
 
 

 

Kőbányai Bringás Egyesület  
Alapszabálya 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Kőbányai Bringás Egyesület Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. 
Tv.,valamint az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 2011. CLXXV törvény rendelkezései alapján a mai napon az Egyesület 2019. 
november 9-én kelt Alapszabályát az alábbi módosított tartalommal fogadta el: 
(Az egységes szerkezetű Alapszabályban a módosított szöveget dőlt betűvel, aláhúzással jelezzük)
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I. 

Az Egyesület adatai 

 

1. Az Egyesület neve:  Kőbányai Bringás Egyesület 

 
2. Az Egyesület nevének rövidítése: KBE 

 

3. Az Egyesület székhelye: 1108 Budapest, Szőlővirág u. 8. 7/28. 

 

4. Az egyesület alapító tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az Alapszabály 1. 

számú mellékletét képezi. 

 

5. Az egyesület honlapjának címe: www.kobanyaibringas.com 

 

 

II. 

Az Egyesület célja, tevékenysége 

 

 
a) A „Kőbányai Bringás” Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) a kerékpáros tömegsport 

népszerűsítését kívánja segíteni. Ennek keretében szabadidő és amatőr sportolási lehetőséget 
kíván biztosítani.  

b) Az Egyesület oktatási tevékenységet folytat a kerékpározás helyes technikája, a közlekedési 
szabályok megismertetése érdekében, ezzel is hozzájárulva a kerékpáros balesetek 
megelőzéséhez.  

c) Az Egyesület az egészség megőrzése céljából tömegsport jelleggel kerékpáros és gyalogos 
túrákat szervez. 

d) Az Egyesület túravezetéseket, segéd túravezetéseket, valamint rendezői feladatot is vállal más 
szervezetek által szervezett túrákon vagy rendezvényeken.  

e) Az Egyesület az egészséges környezettudatos életre, a sportra való nevelést feladatának tartja. 

f) Az Egyesület kerékpáros rendezvények, túrák szervezésével támogatja a hagyományápolást, 

kulturális örökségünk megóvását, a magyar katonai és rendvédelmi hagyományok ápolását, a 

katonai és történelmi emlékhelyek felkutatását, megóvását, azok koszorúzását és karbantartását  
g) Gyermekek részére biztosít szabadidős sportolási lehetőséget és részükre programokat szervez, 

amely során példamutatással és a közlekedési szabályok ismertetésével oktató, nevelő feladatot 
hajt végre az Egyesület.  

h) Az Egyesület támogatja a kerékpáros túrizmust, amelynek keretében a kerékpáros 
infrastruktúra javítása érdekében javaslatokat gyűjt össze, és terjeszti fel az illetékes hatóságok 
részére.  

i) Az Egyesület felkérés alapján a megszerzett szakmai és közlekedési tapasztalatokra 

támaszkodva véleményt formál a budapesti és kőbányai kerékpáros közúti infrastrukturális 
fejlesztésekkel kapcsolatban. 

 

III. 

Az Egyesület működésére vonatkozó általános szabályok 

 

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak 

anyagi támogatást nem nyújt. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében végzett szolgáltatásai, 

illetve rendezvényei – a jelen alapszabályban írt kivételekkel – nyilvánosak. A szervezet szolgáltatásai 

a szervezet testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek számára is 

hozzáférhetőek.  
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IV. 

Tagdíj 

 

Az Egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege  6000,- Ft/év, melyet 

a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől számított 15 napon 

belül, ezt követően pedig két részletben kell az egyesület házipénztárába vagy az egyesület 

bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni. A 18. életévét nem betöltött, tanulói jogviszonnyal 

rendelkező tag tagdíj összege 3000, - Ft/év. A tagdíj I. félévi befizetési határideje minden év március 

31. míg a II. félévi határidő szeptember 15.  

 

 Az Egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének 

évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon 

belül, ezt követően a tagdíj I. félévi összegét minden év március 31-ig, a II. félévi tagdíjat legkésőbb 

szeptember 15-ig köteles az Egyesület házipénztárába vagy az Egyesület bankszámlájára történő 

átutalás útján teljesíteni. 

 

V. 

Az Egyesületi tagság 

 

1. Tagi minősítés 

 
Az Egyesület alapító tagokból, rendes tagokból és tiszteletbeli tagokból áll. Alapító tagok azok a 
tagok, akik az Egyesület létrehozását elhatározták, és az erre vonatkozó Közgyűlési határozatot 
meghozták. Rendes tagok azok a tagok, akiket az Egyesület a megalakulását követően tagjai közé a 
jelen alapszabályban meghatározott módon felvett. 

 

Az Egyesületnek tagja lehet minden 16. életévét betöltött magyar és nem magyar állampolgárságú 
természetes személy, aki az alapszabályt elfogadja, belépési szándéknyilatkozatot kitölti, 
kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj 
megfizetésére. A kiskorú tag esetén a tagsági jogviszony létrejöttéhez a kiskorú törvényes 
képviselőjének írásbeli hozzájáruló nyilatkozata szükséges. 

 
Nem lehet az Egyesület tagja az Egyesület tevékenységével azonos vagy hasonló körben tevékenykedő 
más civilszervezet vezető tisztségviselője. 
 

2. Egyéb tagsági viszony - a tiszteletbeli tagság 

 
A tiszteletbeli tagok választása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. Indítványt a jelölésre a tagok 
tehetnek. A jelöltek olyan személyek lehetnek, akik az Egyesületnek nem alapító, vagy rendes tagjai, 
de az Egyesület érdekében kiemelkedő segítséget nyújtanak, e tevékenységük elismeréseként a tagok 
tiszteletbeli taggá kívánják Őket nyilvánítani. 

 

3. A tagsági viszony kezdete 

 

Rendes tagsági viszony kezdete az a nap, amikor a belépési szándéknyilatkozatot az elnök az elnökség 

egyetértésével a jelen alapszabályban meghatározott aláírási rendnek megfelelően aláírta. Az elnök ezt 

a jogkörét írásbeli meghatalmazással az elnökhelyettesre vagy a titkárra ruházhatja át. A tiszteletbeli 

tagság kezdete az a nap, amikor a Közgyűlés a tiszteletbeli taggá nyilvánító határozatát meghozta. A 

tagsági viszonyt az Elnökség megtagadhatja, visszavonhatja, ha az érintett az Egyesülettel, annak 

vezető tisztségviselőivel szemben tanúsított magatartása miatt érdemtelen az egyesületi tagságra, vagy 
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egyéb etikai, összeférhetetlenségi okokból tagsága nem kívánatos az Egyesület számára. A tagfelvétel 

kérdésében az Elnökség dönt, az elutasítást kimondó elnökségi határozatot az elnökség ajánlott-

tértivevényes postai küldeményben közli az érintettel, aki a döntés ellen, a határozat kézhezvételétől 

számított 15 napon belül az Egyesület Közgyűléséhez jogosult fellebbezni, a fellebbezést a következő 

rendes Közgyűlés köteles megtárgyalni. 

4. A tagsági viszony megszűnése 

 
A rendes tagsági viszony megszűnik a tag halálával, kilépésével vagy kizárással. A tiszteletbeli 
tagsági viszony megszűnik a tiszteletbeli tag halálával vagy kilépésével.  
Kilépés: az elnökségnek eljuttatott írásbeli kilépő nyilatkozattal történik. A tag kilépése esetén is 
köteles a tagdíjhátralékát megfizetni.  
Kizárás: A tag kizárására akkor kerülhet sor, ha a tag az alapszabály rendelkezéseit ismételten vagy 
súlyosan megsérti, vagy a tagdíj fizetésével 90 napot meghaladó késedelembe esik és tagdíj-tartozását 
ajánlott-tértivevényes postai küldeményben küldött írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg az 
írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül. A tag kizárása kérdésében az Elnökség 
dönt. A tag kizárását kimondó elnökségi határozatot az Elnökség ajánlott-tértivevényes postai 
küldeményben közli az érintettel, aki a döntés ellen, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon 
belül az Egyesület Közgyűléséhez jogosult fellebbezni, a fellebbezést a következő rendes Közgyűlés 
köteles megtárgyalni. Ha a tag a kizáró határozat ellen fellebbezést nem terjeszt elő, akkor a 
fellebbezési határidő leteltét követően a tagsági viszony megszűntnek tekintendő.  

 

5. Az alapító és rendes tagok jogai 
 

- Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg.  
- Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, melyet csak személyesen 

gyakorolhat.   
- Részt vehetnek az Egyesület tevékenységeiben és rendezvényein. 

- Választhatnak és választhatóak az Egyesület szerveibe. A 18. életévüket be nem töltött tagok 

csak választhatnak, az Egyesület szerveibe nem választhatóak.  
- Minden tagnak jogában áll az Egyesület Elnökségéhez indítvánnyal vagy panasszal 

fordulni, ezt követően a szervnek kötelessége harminc napon belül válaszolni. 

- Az Egyesület által biztosított kedvezményeket igénybe venni. 

 

6. Az alapító és rendes tagok kötelességei 

 
- A tagok kötelesek az Egyesület célkitűzéseit megismerni, és az Egyesület munkájában 

szellemi és anyagi tehetségükhöz mérten részt venni. 

- Eleget kell tenniük az alapszabályban meghatározott kötelességeinek.  
- Kötelesek a Közgyűlés által meghatározott tagdíjat megfizetni, kivéve, ha szociális 

indokkal az Elnökség felmentést ad a tagdíjfizetés alól. 

 

7. A tiszteletbeli tag jogai 

 
- Részt vehet az Egyesület tevékenységeiben és rendezvényein. 

- Jogában áll az Egyesület által biztosított kedvezményeket igénybe venni. 

- Az Egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt  

- Vezető tisztségviselővé nem választható.  

- Szavazati joggal nem rendelkezik. 
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8. A tiszteletbeli tag kötelességei 

 
A Tiszteletbeli taggal szemben jelen alapszabály nem támaszt kötelezettséget, mivel a tiszteletbeli 
tagi minőség az Egyesület elismerését fejezi ki az Egyesület érdekében végzett kiemelkedő 
teljesítményért. 

 
9. Az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag – a tudomására jutástól 

számított 30 napon belül – az illetékes Bíróság előtt megtámadhatja. 

 

 

 

VI. 

Az első vezető tisztségviselők 

 

 
Elnök:     Balla Tamás   

lakcím: 1108 Budapest, Hang u. 2. 10/42  

an: Tóth Mária Erzsébet 

 
Elnökhelyettes:   Magyar Erzsébet   

lakcím: 1108 Budapest, Szőlővirág u. 8. 7/28   

an: Zsidai Erzsébet  

 
Titkár:    Csordás Piroska 

     lakcím: 1105 Budapest, Kápolna u. 17. 1/5. 

     an: Tarcsai Piroska 

 

Felügyelő Bizottság elnöke:  Csatlós Gábor 

     lakcím: 1108 Budapest, Szőlővirág u. 4. 9/38. 

     an: Holik Edit 

 

Felügyelő Bizottsági tag:  Tolnai-Rácz Olga 

     1101 Budapest, Salgótarjáni u. 57/B. 

     an: Szabó Klára  

 

Felügyelő Bizottsági tag:  Dudás Gábor 

     1106 Budapest, Jászberényi út 91. 5. ajtó 

     an: Balla Ágnes  

 

 

 

 

VII.  

Az Egyesület szervei  

 

A. Közgyűlés  

  
Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, mely nyilvános és évente legalább egy alkalommal össze 

kell hívni. Az Elnök az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a Közgyűlést egyéb 

alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a tagok legalább 1/3-a írásban 

kéri.  Az Elnökség köteles a Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha 

a) az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 
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b) az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy 

c) az Egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

 Az a) vagy b) vagy c) pont alapján összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot 

adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni. 
 

 
A1. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik 

 
a) az alapszabály megállapítása, módosítása, 

b) az éves költségvetés meghatározása, 

c) az Elnökség éves beszámolójának az elfogadása, 
d) az Egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, feloszlásának kimondása, 
e) az Elnökség tagjai és az Elnök megválasztása, 

f) az Elnökség tagjai és az Elnök visszahívása, 

g) az Egyesület éves beszámolójának jóváhagyása, 

h) az éves tagdíj mértékének meghatározása, 

i) az Elnökség határozata elleni fellebbezések elbírálása, 

j) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal. 

 
A2. A Közgyűlést az elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli értesítésével. A 

meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal olvasási és 
kézbesítési visszaigazolással ellátott elektronikus levélben (email) vagy ajánlott-tértivevényes postai 
küldeményként meg kell küldeni, a napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség esetén 
megtartandó esetleges megismételt Közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével. 

 
A3. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosulttagok 50%-a + egy fő jelen van. A 

határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi 
pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, erre azonban tagok figyelmét 
az eredeti meghívóban előzetesen fel kell hívni. 

 
A4. A Közgyűlés a hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező 

tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve az a), f) és i) pontokat, ahol a jelenlévő, szavazati 
joggal rendelkező tagok minősített többségének (legalább háromnegyedének) igenlő szavazata 
szükséges. Tagkizárásra vonatkozó döntésmeghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati 
jogát nem gyakorolhatja. 

 
A5. A Közgyűlés az éves beszámolóról és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról szóló határozatát az 

általános szabályok szerint, azaz a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű 
szótöbbségével hozza. 

 
A6. A levezető elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévő, 

szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz. 

 
A7. A Közgyűlés a személyi döntések (e és f pontok kivételével) határozatait nyílt szavazással, a 

személyi döntések tekintetében pedig titkos szavazással hozza. 

 
A8. Szavazategyenlőség esetén addig kell ismételni a szavazást, ameddig a kellő támogató többség ki 

nem alakul. 

 
A9. A Közgyűlési határozatot az érintettekkel ajánlott-tértivevényes postai küldeményben közölni kell. 

Az elnök köteles a Közgyűlés által hozott határozatokat a Határozatok Könyvébe bejegyezni. A 
Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének 
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tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, 
személye) megállapítható legyen. 

 

B. Az Elnökség 

 
B1. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve a három főből álló Elnökség, mely egy elnökből, egy 

elnökhelyettesből és egy titkárból áll. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, 
nyílt szavazással, határozott időre, 4 év időtartamra választja. 

 
B2. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tart ülést. Az Elnökség ülése 

határozatképes, ha azon az Elnökség tagjainak több mint fele jelen van. Az ülések nyilvánosak. 

 

B3. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. Az Elnökség két tag 

jelenléte esetén egyhangú határozatot hoz. A határozatot az érintettel ajánlott-tértivevényes postai 

küldeményben közölni kell. 

 

B4. Az elnökségi ülést az elnök hívja össze az Elnökség tagjainak előzetes írásbeli értesítésével. A 

meghívót az Elnökség tagjainak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal 

meg kell küldeni, a napirendi pontok megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga 

állapítja meg. 
 
B5. Az Elnökség hatáskörébe tartozik: 

a) az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala, 
b) az ügyrend elfogadása, 

c) az etikai szabályok elfogadása, 

d) tagfelvétel jóváhagyása, döntés a tag kizárásáról, 
e) az elnök utasítása a Közgyűlés összehívására,  
f) az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés biztosítása, azzal, 

hogy az Egyesület irataiba bárki betekinthet,  
g) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe. 

 
B6. A Közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával és 

lemondásával is, mely esetekben a Közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az időközben választott új 
elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig 
szól. 

 
B7. Az elnök köteles az Elnökség által hozott határozatokat a Határozatok Könyvébe bejegyezni. A 

Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntésének 

tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye 

megállapítható legyen. 

 

 

B8. Az elnök, az elnökhelyettes, a titkár 

 
B8/I. Az elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással, határozott időtartamra, 4 

évre választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult 
vezetője. 

 

B8/Ia. Az elnök hatásköre és feladatai: 

a. az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése, 

b. a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett, 
c. a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtásáról gondoskodás, 
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d. az elnökségi ülések előkészítése és levezetése, 
e. az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben, hatóságok, bíróságok előtt,  
f. a Közgyűlés és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése (Határozatok Könyve), 

amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók 
és ellenzők számaránya és személye megállapítható,  

g. éves beszámoló készítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése,  
h. a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel 

történő közlése. 

 

B8/II. Az elnökhelyettes hatásköre és feladata: 

Az elnök helyettesítése önállóan az elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén. 

 
B8/III. A titkár hatásköre és feladatai: 

a. az elnökségi ülésen és az Elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel; 
b. észrevételek, javaslatok tétele az Egyesület működésével, a sportággal kapcsolatban; 
c. javaslattétel rendkívüli Közgyűlés, elnökségi ülés összehívására; 
d. az egyesületi határozatok és ajánlások megtartása, illetőleg végrehajtása; 
e. folyamatos kapcsolattartás az Egyesület tagjaival és szerveivel; 

f. beszámolás az Elnökségben vállalt feladatok végrehajtásáról. 
 
C. A Felügyelő Bizottság 

 
C1. A Felügyelő Bizottság feladata az Egyesület alapszabályban rögzített tevékenységének, 

gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése és a tevékenység felügyelete. Működéséért a 
Közgyűlésnek felel. 

 
C2.  A Felügyelő Bizottság a tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig 
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat 
megvizsgálhatja. 
 
C3. A Felügyelő Bizottság három tagját a Közgyűlés nyílt szavazással választja meg, négy évre. 

 
C4. A Felügyelő Bizottság elnökét az Egyesület választott testületeinek üléseire tanácskozási joggal 

meg kell hívni. 
 
C5. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik, mely ülést a 

Felügyelő Bizottság elnöke a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal írásban hívja össze, a 
napirend egyidejű írásbeli közlésével. Az ülés határozatképes, ha azon a felügyelő bizottsági tagok 
több, mint fele jelen van. A bizottsági ülések nyilvánosak, amennyiben a nyilvánosság az 
Egyesület, vagy mások jogát, jogos érdekét nem veszélyezteti. Zárt ülés elrendeléséről az 
előzőekben foglalt indokok alapján a Felügyelő Bizottság elnöke jogosult dönteni. A Felügyelő 
Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a szavazást meg 
kell ismételni vagy a napirendi javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A Felügyelő Bizottság két tag 
jelenléte esetén egyhangú döntéssel határozatot hoz. Munkarendjét maga határozza meg. A 
határozatokat az érintettekkel a Felügyelő Bizottság elnöke írásban, ajánlott-tértivevényes postai 
küldeményben közli. A határozatokat az Egyesület Elnöke által vezetett Határozatok Könyvébe kell 
bejegyezni. A Határozatok Könyvének tartalmára az alapszabály VII/B7 pontjában foglalt 
rendelkezések az irányadók. 

 
C6. A Felügyelő Bizottság munkájáról és megállapításairól írásban tartozik a Közgyűlést tájékoztatni. 

 
C7. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezetőszervet tájékoztatni, és annak 

összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy  
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a) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként 

súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek 

elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését teszi szükségessé; 
 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

 
C8. Az intézkedésre jogosult vezetőszervet a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől 

számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a 
vezetőszerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. 

 

C9. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 

törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

 

C10. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 
a) a vezető szerv Elnöke vagy tagja, 
b) a szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban 

vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem 
rendelkezik,  

c) a 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 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

 

Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai összeférhetetlenségére az Ectv2011.(.évi CLXXV.) 38§ 
(1)-(3) és 39§ (1)-(2) bekezdései irányadóak. 

 
D. Az Egyesület vezető tisztségviselői feladatukat ellenérték nélkül látják el, de igényt tarthatnak 

indokolt költségeik megtérítésére. 

 

VIII. 

Az Egyesület működése és gazdálkodása 

 
A. Az Egyesület a bíróság általi jogerős nyilvántartásba vétellel jön létre és a jogerősvégzéssel történt 

bírósági nyilvántartásba vétellel kezdheti el működését. 
 
B. Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb bevételeiből 

gazdálkodik. 

 
C. A tagdíj összegét, befizetésének módját a Közgyűlés határozza meg. A tagok tagdíjbefizetéseiről az 

Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl 
az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

 

D. Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. 

 
E. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban 

meghatározott tevékenységére fordítja. 

 
F. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési 

kötelezettsége nincsen. 

 
G Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 
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H. Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet 

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

 
I. Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az Egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. 
CLXXV törvény rendelkezései az irányadók. Az Egyesület köteles beszámoló jelentését a tárgyévet 
követő évben legkésőbb május 31. napjáig saját honlapján (www.kobanyaibringas.com) a 
nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni. 

 
J. Az Egyesület működése során keletkezett iratokba, az Egyesület beszámolóiba a személyes 

betekintés lehetőségét az Egyesület elnöke biztosítja az érdeklődő részére munkanapokon 
előzetesen egyeztetett időpontban az Egyesület székhelyén, felügyelet mellett. Az Egyesület 
beszámoló jelentéséről az érdeklődő másolatot kérhet. 

 
K. Az Egyesület működése során keletkezett iratokba, az Egyesület beszámolóiba a betekintés 

lehetőségét az Egyesület biztosítja ezen felül a saját honlapján (www.kobanyaibringas.com) is. 

 
L. Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították és az Egyesület 

gazdasági-vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését 
elősegítendő és tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat, amely tevékenység azonban 
nem veszélyeztetheti közhasznú – és alap céljainak megvalósítását.  
Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában 
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja; közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, 
szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 

M. Az Egyesület működése felett a Bíróság gyakorol törvényességi felügyeletet. 
 
N. A bankszámla feletti rendelkezési jogot az egyesület elnöke aláírási és pénzfelvételi jogkörrel, 

általános jelleggel, önállóan gyakorolja. 

 

O. Az Egyesület nevében az Elnök jogosult aláírni. 

 

IX.  

Az Egyesület megszűnése 
 
A. Az Egyesület megszűnik, ha 

a) a Közgyűlés az egyesület feloszlását kimondja 
b) a Közgyűlés más társadalmi szervezettel való egyesülést kimondja 
c) az arra jogosult szerv feloszlatja, illetve megszűnését megállapítja 

 
B. Az Egyesület megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után - vagyonát a kerékpáros sport 

támogatására kell fordítani a Közgyűlés döntésének keretei között. Az ezzel kapcsolatos teendők 
ellátása a felszámolók feladata. 

 
C. Ha a szervezet feloszlatással szűnik meg, vagy megszűnését megállapítják az arra hivatott 

szervezetek, és a vagyon hovafordításának pontos módjáról a Közgyűlés nem határozott, akkor 
javai a hitelezők kielégítése után a tagok között egyenlő részben felosztásra kerülnek, melyet 
kerékpáros célra kell fordítani. 

 
D. Az Egyesületre - a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével - a csődeljárásról, a 

felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló1991. évi IL. Törvény szabályait kell alkalmazni. 



11 
 

 

X.  

Vegyes rendelkezések 

 

 
Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szóló 2013.évi V. Tv. 
valamint az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. CLXXV törvény és a hatályos jogszabályok irányadóak. 

 

 

 

 

XI.  

Záró rendelkezések 

 
A. Az Egyesület módosított Alapszabályát a tagok 2020. február 8.-dik napján a Kőbányai Gyermek 

és Ifjúsági Szabadidő Központban (1105 Budapest, Előd u. 1.) tartott Közgyűlésen egyhangú 
határozattal jóváhagyták. 

 
B. Az Egyesület módosított Alapszabályát a Fővárosi Törvényszékhez az elnök a szükséges 

mellékletekkel együtt benyújtja. 
 
Kelt: Budapest, 2020. február 8.  

 

 

              Balla Tamás  

          elnök 

 

 

Előttünk, mint tanuk előtt: 
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