Magyar Veterán Opel Klub
Alapítva: 2003

Alapszabálya
A Magyar Veterán Opel Klub a 2015. november 08. napján megtartott Közgyűlésén
megvitatta és elfogadta, az alábbi módosított alapszabályt, megválasztotta az Egyesület új
ügyintéző-képviselő szervét, valamint felkérte az elnököt, hogy az elfogadottak szerint
kezdeményezze az egyesület módosított Alapszabályának előterjesztését a területileg illetékes
Fővárosi Törvényszéknél.

I. Általános rész

1.§ Az Egyesület alapvető adatai
1.
2.
3.
4.
5.

Teljes neve:
Magyar Veterán Opel Klub (a továbbiakban: Egyesület)
Rövid neve:
MAVOK
Székhelye:
1186 Budapest, Zádor utca 11.
Postacíme:
2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 16.
Az Egyesület, teljes cselekvőképességgel rendelkező, önálló jogi személy, amely
működését a jogerős bírósági nyilvántartásba vétellel kezdte meg.
6. Az Egyesület a Magyar Veteránjárművesek Szövetségének a tagja.
2.§ Az Egyesület céljai
1. Az Egyesület az Opel, és egyéb típusú nosztalgia és veterán gépek, közlekedési
eszközök, valamint gépjárművek fenntartásával, gyűjtésével, üzemeltetésével,
versenyeztetésével és kiállításával foglalkozó, vagy azt aktívan támogató magán- és
jogi személyek szervezett országos tömörülése.
2. Az Egyesület célja, hogy elősegítse és támogassa a XIX. és XX. században épült Opel
és egyéb márkájú gépek, közlekedési eszközök és gépjárművek bemutatható állapotban
tartását, átadja az utókor számára a gépjármű-technika szeretetét és nevelje azt a
környezetvédelemre.
3. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében feladatának tekinti hogy
a) felkelti e típusok valamint a veteránautózás iránti érdeklődést, növeli azok számát,
akik ezt közösségi formában kívánják végezni,
b) ösztönöz a minél nagyobb érdeklődésre,
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c)

d)
e)
f)

g)

h)
i)

j)

k)
l)

segíti a szabadidő kellemes és hasznos eltöltését, a sportra, barátkozásra és
szakmai tapasztalatcserére, illetve művelődésre alkalmat adó programok,
rendezvények szervezésével és támogatásával,
minden rendelkezésre álló eszközzel segíti a kulturált közlekedésre nevelést és a
közlekedési morál javítását,
ellátja a tagság érdekképviseletét,
autós-motoros túrák szervezésével gazdagítja a technika, a természet, a kultúra,
Magyarország és más népek és országok megismerésének lehetőségeit, ezáltal
hozzájárul a hazaszeretet és más népek közötti barátság elmélyítéséhez,
kialakítja, fenntartja és fejleszti a kapcsolatait mind a helyi, mind pedig az
országos intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, nemzetközi kapcsolatok
kiépítésére törekszik,
propagálja, népszerűsíti a Magyar Veteránjárművesek Autonóm Muzeális
Szövetség (MAVAMSZ) céljait, intézményeit, eszméit és lehetőségeit,
támogatja a környezet- és természetvédelem érdekeit szolgáló törekvéseket,
szervezett tevékenységgel hozzájárul a természeti értékek védelméhez, a
környezetvédelmi feladatok ellátásához,
minden rendelkezésre álló törvényes eszközzel törekszik az Egyesület céljait
szolgáló állami és önkormányzati költségvetési támogatás és szövetségi juttatás
igénylésére és megszerzésére,
tagjai tájékoztatására igény szerint szakmai kiadványokat beszerez, továbbá
felhívja a figyelmet a szakirodalomra és az ismeretterjesztő kiadványokra,
tájékoztató-oktató tevékenysége keretében hibaelhárító tanácsadással szolgál.

3.§ Az Egyesület jogállása
1. Az Egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján
működő társadalmi szervezet.
2. Az Egyesület a céljait elsődlegesen a tagjai munkájával, rendezvényei és programok
útján éri el. Tevékenységét a (3) bekezdés szerint is az alábbi területeken végzi:
a) nevelés és oktatás, ismeretterjesztés;
b) kulturális tevékenység;
c) műszaki kulturális örökség megóvása;
d) sport;
e) társadalmi és más szervezetekkel való együttműködés;
3. Az Egyesület az alábbi jogszabályokra való különös figyelemmel végzi a
tevékenységét:
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról,
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350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés
és a közhasznúság egyes kérdéseiről;
2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról;
5/2012. (II. 16) KIM rendelet a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes
kérdésekről;
342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos
számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról.
4. Az Egyesületi tevékenységek végzéséhez rendelkezésre álló erőforrások:
– tagdíjak,
– tagok és önkéntesek munkája természetbeni hozzájárulása,
– tagok és önkéntesek tulajdonában lévő eszközök és infrastruktúra,
– a Magyar Veteránjárműves Szövetség és tagszervezetei támogatása és infrastruktúrája,
társszervezetek hozzájárulása és támogatása,
– adományok,
– hagyatékok.
5. Megkötések:
a) Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak a céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.
b) Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az
alapszabályban meghatározott tevékenységekre fordíthatja.
c) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete
pártoktól független, azoktól támogatást nem kaphat, illetve azoknak anyagi
támogatást nem nyújthat, képviselőjelöltet semmilyen politikai választáson nem
állíthat, és nem támogathat.
d) Az Egyesület a tevékenységével és a gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb
beszámolókat és adatokat honlapján, illetve a mindenkori jogszabályi
kötelezettségeknek megfelelően nyilvánosságra hozza.
e) Az Egyesület az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és
feltételeit a nyomtatott, vagy elektronikus médiában nyilvánosságra hozza. Az
egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.
f) Az Egyesület emblémájának jogi védelméről a mindenkori elnökség gondoskodik.
Az embléma használatának szabályait a közgyűlés határozza meg.

II. Az egyesületi tagság, annak keletkezése és megszűnése
4.§ Az Egyesület tagjai:
1. Az Egyesület szolgáltatásaiból bárki – természetes vagy jogi személy – részesülhet.
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2. Az Egyesület nyitott, tagja lehet bármely természetes vagy jogi személy, hazai, vagy
külföldi, az alábbi feltételekkel: tag lehet bárki, aki Opel, vagy más típusú muzeális
jellegű járművel, illetve géppel, egyéb közlekedési eszközzel rendelkezik, az
alapszabályban meghatározott célkitűzésekkel egyetért, megvalósításukat aktívan és
tevőlegesen támogatja, továbbá teljesíti az egyesületi tagsággal járó kötelezettségeket,
elfogadja és vállalja jelen Alapszabály rendelkezéseit.
3. Az Egyesület a tagsági viszonyt a következő kategóriákban határozza meg:
a) Rendes tag lehet az a természetes személy, aki az Egyesület céljaival egyetért, az
alapszabályát elfogadja, az Egyesület munkájában részt vesz, és vagyoni
hozzájárulással támogatja azt.
b) Pártoló tag lehet az a természetes, illetőleg jogi személy, aki az Egyesület munkáját
vagyoni hozzájárulással támogatja, és működéséhez elvi, szakmai, erkölcsi, vagy
egyéb támogatást nyújt.
c) Az Egyesület Közgyűlése tiszteletbeli tagjává választhatja azt a természetes, vagy
jogi személyt, aki az Egyesület elveinek és céljainak megvalósításáért az
Egyesületen belül vagy azon kívül hosszú időn át kimagaslóan dolgozott, elvi,
szakmai, erkölcsi, anyagi vagy egyéb támogatást nyújtott.
5.§ Tagsági viszony keletkezése:
1. Rendes tagság: a rendes tagság a belépési kérelemnek a Közgyűlés általi elfogadásával
keletkezik. Az Egyesülethez csatlakozni kívánó személy, belépési kérelmét eljuttatja az
Elnökséghez. A tagfelvételről az Elnökség előterjesztése alapján a soron következő
közgyűlés dönt.
2. A támogatást nyújtani kívánó személynek pártoló tagsági igényét, nyújtandó
támogatásának jellegét, mértékét, annak teljesítési ütemét, időpontját írásban be kell
jelentenie az Elnökségnek. Az Elnökség a hozzá benyújtott tagsági igényt –
véleményével együtt – a közgyűlés elé terjeszti. A pártoló tagság a belépési kérelem
Közgyűlés általi elfogadásával keletkezik. A pártoló tag támogatását az Egyesület
igazolja.
3.

A tiszteletbeli taggá választást bármely egyesületi tag, vagy az Elnökség
kezdeményezheti. A javaslatot tevő tagnak írásban indokolnia kell kezdeményezését,
melyet az Elnökség részére kell eljuttatnia. Az elnökség a tagi vagy saját javaslatot a
Közgyűlés elé terjeszti. A tiszteletbeli tagság a Közgyűlés elfogadó döntésével keletkezik.

6.§ Tagsági viszony megszűnése:
1. A tagsági jogviszony megszűnik
a)

a tag kilépésével;

b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;
c) a tag kizárásával;
d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
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a) Kilépés: A kilépés a tag egyoldalú akaratnyilvánítása. A kilépési szándékot az
Elnökségnek írásban kell bejelenteni. A kilépés a tag írásban, vagy elektronikusan
eljuttatott dokumentumának Elnökséghez érkezése napján lép életbe. A tag által az
egyesületnek nyújtott, illetve befizetett adomány, tagdíj, illetve önkéntes
hozzájárulás nem jár vissza, illetve nem fizethető vissza.
b) A tagsági viszony Egyesület általi felmondása: Amennyiben a tag nem felel meg a
tagsági viszony feltételeinek, az Egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos
határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az egyesület Közgyűlése dönt.
A tag által az egyesületnek nyújtott, illetve befizetett adomány, tagdíj, illetve
önkéntes hozzájárulás nem jár vissza, illetve nem fizethető vissza.
c) Kizárás: A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési
határozatát súlyosan vagy ismételten sértő, vagy az egyesület céljaival
összeegyeztethetetlen magatartása esetén a közgyűlés – bármely egyesületi tag
vagy az Elnökség kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat
le.
A kizárást kezdeményező Elnökségnek vagy tagnak kizárási indítványban kell
indokolnia kezdeményezését. A kezdeményező tagnak indítványát az Elnökséghez
kell eljuttatnia. Az indítványt a kizárással érintett taggal ismertetni kell, és
lehetőséget kell biztosítani számára hogy észrevételeit, védekezését előadja. Ha a
kizárást tag kezdeményezte az Elnökségnek a védekezést ismertetni szükséges a
kezdeményező taggal, és fel kell hívni nyilatkozattételre, hogy fenntartja-e kizárási
indítványát. Amennyiben igen, a döntést a Közgyűlés elé kell vinni. Amennyiben a
kezdeményező az Elnökség, és a kizárással érintett tag védekezését nem fogadja
el, szintén a Közgyűlés elé kell vinni a kizárás ügyét.
A kizárásról az ismert tényekre, az Ectv-re és a Ptk-ra figyelemmel a Közgyűlés
dönt. 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 közölni kell.
A kizáró döntés ellen a tag, a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezést
nyújthat be, amelyet az Elnökség véleményez és a következő Közgyűlés a kizárást
újra tárgyalja és végleges döntést hoz.
Az Elnökségnek kizárási indítványt kell tennie arra a tagra vonatkozóan, aki tagi
kötelezettségeit az Elnökség felszólítása ellenére egy naptári éven keresztül nem
teljesíti.
A tag által az egyesületnek nyújtott, illetve befizetett adomány, tagdíj, illetve
önkéntes hozzájárulás nem jár vissza, illetve nem fizethető vissza.
d) Törlés: Az Elnökség törli a tagok névsorából az elhunyt, kilépett tagot, továbbá
akinek tagsági viszonyát az egyesület közgyűlési döntéssel felmondta, illetve akit
a Közgyűlés kizárt.
2. Nem lehet ismételten tag, akit jogerősen kizárt az Egyesület, vagy más kizáró ok áll
fenn vele szemben.
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III. Tagok jogai és kötelességei
7.§

Tagok jogai:
1. A tag jogosult az Egyesület rendezvényein, a Közgyűlésen részt venni, a Közgyűlés
rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket
tenni, az Egyesület szerveibe jelöltet állítani, rendes tagság esetében szavazati jogát
gyakorolni.
2. Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, eszközeit, vagyontárgyait, az azokra
érvényes szabályzatok betartásával;
3. A közgyűlésen minden rendes tagnak egy szavazata van; a pártoló és tiszteletbeli tagok
szavazati joggal nem rendelkeznek.
4. A tagok az Egyesület tisztségeire és testületeibe választhatók – a tisztségviselőkre
vonatkozó megkötések figyelembevételével. Amennyiben pártoló vagy tiszteletbeli
tagot a Közgyűlés az Egyesület tisztségviselőjévé választ, tagi státusza
megválasztásának időpontjával rendes taggá alakul.

8.§ Tagok kötelességei:
1. Részvétel az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításában.
2. Az Egyesület Alapszabályában meghatározott tagi kötelezettségek teljesítése.
3. Az Egyesület alapszabályának, állásfoglalásainak megfelelően az egyesület érdekeinek
és jó hírének megóvása, öregbítése.
4. Kötelező mértékű vagyoni hozzájárulás megfizetése (kivéve a tiszteletbeli tagokat).
Kötelező mértékű vagyoni hozzájárulás: a Közgyűlés által évente megállapított
összegű tagdíj. A tagdíj fizetésének határideje: a tagdíj mértékét megállapító
Közgyűlés napjától számított 30. nap. A fizetés módja: az Egyesület pénztárába
készpénzben, történő befizetés, vagy banki átutalás.
5. Az egyéni vállalások maradéktalan teljesítése.

IV. Az Egyesület közgyűlése

9.§

A közgyűlés:
1. A Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összessége és dönthet az
egyesületet érintő minden kérdésben.
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2. 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.
3. A tagok a Közgyűlésen szavazással hozzák meg határozataikat.

10.§ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
1. Az Alapszabály módosítása;
2. Az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
3. A tagfelvétel;
4. A vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
5. Az éves költségvetés elfogadása;
6. Az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni
helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása;
7. A vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő
az egyesülettel munkaviszonyban áll;
8. Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával
köt;
9. A jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a
felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés;
10. Ezen túl a Ptk. 3:74. § további esetei, amennyiben azok felmerülnek.
11.§ A közgyűlés összehívása:
1. A Közgyűlést az Elnökség hívja össze a felmerülő feladatoknak megfelelően, de
legalább évente egyszer.
2. A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell
a) az Egyesület nevét és székhelyét;
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
c) az ülés napirendjét.
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
3. A Közgyűlés az ülését a meghívóban ismertetett helyszínen tartja. A helyszín
kijelölésekor az Egyesület tagjai többsége számára lehető legkönnyebb megközelítést
kell figyelembe venni.
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4. Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet
megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag
hozzájárul az ülés megtartásához.
5. A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben
hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden
nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
6. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, 12 napon belül a
tagok az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A
napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend
kiegészítése iránti kérelemről az Elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a
napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend
kiegészítésének tárgyában.
7. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni az összehívás okának és céljának megjelölésével,
ha azt a szavazásra jogosult tagok legalább 20 %-a írásban kezdeményezi, vagy ha
jogszabályi, alapszabályi kötelezettségek teljesítéséhez az szükséges, illetve
amennyiben valamilyen előre nem látott esemény az Egyesület további működését
veszélyezteti.
8. A Közgyűlés összehívása legalább 45 nappal a Közgyűlés időpontja előtt, történik,
elektronikusan, ill. postai úton. Rendkívüli közgyűlést – kizárólagosan olyan előre nem
látható rendkívüli sürgősség esetében mely az Egyesület működését veszélyezteti – 20
nappal az időpont előtt is össze lehet hívni.
Ilyen eset például 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.
Az ilyen okból összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület
megszüntetéséről dönteni.
9. Amennyiben a kitűzött időpontban a Közgyűlés határozatképtelen, úgy az ugyanazon a
napon, azonos tartalommal, egy órával későbbre, másodszorra összehívott közgyűlés
minimum 10 szavazásra jogosult tag jelenléte esetén határozatképes. A tagokat a
meghívóban tájékoztatni kell az esetleges megismételt Közgyűlés helyéről, idejéről is.
10. A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli.
12.§ A közgyűlés határozatképessége és a határozathozatal:
1.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő
szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál
vizsgálni szükséges. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat , őt az adott határozat
meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
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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.
2.

A közgyűlés annak megnyitását követően megválasztja a közgyűlés levezető elnökét és
dönt a napirendről, valamint a jegyzőkönyvvezető, a szavazatszámlálók és a hitelesítők
személyéről, a szavazások esetleges titkosságáról.

3.

A közgyűlés határozatait – általában – a határozatképesség megállapításánál
figyelembe vett szavazatok többségével hozza meg, nyílt szavazással.

4.

Titkos szavazást kell tartani, ha a jelenlévő szavazásra jogosult tagoknak legalább az
egyharmada, ill. személyi kérdésekben, ha az érintett azt kéri. Nem kell titkos
szavazást tartani, ha arról a jelenlévő tagok, külön szavazással egyhangúan döntenek.

5.

Az alapszabály módosításához a jelenlévő szavazásra jogosult tagok háromnegyedes
szótöbbsége szükséges.

6.

Az egyesületi célok módosításához, valamint az Egyesület megszűnésről szóló
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbsége szükséges.

V. Az Egyesület vezető testülete

13.§ Az Elnökség:
1. Az Egyesület ügyvezetését az Elnökség látja el. Az Elnökség tagjai az Egyesület
vezető tisztségviselői.
2. A vezető tisztségviselővé választás személyi feltételei:
a) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
b) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a
természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető
tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
c) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
d) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
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e) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem
lehet.
f) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
g) Vezető tisztségviselő nem lehet az a személy, aki korábban olyan más szervezetnél
töltött be vezető tisztséget, amely szervezet a köztartozásokat nem egyenlítette ki. Ez a
tilalom a tag és a korábbi szervezet közötti kapcsolat megszakadásától számítva két
évig áll fenn.
3. Az Egyesület elnöke csak az lehet, aki rendelkezik veterán Opel járművel.
4. Az Egyesület Elnöksége a Közgyűlés által 4 évre megválasztott 4 főből, elnökből, az
alelnök/kök/ből, elnökségi tag/ok/ból és a titkárból áll.
5. A 2015. november 8. napján tartott közgyűlés által megválasztott Elnökség: elnök: dr.
Türr István, alelnökök: Hattayer Péter és Biller István, titkár: Horváth Attila.
6. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
szervezetnél is betölt.
7. A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnése
Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
a) a megbízás időtartamának lejártával;
b) visszahívással;
c) lemondással;
d) a vezető tisztségviselő halálával;
e) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
8. Az Egyesület tagjai, a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül
visszahívhatják. Tisztségviselő visszahívását a rendes tagoknak legalább 20%-a
közösen, írásban kezdeményezheti. Az indítványról ez ezzel a napirenddel összehívott
rendkívüli vagy rendes közgyűlés dönt 90 napon belül.
9. A vezető tisztségviselő megbízatásáról az Egyesületnek címzett, az Egyesület másik
vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor
lemondhat.
A lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek
hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
14.§ Elnökség feladat és hatásköre:
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1. Az Elnökség feladata az egyesület munkájának irányítása, a célkitűzéseinek, az
alapszabályának és a közgyűlés határozatainak megfelelően.
2. Az Elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel
kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági
helyzetéről beszámolni.
3. Az ügyvezetés feladatkörébe tartozik
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a
döntések meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó,
a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
m) a tagfelvételi kérelmek, a tiszteletbeli tagok személyére tett javaslatok közgyűlés
elé terjesztése.
4. Az Elnökség gondoskodik olyan nyilvántartás vezetéséről, amely alapján a közgyűlés
és az elnökség döntéseinek tartalma, a szavazás aránya, és szükség esetén a szavazók
személye megállapítható.
5. Az Elnökség feladata az elnökségi és közgyűlési döntések érintettekkel való közlése.
6. A tagsági viszonnyal kapcsolatosan szükséges elnökségi intézkedéseket a II. fejezet
tartalmazza.
7. Az Elnökség feladatát képezik a Ptk. 3.80. §-ban felsorolt további kötelezettségek,
amennyiben azok felmerülnek, valamint mindazon vezetési, képviseleti és ügyintézési
feladatok, amelyeket az alapszabály nem utal más hatáskörébe.
8. Az Egyesületet az Elnök, távollétében az Elnökség által meghatalmazott alelnök
képviseli. Az Elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén a teljes
hatáskörű helyettesítéshez a közgyűlés határozata szükséges.
9. Az Egyesület napi ügyeit – iratkezelés, pénzügyek, számvitel, beszámolók készítése,
szervezés, ügyintézés – a Titkár intézi, az Elnök, illetve az Elnökség irányításával.
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15.§ Az Elnökség működése:
1. Az Elnökség ülései:
a) Az Elnökség évente legalább kétszer, ill. szükség esetén többször is ülésezik;
elektronikus ülést is tarthat, amelynek döntéseit később papíron hitelesíteni kell.
b) Az üléseket az Elnök hívja össze 8 nappal az időpont előtt, írásban, a napirend, a hely
és az időpont megjelölésével, elektronikus, vagy papíralapú postai levélben. Az
üléseket az elnök vezeti le, akadályoztatása esetén az Elnökség által esetileg
megválasztott levezető elnök.
c) Az Elnökséget –15 napon belüli időpontra – össze kell hívni akkor is, ha azt legalább
két elnökségi tag írásban kéri.
d) Az Elnökség határozatképes, ha az ülésen legalább az elnökségi tagok fele jelen van, és
a jelenlévő legalább két elnökségi tag egyikével szemben sem áll fenn
határozathozatalból kizáró ok.
e) Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
2.

Határozathozatalból való kizáró ok:

Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a
határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) 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 a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
3.

Az Elnökség gondoskodik olyan nyilvántartás vezetéséről, amely alapján a közgyűlés
és az elnökség döntéseinek tartalma, a szavazás aránya, és szükség esetén a szavazók
személye megállapítható.

4.

Az Elnökség feladata a döntések nyilvánosságra hozatala, illetve azoknak az
érintettekkel való közlése.

16.§ Nyilvánosság:
a) Az Egyesület hivatalos irataiba, ideértve az éves jelentést is, az Elnökséggel való
előzetes egyeztetés után, az Egyesület irattárában bárki betekinthet, a 2013. V. tv.
(Ptk.), az 1992. évi LXIII. tv. ( Avtv.), és a 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) szerinti
megszorításokkal.
b) Az Egyesület szolgáltatásai igénybevételének módjáról szóló dokumentumok, és
köteles beszámolói nyilvánosak.

VI. Az Egyesület gazdálkodása
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18.§ Az Egyesület bevételei és költségei:
a)

Bevételek:

1. Tagoktól, az államháztartás alrendszereitől, vagy más adományozótól az egyesület
céljára, vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány;
2. Alaptevékenység végzéséből származó és ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;
3. Egyéb cél szerinti tevékenységből származó és ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;
4. Az Egyesület eszközeinek befektetéséből származó bevétel;
5. Tagdíjak;
6. Egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel;
7. Vállalkozási tevékenységből származó bevétel.
b) Költségek:
1. Az alaptevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);
2. Az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek
(ráfordítások, kiadások);
3. A vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások,
kiadások);
4. A vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások,
kiadások).
19.§ Az Egyesület bankszámlái felett az egyesület Elnöke és Titkára együttesen rendelkezik.
20.§ Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az
alapszabályban meghatározott tevékenységére kell fordítani.
21.§ Az gazdálkodási feladatok ellátásáért az Elnök, illetve az Elnökség, ellenőrzése mellett a
Titkár a felelős.
22.§ Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az Egyesület által
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő juttatások
kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
23.§ Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki,
vállalkozásának fejlesztéséhez a tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.
24.§ Az Egyesület a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó
bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván.
25.§ Az Egyesület az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg nyilvános jelentést készít.
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a) A nyilvános jelentés tartalmazza:
1. A számviteli beszámolót;
2. A költségvetési támogatás felhasználását;
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
4. A cél szerinti juttatások kimutatását;
5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek
szerveitől kapott támogatás mértékét;
6. A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
7. A tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
b) A nyilvános jelentésbe bárki betekinthet, illetve arról saját költségére másolatot
készíthet.
26.§ Az Egyesület esetleges megszűnésekor az esedékes köztartozásait rendezi, illetőleg
közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéses kötelezettségeit időarányosan teljesíti.

VII. Az Egyesület megszűnése

27.§ Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
a) az egyesület rendes tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt;
c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését;
d) az arra jogosult szerv megszünteti
feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.
28.§ Az Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak
egyesületekre válhat szét.
29.§ Az Egyesület megszűnése esetén a közgyűlés eltérő rendelkezésének hiányában
felszámolóként a megszűnt egyesület volt ügyintéző-képviselő szerve jár el.
30.§ 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.
31.§ A jelen dokumentum az Egyesület egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya. Az alapját
képező, 2015. év november hó 08. napján tartott közgyűlési határozatnak megfelelően
jelen egységes szerkezetbe foglalt módosítás az Egyesület továbbiakban érvényes
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Alapszabályát teljes körűen tartalmazza. A jelen dokumentum 2.§-a az Egyesület
céljaként meghatározott, a hivatkozott közgyűlési határozat elfogadásakor érvényes, az
Egyesület céljait tartalmazó alapszabályi rendelkezéseket változatlanul átvette, egyébként
a korábbi alapszabályok minden más rendelkezésének a helyébe lép. A korábbi
alapszabályok minden rendelkezése – az Egyesület célját meghatározó rendelkezések
kivételével – érvényét veszti.

A lentebb megnevezett egyesületi elnök jelen dokumentum aláírásával egyben igazolja, hogy az
egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat szövege megfelel az Egyesület összes alapító okirat
módosítása alapján hatályos tartalomnak.

…………………………
Dr. Türr István
elnök

…………………………
Pap Attila
jegyzőkönyvvezető

…………………………
Id. Káder János
hitelesítő tag

…………………………
Káder Attila
hitelesítő tag

kelt: Budapest, 2015. év november hó 08. napján
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Lakcím:…………………………………

Lakcím:……………………………………

Személyi ig. száma:……………………

Személyi ig. száma:………………………

Aláírás:…………………………………

Aláírás:……………………………………
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