„Happy Bike csak egy van... "

Happy Bike (Vidám Bicajosok) Kerékpáros és
Természetvédő, Érdekvédelmi Sportegyesület
Alapszabálya

A 2004. szeptember 10-i, 2004. október 22-i és a 2007. május 18-i módosításokkal egységes keretbe
foglalt dokumentum.
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1. Bevezetés
A kerékpáros sport helyzete, és az ehhez kapcsolódó biciklis közlekedés biztonságossága,
továbbá ezen életmódjavító sportág népszerűsége a nyugat-európai példákhoz képest sajnálatos
módon, Magyarországon nem éri el azt a szükséges mértéket, mely a társadalmunkat megilleti.
A lakosság viszonya az egészséges életmódhoz, valamint a folyamatos odafigyelést igénylő
természeti kincseinknek a védelme és a felnövekvő nemzedékek számára való megőrzése
alulmúlja azt a kívánatos szintet és színvonalat, amelyet a kerékpáros sport, az egészségünk és a
természettudatos gondolkodás megkívánnak országunk öntudatos tagjától.

2. Az egyesület célja, neve és székhelye
2.1. Az egyesület célja az alapítók szándéka szerint:
Az egyesület a bicikli sport népszerűsítését, felkészülési és versenyzési lehetőség megteremtését,

valamint a kerékpárosok érdekvédelmét kívánja segíteni. Ennek keretében szabadidős és amatőr
sportolási lehetőséget kíván tagjainak biztosítani. Az egyesület oktatási tevékenységet folytat a
kerékpározás helyes technikája, a biztonságos közlekedéshez és sportoláshoz szükséges
szabályok megismerése érdekében. Az egyesület bővíteni kívánja környezet-és természetvédelmi
látóterét az ez iránt érdeklődőknek, illetve a környezet-és természetvédelem ügyének
előremozdításában, fejlődésében, az ezt meghatározó szemlélet formálásában kíván segíteni, és
abban szerepet vállalni. Az egyesület keretében sporttevékenységet folytató sportoló számára az
egyesület köteles biztosítani a sportág jellege szerinti, továbbá a versenyszabályzatban
meghatározott biztonságos sporttevékenység folytatásához szükséges feltételeket. Nem tartozik
a fenti feltételek körébe a sportfelszerelés biztosítása.
Az egyesület működése nyilvános. Az egyesület által biztosított szolgáltatásait a honlapján
(http://www.happybiketeam.hu) közli. A szolgáltatások igénybevételének szándékát a
szolgáltatás igénylője az egyesület honlapján keresztül tudja bejelenteni.
Az egyesület az itt megfogalmazott célokat közhasznú tevékenységként, nyereség-és
vagyonszerzési cél nélkül működőközhasznú egyesület formájában végzi. Az egyesület által
létrehozott közhasznú javakat annak felhasználhatósági ideje és létezésének ideje alatt bármely
személy igénybe veheti. Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a
közhasznú szolgáltatásaiból.
Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, és azoknak
támogatást nem nyújt. Az egyesület működése Magyarország egész területére kiterjed.

2.2. Az egyesület neve
Happy Bike (Vidám Bicajosok) Kerékpáros és Természetvédő Érdekvédelmi Sportegyesület.
Rövidített neve: Happy Bike SE, Happy Bike.

2.3. Az egyesület székhelye
1041 Budapest Bárdos Artúr utca 4. V.emelet 28.
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2.4 Az egyesület logoja

3. Az egyesületi tagság

3.1. Tagi és pártoló tagi minőség
Az egyesület tagokból (alapító tag, rendes-tag) és pártoló tagokból áll. Alapító tagok azok a
tagok, akik az egyesület létrehozását elhatározták, és az erre vonatkozó nagygyűlési határozatot
meghozták. Rendes tagok azok a tagok, akiket az egyesület a megalakulását követően tagjai közé
a jelen alapszabályban meghatározott módon felvett. Pártoló tagok azok a tagok, akiket az
egyesület a jelen alapszabály rendelkezései szerint rendes tagjai sorába nem vett fel, de részt
kívánnak venni az egyesület tevékenységében.
Az egyesületnek tagja lehet minden magyar és nem magyar állampolgárságú természetes
személy, aki az alapszabályt elfogadja, a belépési szándéknyilatkozatot kitölti, kötelezettséget
vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj
megfizetésére. Nem lehet az egyesület tagja az egyesület tevékenységével azonos vagy hasonló
körben tevékenykedő más társadalmi szervezet vezető tisztségviselője.

3.2. Egyéb tagsági viszony -a tiszteletbeli tagság
Az Elnökség jogosult olyan személyeket, akik az egyesületnek nem alapító, rendes vagy pártoló

tagjai, de az egyesület érdekében kiemelkedő segítséget nyújtanak, ezen tevékenységük
elismeréseként tiszteletbeli taggá nyilvánítani.

3.3. A tagsági viszony kezdete
Rendes tagsági, pártoló 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 alelnökre vagy a
főtitkárra ruházhatja át.
A tiszteletbeli tagság kezdete az a nap, amikor az elnökség a tiszteletbeli taggá nyilvánító

határozatát meghozta.
A tagsági, pártoló tagsági viszonyt az Elnökség megtagadhatja, visszavonhatja, ha az érintett az

egyesülettel, annak vezető tisztségviselőivel szemben tanúsított magatartása miatt érdemtelen
az egyesületi tagságra, vagy egyéb etikai, összeférhetetlenségi okokból tagsága nem kívánatos az
egyesület számára. A tagfelvétel kérdésében az Elnökség dönt, az Elnökségnek a tagfelvételt
elutasító döntése ellen a döntésről való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül az érintett a

3

Nagygyűlésnél élhet jogorvoslattal.

3.4. A tagsági viszony megszűnése
A rendes és a pártoló tagsági viszony megszűnik a tag halálával, kilépésével vagy kizárással.
A tiszteletbeli tagsági viszony megszűnik a tiszteletbeli tag halálával vagy kilépésével.
A kilépést írásban kell közölni az egyesület elnökével, alelnökével vagy főtitkárával.
A tag kizárására akkor kerülhet sor, ha a tag az alapszabály rendelkezéseit ellen ismételten vagy

súlyosan megsérti, vagy a tagdíj fizetésével 30 napot meghaladó késedelembe esik és tagdíjtartozását írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg az írásbeli felszólítás kézhezvételétől
számított 15 napon belül. A tag kizárása kérdésében az Elnökség dönt. Az Elnökségnek a tag
kizárását elrendelő döntése ellen a döntésről való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül
az érintett a Nagygyűlésnél élhet jogorvoslattal.

3.5. Az alapító és rendes tagok jogai
a) Az egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, melyet csak személyesen
gyakorolhat
b) Részt vehetnek az egyesület tevékenységeiben és rendezvényein
c) Választhatnak és választhatóak az egyesület szerveibe
d) Minden tagnak jogában áll az egyesület elnökségéhez indítvánnyal vagy panasszal
fordulni, ezt követően a szervnek kötelessége harminc napon belül válaszolni.
e) Az egyesület által biztosított kedvezményeket igénybe venni.

3.6. Az alapító és rendes tagok kötelességei
a) A tagok kötelesek az egyesület célkitűzéseit megismerni, és az egyesület munkájában
szellemi és anyagi tehetségükhöz mérten részt venni.
b) Eleget kell tenniükaz alapszabályban meghatározott kötelességeinek.
c) Kötelesek a Nagygyűlés által meghatározott tagdíjat megfizetni, kivéve, ha szociális
indokkal az Elnökség felmentést ad a tagdíjfizetés alól.

3.7. A pártoló tag jogai
a)

Részt vehet a társadalmi szervezet tevékenységeiben és rendezvényein.

b)

Jogában áll az egyesület vezetőségéhez indítvánnyal vagy panasszal fordulni melyet a

szervnek kötelessége harminc napon belül, megválaszolni.
c)

Jogában áll az egyesület által biztosított kedvezményeket igénybe venni.

d)

Nem választhat, nem választható.

e)

Megfigyelőként részt vehet minden döntésben

f)

Szavazati joggal nem rendelkezik
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3.8. A pártoló tag kötelességei
a) A pártoló tag vállalja mindazon kötelezettségeket, melyek a tagságra vonatkoznak.
b) Köteles a Nagygyűlés által meghatározott tagdíjat megfizetni, kivéve, ha szociális
indokkal az Elnökség felmentést ad a tagdíjfizetés alól.

3.9. A tiszteletbeli tag jogai
a)

Részt vehet a társadalmi szervezet tevékenységeiben és rendezvényein.

b)

Jogában áll az egyesület által biztosított kedvezményeket igénybe venni.

c)

Nem választhat, nem választható.

d)

Megfigyelőként részt vehet minden döntésben.

e)

Szavazati joggal nem rendelkezik.

3.10. 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.

3.11. Az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag -a tudomására jutástól
számított 30 napon belül -a bíróság előtt megtámadhatja.

4.

Az egyesület szervezete, ügyintéző és képviseleti szervei

4.1. A Happy Bike (Vidám Bicajosok) SE jogi személy, önálló ügyintéző és képviseleti szerve van,
valamint a működéshez szükséges vagyonnal, önálló költségvetéssel rendelkezik, amit a tagok és
pártoló tagok tagdíj befizetései, valamint adományok fedeznek.

4.2. Az egyesület legfőbb szerve a Nagygyűlés.
A Nagygyűlés ülései nyilvánosak. A Nagygyűlést az Elnökség hívja össze szükség szerint, azonban
összehívása évente egy alkalommal kötelező. A Nagygyűlés előkészítése, programjának
összeállítása az Elnökség feladata.
Az egyesület tagjait, pártoló tagjait az ülés időpontja előtt a napirend közlésével és az
alapszabály 4. 2. 4. pontjának meghívóban történő ismertetésével, az ülést megelőzően tizenöt
nappal korábban kell összehívni. Az ülés elnöke az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az
alelnök. Az ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni, melynek tartalmaznia kell a megjelentek nevét,
lakcímét a Nagygyűlés határozatképességét, a szavazás eredményét, a hozott határozatot és a
határozat végrehajtásáért felelős személyt. A Nagygyűlést a tagság összessége alkotja.
4.2.1.

A Nagygyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetve ha a tagok
egyharmada, az ok és cél megjelölésével kívánja.
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4.2.2.

Az elnököt, alelnököt, főtitkárt és az Felügyelő Bizottság elnökét, az Felügyelő Bizottság tagjait
a Nagygyűlés négy évre választja meg.

4.2.3.

A Nagygyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

4.2.4.

a)

alapszabály megállapítása és módosítása

b)

az éves költségvetés meghatározása és az arról való éves illetve rendkívüli beszámoló
véleményezése

c)

az Elnökség éves beszámolójának elfogadása

d)

a társadalmi szervezet más szervezettel való egyesülésének vagy feloszlásának
kimondása

e)

döntés az egyesületi tagdíj mértékéről

f)

döntés minden olyan kérdésben, amelyet a határozatképes nagygyűlésen megjelent
szavazásra jogosultak egyszerű többséggel új napirendi pontként megszavaztak

g)

az elnök és elnökségi tagok, valamint a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak
megválasztása, visszahívása és lemondásuk elfogadása

h)
i)

sportfegyelmi bizottság tagjainak megválasztása, amennyiben a 34/2001. (111.5.)
Korm. rendelet szerint sportfegyelmi eljárás lefolytatása szükséges
az elnökség tagfelvételt elutasító határozata elleni jogorvoslat elbírálása

j)

A közhasznúsági jelentés elfogadása

A Nagygyűlés határozatképességéhez az egyesület, szavazásra jogosult tagjainak fele, plusz egy
fő jelenléte szükséges. Szavazásra jogosultak az alapító tagok és a rendes tagok. Ha a
Nagygyűlést határozatképtelenség miatt kellett elhalasztani, ugyanazon napirenddel (melynek
a meghívóban feltüntetésre kell kerülnie) a Nagygyűlés fél órával később határozatképes a
megjelentek létszámától függetlenül, feltéve, hogy a fentiekről a tagokat az eredeti
meghívóban már előre tájékoztatták.
A Nagygyűlés a határozatait nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza, kivéve az elnök, az
alelnök, a főtitkár, a Felügyelő Bizottság elnöke és a Felügyelő Bizottság tagjainak
megválasztását és visszahívását, amely kétharmados többséggel történik. Szavazategyenlőség
esetén az adott határozati javaslat nem minősül elfogadottnak.

4.2.5.

A Nagygyűlés határozatának meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek
közeli hozzátartozója (Ptk. 685. 5 b) pont), élettársa a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú egyesület cél szerinti juttatásai
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve
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az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatás.

4.3. Az Elnökség
4.3.1.

Az egyesületet az Elnökség irányítja. Az Elnökséget az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök
hívja össze szükség szerint, de évente legalább két alkalommal mely során ülésezik az Elnökség.
Az Elnökségi ülések nyilvánosak.

4.3.2.

A napirendet meghívóban kell ismertetni az elnökség tagjaival. Az Elnökség ülésére történő
meghívót az elnökségi ülés előtt legalább tizenöt nappal korábban el kell küldeni.

4.3.3.

Az elnökség csak valamennyi elnökségi tag jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség mindig
csak határozatképes ülésen dönthet. Határozatképtelenség esetén az Elnökséget a 4.3.1. pont
szerint újra össze kell hívni. Az Elnökség nyílt szavazással dönt.

4.3.4.

Az Elnökség tagjai: elnök, alelnök, főtitkár. Az Elnökség tagjait a Nagygyűlés választja meg. Az
elnökség tagjainak megbízatása négy évre szól.

4.3.5.

Az egyesület Elnökségének tagjai csak olyan személyek lehetnek, akik magyar
állampolgárok, és nem állnak a közügyektől való eltiltás hatálya alatt.

4.3.6.

Az 1997. évi CLVI. törvény 20.§(1) b) pontja alapján az elnökségnek nem lehet tagja, aki
sportegyesületnél elnökségi tag, illetve sportvállalkozásnál vezető tisztségviselő volt az annak
megszüntetését megelőző három évben, feltéve, hogy a sportszervezetet felszámolták.

4.3.7.

Nem lehet az egyesület -mint közhasznú szervezet -elnökségének tagja az a személy, aki olyan
közhasznú szervezetnél töltött be -annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig –
vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem
egyenlítette ki.

4.3.8.

Nem lehet az elnökség tagja olyan személy, akinek a Ptk. 685.§. b) pont szerinti hozzátartozója
tagja az elnökségnek.

4.3.9.

Nem lehet az elnökség tagja az, aki az egyesület tevékenységével azonos vagy hasonló
tevékenységet folytató társadalmi szervezet tagja.

4.3.10. Két Nagygyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a
Nagygyűlés kizárólagos hatáskörébe. Két Nagygyűlés közötti időben hozott döntéseiről,
intézkedéseiről a következőNagygyűlésen az Elnökség köteles beszámolni.
Az Elnökség jogosult az egyesületet terhelőkötelezettségek (szerződések, közhasznú
társasággal kapcsolatos döntések) és az egyesületet illetőjogok vállalásáról -beszámolási
kötelezettség és a FelügyelőBizottság tájékoztatása mellett -dönteni.
Az Elnökség az éves beszámolót, valamint a közhasznúsági jelentést előzetesen megvizsgálja és
azokat -elfogadásuk esetén -a FelügyelőBizottság elé terjeszti megvizsgálásra, majd a
Nagygyűlés elé terjeszti elfogadásra.
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A közhasznú tevékenység beszámolóját a Nagygyűlésen kell megtennie az Elnökségnek.
Az Elnökség jogosult a jelen alapszabály rendelkezései szerint a tagdíjfizetés alól felmentést
adni.
Az Elnökség jogosult saját munkájának szakmai támogatására a jelen alapszabályban foglaltak

szerint szakmai kabineteket létrehozni.
4.3.11. Az Elnökség a határozatait egyszerűszótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg.
4.3.12. Az Elnökség határozatának meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója (Ptk. 685. 5 b) pont), élettársa a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendőjogügyletben egyébként
érdekelt.
c) A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú egyesület cél szerinti juttatásai
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetőnem pénzbeli szolgáltatás, illetve
az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítőokiratnak
megfelelőcél szerinti juttatás.

4.4. Szakmai kabinetek
Szakmai kabinetek létrehozhatóak az Elnökség munkájának szakmai segítésére. A kabinetek
létrehozását az egyesület bármely tagjának indítványára az Elnökség rendelheti el. A kabinetek)
vezetői) közvetlenül az egyesület Elnökségének vannak alárendelve, részükre utasítást csak az
egyesület Elnöksége adhat, és az Elnökségnek tartoznak beszámolási kötelezettséggel is. A
szakmai kabinetek megszüntetéséről, a szakmai kabinetek vezetőinek visszahívásáról az
egyesület Elnöksége dönthet.

4.5. Az elnök és az alelnök
4.5.1.

Az egyesület elnöke a szervezet legfőbb tisztségviselője, aki jogosult az egyesület képviseletére,

vezeti a Nagygyűlést és az Elnökség üléseit. Ellátja az Elnökség irányítását és a Nagygyűlés által
rábízott feladatokat. Az elnököt akadályoztatása esetén, ennek időtartamára az alelnök
minden kérdésben általános érvénnyel és képviseleti joggal helyettesíti.
4.5.2.

Az alelnök az elnök helyetteseként gondoskodik az Elnökség és a Nagygyűlés határozatainak
végrehajtásáról. Koordinálja az egyesület szakmai érdekképviseleti tevékenységét. Az elnök
akadályoztatása esetén jogosult az egyesület képviseletére.

4.5.3.

Az elnök és az alelnök csak olyan személy lehet, aki magyar állampolgár és nincs eltiltva a
közügyek gyakorlásától.
Az elnök és az alelnök nem lehet más sportegyesületnél elnökségi tag, illetve
sportvállalkozásban nem tölthet be vezetőtisztséget. Nem választható meg elnöknek vagy
alelnöknek olyan személy, aki olyan sportegyesületnél elnökségi tag, illetve olyan
sportvállalkozásnál vezetőtisztségviselővolt, amelyet felszámoltak, annak megszűnését
megelőzőhárom évben.
Nem választható meg elnöknek vagy alelnöknek olyan személy, aki olyan közhasznú szervezet
vezetőtisztségviselője volt annak megszűntét megelőzőkét évben legalább egy évig, amely az
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adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. Az elnök vagy az
alelnök nem tölthet be más közhasznú szervezetnél vezetőtisztséget.
Nem lehet elnök vagy alelnök az, aki az egyesület tevékenységével azonos vagy hasonló
tevékenységet folytató társadalmi szervezet tagja.

4.6. A főtitkár
4.6.1.

A főtitkár feladata az egyesület szervezési feladatainak irányítása az Elnökség iránymutatása
szerint, továbbá az egyesület gazdasági vezetése, pénzügyi beszámolók készítése, készíttetése.
Minden pénzügyi kötelességvállaláshoz, kifizetéshez a főtitkár ellenjegyzése szükséges. A
főtitkár köteles ez egyesület pénzügyi helyzetéről az Elnökség tagjait az elnökség ülésein
tájékoztatni.

4.6.2.

A főtitkár csak olyan személy lehet, aki magyar állampolgár és nincs eltiltva a közügyek
gyakorlásától.
Afőtitkár nem lehet más sportegyesületnél elnökségi tag, illetve sportvállalkozásban nem
tölthet be vezetőtisztséget. Nem választható meg főtitkárnak olyan személy, aki olyan
sportegyesületnél elnökségi tag, illetve olyan sportvállalkozásnál vezetőtisztségviselővolt,
amelyet felszámoltak, annak megszűnését megelőzőhárom évben.
Nem választható meg főtitkárnak olyan személy, aki olyan közhasznú szervezet
vezetőtisztségviselője volt annak megszűntét megelőzőkét évben legalább egy évig, amely az
adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A főtitkár nem
tölthet be más közhasznú szervezetnél vezetőtisztséget.
Nem lehet főtitkár az, aki az egyesület tevékenységével azonos vagy hasonló tevékenységet
folytató társadalmi szervezet tagja.

4.6.3.

A főtitkár további feladatai:
a) A főtitkár gondoskodik az egyesület taglistájának naprakész és pontos vezetéséről,
alapító-, rendes-, pártoló-és tiszteletbeli tagok szerinti bontásban.
b) Az egyesület nyilvántartásainak vezetésérőlafőtitkár gondoskodik, amelybőla
vezetőszervek döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és
ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható. Az iktatószámmal
ellátott iratokat az egyesület irattárában kell elhelyezni. Az egyesület irattára a főtitkár
ellenőrzése, gondozása alatt áll. A Nagygyűlésen és az Elnökség ülésén hozott
határozatokat a főtitkár rögzíti a soron következőiktató-és határozat-számmal ellátja és
az irattározásukról gondoskodik.
c) Afőtitkár köteles a Nagygyűlés és az Elnökség által hozott döntéseket az egyesület
honlapján hozzáférhetőmódon megjelentetni a határozat hozatalát követőegy héten
belül. Azon tagok részére, akik nem tudják a működőinternetes portálról letölteni a
döntéseket, és ezt írásban jelzik a főtitkárnál, a főtitkár köteles biztosítani a határozatok
megismerését nyomtatott formában.
d) A főtitkár köteles biztosítani az egyesület mint közhasznú szervezet működésével
kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintést bárki számára, aki azt írásban jelzi az
egyesület felé. A betekintési igény átvételét követő30 napon belül a főtitkár köteles az
eredeti iratokat vagy azok másolatát olvasásra felajánlani a betekintést
kérelmezőszámára. A közhasznúsági jelentésből bárki másolatot kérhet saját költségére.
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e)Az egyesület közhasznú tevékenységéről az Elnökségnek legalább évente egyszer be kell
számolnia a Nagygyűlés felé, melynek elfogadásáról a Nagygyűlés dönt. A közhasznú
tevékenység beszámolóját a Nagygyűlésen kell előterjesztenie az elnökségnek. A
Nagygyűlés által elfogadott közhasznúsági jelentést a főtitkárnak fel kell töltenie az
egyesület honlapjára az elfogadást követőegy héten belül, illetve azt irattároznia kell.
f)

Afőtitkár köteles gondoskodni arról, hogy az egyesület, mint közhasznú szervezet
működéséről, a szolgáltatásai igénybevételének módjáról és beszámolói közlésének
módjáról az egyesület honlapján nyilvános és naprakész tájékoztatás szerepeljen.

4.7. Felügyelő Bizottság
4.7.1.

Ha az egyesület éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, felügyelőbizottság létrehozása
akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn.

4.7.2.

A FelügyelőBizottság három főből áll. A FelügyelőBizottság elnökét és tagjait az egyesület
nagygyűlése választja meg négy éves határozott időtartamra.

4.7.3.

Nem lehet a FelügyelőBizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) az egyesület elnöke vagy elnökségének tagja,
b) az egyesülettel, mint közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység
kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c)a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül -kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehetőnem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítőokiratnak megfelelőcél szerinti
juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
A közhasznú szervezet megszűntét követőkét évig nem lehet az egyesület, mint közhasznú
szervezet FelügyelőBizottságának elnöke vagy tagja az a személy, aki olyan közhasznú
szervezetnél töltött be -annak megszűntét megelőzőkét évben legalább egy évig vezetőtisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem
egyenlítette ki.
Nem lehet a FelügyelőBizottság elnöke vagy tagja olyan személy, aki más közhasznú
szervezetnél vezetőtisztséget tölt be.

4.7.4.

Nem lehet a FelügyelőBizottság elnöke vagy tagja az, akinek a Ptk. 685. 5 b) pont szerinti
hozzátartozója az egyesület elnöke, elnökségi tagja, alelnöke vagy főtitkára.

4.7.5.

A FelügyelőBizottság összehívását a bizottság elnöke rendelheti el. A FelügyelőBizottság
tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, munkarendjét maga állapítja meg. A
lefolytatott vizsgálatokról jegyzőkönyvet készít. A bizottság ülései nyilvánosak. A
FelügyelőBizottság ülésére az érintett személyek részére a meghívót, legalább az ülést
megelőzőtizenöt napon belül el kell küldeni, az ülés napirendjének közlésével. A
FelügyelőBizottság csak valamennyi bizottsági tag jelenléte esetén határozatképes.
Határozatképtelenség esetén a FelügyelőBizottságot harminc napon belül újra össze kell hívni.
Határozatait egyszerűszótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
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4.7.6. Feladatai és hatásköre:
a) Az egyesület működésének átfogó és folyamatos ellenőrzése abból a szempontból, hogy
az egyesület és vezetőtisztségviselőinek működése megfelel-e a hatályos
jogszabályoknak és az egyesület nagygyűlése határozataiban foglaltaknak.
b) Az egyesület pénzügyi ellenőrzése, mely kiterjed az adó és adó jellegűbevallásainak és
közhasznúság ellenőrzésére is. Évente egyszer köteles átfogó ellenőrzést végezni a
bizottság által elkészített ellenőrzési terv alapján, melynek eredményét a
FelügyelőBizottság elnöke köteles a soron következőNagygyűlés elé beterjeszteni.
c) A közhasznú tevékenységgel összefüggő egyesületi működés és gazdálkodás ellenőrzése.
Ennek során a vezetőtisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és
irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
d) A felügyelőszerv tagja a közhasznú szervezet elnökségi ülésén tanácskozási joggal részt
vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály így rendelkezik.
e) A FelügyelőBizottság köteles az intézkedésre jogosult Elnökséget tájékoztatni és jogosult
az Elnökségnél a Nagygyűlés összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást
hogy:
a.

b.

A szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit
egyébként súlyosan sértőesemény (mulasztás) történt, amelynek
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a
nagygyűlés döntését teszi szükségessé
A vezetőtisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

Ha a Nagygyűlés összehívására jogosult Elnökség a Felügyelő Bizottság indítványára annak megtételétől számított harminc napon belül-a Nagygyűlést nem hívja össze, a
Nagygyűlés összehívására a Felügyelő Bizottság jogosult. Ha a Nagygyűlés az
egyesület törvényes működését nem állítja helyre, a Felügyelő Bizottság köteles
haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
f)

Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:
számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a
legfőbb szerv részére.

4.7.7.

A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja,
illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása
nem érinti a Felügyelő Bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a
FelügyelőBizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

4.7.8.

A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A
FelügyelőBizottság tag ját e minőségében az egyesület tagjai, illetve munkáltatója nem
utasíthatja.

4.7.9.

Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma a jelen alapszabályban meghatározott létszám alá
csökken, vagy nincs aki az ülését összehívja, az egyesület elnöke a Felügyelő Bizottság
rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a Nagygyűlést.
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4.8. A vezetőtisztségviselői megbízatás megszűnése
4.8.1.

Vezető tisztségviselői megbízatásnak minősülnek az alábbiak: elnök, alelnök, elnökség tagja,
főtitkár, Felügyelő Bizottság elnöke és tagja.

4.8.2.

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás:
a) a megbízás időtartamának lejártával,
b) visszahívással,
c) törvényben vagy jelen alapszabályban meghatározott kizáró ok bekövetkeztével,
d) lemondással,
e) elhalálozással.

4.8.3.

A vezetőtisztségviselőtisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha az egyesület
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik
napon válik hatályossá, kivéve, ha a Nagygyűlés az új vezető tisztségviselő megválasztásáról
már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a
halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles
részt venni.
A vezető tisztségviselő jogviszonyára -ha a vezető tisztséget nem munkaviszony keretében látja
el -a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 474-483. §) megfelelően irányadóak.

4.9. Közhasznú tevékenység
Az egyesület nevelés a jelen alapszabályban meghatározott céljai körében az alábbi körben lát el
a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 26.5. c) pontja
szerinti közhasznú tevékenységet:
- Khtv. 26.5. c) pont 4. pontja szerinti nevelés és oktatás, képességfejlesztési, ismeretterjesztés,
- Khtv. 26.5. c) pont 8. pontja szerinti természetvédelem, állatvédelem,
- Khtv. 26.5. c) pont 9. pontja környezetvédelem,
- Khtv. 26.5. c) pont 14. pontja szerinti sport (a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony
keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével),
- Khtv. 26.5. c) pont 15. pontja szerinti közlekedésbiztonság védelme.
A fentiek értelmében az egyesület a közhasznú tevékenysége körében vállalja, hogy a
kerékpározás helyes technikájának elsajátítása, a balesetek megelőzése, a közlekedési
szabályok megismerése érdekében oktatásokat, konzultációkat szervez, kiadványok szerkeszt
és jelentet meg, konferenciákat bonyolít le, versenyekre felkészít, edzésterveket ajánl, túrákat
és versenyeket, kerékpározással kapcsolatban technikai, műszaki tanácsokat ad, elősegíti, hogy
tagjai és a szolgáltatásait igénybe venni szándékozók megfelelőjogi és orvosi tanácsot
kapjanak, klubdélutánokat szervez, a természetvédelmi szakemberek munkáját segíti.
Az 1997. évi CLVI. törvény 19. § értelmében az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg az
egyesület köteles közhasznúsági jelentést készíteni, melynek elfogadása a nagygyűlés
kizárólagos hatásköre. A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell a számviteli beszámolót,
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költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, cél
szerinti juttatások kimutatását, a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami
pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét, a közhasznú
szervezet vezetőtisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, a közhasznú
tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. A közhasznú szervezet éves közhasznúsági
jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. Az 1997. évi
CLVI. törvény 19.§ (3) a) pontjában foglalt rendelkezés az éves beszámoló készítésének
kötelezettségére, letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó számviteli szabályok
alkalmazását nem érinti.
A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. szerinti, a közhasznú szervezet működési
és gazdálkodási rendjére vonatkozó szabályokat a jelen alapszabály megfelelőpontjai
tartalmazzák.

5.

Az egyesület vagyona és gazdálkodása

5.1. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.
5.2. Az alapító és rendes tagok, pártoló tagok -a kötelezőtagdíj megfizetésén túl-a szervezet
tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

5.3. Az egyesület vagyona elsősorban a tagok, pártoló tagok által fizetett tagdíjakból, jogi és
magánszemélyek (pénzbeli és nem pénzbeli) felajánlásaiból, támogatásából képződik.

5.4. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem
azt az alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.
Az egyesület csak kiegészítőtevékenység keretében szerezheti meg sportlétesítmény
tulajdonjogát,
használhat
illetve
működtethet
sportlétesítményt,
folytathat
sporttevékenységével összefüggőkereskedelmi tevékenységet vagy hasznosíthatja az ezzel
kapcsolatos vagyoni értékűjogokat, illetve végezhet sporttal össze nem függőtevékenységet.

5.5. Az egyesület kártérítési felelőssége
Az egyesület a Ptk.-nak az alkalmazott által okozott káráért való felelősségi szabályai szerint felel
minden kárért, amelyet a vele szerződéses viszonyban álló sportolói, illetve sportszakemberei
szerződésben foglalt tevékenységükkel kapcsolatban harmadik személynek okoznak.
A fentiek alkalmazásában a nemzeti válogatott keret tagjai által okozott kár esetében a
szakszövetség sportszervezetnek minősül.

6.

Az egyesület megszűnése

6.1. Az egyesület megszűnik
- ha a Nagygyűlés az egyesület feloszlását kimondja
- ha a Nagygyűlés más társadalmi szervezettel való egyesülést kimondja
- az arra szerv feloszlatja, illetve megszűnését megállapítja
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6.2. Az egyesület megszűnése esetén -a hitelezők kielégítése után -vagyonát a kerékpáros sport
támogatására kell fordítani a Nagygyűlés döntésének keretei között. Az ezzel kapcsolatos
teendők ellátása a felszámolók feladata.

6.3. Ha a szervezet feloszlatással szűnik meg, vagy megszűnését megállapítják az arra hivatott
szervezetek, és a vagyon hovafordításának pontos módjáról a Nagygyűlés nem határozott, akkor
javai a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerülnek, melyet kerékpáros célra kell
fordítani.

6.4. Az egyesületre -a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével-a csődeljárásról, a
felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. Törvény szabályait kell
alkalmazni.

7. Az egyesület felügyelete
Az egyesület működése felett az illetékes ügyészség a reá irányuló szabályok szerint
törvényességi felügyeletet gyakorol.

8. Bankszámla feletti rendelkezés
A bankszámla feletti rendelkezési jogot az egyesület Elnökségének két tagja együttes aláírási és
pénzfelvételi jogkörrel gyakorolja, melyből az egyik a főtitkár.

9. Aláírási rend
Az egyesület nevében az elnök és alelnök együttesen jogosult aláírni, a főtitkár ellen jegyzésével.

10. Vegyes rendelkezések
10.1. Az egyesület befektetési tevékenységet nem folytat mely alapján az 1997. évi CLVI. törvény 17.§ban előírt befektetési szabályzat alól mentesül.

10.2. A 34/2001. (III. 5.) Korm. rendelet alapján ha egy sportági nemzetközi szakszövetség a
sportolóval, a sportszakemberrel, illetve a sportszervezettel szemben szab ki a sportág
nemzetközi szabályai szerint büntetést, az egyesület e határozatot köteles végrehajtani, és
szükség szerint saját hatáskörben a sportfegyelmi eljárást lefolytatni a hivatkozott rendelet
alapján. Amennyiben sportfegyelmi eljárás lefolytatása szükséges, akkor az elsőfokú eljárás
lefolytatására az Elnökség Sportfegyelmi Bizottságot hoz létre a fegyelmi vétség tudomására
jutását követő30 napon belül. A bizottság legalább három főből áll. A Sportfegyelmi Bizottság
tagjai az egyesület alapító és rendes tagjai közül jelölhetők ki. A Sportfegyelmi Bizottság elnökét
a Sportfegyelmi Bizottság tagjai maguk közül választják, működési rendjét a Sportfegyelmi
Bizottság maga állapítja meg. A Sportfegyelmi Bizottság határozata ellen az, akire nézve a
határozat rendelkezést tartalmaz, a határozat tudomására jutásától számított 15 napon belül
jogorvoslattal élhet az egyesület Nagygyűléséhez.

10.3. A 34/2001. (111.5.) Korm. rendelet 2.§ (5) alapján a Sportfegyelmi Fellebbviteli Bizottság
feladatait az egyesület Nagygyűlése látja el.

10.4. A Sportfegyelmi Bizottság eljárásában és döntéshozatalában elnökként, tagként nem vehet részt,
illetve jegyzőkönyvvezetőként nem működhet közre, továbbá a Nagygyűlés mint Sportfegyelmi
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Fellebbviteli Bizottság döntésében nem vehet részt (nem szavazhat) az, aki
a) az eljárás alá vont személy közeli hozzátartozója [Ptk. 685. 5 b) pont];
b) akit az eljárás során tanúként vagy szakértőként hallgattak meg;
c) akinek a sportfegyelmi büntetés megállapításához vagy annak elmaradásához érdeke
fűződik;
d) akitől egyébként az ügy elfogulatlan elbírálása nem várható el;
e) másodfokú eljárásban, aki az elsőfokú eljárásban a az elsőfokon eljáró sportfegyelmi
bizottság elnöke, tagja volt.
Az elnök, a tag, illetve a jegyzőkönyvvezetőaz összeférhetetlenséget köteles a sportfegyelmi
bizottságnak bejelenteni, és tevékenységét az eljárásban egyidejűlegmegszüntetni.
Összeférhetetlenség megállapítása esetén a sportfegyelmi bizottság az elnököt, a tagot, illetve a
jegyzőkönyvvezetőt az eljárásból kizárja, és az eljárást az elnök, a tag, illetve a
jegyzőkönyvvezetőtevékenységével érintett részében megismétli. Egyebekben a sportfegyelmi
eljárásra a 34/2001. (111.5.) Korm. rendelet szabályai irányadók.

10.5. Az egyesület köteles nyilvántartásba vételét kérni és adatokat szolgáltatni az állami
sportinformációs rendszerről szóló külön jogszabály szerint. A nyilvántartásba vételt az
Elnökségnek kell kérnie a jelen alapszabály szerinti aláírási rendnek megfelelőkérvényben, vagy
az Elnökség a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos feladatok ellátásával jogi képviselőt bízhat
meg.

10.6. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az 1989. évi II. törvény a 2000. évi CXLV.
törvény az 1997. évi CLVI. törvény a 34/2001. (111.5.) korm. rendelet és minden a
törvényhozók, rendeletalkotók által megalkotott szabályozás az irányadó.

Budapest, 2007. május 18.

Andrási Zsolt
elnök

Kemény Klára
alelnök
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Nagy László
főtitkár

