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A MANCHESTER UNITED FANATICS KLUB MAGYARORSZÁG 
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 

ALAPSZABÁLYA 
 
 
Alulírott Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2014. évi CLXXV. törvény 3 – 4. §-a alapján létrehozták a 
Manchester United Fanatics Klub Magyarországot (továbbiakban: Klub), mely a Manchester 
United iránt elkötelezett szurkolók összefogása érdekében, pártoktól független, nonprofit  civil 
szervezetként tevékenykedik. 
 
 
A 2013. március 14.-ei Közgyűlésén elfogadott határozatok alapján a Klub módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya az alábbiak szerint kerül megállapításra. A módosított 
alapszabályi rendelkezések dőlt, félkövér betűvel kerültek megjelölésre. 
 
 

I.  A Klub adatai 
 

 
1. A Klub neve:    Manchester United Fanatics Klub Magyarország 

A Klub neve rövidítve: Manutdfanatics Magyarország 

           A Klub neve angolul:            Manchester United Fanatics Club Hungary 

 

2. A Klub székhelye:   7635 Pécs, Abaligeti út 35. 
 
3. A Klub működési területe:  Magyarország és az Európai Unió egész területe. 
 
4. A Klub működése:   határozatlan időre szól  
 
5. A Manchester United Fanatics Klub Magyarország önálló jogi személyiséggel 

rendelkező, független, egyesületi formában, demokratikusan működő civil szervezet.  
 
 

II.  A Klub célja és feladatai 
 
1.        A Klub célja:  
 
1.1. A Klub ellátja tagjainak egyéni és csoportos érdekvédelmét és érdekképviseletét, továbbá 

a klubtagok képviseletét bármely olyan fórumon, amelyen a közösség véleményének 
megjelenítése elvárt és szükséges. 
 

1.2. A Klub célja a magyarországi Manchester United szurkolók összefogása és a szurkolás 
feltételeinek szervezett keretek között történő megvalósítása. 
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1.3. Az Klub a magyarországi működéssel kapcsolatos működésén túl tagja kíván lenni a 
Manchester United labdarúgó klub által bejegyzett szurkolói klubok csoportjának, 
melynek bejegyzése a Manchester United szabályzatának megfelelően zajlik. A Klub 
célja, hogy ezáltal lehetőséget teremtsen a Manchester United hazai szurkolóinak a 
belépőjegyek megvásárlására, ezáltal a mérkőzések látogatására. A Klub minden esetben 
betartja a Manchester United mérkőzések látogatására vonatkozó Üzletszabályzatát. A 
Klub minden esetben biztosítja tagjai számára azok személyes adatainak teljes körű 
védelmét. 
 

1.4. A Klub céljai megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és 
gazdálkodó szervezettel, más klubbal és szurkolói egyesülettel, amelyek segítik a Klub 
eredményes működését és céljainak megvalósítását.  
 

1.5. A Klub céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a 
jogszabály előírásai szerint kiegészítő jelleggel gazdasági, vállalkozási tevékenységet 
folytathat, gazdasági társaságot hozhat létre.  

 
 

2.  A Klub feladatai:  
 
2.1. A Klub elsődleges célja a magyarországi Manchester United szurkolók összefogása, a 

Klub hivatalos weboldalának üzemeltetése (www.manutdfanatics.hu), közös szurkolói 
programok szervezése, a Klub egységes arculatának megteremtése.  
 

2.2. A tagok csoportos, mérkőzésre történő utaztatásával kapcsolatos teendők ellátása az 
utazás és a szállás megszervezésével.  
 

2.3. A tagok folyamatos tájékoztatása a www.manutdfanatics.hu internetes weboldalon 
keresztül a Manchester Unitedet érintő hírekről, eseményekről, illetve a Klub által 
szervezett programokról, eseményekről.  
 

2.4. Kapcsolattartás hazai és külföldi szurkolói klubokkal.  
 

2.5. Támogatók, szponzorok keresése a Klub működéséhez. 
 

2.6. A Manchester United és a Klub népszerűsítése a hazai és a külföldi médiában, az 
elektronikus és írott sajtóban, valamint a világhálón.  
 

2.7. A Klub közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.  
 

 

III.    A Klub tagsága 
 
1. A Klubnak tagja lehet minden 14 éven felüli személy, állampolgárságra való tekintet 

nélkül, ha az Klub célkitűzéseivel egyetért, és az Alapszabályt magára nézve kötelezően 
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elfogadja, valamint a belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a Klub 
munkájában, és a tagdíjat határidőre megfizeti. A Klubnak jogi személy és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet is tagja lehet. 

 
 
2.      A Klubnak rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek. 
 
3.    A rendes tag felvételéről – írásbeli felvételi kérelme alapján – az Egyesület Elnöksége 

dönt.  A rendes tag tagsági jogviszonya az Elnökség felvétel iránti kérelmet elfogadó 
határozatának a felvételt kérelmezővel történő közlésével kezdődik.   

 
4.     A Klub rendes tagjának jogai:  
  

-  részt vehet a Klub tevékenységében és rendezvényein, a Közgyűlés határozatainak 
meghozatalában, észrevételeket és javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat a 
Klub működésével kapcsolatban;  

 
-  ajánlásokat tehet a Klubot érintő kérdések megtárgyalására;  
 
-  felvilágosítást kérhet a Klub tevékenységéről, amire a Klub 30 napon belül köteles 

választ adni;  
 
-  szavazati joggal rendelkezik, ez tagonként 1 szavazatot jelent;  
 
-  18. életévének betöltésével választható a Klub bármely tisztségviselői pozíciójába, 

a 18. életévét be nem töltött tag életkori sajátosságainak megfelelő tisztség 
betöltésére választható. 
 

-  indítványt tehet a Közgyűlés napirendi pontjaira;  
 
-  betekinthet a Klub nyilvántartásába;  
 
-  a tagok egyharmada írásban, az ok és a cél feltüntetésével rendkívüli Közgyűlés 

összehívását kezdeményezheti.  
 

5. Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely elfogadja a Klub Alapszabályát, 
erkölcsileg és anyagilag támogatja a Klub működését. A pártoló tag az egyesület 
tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. A tagfelvétel a rendes 
tagokra vonatkozó szabályok szerint történik. A pártoló tag, tanácskozási joggal részt 
vehet a Közgyűlésen, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs. Minden egyéb 
kérdésben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval, az egyesület 
tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt.  
 

6. Tiszteletbeli tag lehet minden olyan természetes vagy jogi személy, valamint jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, akit az Elnök a Közgyűlés jóváhagyásával erre 
érdemesnek talál és felkér, és a jelölt a tagságot elfogadva segíti a Klub munkáját. A 
tiszteletbeli tag csak tanácskozási joggal rendelkezik az egyesület szerveinek ülésein, 
szavazati joggal ugyanakkor nem rendelkezik és tisztségviselésre sem választható. A 



 

 
4 
 

tiszteletbeli tagság sem kötelezettségekkel, sem jogokkal nem jár, kizárólag reprezentatív 
jellegű pozíció. A tiszteletbeli tag tagdíj fizetésére nem kötelezett, nem köteles részt venni 
a Klub Közgyűlésein, de nem is szólhat bele a Klub belügyeibe.  
 

7. Klub azon tagjai, akik természetes személyek, jogaikat kizárólag személyesen 
gyakorolhatják. A jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek 
jogaikat képviselők útján gyakorolhatják. 
 

8. A Klub tagja köteles betartani a Klub Alapszabályát és határozatait, és elősegíteni a célok 
megvalósítását.  

 
9. A tagsági viszony – beleértve a rendes tag, a pártoló tag és a tiszteletbeli tag jogviszonyát 

is -  megszűnik:  
 

-  a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével  
 

-  a Klub megszűnésével;  
 
- a tag kizárásával; 

 
-  a tag kilépésével. 

 
10.  A Közgyűlés határozatában kizárja a Klub tagjai közül:  

 
- Azt a rendes tagot és pártoló tagot, aki három hónapon keresztül elmaradt a 

tagdíj befizetésével, 15 napos fizetési határidő tűzésével írásban fel kell hívni 
kötelezettségei teljesítésére a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel. 
A fizetési felszólítás kibocsátásáról szóló döntés meghozatala a Közgyűlés 
hatáskörébe tartozik. A fizetési felszólítást a Közgyűlés erről szóló döntése és 
felhatalmazása alapján az Elnök írja alá. A fizetési felszólításban foglalt 
határidő eredménytelen elteltét követően a Közgyűlés határozatot hoz a tag 
kizárásáról. Erről a határozatról az Elnök az érdekeltet írásban értesíti. A 
tagdíj megfizetésének elmulasztása csak abban az esetben eredményezheti a 
tag kizárását, ha a kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható, azaz saját 
hibájából nem fizette meg a tagdíjat;  

 
- Azt a rendes tagot, pártoló tagot, tiszteletbeli tagot, aki a Klub Alapszabályát 

az előző pontban felsorolt eseten kívül más módon megsértve, a Klub céljaival 
ellentétes tevékenységet folytat. Ebben az esetben az érintettet 15 napos 
határidő tűzésével írásban fel kell hívni arra, hogy Klub Alapszabályát sértő, 
a Klub céljaival ellentétes tevékenység folytatásával hagyjon fel. A 
felszólításnak tartalmaznia kell a teljesítés elmaradása esetére irányadó  
jogkövetkezményekre történő figyelmeztetést is. A felszólítás kibocsátásáról 
szóló döntés meghozatala a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. A felszólítást a 
Közgyűlés erről szóló döntése és felhatalmazása alapján az Elnök írja alá. A 
felszólításban foglalt határidő eredménytelen elteltét követően a Közgyűlés 
határozatot hoz a tag kizárásáról. Erről a határozatról az Elnök az érdekeltet 
írásban értesíti. 

 
- Azt a rendes tagot, pártoló tagot, tiszteletbeli tagot, akit a bíróság jogerős és 
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végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt, és a közügyektől eltiltott. 
Ebben az esetben a kizárásról szóló határozatot a Közgyűlés a bíróság 
ítéletének jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül köteles meghozni. 
Erről a határozatról az Elnök az érdekeltet írásban értesíti. 

 
A tagdíj fizetési vagy egyéb alapszabályban foglalt kötelezettségét megszegő tag részére 
fizetési felszólítás illetve egyéb felszólítás kibocsátásáról szóló határozat, valamint  tag 
kizárásáról szóló határozat meghozatalának szükségessége esetén a közgyűlés összehívására 
a rendkívüli közgyűlés összehívására vonatkozó, 2.1.3. pontban foglalt rendelkezések 
irányadók. A rendkívüli közgyűlést ilyen esetben az Elnökség a kizárási okról való 
tudomásszerzést követő 15 napon belüli időpontra köteles összehívni. A tag kizárását az 
Elnökség jogosult indítványozni. A közgyűlésen az érintettnek lehetőséget kell biztosítani 
álláspontjának ismertetésére és védekezése előterjesztésére.   
 
Amennyiben a kizárási ok az elnök illetve az elnökség tagjainak személyében merül fel, úgy 
a Közgyűlés összehívását és kizárást a tagok egyharmada írásban kezdeményezheti az egyesület 
elnökénél illetve az elnök kizárása esetén az elnökség bármely tagjánál, aki erre tekintettel 
köteles a közgyűlést összehívni.  Amennyiben az elnök, illetve az elnök kizárása esetén valamely 
alelnök a közgyűlés összehívásának az indítvány beérkezését követő    15 napon belül nem tesz 
eleget, a visszahívást kezdeményező    tagok a közgyűlést maguk hívhatják össze a közgyűlés 
összehívására vonatkozó szabályok betartásával.  
 
Az elnök, bármely alelnök illetve a titkár kizárása esetén a kizárásról szóló határozat 
meghozatalát megelőzően a Közgyűlés egyúttal köteles határozatot hozni az érintett 
tisztségviselőnek az általa betöltött tisztségből történő visszahívásáról is. A visszahívás a 
tisztségviselő által betöltött tisztség, míg a kizárás a tagsági jogviszony megszűnését 
eredményezi.  

 

A közgyűlés által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt bármely tag - 
a különleges jogállású tag csak érintettsége esetén -, a határozat tudomására jutásától számított 
harminc napos jogvesztő határidőben pert indíthat. 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. 

 
A tagsági jogviszony megszűnése nem mentesíti a volt tagot a tagsága idején keletkezett és 
tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek, így különösen a tagdíjfizetési kötelezettségek 
teljesítése alól.  

 
14. A tag kilépése esetén a kilépő tag kilépési szándékát az Elnöknek köteles írásban 

bejelenteni. A kilépő tag tagsági jogviszonya a kilépésről szóló nyilatkozata Elnök által 
kézhezvételével szűnik meg. A tag kilépésére vonatkozó rendelkezések a rendes tag, a 
pártoló tag és a tiszteletbeli tag jogviszonyára is kiterjednek.  

 
12. A tagdíjat az Elnök javaslatára a Közgyűlés állapítja meg, mely a jelenleg rendes tagok 

számára 5.000,-Ft, azaz ötezer Forint/fő/év, pártoló tagok számára pedig 2.500-, azaz 
kettőezer-ötszáz Forint/fő/év. Az alapítás évében a tagdíjat a rendes illetve a pártoló 
tagoknak a jogerős bírósági nyilvántartásba vételt követő 15 napon belül kell megfizetniük, 
illetőleg átutalniuk a Klub bankszámlájára. Az ezt követő években a tagdíjat a rendes illetve 
a pártoló tagoknak egy összegben, a tárgyév január 31. napjáig kell befizetni/átutalni a Klub 
bankszámlájára. 



 

 
6 
 

 
 
 
 
 

IV.   
A Klub szervezete 

 
1. A Klub szervei és tisztségviselői:  
 
1.1 A Klub szervezeti felépítése:  
 

- Közgyűlés   
- Elnökség  

 
1.2.   A Klub tisztségviselői:  
 

- Elnök   
- két alelnök   
- Titkár  

 
 
2.  A Közgyűlés:   a Klub legfőbb döntéshozó és irányító szerve, melyet a tagok 
    összessége alkot. 
 
2.1.    A Közgyűlés összehívása:  
 

2.1.1. A Közgyűlést az Elnökség hívja össze évente legalább egy alkalommal. 
Közgyűlés helyét és idejét, valamint javasolt napirendjét tartalmazó meghívót az Elnökség 
a Közgyűlés előtt legalább öt nappal megküldi a tagoknak.  

 
2.1.2. A Közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada a cél és az ok 
megjelölésével, ebben az esetben az Elnök harminc napon belül köteles összehívni a 
Közgyűlést. A Közgyűlés összehívását kizárólag a rendes tagok kérheti az 
alapszabályban foglalt rendelkezések betartása mellett. 

 
2.1.3. Az Elnökség rendkívüli Közgyűlést hívhat össze, amennyiben azt szükségesnek 
tartja. 
 
2.1.4. Rendkívüli közgyűlés megtartására kerül sor abban az esetben is, ha azt a bíróság 
elrendeli. Ez esetben az Elnökség köteles összehívni a Közgyűlést. 
 

2.2. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok (rendes 
tagok) teljes létszámának több, mint a fele jelen van.  

 
2.3. Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlés nem határozatképes, a Közgyűlést legfeljebb 

négy órán belül ismételten össze kell hívni. Erre a tagokat az eredeti meghívóban 
figyelmeztetni kell. A meghívóban fel kell hívni a tagok figyelmét arra is, hogy az 
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ismételten összehívott Közgyűlés – a megjelentek számára való tekintet nélkül – az eredeti 
napirenden szereplő ügyekben határozatképes.  

 
2.3.1. A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti, de annak levezetésével mást is megbízhat. A 
Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az Elnök és két, a Közgyűlés által 
megválasztott tag hitelesít. A jegyzőkönyveket az egyesület iratai között meg kell őrizni. 
A jegyzőkönyvek alapján úgynevezett határozatok könyvét kell vezetni.  
 

2.4.   A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:  
 

2.4.1. A Klub megalakulásának, feloszlásának, más Klubbal történő egyesülésének 
kimondása. 

 
2.4.2. Az Alapszabály elfogadása és módosítása. 

 
2.4.3. A tisztségviselők megválasztása, visszahívása. 

 
2.4.4. Tagok felvétele és kizárása . 

 
2.4.5. A tag kizárást kimondó Elnökségi határozatával szemben benyújtott panaszának 

elbírálása. 
 

2.4.6. A tagdíj mértékének megállapítása, továbbá befizetési rendjének meghatározása. 
 

2.4.7. A Klub éves beszámolójának, éves költségvetésének elfogadása, a mérleg 
jóváhagyása. 

 
2.4.8. A Klub céljának meghatározása és egyéb általános érvényű vélemény kialakítása. 

 
2.4.9. Döntés minden olyan kérdésben, amelyet a jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe 

utal.  
 
2.5. A Közgyűlés jogosult az egyesület tisztségviselőit visszahívni abban az esetben, 

amennyiben a tisztségviselő tisztségét nem az arra irányadó szabályok szerint tölti be, 
feladatait nem az arra irányadó szabályok szerint látja el, és ezzel veszélyezteti az 
egyesület működését, továbbá abban az esetben, ha az alapszabállyal, vagy a hatályos 
jogszabályokkal, illetve a Közgyűlés határozataiban foglaltakkal ellentétes magatartást 
tanúsít, ide nem értve a Közgyűlés azon esetleges határozatait, melyben foglalt 
rendelkezések/utasítások jogszabályt sértenek. 
 
A visszahívásra vonatkozó előterjesztést a tagok egyharmada írásban kezdeményezheti az 
egyesület elnökénél, illetve az elnök visszahívása esetén az elnökség bármely tagjánál, aki 
erre tekintettel köteles a közgyűlést összehívni. Az elnök, illetve az elnök visszahívása esetén 
valamely alelnök  a közgyűlés összehívásának az indítvány beérkezését követő    15 napon 
belül nem tesz eleget, a visszahívást kezdeményező    tagok a közgyűlést maguk hívhatják 
össze a közgyűlés összehívására vonatkozó szabályok betartásával.  
 
A visszahívásról döntő közgyűlésen lehetőséget kell biztosítani az érintett tisztségviselőnek 
arra, hogy ott álláspontját személyesen kifejtse és a visszahívásról szóló indítvánnyal 
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szembeni esetleges védekezését előadja.  
 
A tisztségviselő visszahívásáról szóló közgyűlési határozat meghozatala egyszerű 
szótöbbséggel történik. A visszahívásról szóló határozatot az egyesület elnöke, az elnök 
visszahívása esetén az egyesület egyik elnökhelyettese haladéktalanul, de legkésőbb annak 
meghozatalától számított 3 napon belül közli az érintettel. A tisztségviselő tisztségviselői 
jogviszonya a visszahívásról szóló határozat közlésének időpontjában szűnik meg. 
 
Az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat – így a közgyűlés 
valamely tisztségviselő visszahívását kimondó határozata - megsemmisítése iránt bármely 
tag - a különleges jogállású tag csak érintettsége esetén -, a határozat tudomására jutásától 
számított harminc napos jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindítás a határozat 
végrehajtását, így a tisztségviselői jogviszony megszűnését nem gátolja, a bíróság azonban 
indokolt esetben - a tag kérelmére - a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a 
törvényszék hatáskörébe tartozik. 
 
Amennyiben sor kerül bármely tisztségviselő visszahívására, úgy a Közgyűlés az erről 
szóló döntés meghozatalával egyidejűleg az egyesület működőképességének fenntartása 
érdekében a köteles az erre irányadó eljárási szabályok alapján új, a visszahívott 
tisztségviselő tisztségét a továbbiakban betöltő új tisztségviselő megválasztásáról 
gondoskodni. 
 

2.6. A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza. Minden 
tagnak egy szavazata van, szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell 
tekinteni. Titkos szavazást kell elrendelni egy adott döntés meghozatalánál, ha a 
Közgyűlésen résztvevő tagok többsége úgy kívánja. 
 

2.7.   A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges:  
 

2.7.1. Az Alapszabály módosításához;  
 

2.7.2. A Klub feloszlásához, más Klubbal történő egyesülés kimondásához;  
 
2.7.3. A tag kizárásával kapcsolatos határozathoz.  

 
2.8. A tisztségviselők megválasztása nyílt szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt 

kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint a felét megszerezte. Amennyiben 

valamely tisztség tekintetében a jelöltek közül egyik sem kapja meg az érvényes szavazatok 

több mint a felét, abban az esetben újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás során 

az a személy kerül megválasztásra, aki az érvényes szavazatok több mint a felét megszerezte.  

  
2.9. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A tagok szótöbbséggel hozott határozattal a 

nyilvánosságot kizárhatják, ha valamely tag jogos magánérdekének védelme vagy 
közérdek ezt szükségessé teszi. 

 
2.10. Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági 

szervezetek és magánszemélyek képviselőjét. 
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3. Az Elnökség:  

 
Az Elnökség a Klub ügyintéző és képviseleti szerve, egyben az egyesület 
tevékenységének irányítására hivatott háromtagú testületi szerv, amely a Közgyűlések 
közötti időszakban a munka irányítására hivatott. Az Elnökség egy elnökből és két alelnök 
áll.  

 
3.1. Az Elnökség tagjai közé olyan tag jelölhető, akinek elnökségi pozíciójára legalább 5 

egyesületi tag javaslatot tett. A javaslatban meg kell jelölni azt a pozíciót, amire a jelöltet 
javasolják (elnök, alelnök).  

 
3.2. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés két évre választja. Az Elnökség a Közgyűlés előtt az 

egyesület tagságának évente tartozik számot adni tevékenységéről. A Közgyűlés az évente 
kötelezően összehívandó Közgyűlés alkalmával dönt az Elnökségi tagjainak 
újraválasztásról, vagy visszahívásukról.  
 

3.3. Az Elnökség üléseit az elnök vagy annak akadályoztatása esetén az egyik alelnök hívja össze 
szükség szerint, de legalább négyhavonta az Elnökség valamennyi tagjának előzetes írásbeli 
értesítésével. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés tervezett napirendi pontjait.  Az írásos 
meghívót az elnökség tagjainak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári 
nappal, igazolható módon meg kell megküldeni. Az Elnökség ülése nyilvános. Az Elnökség 
ügyrendjét saját hatáskörben határozza meg.  

 
3.4. Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon mindhárom tagja jelen van. Az Elnökség 

határozatait egyhangúlag hozza. Az Elnökség üléseire – annak tárgykörére figyelemmel – 
esetenként további tagok hívhatók meg.  

 
3.5. Az ülésről emlékeztetőt kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a tárgyalt témákat és az 

azokkal kapcsolatos döntéseket. Az emlékeztetőben a kisebbségi véleményeket is 
rögzíteni kell. Az elnökségi ülések döntéseit a határozatok könyvébe is be kell vezetni.  

 
3.6.       Az Elnökség feladatai különösen:  

 
 

3.6.1. Irányítja és szervezi a Klub folyamatos működését;  
 

3.6.2. Dönt az Elnökség ügyrendjéről és az elnök éves beszámolójának elfogadásáról;  
 

3.6.3. Előkészíti a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntéseket és gondoskodik azok 
végrehajtásáról;  

 
3.6.4. Szervezi és koordinálja a Klub hazai, valamint a nemzetközi szervezetekkel 

történő kapcsolattartását;  
 

3.6.5. Dönt a tagok felvételével kapcsolatos ügyekben; 
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3.6.6. Dönt a közérdekű kérdésekkel kapcsolatos állásfoglalások kialakításáról /két 

Közgyűlés közötti időszakban/;  
  

3.6.7. utalványozza a Klub kifizetéseit (a kifizetésekhez az elnök és egy alelnök vagy két 
alelnök aláírása szükséges); 

 
3.6.8. dönt minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe.  
 
 
 
4. A Klub tisztségviselői:  
 
4.1. A Klub tisztségviselői az egyesület Elnökségének tagjai (elnök és a két alelnök), 

valamint a titkár. A Klub és a Klub legfelső irányítását végző Elnökség élén az annak 
tevékenységét reprezentáló elnök áll. A Klub tisztségviselőit a Közgyűlés választja meg, a 
fent írtak szerint.  

 
Az Elnök akadályoztatása esetén helyette bármelyik alelnök és a titkár együttesen teljes 
jogkörrel eljárhat és gyakorolja az elnök Alapszabály szerinti feladatait.  

 
A Klub tisztségviselői közé csak olyan személy választható, aki  

 
- legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a 
bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és 
 
- a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és 
 
- magyar állampolgár, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 
személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak 
szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagya harmadik 
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya 
alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási 
engedéllyel rendelkezik. 
 

4.2. Az Elnök feladatai:  
 

-  képviseli a Klubot, illetve az Elnökséget;  
 

-  összehívja a Közgyűlést;  
 

-  kidolgozza és a Közgyűlés elé terjeszti a Klub éves költségvetését és 
mérlegét;  

 
-  irányítja a Klub szervezetének munkáját, ügyintézését, vezeti a Közgyűlés 

és az Elnökség üléseit, de a Közgyűlés levezető elnöki pozícióját másra 
bízhatja;  
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-  az Elnökségi ülések között gondoskodik a Klub ügyeinek folyamatos 

viteléről;  
 

- gondoskodik a Közgyűlési és a vezetőségi határozatok közzétételéről és 
végrehajtásáról;  

 
-  biztosítja a Klub költségvetésében előirányzott összegek rendeltetésszerű, 

gazdaságos és jogszabályoknak megfelelő felhasználását;  
 

-  tevékenységéről és a határozatok végrehajtásáról beszámol a 
Közgyűlésnek és tájékoztatja az Elnökséget;  

 
-  kapcsolatot tart a Klub tagjaival;  

 
-  felügyeli a Klub adminisztrációját;  

 
-  sürgős esetekben eljárhat az Elnökség helyett, köteles azonban döntéséről 

az Elnökséget haladéktalanul tájékoztatni;  
 

-  ellátja a Közgyűlés és az Elnökség által ráruházott feladatokat.  
 

Az Elnök egyes, konkrét feladatainak ellátására az Elnökség többi tagjának eseti 
meghatalmazást adhat. 

 
 
4.3. Az Alelnök feladatai:  

 
- Segítik és szükség esetén helyettesíti az elnököt tevékenysége ellátásában, valamint a Klub 
képviseletének ellátásában. Az Elnök akadályoztatása esetén helyette bármelyik alelnök és 
a titkár együttesen teljes jogkörrel eljárhat és gyakorolja az elnök Alapszabály szerinti 
feladatait.  
 
- Az alelnökök feladatai közé tartozik még az új tagjelöltek tájékoztatása, információkkal és 
anyagokkal történő ellátása;  
 
- A tagfelvételi kérelmek, észrevételek, javaslatok Elnökség és Közgyűlés elé terjesztése;  
 
- A tagok tájékoztatása. 

  
4.4. A titkár megválasztása:  
 
A titkárt a Közgyűlés két évre választja. A titkár megválasztására és tisztségének megszűnésére 
egyebekben az alapszabálynak a tisztségviselők megválasztására és tisztségük megszűnésére 
vonatkozó általános rendelkezései irányadók. 
 
4.5 A Titkár feladatai: 
 

-  A Klub pénzállományának kezelése;  
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-  Számlák kezelése, hitelességének megőrzése és nyilvántartása;  

 
-  Az Elnök hatáskörébe tartozó adminisztratív teendőkben az Elnök 

munkájának támogatása.  
 
 

V. A Klub vagyona és gazdálkodása 
 
 
1. A Klub éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet a Közgyűlés fogad el. A Klub 

gazdálkodásáról az Elnök, jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a Közgyűlés elé 
terjeszt.  

 
 
2. A Klub működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:  
 

2.1. Tagsági díjak, amelyet a Közgyűlés állapít meg;  
 

2.2. Magán- és jogi személyek támogatásai;  
 

2.3. Egyéb bevételek. 
  
 
3. A Klub bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A Klub 

vagyona oszthatatlan. A Klubi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot 
a Klub vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg. A Klub tagjai a Klub tartozásaiért a 
befizetett tagdíjakon túlmenően nem felelnek.  

 
4. A Klub gazdálkodási tevékenységéből származó bevételének megállapításait a civil 

szervezetek tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi.  
 

A Klub pénzeszközeit bankszámlán kezeli. A Klub bankszámlája felett a Klub Elnökének 
önállóan van rendelkezési joga. Az Elnök akadályoztatása esetén helyette bármelyik 
alelnök és a titkár együttesen jogosult rendelkezni a bankszámla felett.  
 

 
VI.  A Klub megszűnése 

 
1. Az Egyesület megszűnik:  
 

a) az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad), 
b) a legfőbb szerve (közgyűlése) a feloszlásáról határoz, 
c) a bíróság feloszlatja, 
d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy 
megállapítja megszűnését, 
e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az egyesületet a 
nyilvántartásból törlik. 
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A b)-e) pontokban foglalt esetekben az egyesület jogutód nélkül szűnik meg. Az b) pontban foglalt 
esetben végelszámolási eljárást, a c)-d) pontjában foglalt esetekben pedig kényszer-végelszámolást 
kell lefolytatni. 
 
2. Az egyesület vagyonának sorsa az egyesület megszűnését követően  
 
Az egyesület alapszabálya vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában a megszűnt egyesületnek a 
hitelezői igények kielégítése után megmaradt vagyona a civil szervezetek támogatására való 
felhasználás céljából a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti meg. A vagyon felhasználásának 
módját a Civil Információs Portálon nyilvánosságra kell hozni. 
 
 

VII.  Vegyes és záró rendelkezések 
 
 
Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, 2011. évi CLXXV. 
törvény valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok irányadóak. 

Az Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát a 2013. március 14.-ei 
Közgyűlés fogadta el. 

 

Záradék:  

A 2013. március 14.-ei közgyűlésen az alapszabály következő pontjai kerület módosításra az 
alább felsorolt közgyűlési határozatok alapján: 

- 5/2013. (03.14.) számú határozattal módosításra került az alapszabály III.3.pontja; 
- 6/2013. (03.14.) számú határozattal módosításra került az alapszabály III.4. pont 
ötödik alpontja; 
- 7/2013. (03.14.) számú határozattal módosításra került az alapszabály IV.4.1. pont 
harmadik bekezdése; 
- 8/2013. (03.14.) számú határozattal módosításra került az alapszabály III.5. pont 
első és utolsó mondata; 
- 9/2013. (03.14.) számú határozattal módosításra került az alapszabály III.6. pontja; 
- 10/2013. (03.14.) számú határozattal módosításra került az alapszabály III.10. 
pontja; 
- 14/2013. (03.14.) számú határozattal módosításra került az alapszabály III.14. 
pontja; 
- 12/2013. (03.14.) számú határozattal módosításra került az alapszabály III.12. 
pontja; 
- 13/2013. (03.14.) számú határozattal módosításra került az alapszabály III.9. pontja; 
- 14/2013. (03.14.) számú határozattal az alapszabály IV.2.1. pontja a IV.2.1.4. 
ponttal egészül ki; 
- 15/2013. (03.14.) számú határozattal módosításra került az alapszabály IV.2.1.2. 
pontja; 
- 16/2013. (03.14.) számú határozattal módosításra került az alapszabály IV.2.2. 
pontja; 
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- 17/2013. (03.14.) számú határozattal módosításra került az alapszabály IV.2.4.5. 
pontja; 
- 18/2013. (03.14.) számú határozattal módosításra került az alapszabály IV.3.6.5. 
pontja; 
- 19/2013. (03.14.) számú határozattal módosításra került az alapszabály IV.2. 5. 
pontja; 
- 20/2013. (03.14.) számú határozattal módosításra került az alapszabály IV.2. 6. 
pontja; 
- 21/2013. (03.14.) számú határozattal módosításra került az alapszabály IV.2. 8. 
pontja; 
- 22/2013. (03.14.) számú határozattal módosításra került az alapszabály IV.3. pontja; 
- 23/2013. (03.14.) számú határozattal módosításra került az alapszabály IV.4.1. 
pontja; 
- 24/2013. (03.14.) számú határozattal módosításra került az alapszabály IV.4.3. 
pontja; 
- 25/2013. (03.14.) számú határozattal módosításra került az alapszabály IV.4.4. 
pontja; 
- 26/2013. (03.14.) számú határozattal módosításra került az alapszabály IV.3.3. 
pontja; 
- 27/2013. (03.14.) számú határozattal módosításra került az alapszabály V.4. pontja; 
- 28/2013. (03.14.) számú határozattal módosításra került az alapszabály VI. pontja; 
- 29/2013. (03.14.) számú határozattal módosításra került az alapszabály IV. 3.6.7. 
pontja; 
- 30/2013. (03.14.) számú határozattal módosításra került az alapszabály IV.1.2.; IV. 
3.; IV.3.1.; IV.3.3 pontja valamint a IV.4.1. pont második bekezdése. 
 
 

Kelt: Pécs, 2013. március 14. 
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