁLYA 

 

 

 

 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről, támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 

(Ectv.) és a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Stv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi 

tartalommal fogadják el a sportegyesület (a továbbiakban: egyesület) MÓDOSÍTOTT, egységes 

szerkezetbe foglalt alapszabályát: 

 

I. 

Az egyesület adatai 

 

1. Az egyesület neve:     KECSKEMÉTI ÍJÁSZ EGYESÜLET 

2. Az egyesület rövidített elnevezése:  KÍE   

3.       Az egyesület idegen nyelvű elnevezése:  NINCS 

4. Az egyesület székhelye:    6000 Kecskemét, Szent István város 1./A 

5.      Az egyesület formája:     sportegyesület 

6. Az egyesület alapítási éve:   1997. január 31. 

7. Bírósági végzés száma:     BK. 60.028/1997/2. 

8. Nyilvántartási száma:    03-02-0001421 

9.      Az egyesület emblémája (LOGÓ):  Íjász kecske színes grafikája körül: 

Kecskeméti Íjász Egyesület  

 
 

10.     Az egyesület bélyegzője:         Kör alakú, melynek közepén az íjász  

kecske grafikája látható.  

Körülötte: Kecskeméti Íjász Egyesület, 

alatta:                      -1-  

                           Alapítva: 1997.   
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II. 

Az egyesület célja, tevékenysége 

 

1. Az egyesület célja:  

 

Az íjász szakágak (Pl. pálya-, sí,- futás-, terep-, történelmi,- és vadászíjász, stb.) 

verseny- és szabadidősportjának, mint tevékenységnek művelése, szervezése, 

népszerűsítése. Az íjászat történelmi hagyományainak fenntartása, megőrzése és 

továbbadása.   

 

2. Az egyesület tevékenysége: 

 

A.) Sport tv. 16. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint sporttevékenység 

szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. 

B.) Sportlétesítmények használata, illetve működtetése 

C.) Az íjászsport hazai és nemzetközi szabályaival összhangban megrendezi a sportág 

versenyeit (pl. egyesületi, regionális, országos-, és nemzetközi)  

C.) Képviseli az íjászsport terén tagjainak érdekeit a székhely szerinti települési 

önkormányzat, a szakszövetség (MÍSZ), más sportegyesület, illetve más társadalmi 

és civil szervezet előtt. 

A sportegyesület 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 a sportegyesület 

alaptevékenységének minősül. [Stv. 17.§ (1) bek. b) pont] 

 

III. 

Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok 

 

1. Sportegyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény (Ectv.) és a Polgári 

Törvénykönyv szabályai szerint működő olyan egyesület, amelynek alaptevékenysége a 

sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek 

megteremtése.[Stv. 16.§ (1) bek.] 

       A sportszervezet keretében sporttevékenységet folytató versenyző számára a 

sportszervezet köteles biztosítani a sportág jellege szerinti biztonságos sporttevékenység 

folytatásához szükséges feltételeket. [Stv. 2.§(1)bek.] 

 

2. Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesüljön az egyesület 

sportszolgáltatásaiból. [Ectv. 34. § (1) bekezdés a.) pont] 

 

3. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.  [Ectv. 34. § (1) bekezdés d.) pont] 

 

4. Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a jelen alapszabályban 

meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. 

[Ectv. 34. § (1) bekezdés b.) pont] 
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5. Az egyesület a gazdálkodása során elért gazdasági eredményét nem osztja fel, azt a jelen 

alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. [Ectv. 34. § (1) bekezdés c.) 

pont] 

 

IV. 

A vagyoni hozzájárulás 

 

1. Az új tag - a tagságba történő felvételkor - egyszeri vagyoni hozzájárulást fizet. Az 

egyszeri vagyoni hozzájárulás összege az éves tagdíj 50%-a (Jelenleg 9.000,- Ft/fő), 

ami a belépéskor esedékes.   

2.  Az új tag, a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül köteles az egyszeri 

vagyoni hozzájárulást (Jelenleg 9.000,- Ft/fő) és az első havi tagdíjat (jelenleg 1.500,- 

Ft/fő/hó), az egyesület bankszámlájára történő átutalás, vagy befizetés útján teljesíteni. 

3. Az egyesület rendes tagjai tagdíjat (Jelenleg 1.500,- Ft/hó/fő) fizet, amit a közgyűlés 

évente egyszer határoz meg. Tagdíjat minden hónap 15. napjáig köteles az egyesület 

bankszámlájára átutalással, vagy befizetéssel teljesíteni.  

4.  Tiszteletbeli tag – a megválasztásának kezdetétől – nem köteles tagdíjat fizetni! 

5.  Egyesület a céljának megvalósítása érdekében természetes, vagy jogi személyektől 

jogosult a felajánlott adományokat elfogadni, valamint állami, vagy önkormányzati 

pályázatok útján a bevételeit növelni. 

6. Egyesület bevételeit növelheti a személyi jövedelemadó (SZJA) meghatározott 

részének, az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege.  

7.    Pártoló tag által az egyesület bankszámlájára átutalt, vagy befizetett összeg. (minimális 

összege jelenleg: 30.000,- Ft/fő/év) 

 

V. 

A tagság 

1.  Rendes tag: 

 

 Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki az egyesület célkitűzésével egyetért és a célok megvalósítása 

érdekében tevékenységében aktívan részt kíván venni, továbbá az alapszabályban foglalt 

rendelkezéseket elfogadja. 

 

A 14 év alatti kiskorú személy nevében törvényes képviselője jogosult a tagfelvételi kérelem 

és a belépési nyilatkozat megtételére (Ptk.2:14.§. (1) bek.), míg a 14 és 18 év közötti 

korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy tagfelvételi kérelmet és belépési nyilatkozatot 

törvényes képviselője hozzájárulásával terjeszthet csak elő. (Ptk. 2:12. §. (1) bek.) 

 

2.      Különleges jogállású tagok: 

 

2.1.   Tiszteletbeli tag: 

 

A KÍE közgyűlése tiszteletbeli taggá nyilváníthatja azt az egyesületi tagot, aki idős 

koránál fogva, vagy személyi körülményeire való tekintettel a kötelességeit kellően 

nem, vagy csak nagyon nehezen tudná teljesíteni, illetve a sportmúltja alapján erre 

érdemes. 
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2.2.   Pártoló tag: 

 

Az egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és nem magyar természetes személy, jogi 

személy, aki adományaival, természetbeni juttatással támogatja az egyesület munkáját, 

de abban tagként nem kíván részt venni, a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi 

célokat elfogadja és akinek a pártoló tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyta. A 

pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. (Civ. 

tv. 4.§. (5) bek.) A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra 

vonatkozóan, hogy az egyesület létesítő okiratát ismeri és az egyesület alapszabályát, 

céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek 

fogadja el. 

 

A KÍE taglétszámában a tiszteletbeli és pártoló tagok aránya nem érheti el a teljes taglétszám 

¼-ét. Az egyesület tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály 1. sz. 

mellékletét képezi.  

 

3.   Tagsági jogviszony keletkezése: 

a.) A tagsági jogviszony a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési 

nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől 

számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a 

tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, 

igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi 

kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs. 

b.) Tiszteletbeli tagot a szavazásra jogosult rendes tagok a közgyűlésen, tagjai közül 

választják meg. Különleges jogviszonya a közgyűlési határozathozatal napján 

keletkezik. 

VII. 

A tagsági jogviszony megszűnése 

 

 A tagsági jogviszony megszűnik: 

a.) A tag kilépésével, 

b.) A tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével, 

c.)  A tag kizárásával. 

 

1. Rendes tag jogviszonyának megszűnése: 

 

1.1. A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával 

bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az 

elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg. 

 

1.2. Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai 

közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit, vagy a közgyűlés határozatát 

súlyosan, vagy ismételten sértő magatartást tanúsít. 

 Kizárható a tag akkor is, ha három hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. 

A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább 

három hónapos mulasztás elteltét követően az elnökség, írásban – póthatáridő tűzésével 

és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a 



Kecskeméti Íjász Egyesület módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya 

2016. március 18. 
__________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

6 

 

tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen 

maradt. 

 

1.3.  A kizárási eljárást bármely tag, vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség 

folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a 

figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az 

ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell 

számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. 

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. Az elnökség a kizárásról szóló 

határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 

napon belül igazolható módon közli az érintett taggal. 

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől 

számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A közgyűlés a 

fellebbezés tárgyában a soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű 

szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 

napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal. 

 

2.      Különleges jogállású tag jogviszonya megszűnik: 

 

2.1.  A tiszteletbeli tagi címet a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel meghozott határozatával 

jogosult megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag az egyesület szellemiségével, 

értékrendjével, vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. A 

tiszteletbeli tagsági jogviszony a tiszteletbeli tag halálával, vagy az egyesület jogutód 

nélküli megszűnésével is megszűnik. 

2.2. A pártoló tagság határozott ideig, a vagyoni hozzájárulás szolgáltatása évének december 

31. napjáig tart, s e nappal automatikusan megszűnik. A pártoló tagság megszűnik 

továbbá a határozott idő lejárta előtt a pártoló tag halálával, illetve jogutód nélküli 

megszűnésével, valamint az egyesület jogutód nélküli megszűnésével is.  

 

VIII. 

A tagok jogai 

 

Az egyesület azonos jogállású tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek 

terhelik. (Ptk. 3:65.§. (2) bek.) A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetőek. 

(Ptk. 3:65.§. (3) bek.) 

 

1. A rendes tag jogai: 

a.) Részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a 

Közgyűlésen jogosult ott szavazati jogát gyakorolni, a Közgyűlés rendjének 

megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni 

(Ptk. 3:72.§. (2) bek.), véleményt nyilváníthat az egyesület működésével 

kapcsolatban. 

b.) Ajánlásokat tehet az egyesületet érintő kérdések megtárgyalására. 

c.) Felvilágosítást kérhet az egyesület tevékenységéről, amelyre az elnökség 30 
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napon belül köteles választ adni. 

d.) Választhat, illetve választható az egyesület szerveibe, illetve tisztségeire az 

Alapszabályban megfogalmazott korlátokkal. 

e.) Indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira. A Közgyűlés 

ülése napirendjének kiegészítését kérheti. 

f.) A tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és 

rendkívüli Elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti. 

g.) Betekinthet az egyesület nyilvántartásába, irataiba. 

h.) Az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat hatályon 

kívül helyezése iránt bármely tag a határozat tudomására jutásától számított 30 

napos jogvesztő határidőn belül pert indíthat. A határozat meghozatalától 

számított egyéves jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. A perindítás a 

határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben – a tag 

kérelmére -  a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a törvényszék 

hatáskörébe tartozik (Ptk.3:35. – 3:36.§.) 

i.) A természetes személy tag tagsági jogait kizárólag személyesen gyakorolhatja 

(Ptk. 3:65.§. (3) bek.), kötelezettségeit kizárólag személyesen teljesítheti. A nem 

természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti 

jogait és kötelezettségeit. 

j.) A 14 év alatti kiskorú személy nevében törvényes képviselője jogosult a szavazati 

jog gyakorlására (Ptk. 2:14.§. (1) bek.), míg a 14 és 18 év közötti kiskorú 

személy a Közgyűlésen a szavazati jogot maga is gyakorolhatja (Ptk.2:12.§. (2) 

bek. a.) pont) 

 

2. Különleges jogállású tag jogai: 

         

 Az egyesület tiszteletbeli és pártoló tagja az egyesület szerveibe nem választható és az 

egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehet részt, a 

Közgyűlésen észrevételeket, javaslatokat tehet. 

 

IX. 

A tagok kötelezettségei 

 

 1.      Az egyesület rendes tagja köteles: 

  

a.) Az egyesület Alapszabályát és belső szabályzatit, valamint az egyesület szervei 

által hozott határozatokat megtartani, végrehajtani. Az Alapszabályban 

meghatározott tagi kötelezettségeket teljesíteni, az egyesület célját és 

szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani, s nem veszélyeztetheti az egyesület 

céljának megvalósítását és tevékenységét. (Ptk. 3:66.§. (1) – (2) bek.) 

b.) Az egyesület Közgyűlésének – a tagokra nézve kötelező – határozatai szerint 

eljárni. 

c.) A Közgyűlés által meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni, 

önkéntes támogatásokkal, juttatásokkal segíteni az egyesület tevékenységét, 

gazdasági feltételeinek biztosítását. 

d.) Az egyesület eredményes működését személyes tevékenységével, a tőle elvárható 

módon segíteni. 
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e.) Az egyesület nyilvántartásban szereplő személyi adatainak és elérhetőségeinek 

(különösen az e-mail cím) változását haladéktalanul az Elnökségnek bejelenteni. 

2.      Különleges jogállású tag köteles: 

Az egyesület tiszteletbeli és pártoló tagja köteles az Alapszabály rendelkezéseit betartani 

és az egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni. (Civil tv. 4.§. (5) bek.) 

X. 

Az egyesület szervei 

 

A.) Közgyűlés 

B.) Elnökség: 

a.) Elnök 

b.) Sportvezető 

c.) Technikai vezető 

d.) Gazdasági vezető 

 

A.) Közgyűlés 

 

1. A közgyűlés az egyesület legfőbb döntéshozó szerve. 

 

2. A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

 

a.) az alapszabály módosítása; 

b.) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 

c.) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása; 

d.) az éves költségvetés elfogadása,  

e.) a tagok egyszeri vagyoni hozzájárulása és a tagdíj megállapítása; 

f.) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni 

helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása; 

g.) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető 

tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll. 

h.)  az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, 

vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt; 

i.) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési 

igények érvényesítéséről való döntés; 

j.) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe 

utal. 

 

3. A közgyűlését 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.  [Stv. 17.§ (1) 

bek. a) pont] 

 

4. A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött 

meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére, vagy más, arra alkalmas helyre 
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hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek 

minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az 

elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés 

visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). [Ectv. 37. § (2) a) pont] 

 

A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, 

idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább 

olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat 

kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés 

határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az 

arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok 

tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz. 

 

5. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől, vagy közzétételétől számított 3 napon belül a 

tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a 

kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon 

belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja, vagy a kérelemnek helyt 

adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden 

esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli 

a tagokkal. 

 Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, úgy a közgyűlés a 

napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend 

kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő 

érdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a 

napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak. 

 

6. Az elnök köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések 

megtétele céljából, ha 

a.) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

b.) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;  

c.) az egyesület céljainak elérése veszélybe került, vagy 

d.) a tagság 1/3-a – alapos indoklással – írásban kéri.  

Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra 

okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni, vagy az egyesület 

megszüntetéséről dönteni. 

 

7. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét (legalább 

50%+1fő) képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden 

határozathozatalnál vizsgálni kell. 

 

8. A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a 

határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra 

jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű 

szótöbbséggel, nyílt szavazással – az elnök távolmaradása, vagy elnökválasztás esetén - 

megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két 

jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség (Pl. a tisztségviselők választása) 

esetén a kétfős szavazatszámláló bizottságot. 
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9. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két 

jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a 

döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők 

számarányát (ha lehetséges, személyét). [Ectv. 37. § (3) a) pont] 

 

10. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok 

többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a)  akit a határozat kötelezettség, vagy felelősség alól mentesít, vagy a jogi személy 

terhére másfajta előnyben részesít; 

b)  akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c)  aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja; 

e)  aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban 

áll; vagy 

f)  aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 

hozzátartozója a határozat alapján 

a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. 

 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében 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. [Ectv. 38. § (1) és (2) bekezdés] 

 

11. A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –  

egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. [Ectv. 37. § (2) a) pont] A közgyűlés 

az éves beszámoló jóváhagyásáról az általános szabályok szerint dönt.[Ectv. 37. § (2) d) 

pont] Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő rendes tagok háromne-

gyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításá-

hoz és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal ren-

delkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

 

12. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az 

érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható 

módon is közli a határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével 

egyidejűleg.[Ectv. 37. § (3) b) pont] 

 

 

B.) Elnökség 

 

1. Az elnökség az egyesület 4 (négy) elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt 

mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály, vagy alapszabály nem utal a közgyűlés 

kizárólagos hatáskörébe. 
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2. Az elnökség tagjait a közgyűlés választja 5 (öt) év határozott időtartamra. 

 

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás: 

a.) a megbízás időtartamának lejártával; 

b.) visszahívással; 

c.) lemondással; 

d.) a vezető tisztségviselő halálával,  

e.) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 

     körben történő korlátozásával; 

f.) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkeztével. 

 

A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik 

vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy 

(egyesület) működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő 

kijelölésével, vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől 

számított hatvanadik napon válik hatályossá. 

 

3. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő 

jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető 

tisztségviselői feladatokat a nevében ellátja. 

 

A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. 

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet 

vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől 

eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő 

az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói 

ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató 

jogi személy, vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban 

megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető 

tisztségviselői tevékenységtől. 

 

A szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más szervezet vezető 

tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan 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, 

d.) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 

törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 
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A vezető tisztségviselő, illetve az annak jelölt személy köteles valamennyi érintett 

szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 

szervezetnél is betölt. [Ectv. 39. § (1) és (2) bekezdés] 

 

 

4.    Az egyesület vezető tisztségviselőinek adatai: 

 

4.1. Az egyesület elnöke:   Dudás Mihály     (a.n.: Kántor Katalin * lakóhely:  

       6000 Kecskemét, Sztravinszkij u. 32.) 

  

4.2. Az elnökség tagjai:  

 

4.2.1.  Sportvezető:    Gergics József   (a.n.: Pandúr Mária *  lakóhelye: 

                 6000 Kecskemét, Harmat u. 8.) 

4.2.2.  Technikai vezető:   Csákó Pál      (a.n.: Demcsik Klára * lakóhelye:  

           6000 Kecskemét, Hegedűs köz 18.) 

4.2.3. Gazdasági vezet:  Aradi Ágnes       (a.n.: Tamáskovics Ágnes Anna * 

    lakóhelye:  

           6000 Kecskemét, Kvarc u. 4.B mfsz. 1.) 

  

Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el. 

a.) A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme:    általános 

b.) A képviseleti jog gyakorlásának módja:    önálló 

c.) Az egyesület jegyzése akként történik, hogy a képviselő a géppel, vagy kézzel 

előírt, előnyomott, illetve nyomtatott neve alá önállóan- egyedül- írja alá a teljes 

nevét, majd az egyesület körbélyegzőjének lenyomatával látja el.    

 

5. Az elnökség hatáskörébe tartozik: 

a.)  az egyesület napi ügyeinek vitele, a 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.)  a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 

f.)  az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 

g.)  részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 

h.)  a tagság nyilvántartása; 

i.)  az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 

j.) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

k.) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és 

l.) a tag felvételéről való döntés. 

m.) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal 

 

6. Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tarja. Az 

elnökségi ülést az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, 
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elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli 

igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes 

küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés 

azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). 

 

 Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, az 

elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a 

meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok 

álláspontjukat kialakíthassák. 

 

Az elnökség ülései a tagok részére nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban 

meghatározott esetekben korlátozható. [Ectv. 37. § (1) bekezdés] 

 

7.   Az elnökség határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –  

egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség határozatképes, ha ülésén 

a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van.  

 A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a)  akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy 

terhére másfajta előnyben részesít; 

b)  akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c)  aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja; 

e)  aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban 

áll; vagy 

  f)      aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója a határozat alapján 

a./  kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. 

 

 Nem minősül előnynek a szervezet 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. [Ectv. 38. § (1) és (2) bekezdés] 

 

8. Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jelenlévő elnökségi tagok 

írnak alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, 

időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha 

lehetséges, személyét). A határozatokat az elnök köteles a Határozatok Könyvébe 

bevezetni. [Ectv. 37. § (3) a) pont] 

 Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a 

határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a 

határozatoknak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg. [Ectv. 37. § 

(3) b) pont] 

 



Kecskeméti Íjász Egyesület módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya 

2016. március 18. 
__________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

14 

 

XI. 

Az elnökség tagjainak jogai és kötelességei 

 

1.      Elnök jogai és kötelességei: 

 

a.) Felelős az egyesület törvényes, az alapszabályszerű működéséért 

b.) Összehívja a közgyűlést és azon elnököl 

c.) A közgyűlés által adott felhatalmazás keretei között szerződéseket köthet és 

meghatalmazásokat adhat az egyesület nevében 

d.) Gyakorolja a részére biztosított utalványozási jogokat 

e.) Gondoskodik a közgyűlés által hozott határozatok végrehajtásáról 

f.) Intézkedik minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés, vagy más 

szerv, illetve tisztségviselő hatáskörébe 

g.) Az egyesület ügyvitelének vezetése, levelezése és az adatszolgáltatás 

h.) A tagnyilvántartás vezetése 

i.) A tagfelvételi kérelmek előterjesztése, jóváhagyatása és nyilvántartása 

 

2.      Elnökségi tagok feladatai és hatáskörük:  

 

2.1.   Sportvezető feladatai és hatásköre: 

 

a.) Felelős az egyesület sportszakmai munkájáért (Pl. edzések vezetése, utánpótlás 

nevelésmegszervezése, stb.) 

b.) Sportági bemutatók és sportversenyek előkészítésének és lebonyolításának 

megszervezése 

c.) Ellátja az elnök által a hatáskörébe utalt feladatokat 

d.) Szakmai kérdésekben folyamatosan kapcsolatot tart a Magyar Íjász Szövetség 

(MÍSZ) szakmai bizottságaival 

e.) Gyakorolja a részére biztosított társ-utalványozási jogot 

f.) Szakmai kérdések során az elnököt helyettesíti 

g.) Az elnök akadályoztatása, vagy távolléte idején az elnök általános helyettese. 

 

2.2.   Technikai vezető feladatai és hatásköre: 

 

a.) Gondoskodik a gyakorlótér (szabadtéri és terem) technikai felszereltségéről, annak 

biztonságos állapotáról 

b.) Gondoskodik az egyesület eszközeinek beszerzéséről, tárolásáról, megőrzéséről, 

szükség esetén a javításukról, vagy javíttatásukról 

c.) Bemutatók és sportversenyek technikai lebonyolítását irányítja 

d.) Ellátja az elnök által a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat 

e.) Gyakorolja a részére biztosított társ-utalványozási jogot 

f.) Technikai kérdések során az elnököt helyettesíti 

 

2.3.   Gazdasági vezető feladatai és határköre: 

 

a.) Intézi az egyesület gazdasági ügyeit. Vezeti a házi pénztárt és felelős a pénzügyi 

jogszabályok előírásainak megtartásáért 
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b.) Gyakorolja a részére biztosított társ-utalványozási jogot 

c.) Ellátja az utalványozással és kifizetésekkel kapcsolatos teendőket, az egyesület 

várható kiadásainak függvényében 

d.) A tagdíj befizetésekről nyilvántartást vezet 

e.) Az elnökségi döntéshozatalhoz az egyesületi pénzügyekről folyamatosan 

nyilvántartást vezet 

f.) Pénzügyi kérdések során az elnököt helyettesíti. 

 

XII. 

Megszűnés, törlés a nyilvántartásból 

 

1.    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.  [Stv. 

17.§ (6) bek.] 

2.    A sportegyesületnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a 

MOB igazolja, hogy a sportegyesület az állami sportcélú támogatás felhasználásával e 

törvényben, valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban 

foglaltaknak megfelelően elszámolt, vagy azt, hogy a sportegyesület állami sportcélú 

támogatásban nem részesült. [Stv. 17.§ (7) bek.] 

 

 

XIII. 

Záró rendelkezések 

 

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (Ptk.), a sportról szóló 2004. évi I. törvény, és az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak. 

Ez az okirat a mai naptól kezdődően érvényes! 

 

 

Kecskemét, 2016. március 18. napján 

 

    

     Dudás Mihály sk.    Markóné Babják Andrea sk. 

      elnök              közgyűlési jegyzőkönyvvezető 

 

 

 


