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3  

A Pápai Egyesített Labdarúgó Club a Pápai Sportegyesület labdarúgó szakosztályának jogutódja. 

 
I. Általános rendelkezések 

 
 

1.) Az egyesület neve:  Pápai Egyesített Labdarúgó Club (PELC) 

 
2.) Az egyesület székhelye:  Pápa Város Sporttelepe „Perutz Stadion” 

8500 Pápa, Várkert út 2. 
 

3.) Az egyesület színe:  kék-sárga 
   

4.) Az egyesület alapításának éve: 1995. július 12. 
 

5.) Az egyesület elnöksége:                   Grőber Attila elnök 

(anyja neve: Hajgató Ella 

8500 Pápa, Puskás Tivadar utca 26.) 
 

Tóth Péter ügyvezető 

(anyja neve: Négyökrű Magdolna 

8500 Pápa, Harmat u. 12.) 
 

Dr. Áldozó Tamás elnökségi tag 

(anyja neve: Tihanyi Judit 

8500 Pápa, Fenyves u. 4.) 
 

Dr. Péntek Árpád elnökségi tag 

(anyja neve:  Turbék Katalin 

8500 Pápa, Fő u. 19. III. em. 3.) 
 

Geschitz Gergely elnökségi tag 

(anyja neve: Horváth Zsuzsanna 

8500 Pápa, Bartók B. u. 9/E.) 
 

Takács Pál elnökségi tag 

(anyja neve: Horváth Teréz 

8500 Pápa, Major u. 22.) 
 

Dr. Kontrát Károly tiszteletbeli elnök 

(anyja neve: Bíró Mária 

8500 Pápa, Tapolca sétány 1.) 
 

II.        Az egyesület céljai: 

 
-     a pápai labdarúgó élet szervezése, rendszeres edzés, sportolás, versenyzés biztosítása. 

 

- az  egyesület  elősegíti  működési  területén  levő  oktatási  intézmények  tanulóinak  testedzési  és 

sportolási tevékenységét, erkölcsi és anyagi lehetőségein belül. 
 

- az egyesület céljai megvalósításában együttműködik a városi önkormányzattal, a város általános- 

és középiskoláival, a város egyesületi és gazdálkodó egységeivel. 
 

- az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, és azoknak anyagi 

támogatást nem nyújt. 

 
III.       Az egyesület szervezeti felépítése: 

 
Az egyesület szervei: a közgyűlés (a tagok összessége) és az elnökség.
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- A közgyűlés: 
 

1. Az egyesület döntéshozó szerve, mely az egyesület tagjaiból áll és az egyesületet   érintő minden 

kérdésben dönthet. 
 

2. Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal kell összehívni. A közgyűlést akkor is 

össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli, vagy a tagok egyharmada – az ok és cél megjelöléssel – 

kívánja. 
 

A közgyűlést kötelezően össze kell hívni 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; vagy c) az 

egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

A kötelező jelleggel összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény 

megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni. 
 

3. Közgyűlést az egyesület ügyvezetője, akadályoztatása esetén az elnök hívja össze, vezeti le. 

A közgyűlést az ügyvezető meghívó küldésével, vagy közzétételével hívja össze. 

A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a 

közgyűlés napja között legalább hét nap időköznek kell lennie. A meghívónak tartalmaznia kell  az  

egyesület  nevét  és  székhelyét,  a  közgyűlés  idejének  és  helyszínének  megjelölését  és  a közgyűlés 

napirendjét. A napirendet a meghívóban  olyan  részletességgel  kell feltüntetni,  hogy a szavazásra 

jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 
 

4. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább 50 %-a + 1 fő jelen van. A tagokat az 

eredeti közgyűlési meghívóban tájékoztatni kell a megismételt közgyűlés időpontjáról, változatlan 

napirendjéről, és a határozatképességére vonatkozó szabályról. Határozatképtelenség miatt elhalasztott 

közgyűlés másodszori összehívása során, az eredeti napirendi kérdésekben, a megjelentek létszámára 

való tekintet nélkül lesz határozatképes. 
 

A Közgyűlés összehívása az Ügyvezető feladata. 

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több mint a fele jelen van. 
A Közgyűlés üléseit a Közgyűlés által megválasztott Levezető Elnök vezeti. 

A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és 

hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, ha lehetséges, személye. A 

jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, 

valamint a hozott határozatokat a szavazati számok /igen, nem, tartózkodott/ megjelölésével. 

A jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyv-vezető, valamint két a Közgyűlés elején 

megválasztott jegyzőkönyv hitelesítő írja alá. 
 

A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, 1 egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség 

esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 
 

5. A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

a) az alapszabály módosítása; 

b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 

c) az elnökség megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 

d) az éves költségvetés elfogadása; 

e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni  helyzetéről 

szóló jelentésének - elfogadása; 

f) az elnökség  feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha az egyesülettel munkaviszonyban áll; 

g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját  tagjával, elnökség 

tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; 

h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, az elnökség tagjai és a felügyelőbizottsági tagok, vagy 

más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési  igények érvényesítéséről való döntés; 

 

1 Törölve: “– a tisztségviselők megválasztását, kivéve -” változás hatálya: 2019.03.20 



5 
 

i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása; 

j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;  és  

k) a végelszámoló kijelölése. 
 

6. Az egyesület alapszabályának  módosításához  a  jelen  lévő  tagok  háromnegyedes  szótöbbséggel 

szóló határozata szükséges. 
 

Az egyesület céljai megvalósításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a 

szavazati joggal rendelkező tagok   háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A 

szavazás nyíltan történik, azonban az elnökre és az elnökség tagjaira történő szavazás titkos. 
 

Az egyesület döntéshozó szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy 

akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján 

kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a 

megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az egyesület 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. 
 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat [Ptk. 3:19. § (2)] 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 a jogi személynek nem tagja vagy alapítója, 

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

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 

7. A közgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására 

jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal 

rendelkező személyek vehetnek részt. 
 

8. A közgyűlés napirendi pontjait az elnökség állítja össze. A közgyűlés összehívása előtt 15 nappal az 

egyesületi tagok javaslatot tehetnek a vezetőséghez a napirendi pontokra. 
 

- Az elnökség: 

 
1.) Az egyesület ügyvezető szerve a 7 főből álló elnökség, melyet (1 elnök és 5 tagú elnökség - melyből 1 

fő tiszteletbeli elnök -, valamint az ügyvezető) a közgyűlés választ meg öt éves időtartamra. 
 

2.) Évente legalább 4 alkalommal köteles elnökségi ülést tartani. Az elnökség szervezi és irányítja – a 

közgyűlés döntéseinek megfelelően – az egyesület gyakorlati munkáját és tevékenységét. Dönt 

mindazokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés hatáskörébe. 
 

3.) Tevékenységéről szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal köteles beszámolni a 

közgyűlésen. 
 

4.) Az elnökség kötelezettsége az egyesület éves költségvetésének elkészítése, közgyűlés elé terjesztése. 

Az elnökség határozatképességéhez 4 főnek kell jelen lenni. Üléseit az ügyvezető, akadályoztatása 

esetén az elnök hívja össze és vezetik le. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozzameg. 

 

5.) Az egyesület elnöke: 
 

- Szervezi és irányítja az egyesület munkáját, képviseli az egyesületet. 

- Intézkedik és dönt az egyesület munkájával és tevékenységével kapcsolatos ügyekben. 

- Ellenőrzi az egyesület gazdálkodását, felügyeli a törvényességi jogokat. 
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Az egyesület ügyvezetője: 

- Az  egyesületi elnök távolléte, avagy akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és felelősséggel látja el 

az egyesület elnökének teendőit. 

- Szervezi és irányítja az egyesület versenyeztetésének technikai feltételrendszerét (kapcsolattartás 

sportszövetséggel, sportegyesületekkel.) 

- Szervezi és irányítja az egyesület gyakorlati versenynaptárában foglaltakat. (igazolások, 

átigazolások, edzések, edzőmérkőzések, bajnoki mérkőzések, felszerelések) 

- Utalványozási jogot gyakorol, kivéve a bankszámla feletti rendelkezést, mely során az elnökkel vagy 

egy elnökségi taggal együttesen járhat el. 
 

6) Elnökség tagjaival szembeni követelmények és kizáró okok: 

- Elnökség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához 

szükséges körben nem korlátozták. 

- Ha az elnökség tagja jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki az 

elnökségi feladatokat nevében ellátja. Az elnökség tagjaira vonatkozó szabályokat a kijelölt 

személyre is alkalmazni kell. 

- Az elnökség tagja ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

- Nem lehet az elnökség tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés 

büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem 

mentesült. 

- Nem lehet elnökségi tag az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól 

jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet 

folytató jogi személy elnökség tagja nem lehet. 
 

7.) Megszűnik az elnökség tagjainak, az elnöknek a megbízása 

a) határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 

b.) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 

c.) visszahívással; 

d.) lemondással; 

e.) az elnökség tagjainak halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

f.) az elnökség tagjainak cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával; 

g.) az elnökség tagjaival szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével; 
 

8.) Az elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Az elnökség döntéseire a jelen alapszabályban rögzített 

közlés, nyilvánosságra hozatal módja, iratokba való betekintés rendje szabályait értelemszerűen 

alkalmazni kell. 
 

Mind a közgyűlés, mind az elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvbe kell rögzíteni. A 

jegyzőkönyvet aláírja az elnökség jelenlévő minden tagja, közgyűlés esetén a levezető elnök és a 

közgyűlés által erre kijelölt két hitelesítő tag. 
 

Az elnök köteles a közgyűlés és az elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, 

mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és 

ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye is). 

 
9.) A Felügyelőbizottság: 

 

- A tagok öt főből álló felügyelőbizottságot hoztak létre azzal a feladattal, hogy az ügyvezetést a jogi 

személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. 

- A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben 

a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a 

jogi személy vezető tisztségviselője. 
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A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A 

felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem 

utasíthatóak. 

- A felügyelőbizottság 5 főből, 1 elnökből és 4 tagból áll. A felügyelőbizottság tagjait a döntéshozó 

szerv választja. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. 
 

Felügyelőbizottság elnöke: Németh Zsolt (8500 Pápa, Bocsor István u. 12/1.)  

Felügyelőbizottság tagjai: Schmidt Lajos (8500 Pápa, Celli u. 64.) 

Erdősi Csaba ( 8500 Pápa, Puskás T. u. 23.) 

Szalma Marianna (8500 Pápa, Vajda P. ltp. 47. 3. em.10.) 

Németh Gergely (8500 Pápa, Búzavirág u. 37.) 
 

 

Megszűnik a felügyelő bizottság tagjainak, az elnöknek a megbízása 

a.) határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 

b.) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 

c.) visszahívással; 

d.) lemondással, oly módon, hogy a felügyelőbizottsági tag a lemondó nyilatkozatát a jogi személy 

vezető tisztségviselőjéhez intézi; 

e.) a felügyelő bizottsági tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

f.) a felügyelő bizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

történő korlátozásával; 

g.) a felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével; 
 

- A felügyelőbizottság köteles a tagok, vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő 

előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén 

ismertetni. 

- A felügyelőbizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a 

vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy 

fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja 

és szakértővel megvizsgáltathatja. 

- A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. A létesítő okirat ennél 

alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis. 

 
A felügyelőbizottság tagjainak felelőssége: 

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával, vagy nem megfelelő 

teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség 

szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben. 

 
Ha az Egyesület éves bevétele meghaladja az 50 millió forintot, a Felügyelő Bizottság létrehozása 

akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn. 

 
IV. Az egyesületi tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelességei, a tagsági jogviszony megszűnése. 

 

- Az egyesületi tagság keletkezése: 
 

1.) Az egyesület tagsága természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek 

(rendes tagok) és pártoló tagok összességéből áll. Az elnökség javaslatára a közgyűlés tiszteletbeli 

tagokat is választhat. 

 

2.) Az egyesület rendes tagja csak az lehet, aki az egyesület célkitűzéseit és alapszabályát elfogadja, és 

azok megvalósításában kész tevékenyen közreműködni. 
 

3.) Pártoló tag az a természetes, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet lehet, aki az 

egyesület működéséhez rendszeres anyagi vagy egyéb támogatás biztosítását vállalja. 
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4.) A tagfelvétel iránti kérelmet az elnökséghez kell benyújtani, a kérelemről a vezetőség határoz. A 

pártoló tagok felvételéről szintén a vezetőség dönt. A tagfelvétel elutasítása esetén a tag a vezetőség 

által hozott határozat ellen az elnök útján, attól az időponttól számított 15 napon belül, amikor erről 

tudomást szerzett, vagy tudomást szerezhetett volna, az egyesület közgyűlésénél fellebbezhet. A 

fellebbezést a közgyűlés bírálja el 30 napon belül. 
 

5.) A közgyűlés tiszteletbeli tagokká fogadhatja mindazokat a természetes vagy jogi személyeket, illetve 

jogi személyiség nélküli szervezeteket, akik, ill. amelyek 

- kiemelkedő tevékenységet fejtenek  ki  a  jelen  alapszabály II. pontjában rögzített célkitűzések 

elérése érdekében 

- támogatásuk meghatározó fontosságú  az  egyesület  fennmaradása és eredményes működése 

vonatkozásában. 

 
- A tagok jogai és kötelességei: 

 
1.) Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg. 

 

2.) Az egyesület rendes tagjai jogosultak: 

- az egyesületi rendezvényeken részt venni 

- az egyesület által biztosított kedvezményeket és szolgáltatásokat igénybe venni 

- szavazati jogukat gyakorolni az üléseken, felszólalni és javaslatokat tenni 

- az egyesület vezetőségének intézkedéseit, vagy az egyesület életében felmerült bármely kérdést az 

egyesület fórumain megvitatni. 
 

3.) A pártoló tagok részvételi és javaslattevő joggal igen, szavazati joggal nem rendelkeznek. 
 

4.) A tiszteletbeli tagok tagdíjat nem fizetnek. 
 

5.) A tagok kötelezettségei: 

a.) - az egyesület célkitűzéseinek megvalósításában való aktív részvétel 

-az alapszabály rendelkezéseinek és az egyesület közgyűlése, elnöksége által hozott határozatoknak és 

ajánlásoknak elfogadása, megtartása 

- a közgyűlés által megállapított éves tagdíj befizetése az adott naptári év március 31-ig (az  évközi 

belépő új tagok a belépést követő 1 hónapon belül kötelesek a tagdíjat befizetni). 

 b.) Az egyesület tagjai egyesületi célokra tagsági díjon felül hozzájárulást is fizethetnek. 

c.) Az egyesület működésének egyik legfontosabb alapköve az aktívan közreműködő személyek 

ellenszolgáltatás nélküli tevékenysége. Ettől azonban az egyesület - gazdasági helyzete függvényében  

az alábbi esetekben eltérhet: 

- rendszeres, speciális felkészültséget igénylő ügyviteli feladatok (könyvelés, gazdasági jogszabályi 

kötelezettségek teljesítése), azaz a gazdasági ügyintézéssel megbízott elnökségi tag munkaköre 

- az egyesület rendezvényeinek lebonyolításával, kiadványai megjelentetésével kapcsolatos 

vállalkozási tevékenység 

- az egyesület  érdekében  eljáró  személyeknek  az  egyesületi  ügyekkel  kapcsolatos költségei 

- minden olyan esetben,  amely az egyesület céljainak megvalósítását szolgálja, és amelyet a 

jogszabály nem tilt. 

 

- A tagsági viszony megszűnése: 

1.) Az egyesületi tagság kilépés, természetes személy elhalálozása, jogi személy és jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet megszűnése útján szűnik meg. 
 

2.) Törölni kell a tagságát annak, aki kilépett. 
 

3.) Kizárható és törölhető annak a tagsága, 

-   akinek egyéves tagdíjhátraléka van, és ismételt felszólítás ellenére sem fizette be azt, 

- aki az alapszabály rendelkezéseit súlyosan megsérti. 

-  akinek tagsági viszonyát az egyesület felmondja (Ptk.: 3:69. §). 
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4.) A tagsági jogviszony megszűnhet a tag kizárásával. 

(1) A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy 

ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi tag, vagy egyesületi szerv 

kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. 

(2) A tag kizárására irányuló kezdeményezést az elnökséghez kell bejelenteni. A bejelentett 

kezdeményezést az elnök, vagy akadályoztatása esetén valamelyik elnökségi tag terjeszti a 

közgyűlés elé. A kizárásra irányuló eljárás  megindítását  a  közgyűlés  határozattal  rendeli  el. A 

kizárás elrendelésére irányuló  eljárásban a személyek meghallgatására, a tényállás tisztázására, a 

jegyzőkönyv felvételére kerül sor. 

(3) A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni: az 

indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a 

jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal írásban kell közölni. 

(4) A kizárásról rendelkező határozattal  szemben  fellebbezésnek  nincs  helye,  a  kizárt  tag  a 

Veszprémi Törvényszéktől kérheti a közgyűlési határozat felülvizsgálatát. 

 
V. Az egyesület működésének anyagi forrásai: az egyesület tagdíjfizetési rendje 

Az egyesület vagyona és gazdálkodásai, jogképessége 
 

- Az egyesület anyagi és pénzügyi eszközeinek forrásait az alábbiak képezik: 

a) egyesület esetében tagdíj, alapítvány esetében alapítótól kapott befizetés, valamint az alapító által 

az alapítvány rendelkezésére bocsátott vagyon; 

b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel; 

c) a költségvetési támogatás: 

ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési 

támogatás; 

cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből 

juttatott támogatás; 

cc) az Európai Unió költségvetéséből, vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó 

támogatás; 

cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege; 

d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel; 

e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; 

f) befektetési tevékenységből származó bevétel; 

g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel. 

 
- Az egyesület gazdálkodása. 

 

Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, melyet közgyűlés hagy jóvá. Az egyesület 

megszűnése, vagy felszámolása esetén vagyonáról a közgyűlés rendelkezik. 

Az egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a 

jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot 

hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet, alapítványt alapíthat. 

Az egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az egyesület 

tagjai az egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenően – nem felelnek. 

 
VI.    Vegyes rendelkezések 

 

1.) Az egyesület megszűnhet jogutódlással (3:83 §). Ebben az esetben az egyesület más jogi személlyé 

nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és csak egyesületekre válhat szét. 
 

Az egyesület megszűnhet jogutód nélkül (3:84 §), ami a jogi személy jogutód nélküli megszűnésének  

általános esetein túl lehetséges az ok miatt (ha az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület 

céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg), vagy a tagság „elfogyása” 

miatt, ha az egyesület tagjainak száma hat hónapon át nem éri el a tíz főt. 
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2.) Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha 

            a.) határozott időre jött lére és a meghatározott időtartam eltelt; 

b.) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett; 

c.) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését, vagy 

d.) az arra jogosult szerv megszünteti és a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló 

megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli. 
 

Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után 

fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező, vagy hasonló 

cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. 
 

A jelen alapszabály nem szabályozott kérdéseiben a hatályos Ptk., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályi 

előírások – így különösen a 2011. évi CLXXV. törvény és a 2011. évi CLXXXI. évi törvény rendelkezései 

– az irányadóak. 
 

 
Alulírott, Grőber Attila az egyesület elnöke igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt 

szövege megfelel a módosítások alapján hatályos tartalmának. 
 

Az alapszabályt hitelesítette: 
 

 
 
 
 
 

Pápa, 2019. 03.20.  

 
 

 

............................................ 

Grőber Attila 

az egyesület elnöke 

a közgyűlés levezető elnöke

 

 
 

............................................ 

      Vései Viola  

jegyzőkönyvvezető 
 

 
 

.......................................... 

       Eisenbeck Tamás  

 jegyzőkönyv hitelesítő 
 

 
 

.......................................... 

          Györkös Béláné  

 jegyzőkönyv hitelesítő 


