
A SALGÓTARJÁNI HEGYIKERÉKPÁROS 
EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 

 

 

I.  
Az egyesület neve, székhelye és jogállása 

 
1.) Az Egyesület neve: Salgótarjáni Hegyikerékpáros Egyesület 

(rövidített elnevezése: Salgótarjáni HKE, idegen nyelvű elnevezése: 

Mountain Bike Club Salgótarján, idegen nyelven rövidített elnevezése: 
MTB Club Salgótarján) 

2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Füleki út 8.  
3.) Az egyesület helyi hatáskörű, önálló jogi személy. Pártoktól független, 

azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselőjelöltet nem állít, 

nem támogat, és a jövőben sem áll szándékában. 
4.) Az egyesület 1991. július 19. napján alakult. 
 

 

II. 
Az Egyesület céljai és tevékenysége 

 

Az egyesület célja, hogy rendszeres edzési, sportolási és versenyzési 
lehetőséget biztosítson elsősorban a hegyikerékpározás területén, 
másodsorban további sportágak esetében. Az utánpótlás nevelése, valamint 

az élsportolók versenyzési feltételeinek megteremtése, elsősorban a 
hegyikerékpár sport, másodsorban további sportágak népszerűsítése, 

megismertetése a nyilvánossággal. 
Az egyesület kiemelt céljának tekinti az egészséges életmód és a 
környezettudatos gondolkodás népszerűsítését. 

Az egyesület a szabadidő hasznos eltöltésére kínál alternatívát a káros 
szenvedélyek csábításának kitett korosztály számára. 

Célunk a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. 
 
E célok jegyében az egyesület a következő tevékenységeket végzi: 

- Sporttevékenység 
- Kerékpáros- és egyéb sportesemények szervezése, rendezése 
- Mások által szervezett sporteseményeken, versenyeken való részvétel 

- Kerékpáros érdekképviseleti tevékenység 
- Kerékpáros kultúra népszerűsítése 

- Kerékpáros- és egyéb túrák, edzések, edzőtáborok szervezése  
- Gyermek- és ifjúsági sporttevékenység 
- Szabadidősport-tevékenység 

- A sporttevékenységhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása 
- Szakmai anyagok és tanulási eszközök beszerzése, pótlása 
- Továbbképzéseken való részvétel 

- Környezettudatos gondolkodás kialakítása 
- A közlekedésben résztvevők szemléletének formálása  

- A sportra legalkalmasabb területek feltérképezése 



- Természetvédelmi és környezetvédelmi tevékenység 
- A természetvédelmi és természetbarát szervezetekkel a környék erdei 

útjainak karbantartása 
- Szponzorok felkutatása az egyesület pénzigényeinek fedezésére 
- Együttműködés a turizmusban érintett szervezetekkel 

Az egyesület megvalósítása érdekében együttműködik a helyi, országos és 
nemzetközi állami és társadalmi szervezetekkel. 
 

 

III. 

Az Egyesület tagsága 
 

Az egyesületnek tagja lehet bárki, aki az alapszabály rendelkezéseit magára 
nézve kötelezőnek ismeri el és az egyesület megfogalmazott céljaival 
azonosulni tud. 

A tag részt vehet az egyesület rendezvényein, igénybe veheti az egyesület 
szolgáltatásait, felvilágosítást kérhet az egyesület tevékenységéről, 

választható az egyesület tisztségviselőjévé, a közgyűlés törvénysértő 
határozata ellen 30 napon belül bírósághoz fordulhat. 
 

A tagsági viszony minden olyan természetes és jogi személy, valamint jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetek számára nyitott, aki a fenti célok 
elérésében hatékonyan közreműködik. 

 
1.)  A tagsági viszony létrejön a belépési nyilatkozat aláírásával, illetve 

annak az Elnökség általi elfogadásával. A belépési nyilatkozat 
tartalmazza a nyilatkozaton megadott személyes adatok kezeléséhez való 
önkéntes hozzájárulást. 

 
2.)  A tagsági viszony megszűnik: 

- a természetes személy halálával, 
- a jogi személy jogutód nélküli megszűnésével, 
- a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jogutód nélküli 

megszűnésével, 
- az Elnökséghez benyújtott írásbeli kilépési nyilatkozat alapján. (A 
kilépés az Elnökség részére történt bejelentéssel egyező időpontban 

hatályos.) 
- kizárással. 

 
Az Elnökség az Egyesületből kizárhatja azt a tagot, aki valamely, az 
egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi; 

így különösen, ha a hat hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíjat 
írásbeli felszólításra sem fizette be, illetőleg, ha az Egyesület céljával, 

szellemiségével vagy az alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást 
tanúsít. 
A kizárásról szóló határozat csak azt követően hozható meg, hogy ha a 

határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak 
védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények 
ismertetésére a vétség elkövetésétől számított 30 napon belül. 



A kizárásról írásbeli és megindokolt határozatot kell hozni. Amennyiben az 
érintett tag nem volt jelen, a határozat meghozatalát követően 8 napon belül 

ajánlott küldeményként részére kézbesíteni kell azt. 
A kizárás ellen a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a 
közgyűléshez fellebbezhet.  

 
Pártoló tag lehet minden olyan természetes és jogi személy, valamint jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki / amely valamilyen módon 
támogatni kész az egyesület tevékenységét (anyagi, természetbeni, erkölcsi). 
 

Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész 
nyilvántartást vezetni. A nyilvántartás tartalmazza: a tag nevét, lakcímét, 
egyéb elérhetőségét (telefon és e-mail). 
 

 

IV. 
A tagok jogai és kötelezettségei 

 
1.) A tagok jogai: 

- szavazati joggal részt vehetnek a közgyűlésen, 

- az egyesület keretein belül bármely tisztségre válaszhatók, 
- részt vehetnek az egyesület programjain, rendezvényein, 
- az egyesület tevékenységét érintő kérdésekben javaslatokat, 

előterjesztéseket tehet, 
- jogosult az egyesület tagoknak nyújtott szolgáltatásai és 

költségtérítéseinek igénybevételére,  
- minden tagot egy szavazat illet meg. 
 

2.) A tagok kötelezettségei: 
- az elnökség által meghatározott tagsági díjat rendszeresen fizeti, 

- az alapszabályban rögzítetteket illetve egyéb a tagokra vonatkozó 
szabályokat betartja. 
 

3.) A pártoló tagok 
- a közgyűlésen véleményezési joggal részt vehetnek, 
- javaslatot tehetnek az általuk nyújtott támogatás felhasználására, 

- szavazati joggal nem rendelkeznek, az Elnökségbe nem választhatók. 
 

 

V. 

Az egyesület szervezete 
 
1.) A közgyűlés: 

Legfőbb szervezeti egysége az egyesület minden tagját magába foglaló 
közgyűlés. A közgyűlést szükség szerint évente legalább egy alkalommal 
május 31-ig az egyesület előző éves beszámolója és a tárgyévi költségvetés 

elfogadása céljából össze kell hívni. 5 évenként tisztújító közgyűlést kell 
tartani. 



Az Elnök / az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a 
Közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt 

összehívni, ha a tagok legalább 1/3-a az ok és cél megjelölésével írásban 
kéri. A közgyűlésen az egyesület valamennyi tagja részt vehet. Az egyesület 
legfelsőbb közgyűlését szervét össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság 

elrendeli. 
 

A közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli 
értesítésével. Az írásos értesítés mellé – amennyiben releváns - csatolni kell a 
napirendekhez kapcsolódó írásos előterjesztést. A meghívót és az írásos 

előterjesztést a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc 
naptári nappal meg kell küldeni. A meghívóban közölni kell a 
határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlés helyét és időpontját. 

Írásban közöltnek kell tekinteni az elektronikus levélben vagy faxon küldött 
értesítést is. 

 
A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. 
Ha a közgyűlés a jelenlévők létszáma miatt határozatképtelen, akkor az 

eredeti időpontot követő fél órával a jelenlévők számától függetlenül 
határozatképes az eredeti meghívóban közölt napirendi pontokban. A 
távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét az eredeti meghívóban 

kifejezetten fel kell hívni. 
 

A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, 
személyi kérdésekben a szavazás titkosan történik, kivéve, ha a közgyűlés 
ettől eltérő határozatot hoz. A közgyűlésen az alapszabály módosítása esetén 

2/3-os többség a többi kérdésben egyszerű szótöbbség szükséges.  
 

A közgyűlésekről jegyzőkönyvet kell készíteni melyet a közgyűlésen 
megválasztott jegyzőkönyvvezető készít el. A jegyzőkönyvet a közgyűlésen 
megválasztott 2 fő jegyzőkönyv hitelesítő hitelesíti. A közgyűlési ülésről 

készült jegyzőkönyveket és annak mellékleteit, határozatait az ülést követő 8 
napon belül az egyesület honlapján közzé kell tenni. 
  

A közgyűlést az Elnök vagy az általa megjelölt és a közgyűlés által 
megszavazott elnökségi tag vagy tag vezeti. 

 
A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

- az alapszabály elfogadása és módosítása, 

- az elnök, az alelnök és az elnökségi tagok megválasztása 
- az éves munkaprogram fő irányainak meghatározása, 

- az éves beszámoló és a tárgyévi költségvetés elfogadása, módosítása, 
- az egyesület feloszlásának, más szervezettel való egyesülésének 

kimondása. 

 
2.) Az elnökség: 
Az egyesület irányító szerve, amely gondoskodik az alapszabályban foglaltak, 

valamint a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról.  



Az Elnökség a közgyűlések közötti időszakban dönt az egyesület mindazon 
ügyeiben, amelyet az alapszabály nem utal a közgyűlés határkörébe. Az 

elnökség határozatképes, ha ülésén legalább 4 elnökségi tag részt vesz. 
 
Az elnökség létszáma 6 fő: elnök, alelnök és 4 fő elnökségi tag. Tagjait a 

közgyűlés titkos szavazással 5 évre választja, üléseit szükség szerint, de 
legalább negyedévenként tartja, munkájába további tagokat, vagy külső 

szakértőket is bevonhat, határozatait egyszerű szótöbbséggel nyílt 
szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az 
egyesület vezetői munkájukat térítésmentesen végzik. Részükre a felmerülés 

mértékének megfelelően költségtérítés fizethető. 
 
Az elnökség hatáskörébe tartozik: 

- az egyesület belső működési rendjének meghatározása, 
- a tagdíjak összegének és fizetési rendjének meghatározása  

- az elnökség illetve az egyesület munkájának segítéséhez szükséges 
szakértők felkérése, megbízása, 

- az egyesület működésével kapcsolatos és a tagjaira vonatkozó 

határozatok meghozatala, 
- az éves program előkészítése, költségvetés elkészítése, végrehajtás 

szervezése, 

- döntés a tagfelvételi kérelmekről, törlésekről és kizárásról, 
- az egyesület pénzügyi gazdálkodásának szervezése ellenőrzése, 

- az egyesületnek a tagok felé nyújtott szolgáltatások költségtérítések 
meghatározása, 

- versenyek rendezése versenyeken való részvétel és feltételeinek 

szabályozása. 
 

Az Elnökségi ülést az Elnök hívja össze az elnökség valamennyi tagjának 
előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot 
megelőzően legalább öt naptári nappal kell megküldeni, a napirendi pontok 

csatolásával. Írásban közöltnek kell tekinteni az elektronikus levélben vagy 
faxon küldött értesítést is. Az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. 
A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, idejét, napirendeket, az 

előterjesztések és a hozzászólások lényegét és a hozott határozatokat. 
 

3.) Az elnök: 
- Ellátja az egyesület irányítását és képviseletét, 
- összehívja és vezeti a közgyűlést és az elnökség üléseit, 

- aláírási és utalványozási jogköre van, 
- rendelkezik az egyesület bankszámlája felett, 

- ellenőrzi az egyesület célkitűzéseinek megvalósítását és a hozott 
határozatok végrehajtását, 
- vezeti és szervezi az Elnökség munkáját, 

- az egyesület nevében gyakorolja a munkáltatói jogokat, 
- felel az egyesület gazdálkodásáért a hatósági és adózási szabályok 
betartásáért az egyesület gazdálkodásáért. 

 
4. Az alelnök: 



- Az elnök akadályoztatása esetén képviseli a szervezetet, 
- az elnök akadályoztatása esetén az elnök jogkörével rendelkezik, 

- tevékenységét az Elnökség által meghatározott módon végzi, az elnök 
irányításával. 
 

5. Elnökségi tagok: 
- A választott / ráruházott feladatok ellátásával segíti az egyesület 

működését, céljainak elérését. 
 
6. Az egyesület elnökségének feladatai 

Az elnökség konszenzusos döntéssel, a megválasztásukat követő első 
elnökségi ülésen az alábbi feladatokat osztja szét egymás között: 

- adminisztráció, ügyintézés, 

- hegyikerékpáros szakág-vezetés, 
- túra szakág-vezetés, 

- országúti kerékpáros- és triatlon szakág-vezetés, 
- kommunikáció, sajtókapcsolatok, 
-  utánpótlás-nevelés, 

- egyesületi képviselet más szervezetekben, fórumokon, 
- helyi- illetve regionális jelentőségű versenyek, események szervezése, 
- országos jelentőségű versenyek, események szervezése, 

- pályázatírás, 
- nem sporttal kapcsolatos események szervezése. 

 
Az elnökség egy tagja több feladatot is felvállalhat, illetve szükség szerint egy 
feladatot az elnökségből több tag is felvállalhat. 
 

 

VI. 
Az Egyesület gazdálkodása 

 
- Az Egyesület a bíróság általi jogerős nyilvántartásba vétellel 1991. július 
19-én jött létre, kezdte meg a működését és azóta folyamatosan működik. 

- Az Egyesület tagdíjaiból, pályázatokból, részére juttatott támogató 
befizetésekből és esetleges egyéb jövedelmekből gazdálkodik. 
- A tagok tagdíj-befizetéseiről az Elnök a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó 

nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület 
tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. Az egyesület bevételeit és 

kiadásait a 2011. évi CLXXV törvény 19§1 és a 19§2 szerinti részletezéssel 
tarja nyilván és számol el. 
- Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját 

vagyonával felel. 
- Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára 

alapították, és az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag 
másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő módon folytathat. 
Gazdasági tevékenységet az elnökség előzetes döntése alapján végezhet az 

egyesület  
- Az Egyesület felett a törvényességi ellenőrzést a Nógrád Megyei Főügyészség 
végzi. 



 

 

VII. 
Az Egyesület képviselete 

 
Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli. Az elnök akadályoztatása esetén 
az Alelnök képviseli a szervezetet. 
 

 

VIII. 
Az Egyesület megszűnése 

 

Az egyesület megszűnik, ha 
- az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad), 

- a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz, 
- a bíróság feloszlatja, 

- bíróság megállapítja megszűnését. 
 

 

IX. 
Záró rendelkezések 

 
- Az Alapszabályban nem részletezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, 

az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működésről, támogatásról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectr.) 
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

 
- Az Egyesület jelen Alapszabályát 2013. június hó 9. napján tartott 
közgyűlésén fogadta el.  Az Alapszabály rendelkezéseit 2013. június hó 9. 

naptól kell alkalmazni.  
 

- Az Egyesület 2011. év szeptember 25. nap elfogadott Alapszabálya 2013. 
június hó 9. napon hatályát veszti. 
 

 
 

 
Kelt: Salgótarján, 2013. június 9. 

_________________________________ 

Kotroczó Nándor - egyesület elnöke 


