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A Bács-Kiskun Megyei Bíróságon 1989. december 20-án PK.60.072/1989/2. számon 
nyilvántartásba vett Honvéd Nyugdíjas Klub (továbbiakban: Egyesület) 2020. július 
10-ei közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) 7/2020. (VII.10.) számú határozatával

• az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV., valamint

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján, 
egyező akaratnyilatkozattal elfogadta a

HONVÉD NYUGDÍJAS KLUB 
ALAPSZABÁLYA

egységes szerkezetbe foglalt, módosított szövegváltozatú alapító okiratot a következők 
szerint:

1. § Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és 
elektronikus levélcíme, bélyegzője1

1 2013. évi V. tv. 3:5. § a) és b) pontja alapján

1. Az Egyesület neve: Honvéd Nyugdíjas Klub
Az Egyesület rövidített elnevezése: HNYK

2. Az Egyesület székhelye: 6080. Szabadszállás,
Kossuth Lajos utca 4.
(Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi

Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény)
3. Az Egyesület működési területe: Szabadszállás és vonzáskörzete

(a Felső-Kiskunság térsége)
4. Az Egyesület státusza: önálló jogi személy
5. Az Egyesület működése:

jogi személyiséggel rendelkező, önálló civil szervezet, amely az egyesülési jogról, 
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény, továbbá a civil szervezetek működésére és gazdálkodására 
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései, valamint az Egyesület 
Alapszabálya, Szervezeti és Működési Szabályzata és Számviteli Politikája szerint 
tevékenykedik.

6. Az Egyesület elektronikus levélcíme: hnykszabadszallas@gmail.com
7. Az Egyesület lógója:

a. középmezőben Szabadszállás város címere, a címer körül köriratban felül a 
HONVÉD NYUGDÍJAS KLUB alul SZABADSZÁLLÁS felirat.
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8. Az Egyesület bélyegzője:
a. kisméretű, kör alakú bélyegző, közepén Szabadszállás város címere, 

körülötte felirat, felül * HONVÉD NYUGDÍJAS KLUB * alul SZABADSZÁLLÁS

2. § Az Egyesület célja, tevékenysége2

1. Az Egyesület célja
■ részvétel az Egyesület működési területén élő, különösen a Magyar 

Honvédségtől, a rendvédelmi szervektől nyugállományba került, az Egyesület 
működési területén élő idős emberek tevékenységének koordinálásában;

■ a hazafiság eszményére épülő, a nemzet érekeit szolgáló hon- (és rend-) 
védelem ügyének támogatása,

■ kapcsolat fenntartása és ápolása a hon- (és rend-) védelmi szervekkel, 
valamint civil szervezetekkel;

■ a tagság érdekvédelmének felvállalása Szabadszálláson és 
vonzáskörzetében;

• az időskorúak megbecsülésének elősegítése;
■ az alapvető emberi és polgári jogok, a társadalmi kontroll és az 

össztársadalmi érdekek érvényesülésének, a szolidaritás, a bajtársiasság és 
az együvé tartozás tudatának erősítése;

■ a magas színtű és igényű, közös tevékenység szervezése, különös tekintettel 
a testi és szellemi egészség megőrzése, a kulturális-, a szabadidős-, a 
sporttevékenység, továbbá a képzések és ismeretterjesztő előadások 
szervezése és támogatása területén;

■ a fiatalabb korosztály felé történő nyitás, valamint valamennyi korosztály 
tekintetében a betegség megelőzése és a túra, mint mozgásforma 
elterjesztésének elősegítése érdekében színvonalas területi és országos 
hatókörű túrarendezvények szervezése.

2 2013. évi V. tv. 3:5. § c) pontja alapján
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2. Az Egyesület további célja:
a. részvétel a Magyar Honvédségtől, a rendvédelmi szervektől nyugállományba 

került, a működési területén élő egyesületi tag és nem egyesületi tag 
személyek, valamint a Magyar Honvédség (rendvédelmi szervek) igazgatási 
szervei közötti kapcsolattartásban;

b. a helyőrségben szolgált katonák és katonai szervezetek emlékeinek gyűjtése, 
a katonai hagyományok ápolása.

3. Az Egyesület részt vállal
a. egészség-megőrzési, betegség-megelőzési és
b. szociális tevékenységben,
c. az időskorúak gondozásában,
d. a kulturális örökség megóvásában,
e. hagyományőrzésben,
f. a település közéleti tevékenységében,
g. az emberi és állampolgári jogok védelmében,
h. kegyeleti tevékenységben (ügyintézés segítése, búcsúztatás).

4. f\z Egyesület rendezvényein - a jelen alapszabályban eltérően szabályozottak 
kivételével - a nem egyesületi tag személyek is részt vehetnek.

5. Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt és tőlük nem fogad el.
a. Közvetlen politikai tevékenység a párt érdekében végzett politikai 

tevékenység, az országgyűlési képviselői választáson történő jelöltállítás, a 
helyi önkormányzati képviselő és polgármester választáson történő 
jelöltállítás, a nemzetiségi önkormányzati képviselő választáson történő 
jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának történő jelöltállítás.

3. § Az Egyesületet létesítő személyek (alapító tagok) neve és lakóhelye3

3 2013. évi V. tv. 3:5. § d) pontja alapján
4 2013. évi V. tv. 3:5. § e) pontja alapján

HONVÉD NYUGDÍJAS KLUB SZABADSZÁLLÁS, ALAPSZABÁLY 2020.

1. Az Egyesület a Bács-Kiskun Megyei Bíróságon 1989. december 20-án 
PK.60.072/1989/2. számon nyilvántartásba vett, jogilag már megalakult, 
intézményesült szervezet. A tagjegyzék az alapszabály 1. számú függelékét 
képezi.

4. § Az Egyesületet részére teljesítendő vagyoni hozzájárulások értéke, továbbá 
a vagyon rendelkezésre bocsátásának módja és ideje4

1. Az Egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek.
a. A tagdíj mértékéről - havi értékben - a Közgyűlés határozatával dönt. A 

tagdíjat féléves (éves) mértékben kell (lehet) számolni és befizetni.
i. A tagdíj havi összege a mindenkori legkisebb öregkori nyugdíj 

összegének 2,00 (kettő) %-a.
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b. A tagdíj első félévi (vagy az egész éves) összegét a tárgyévi munkaterv és 
gazdálkodási terv elfogadó közgyűlést követő tizenöt napon belül, a második 
félévi összegét a tárgyév július hónapjában kell befizetni az Egyesület 
házipénztárába vagy átutalni az Egyesület bankszámlájára.

c. Az évközi (újonnan) belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében 
a tagdíj időarányosan (a tagsági jogviszony létesítését követő hónap első 
napjától) számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 
tizenöt napon belül, a 4. § 1.b. bekezdésre is figyelemmel köteles befizetni.

d. A 75 éven felüli tagok tagdíja a születésnapjukat követő hónap első napjától 
az 4. § l.a.i. alponttól eltérően a mindenkori legkisebb öregkori nyugdíj 
összegének 1,00 (egy) %-a.

e. Az Egyesület különleges jogállású - a pártoló és a tiszteletbeli - tagja nem 
fizet tagdíjat, a pártoló tag az Egyesületet vagyoni hozzájárulással támogatja.

f. A tagdíjakat - a tikár koordinálásával, a 4. § 1.b. pontra figyelemmel - az 
Egyesület elnöksége által kijelölt (és írásban megbízott) személyek (segítők) 
is átvehetik. A tagdíj átvételéhez a titkár az Egyesület tagjainak jegyzéke 
alapján, a gazdasági vezetővel együtt összeállítja a „Tagdíjfizetési 
névjegyzék”-et, melyen a befizető aláírásával igazolja a befizetés tényét, a 
megbízott beszedő pedig ez alapján számol el a házipénztár felé.

2 A pártoló tag vagyoni hozzájárulása pénzbeli hozzájárulásból (pénzbetét), illetve a 
pártoló tag által az Egyesület tulajdonába adott nem pénzbeli betétből, illetve a 
közösségi tevékenységet támogató szolgáltatás biztosításából áll.

5. § Az Egyesület első vezető tisztségviselői5

5 2013. évi V. tv. 3:5. § f) pontja alapján
6 2013. évi V. tv. 3:12. § (1) bekezdése alapján

1. Az Egyesület vezető tisztségviselői az Elnökség tagjai.
а. Az Elnökség tagjai az elnök, az elnökhelyettes, a titkár, a gazdasági vezető,

és további három elnökségi tag.
2. Az Egyesület vezető tisztségviselői időszakonkénti megválasztására az 

alapszabály 22. § az irányadó.
3. Az Egyesület vezető tisztségviselőinek - a mindenkori választás közgyűlési 

jegyzőkönyve (közgyűlési határozata) alapján készült - névjegyzéke (a 
tisztségviselő beosztása neve, lakóhelye) az alapszabály 2. számú függelékét 
képezi.

б. § A nyilvántartásba-vételi és változásbejegyzési kérelem benyújtása6

1. A nyilvántartásba-vételi kérelem, illetve a változásbejegyzési kérelem benyújtása 
az Egyesület elnökének kötelessége.

HONVÉD NYUGDÍJAS KLUB SZABADSZÁLLÁS, ALAPSZABÁLY 2020.
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7. § Az Egyesület tagsága

1. Az Egyesület tagjai lehetnek
a. rendes tagok, illetve
b. különleges jogállású tagok:

i. tiszteletbeli tagok és
ii. pártoló tagok.

2. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet minden olyan természetes személy, aki az 
Egyesület Alapszabályát elfogadja, az Egyesület céljait rendszeresen támogatja 
megvalósításukban részt vesz, azt elősegíti, támogatja, és a Közgyűlés a 
tiszteletbeli tagságra megválasztja.

3. Az Egyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, 
valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, illetőleg amely az 
Egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag (pénzbeli, 
anyagi, természetbeni hozzájárulással, szolgáltatás nyújtásával) támogatja az 
Egyesület működését, és nem kíván az Egyesület rendes tagjává válni.

8. § Az Egyesület tagságának jogai és kötelezettségei7

1. Az Egyesület minden tagja jogosult
a. az Egyesület tevékenységében és rendezvényein (kivéve, ha a 12. § 2.b. 

pontja hatálya alatt áll),részt venni,
b. az Egyesület tevékenységével illetve működésével kapcsolatban 

észrevételeket, javaslatokat tenni,
c. a vezető tisztségviselőktől, más egyesületi szervtől felvilágosítást kérni az 

Egyesület tevékenységéről,
d. indítványt tenni a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira,
e. betekinteni az Egyesület nyilvántartásaiba, amelyet jogszabályi vagy az 

Egyesület Alapszabályából következő rendelkezések nem tiltanak,
f. igénybe venni az Egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait,
g. az Egyesület bármely szerve által hozott törvénysértő határozatot, a 

tudomására jutástól számított harminc napon belül bíróság előtt megtámadni.
2. Az Egyesület rendes tagja

a. egyenlő jogokkal rendelkezik, tagsági jogait személyesen gyakorolhatja,
b. a Közgyűlés határozatainak meghozatalában szavazati joggal rendelkezik,
c. összeférhetetlenségi és elfogadó nyilatkozata alapján az Egyesület bármely 

veszető tisztségére megválasztható és újraválasztható,
d. a vezető tisztségviselő megválasztásakor és az Egyesület legfőbb szervének 

egyéb határozatai meghozatalakor személyenként egy szavazattal 
rendelkezik

3. Az Egyesület rendes tagjainak egyötöde írásban, az ok és a cél megjelölésével, 
rendkívüli közgyűlés és rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.

7 2013. évi V. tv.3:65. §, 3:66. §
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4. Az Egyesület pártoló tagja
a. pártoló tagsága a hozzájárulás vállalásáról szóló nyilatkozattal keletkezik, a 

hozzájárulás teljesítésével a vállalási nyilatkozatban megjelölt időtartamra 
(legfeljebb a vezető tisztségviselők megválasztását követő negyedik év 
május 31-éig) szól, és újabb hozzájárulás vállalásával és teljesítésével újabb 
időszakra (többször is) hosszabbítható,

b. az Egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt,
c. a természetes személy, illetve a jogi személy, valamint jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet képviselője tanácskozási joggal vehet részt a 
Közgyűlésen, igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, de nem 
választhat, illetve nem választható az Egyesület szerveibe, szavazati joga 
nincs,

d. köteles az Alapszabályban foglalt rendelkezéseket betartani, illetve az általa 
vállalt támogatást biztosítani.

5. Az Egyesület tiszteletbeli tagja
a. tiszteletbeli tagsága annak a jelölt általi írásbeli elfogadásával (adatlap és 

nyilatkozat) jön létre, a „Tiszteletbeli tag” címet a közgyűlés adományozza,
b. nem kötelezhető semmilyen tevékenységre az Egyesülettel kapcsolatban, 

így semmilyen anyagi segítségnyújtásra, tagdíjfizetésre sem,
c. tanácskozási joggal vehet részt a Közgyűlésen, igénybe veheti az Egyesület 

szolgáltatásait, de nem választhat, illetve nem választható az Egyesület 
szerveibe, szavazati joga nincs,

d. köteles az Alapszabályban foglalt rendelkezéseket betartani.
6. A tiszteletbeli tagokról, a pártoló tagságról, képviselőiről az Egyesület naprakész 

nyilvántartást vezet.
7. Az Egyesület minden tagja köteles

a. az Egyesület Alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek 
teljesítésére,

b. olyan magatartást, megnyilvánulást tanúsítani, amellyel nem veszélyezteti az 
Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület tevékenységét,

c. korához, egészségi állapotához, lehetőségeihez mérten aktívan részt venni 
az Egyesület céljainak megvalósításában,

d. az Elnökség felkérésére részt venni az Egyesület rendezvényeinek 
szervezési, előkészítési és levezetési feladataiban,

e. megtartani illetve teljesíteni közgyűlés határozataiban foglaltakat.

9. § A tagsági jogviszony keletkezése8

HONVÉD NYUGDÍJAS KLUB SZABADSZÁLLÁS, ALAPSZABÁLY 2020.

1. Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az 
egyesület megalakulását követően a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik.

2. A tagfelvételi kérelmet (belépési nyilatkozatot) írásban, az Elnökséghez kell 
benyújtani.
a. A tagfelvételi kérelemről a kérelem beérkezésétől számított harminc napon 

belül az Elnökség egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz.

8 2013. évi V. tv. 3:67. § alapján
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b. A felvételről szóló határozat meghozatalát követő nyolc munkanapon belül a 
titkár a határozatot írásba foglalja, az új tag adatait bevezeti az Egyesület 
tagjainak jegyzékébe, kezdeményezi a „Klubtagsági igazolvány ’ elkészítését, 
és a döntést igazolt módon megküldi/átadja a tagfelvételt kérelmező számára.

1

c. Elutasító döntést követően a titkár - igazolt módon, írásban - értesíti az 
érintett személyt, megjelölve az elutasítás okát és a jogorvoslat lehetőségét.

d. Az Elnökség az új tag felvételéről, vagy a kérelem elutasításáról tájékoztatja a 
soron következő közgyűlést.

e. Az elutasított személy egy alkalommal, a soron következő közgyűlésen 
kérheti a tagfelvételi kérelmének a közösség általi elbírálását. A Közgyűlés 
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz az ügyben. A Közgyűlés 
elutasító határozatát követően további jogorvoslatnak helye nincs.

10. § A tagsági jogviszony megszűnése9

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
e. az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével.

2. A tag tagsági jogviszonyát az Egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli 
nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.

3. A kilépéssel történő tagsági viszony megszűnésének időpontja a tag által 
meghatározott jövőbeni időpont, annak hiányában az Egyesület képviselőjéhez 
benyújtott írásbeli nyilatkozat megérkezésének a napja.

i. A Közgyűlés határozatát nyolc napon belül írásba kell foglalni és az 
érintett részére igazolt módon írásban közölni kell.

f. Az elutasított személy ismételten az elnökségi, vagy ha kérte, a közgyűlési 
határozatot követő egy év elteltével nyújthat be új tagfelvételi kérelmet,

g. A 9. § 2.b.-c. pontokban és az e.i. alpontban megjelölt igazolt mód a 17. §
2.b.  pont szerint értendő.

3. Az Elnökség annak a személynek a belépési kérelmét fogadhatja el, aki a belépési 
kérelmében vállalja az Egyesület Alapszabálya 11. § 1. pontjában foglalt 
kötelezettségeket.

4. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. Az adatok 
nyilvántartására és kezelésére az Egyesület „Adatvédelmi- adatkezelési 
szabályzata" előírásait kell alkalmazni. Alapesetben nyilvántartott adatok:
a. a tag neve, születési helye és ideje (év, hónap, nap), lakcíme.
b. elismerésre felterjesztéskor az adományozó, zárt intézményekbe történő 

belépésnél a belépésre engedélyt adó által jogszabályi felhatalmazás alapján 
kért egyéb adatok. 10

9 2013. évi V. tv. 3:68. § alapján
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4. A tiszteletbeli tagi státusz az érintett személy címről való lemondásával, a tag 
halálával, az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével, illetve a tagsági jogviszony 
egyesület általi felmondásával ér véget.

5. A pártoló tagi státusz az érintett személy címről való lemondásával, a vállalása 
teljesítésének tizenkettő hónapot meghaladó elmaradásával, a tag halálával, az 
Egyesület jogutód nélküli megszűnésével, illetve a tagsági jogviszony egyesület 
általi felmondásával ér véget.

6. A titkár az Egyesület tagjainak jegyzékében átvezeti a változást.

11. § A tagsági jogviszony feltétele és felmondása10

10 2013. évi V. tv. 3:69. § alapján
11 2013. évi V. tv. 3:71. § (1 )-(3) bekezdés alapján

1. Az Egyesület Alapszabálya a tagságot ahhoz a feltételhez köti, hogy a tag a 
belépési nyilatkozatában
a. elfogadja az Egyesület céljait,
b. magára nézve kötelezőnek ismeri el az Egyesület Alapszabályát,
c. vállalja a tagsági díj határidőben történő megfizetését és
d. vállalja az Egyesület tagjaira előírt egyéb kötelezettségek teljesítését, 

különösen az Egyesület tevékenységében történő rendszeres részvételt és 
az Egyesület céljának megvalósítására irányuló folyamatos közreműködés 
kötelezettségét.

2. Ha a tag nem felel meg a tagság feltételeinek, az Egyesület a tagsági jogviszonyt 
harminc napos felmondási idővel írásban felmondhatja. A felmondásról az 
elnökség előterjesztésére az Egyesület közgyűlése dönt.

12. § Jogszabályt, alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy 
az Egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható 

jogkövetkezmények és a taggal szembeni eljárás szabályai 1011

1. A tagnak jogszabályt, az Egyesület Alapszabályát vagy közgyűlési határozatát 
sértő, vagy az Egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi magatartása esetén a 
közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a 
taggal szemben eljárást folytathat le.

2. A jogszabályt, az Egyesület Alapszabályát vagy közgyűlési határozatát sértő, vagy 
az Egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható 
jogkövetkezmények
a. a figyelmeztetés és
b. az Egyesület rendezvényétől illetve rendezvényeitől történő eltiltás legfeljebb 

egy év időtartamra és
c. kizárás.

3. A jogszabályt, az Egyesület Alapszabályát vagy közgyűlési határozatot sértő, vagy 
az Egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás miatt jogkövetkezmény 
alkalmazására irányuló eljárás lefolytatását az Egyesület elnöke vagy hivatalból, 
vagy az Egyesület bármely tagjának írásos megkeresésére rendelheti el.

HONVÉD NYUGDÍJAS KLUB SZABADSZÁLLÁS, ALAPSZABÁLY 2020.
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4. A jogkövetkezmény alkalmazására irányuló eljárás.
a. A jogkövetkezmény alkalmazására irányuló kezdeményezést az Elnökséghez 

kell írásban bejelenteni
b. A bejelentett kezdeményezést az elnök vagy az elnök akadályoztatása 

esetén az elnökhelyettes terjeszti az Elnökség elé.
c. A kizárásra irányuló eljárás megindításáról az elnök dönt, az eljárást az 

Elnökség határozattal rendeli el.
d. Az eljárás megindításáról az elnök - írásban - értesíti az eljárás alá vont 

személyt, és ha van, a bejelentőt.
e. Az eljárás az erre vonatkozó írásos tájékoztatás postára adásának napján 

indul meg.
f. Az elnök a tényállás tisztázása érdekében köteles az érintett tagot 

személyesen meghallgatni.
g. A meghallgatás.

i. A meghallgatás helyszínéről és időpontjáról az eljárás alá vont 
személyt azt megelőzően legalább nyolc nappal korábban írásban, 
igazolható módon (lásd 17. § 2. b. pont) értesíteni kell.

ii. A személyes meghallgatáson az érintett tagon kívül jelen lehet az 
általa a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi. CXXX törvény 63- 
71. §-aiban írtak szerint meghatalmazott személy is, továbbá 
mindazok, akiknek jelenlétét az elnök indokoltnak tartja.

iii. A meghallgatás nyilvános, helyszínéről az elnök önállóan dönt, 
azonban annak Szabadszállás közigazgatási területén kell lennie.

iv. A meghallgatáson elmondottakról írásos jegyzőkönyvet kell felvenni, 
melyet az elnök, valamint a meghallgatott tag illetőleg képviselője 
aláírásával lát el.

v. Az elnök a tényállás tisztázása érdekében okiratokat szerezhet be, 
további meghallgatást tarthat, és az eljárás során tanú 
meghallgatására is sor kerülhet akár hivatalból, akár az eljárás alá 
vont személy kérésére. A tanúkat egymás távollétében kell 
meghallgatni.

vi. Az eljárás alá vont személyt és képviselőjét nyilatkozattételi, 
észrevételezési, indítvány tételi, és a tanúkhoz történő 
kérdésfeltevési jog illeti meg.

vii. Ha a személyes meghallgatáson az eljárás alá vont személy nem 
jelenik meg, és távolmaradását sem menti ki, úgy az elnök nem 
köteles a meghallgatásra újabb időpontot tűzni.

viii. A meghallgatási eljárást annak megindításától számított kettő 
hónapon belül be kell fejezni.

ix. Az elnök a meghallgatási eljárás alapján dönt az eljárás 
megszüntetéséről, illetőleg ellenkező esetben írásban indokolt 
indítványt terjeszt elő a kizárás iránt az Egyesület Elnöksége felé.

x. A jogkövetkezmény alkalmazására az elnök által benyújtott indítvány 
alapján az Egyesület Elnöksége a következő ülésén, egyszerű 
szótöbbséggel hozott határozatával dönt.

xi. Az eljárást megszüntető, valamint az Elnökség által 
jogkövetkezmény alkalmazását kimondó határozatot írásba kell 
foglalni és indokolással kell ellátni. Az indokolásnak tartalmaznia kell 
a jogkövetkezmény alkalmazásának alapjául szolgáló tényeket és 
bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. 
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A határozatot az eljárás alá vont személy, illetőleg ha van, a 
bejelentő részére írásban, tértivevényes ajánlott levélben, nyolc 
napon belül meg kell küldeni.

xii. A határozat ellen a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül az 
eljárás alá vont személy, az elnök, illetőleg amennyiben van, a 
bejelentő fellebbezéssel élhet az Egyesület közgyűléséhez.

h. Nincs helye eljárás lefolytatásának abban az esetben, ha az eljárás alapjául 
szolgáló magatartás megtörténtétől az eljárás megindításáig hat hónapnál, 
illetőleg az erről való tudomásszerzéstől számítva három hónapnál több idő 
eltelt.

i. A tudomásszerzés időpontja az a nap, amikor az eljárás alapjául 
szolgáló magatartás megtörténtéről az elnök igazolható módon 
(írásos bejelentés, szóbeli bejelentésről készült feljegyzés) tudomást 
szerez.

i. Az Egyesület közgyűlése a jogkövetkezmény alkalmazása ügyében hozott 
határozat ellen hozzá benyújtott fellebbezésről soron következő ülésén dönt.

i. Fellebbezés esetén a Közgyűlés rendkívüli ülését a fellebbezés 
kézbesítését követő harmincadik napon belül időpontra össze kell 
hívni.

ii. A Közgyűlés döntését egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
iii. A fellebbező fél részére, valamint ha fellebbező fél nem maga az 

eljárás alá vont személy, akkor az ő részére is a közgyűlésen 
lehetőséget kell adni álláspontja rövid ismertetésére.

j. A Közgyűlés jogkövetkezmény alkalmazása ügyében hozott határozatát 
törvénysértés miatt bármely tag a tudomásszerzéstől számított harminc nap 
alatt az Egyesület székhelye szerint illetékes törvényszéknél megtámadhatja. 
A jogkövetkezmény alkalmazása alá eső tag a határozat kézhezvételét 
követő harminc napon belül az Egyesület székhelye szerint illetékes 
törvényszéknél kérheti a közgyűlési határozat felülvizsgálatát.

k. A jogkövetkezmény alkalmazására hozott valamennyi határozatot írásban, 
igazolható módon (lásd 17. § 2.b. pont) kell közölni.

l. A jogkövetkezmény alkalmazása a határozat jogerőre emelkedésének 
napján, vagy fellebbezés benyújtása esetén, ha a Közgyűlés az Elnökség 
általi határozatot helyben hagyja, vagy bírósági jogorvoslat benyújtása 
esetén, ha a bíróság a Közgyűlés általi határozatot helyben hagyja a 
közgyűlési határozat meghozatalának napján lép életbe.

13. § A tag kizárása12

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.
a. Kizárással szűnik meg annak a tagnak a tagsági viszonya, akit a Közgyűlés 

határozattal az Egyesületből kizár.
b. A kizárást a tag neki felróható magatartása válthatja ki, melyet a 12. § 4. 

pontja alapján lefolytatott eljárás kétséget kizáróan alátámasztott.

12 2013. évi V. tv. 3:70. § alapján
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i. Ilyen magatartás a köztörvényes bűncselekmény szándékos 
elkövetése, az Egyesület jó hírét romboló, vagy az Egyesületet rossz 
színben feltüntető tagi kötelezettség megsértése, az Egyesület 
rendezvényén, vagy képviseletében más szervezet rendezvényén a 
társadalmi normákat sértő viselkedés, mellyel a résztvevőket 
megbotránkoztatja.

c. A kizárás (a tagdíjhátralék nem fizetésének esetét kivéve) a 12. § 4. k. pontja 
szerint lép életbe.

2. Az Egyesületből ki kell zárni azt, aki tagdíjfizetési kötelezettségének 
esedékességtől számított hat hónapon belül sem tesz eleget.
a. Tagdíjhátralék nem fizetése miatt, a tag akkor zárható ki, ha az Elnökség a 

nem fizető tagot írásban, igazolható módon (lásd 17. § 2. b. pont) felhívta a 
tagdíjhátralék megfizetésére és a fizetési határidő eredménytelenül telt el.

b. A hátralék hat hónap nem fizetés után keletkezik.
c. A nem fizető (mulasztó) tagot határidő kitűzésével fel kell hívni a hátralék és 

az esetlegesen újonnan keletkező fizetési kötelezettség megfizetésére.
i. A hátralék keletkezésével, a hat hónap leteltével, kétszer kell írásbeli 

felszólítást tenni.
ii. A két felszólítás igazolt átvétele között legalább harminc napnak kell 

eltelnie.
d. A tagdíj nem fizetés miatti eljárás megindítását a titkár köteles 

kezdeményezni.
e. A kizárás a kétszeri írásbeli felszólítást követő harmincadik napon lép életbe, 

melyről a kizárt tagot írásban, igazolható módon (lásd 17. § 2. b. pont) 
értesíteni kell.

3. A kizárásra vonatkozó eljárást a 12. § 4. pontja szerint kell lefolytatni.

14. § Az Egyesület felépítése

1. Az Egyesület szervezeti felépítése:
a. Az Egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés.
b. Az Egyesület ügyvezető szerve az Elnökség.

i. Az Elnökség tagjai az alapszabály 5. § 1. pont szerinti vezető 
tisztségviselők.

c. Az Egyesület ellenőrző szerve a háromfős Felügyelőbizottság.
d. Az Elnökség és a Felügyelöbizottság minden tagja díjazás nélkül látja el 

feladatát.

15. § A közgyűlés ülésezése, nyilvánossága és hatásköre13

1. Az Egyesület döntéshozó szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés.

13 2013. évi V. tv. 3:16. §, 3:71. § (3) bekezdés, 3:72. § (1) bekezdés, 3:74. § (1) bekezdés alapján
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2. Az Egyesület tagjai az őket megillető döntési jogköröket a Közgyűlésben 
gyakorolhatják.

3. A Közgyűlés határozatait ülés tartásával, vagy ülés tartása nélkül hozza.
4. A Közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.
5. 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.

6. A közgyűlés hatáskörébe tartozik
a. az Egyesület Alapszabálya módosítása;
b. az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, illetve 

feloszlásának kimondása, az Egyesület szétválásának elhatározása;
c. a vezető tisztségviselő (egyesületi elnök és hat fő elnökségi tag) 

megválasztása, visszahívása;
d. a „Tiszteletbeli tag” cím odaítélésével a tiszteletbeli tagi státusz létrehozása, a 

cím megvonásával a tiszteletbeli tagi státusz megszüntetése;
e. az éves „Munkaterv”-nek és a hozzá kapcsolódó „Gazdálkodási ten/’-nek az 

elfogadása;
f. az éves beszámoló - a hozzá kapcsolódó, gazdálkodási helyzetről szóló 

jelentés, valamint a közhasznúsági melléklet -elfogadása;
g. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját 

tagjával, vezető tisztségviselőjével, a Felügyelőbizottság tagjával vagy ezek 
hozzátartozójával köt;

h. a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a 
felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési 
igények érvényesítéséről való döntés;

i. a Feiügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk;
j. a Jelölő- és szavazatszámláló bizottság megválasztása és visszahívása, 

valamint
k. a végelszámoló kijelölése

16. § A Közgyűlés határozathozatala14

14 2013. évi V. tv. 3:19. § (1) bekezdés, 3:76. § alapján
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1. Az Egyesület tagjai a Közgyűlésen nyílt szavazással hozzák meg határozataikat.
2. Az Egyesület Alapszabályának módosításához, az Egyesület más egyesülettel 

történő egyesüléséhez, vagy az Egyesületnek több egyesületre való 
szétválásához a - szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű többségével 
határozatképes közgyűlésen - a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel 
hozott határozata szükséges.

3. Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló 
közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes 
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

4. Mindazokban az ügyekben, amelyekben a határozathozatalhoz nem szükséges a 
jelenlévő tagok vagy a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes 
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szótöbbséggel hozott határozata, a Közgyűlés a határozatait a jelenlévő tagok 
egyszerű szótöbbségével hozza meg.

5. Szavazategyenlőség esetén nem születik határozat.
6. Amennyiben - szavazategyenlőség esetén - a javaslat nyílt szavazás során nem 

kerül elfogadásra, úgy az elnök még ugyanazon közgyűlésen elrendelheti a 
szavazás megismétlését.
a. A javaslat ismételt elvetése esetén a témát az Elnökség javaslatával csak új 

közgyűlés összehívásával lehet napirendre tűzni.

17. § A Közgyűlés összehívásának, lebonyolításának, 
a közgyűlés helye meghatározásának, a közgyűlési meghívó tartalmának, 
a napirend kiegészítésének, a közgyűlés tisztségviselők, a levezető elnök, 

a szavazatszámlálók megválasztásának, a határozatképességnek, 
a szavazásnak, a jegyzőkönyv vezetésnek valamint 

a határozatok kihirdetésének szabályai15

1. A Közgyűlést az elnök - akadályoztatása esetén az elnökhelyettes - írásban, a 
javasolt napirend közlésével, a helyszín megjelölésével hívja össze.

2. A közgyűlést elektronikusan megjelentetett/közzétett, vagy papíron kinyomtatott 
meghívóval kell összehívni.
a. A meghívót - a tagság részére - a közgyűlés tervezett időpontját legalább 

tizenöt nappal megelőzően kell kézbesíteni.
b. A meghívót igazolható módon kell a tagok részére kézbesíteni. Igazolható 

módon történő kézbesítésnek minősül
i. a személyes kézbesítés (átvételi igazolással),

ii. a tértivevényes küldeményként postai úton történő kézbesítés,
iii. a tagnak az általa kifejezetten a kézbesítés céljára - nyilatkozatban 

megadott - elektronikus levelezési címére (e-mail) történő elküldés.
c. A meghívóhoz csatolni kell a már rendelkezésre álló határozati javaslatokat 

és az előterjesztők indokolását.
3. A meghívónak tartalmaznia kell

a. az Egyesület nevét és székhelyét;
b. a Közgyűlés idejének és helyszínének megjelölését;
c. a Közgyűlés napirendjét;
d. a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés 

helyszínét és időpontját, és azt a figyelmeztetést, hogy a megismételt 
közgyűlés az írásban közölt napirendi pontok tekintetében a megjelent tagok 
számától függetlenül határozatképes (kivéve, ha jogszabály, vagy az 
Egyesület Alapszabálya másként rendelkezik);

e. a figyelmeztetést a tagsági jog képviselő útján történő gyakorlásának 
lehetőségére.

4. A meghiúsult közgyűlés és a megismételt közgyűlés között legalább három, 
legfeljebb tizenöt napnak kell eltelnie.

15 2013. évi V. tv. 3:17. §, 3:18. §, 3:19. §, 3:65. § (3) bekezdés, 3:71. §, 3:74. §, 3:75. § alapján
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5. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a 
szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat 
kialakíthassák,
a. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított három 

napon belül a tagok és az egyesület szervei az Elnökségtől a napirend 
kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.

b. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség kettő napon belül dönt. 
Az Elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja, vagy a kérelemnek helyt 
adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat 
minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb kettő napon belül 
igazolható módon (lásd 17. § 2.b. pont) közli a tagokkal.

c. 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, azzal, hogy a 
szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben, csak akkor 
hozható határozat, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen 
van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag 
hozzájárul.

6. A közgyűlést az Egyesület a székhelyén, vagy a meghívóban megjelölt más 
helyen tartja.

7. Ha az Egyesület ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet 
megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és 
egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

8. Az Egyesület közgyűlésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő 
kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van 
és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

9. A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a 
határozatképességet, vagyis a tényleges taglétszámhoz képest a megjelent és 
szavazásra jogosult tagok számát.

10. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően megválasztja a levezető 
elnök, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, 
valamint szükség esetén a kétfős szavazatszámláló bizottságot.
a. A közgyűlési tisztségviselők, továbbá az Elnökség, a felügyelőbizottsági 

tagok, illetve más személy megválasztására bármelyik egyesületi tag 
javaslatot tehet.

b. A közgyűlési tisztségviselők, a levezető elnök, a szavazatszámlálók, az 
elnökség, a felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról a Közgyűlés a jelen 
lévő szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz.

11. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több 
mint fele jelen van (kivéve, ha jogszabály, vagy az Egyesület Alapszabálya 
másként rendelkezik). A határozatképességet minden határozathozatalnál - a 
szavazatszámlálók jelentése alapján - vizsgálni kell.

12. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az 

Egyesület terhére másfajta előnyben részesít;
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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 az Egyesületnek nem 

tagja vagy alapítója;
e. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 

kapcsolatban áll; vagy
f. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

13. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat 
meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során, figyelmen kívül kell 
hagyni.

14. A közgyűlésen hozott határozatokat a levezető elnök szóban kihirdeti.
15. A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell 

tüntetni a tag, vagy a képviselő útján történő részvételnél (lásd 17. § 19. 
bekezdés) a képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét.
a. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető 

aláírásával hitelesíti.
16. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni.

a. A jegyzőkönyv tartalmazza:
a. az Egyesület nevét, székhelyét,
b. a Közgyűlés helyét, idejét, a közgyűlés levezető elnökének, a 

jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét,
c. a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott

indítványokat,
d. a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, 

valamint a szavazástól tartózkodók számát.
b. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a javasolt illetve elfogadott napirendet, az 

egyes napirendi pontokkal kapcsolatban hozott határozatokat.
c. A jegyzőkönyvet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyv.vezető 

aláírják, a jegyzőkönyv-hitelesítők aláírásukkal hitelesítik, az Egyesület 
elnöke tudomásul vevően aláírja.

17. A Közgyűlés által hozott határozatot az érvényes szavazást követően a levezető 
elnök a közgyűlésen kihirdeti.
a. A kihirdetett határozatokat évente ismételten újrakezdett sorszámozás/ 

évszám jelzésével meghozataluk sorrendjében, be kell vezetni a 
„Határozatok tára” nyilvántartásba.

a. A nyilvántartásba be kell vezetni a döntésre jogosult szerv döntésének 
tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők 
számarányát (ha lehetséges, személyét).

b. A határozatot az érintettel a határozat meghozatalát követő nyolc napon belül 
írásban, igazolható módon (lásd 17. § 2.b. pont) közölni kell, és egyidejűleg 
az Egyesület honlapján nyilvánosságra kell hozni.

c. A „Határozatok tára” a Honvéd Nyugdíjas Klub okmányai, iratai tárolási 
helyén megtekinthető.

18. A Közgyűlésen az Egyesület tagja - a 17. § 19.bekezdésében foglaltak kivételével 
- csak személyesen gyakorolhatja a szavazati jogát.
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19. Az Egyesület tagja akadályoztatása esetén képviselő útján is gyakorolhatja jogait. 
A képviselőt írásos meghatalmazással kell ellátni, és azt eredetben a joggyakorlás 
fórumán készült jegyzőkönyvhöz kell csatolni.
a. A meghatalmazás tartalmazza a meghatalmazó nevét, lakcímét, a 

meghatalmazott nevét, lakcímét, személyi azonosító okmányának számát, a 
meghatalmazás tárgyát, érvényességének idejét, a meghatalmazó és 
meghatalmazott kék színű tintával írt aláírását, kettő egyesületi tag, mint tanú 
nevét, lakcímét, személyi azonosító okmánya számát kék színű tintával írt 
aláírását a meghatalmazó és meghatalmazott hiteles aláírásának 
igazolására.

18. § Az közgyűlés összehívásának kötelezettsége16

16 2013. évi V. tv. 3:81. § alapján
17 2013. évi V. tv. 3:20. § alapján

1. Az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, köteles a Közgyűlést 
összehívni 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.

2. A 18. § 1. bekezdés alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az 
összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni, 
vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni.

19. § Határozathozatal ülés tartása nélkül17

1. A közgyűlés tartása nélküli határozathozatalt az ügyvezetés a határozat 
tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményezi.

2. A tagoknak a tervezet kézhezvételétől számított nyolc napon belül kell 
szavazatukat megküldeni az ügyvezetés részére.

3. A közgyűlés tartása nélküli döntéshozatal során a határozatképességre és 
szavazásra vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 
határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot 
megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag 
jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.

4. Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a döntéshozó szerv ülését az 
ügyvezetésnek össze kell hívnia.

5. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha 
valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat 
beérkezésének napjától számított három napon belül - az ügyvezetés megállapítja 
a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal.
a. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi 

szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének a 
napja.

HONVÉD NYUGDÍJAS KLUB SZABADSZÁLLÁS, ALAPSZABÁLY 2020.



-18-

20. § Az Egyesület ügyvezetése18

18 2013. évi V. tv. 3:21. § alapján
19 2013. évi V. tv. 3:77. § alapján
20 2013. évi V. tv. 3:78. § alapján
21 A négy év utolsó napja - összhangban a beszámolási kötelezettséggel - a negyedik év május 31-ei 
napja.

1. Az Egyesület irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek 
nem tartoznak a közgyűlés hatáskörébe, az Elnökség jogosult.

2. Az Elnökség az ügyvezetési tevékenységét az Egyesület érdekének megfelelően 
köteles ellátni.

3. Az Egyesület első vezető tisztségviselőit az Egyesület létesítő okiratában 
(alapszabályában) kell kijelölni (lásd: 5. §).

4. Az Egyesület létrejöttét követően a vezető tisztségviselőket az Egyesület tagjai 
választják meg, vagy hívják vissza. A vezető tisztségviselői megbízás a 
tisztségnek a megválasztott által történő elfogadásával jön létre.

21. § Az ügyvezetés ellátása19

1. Az Egyesület ügyvezetését az Elnökség látja el.

22. § Az Elnökség20

1. Az Elnökség hét tagból áll (lásd: 5. § 1.a. pontja). Az Egyesület elnökét és az 
Elnökség további 6 tagját az Egyesület tagjai közül, a Közgyűlés választja meg.
a. Az Elnökség - tagjai közül - öt napon belül elnökhelyettest választ.
b. A választások között megüresedett hely(ek)et pótválasztás útján kell, vagy 

lehet betölteni.
2. Az Elnökség tagjai kötelesek a Közgyűlésen és az elnökségi ülésen részt venni, 

továbbá az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az Egyesület 
tevékenységéről és gazdasági helyzetéről viselt tisztségüknek megfelelően 
beszámolni.

3. Az Elnökség határozatait a jelenlévő elnökségi tagok egyszerű szótöbbségével, 
nyílt szavazással hozza.
a. Az Elnökség akkor határozatképes, ha az Elnökség ülésén tagjainak több 

mint fele, legalább négy fő részt vesz.
4. A vezető tisztségviselők és elnökségi tagok megbízatása a megválasztásuk 

napjától számított négy év  időtartama szól.21
a. Amennyiben a megválasztott vezető tisztségviselők (elnök, elnökhelyettes, 

titkár, gazdasági vezető, elnökségi tagok) mandátuma lejárt, de tisztújító 
közgyűlést a mandátum lejártáig nem sikerült összehívni [külső okok (pl. 
minősített jogrend szerinti helyzet) miatti korlátozás, vagy, mert a 
“határozathozatal ülés nélkül” módozat nem megoldható], az Elnökség, a 
továbbiakban ügyvivői minőségben folytatja tevékenységét a sikeresen 
összehívható közgyűlés megtartásáig.
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b. Az időközben választott (kooptált) tisztségviselő megbízatása az adott 
választási terminus végéig, az eredetileg megválasztott tag megbízatási 
idejének hátralévő időtartamára szól.

5. Az Elnökség tisztségviselőit, tagjait az Egyesület rendes tagjai közül kell 
megválasztani.

23. § Az Elnökség ügyvezetéssel kapcsolatos feladatai és 
az elnökségre vonatkozó egyéb szabályok22

22 2013. évi V. tv. 3:80. § alapján

HONVÉD NYUGDÍJAS KLUB SZABADSZÁLLÁS, ALAPSZABÁLY 2020.

1. Az ügyvezetés feladatkörébe tartozik
a. az Egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó 

ügyekben a döntések meghozatala;
b. az elnökségi ülések előkészítése és megtartása;
c. az Egyesület rendezvényeinek előkészítése;
d. a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése;
e. az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése;
f. az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére 

vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és 
végrehajtása;

g. az Egyesület jogszabály és az Egyesület Alapszabálya szerinti szervei 
megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;

h. a Közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése;
i. az ügyvezető szerv által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak 

meghatározása;
j. részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos 

kérdésekre;
k. a tagság nyilvántartása;
l. az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek 

vezetése;
m. az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
n. az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és 

annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
o. az Egyesület Alapszabálya felhatalmazása alapján a tag felvételéről való 

döntés;
p. döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály, vagy az Egyesület 

alapszabálya a hatáskörébe utal.
2. Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább havonta egy alkalommal tartja.

a. Az Elnökség ülését az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén 
elnökhelyettese hívja össze - a 17. § 2.b.iii. alpont szerinti igazolt módon - e- 
mail-en megküldött meghívóval.

i. A meghívó tartalmazza: az egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi 
ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat (olyan 
részletezettséggel, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat 
kialakíthassák).
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ii. A meghívót olyan időpontban kell kiküldeni, hogy az elnökségi tagok 
legalább öt nappal korábban értesüljenek a napirendről.

iii. Az Elnökség az ülését a székhelyén, vagy az elnökségi tagok 
többségének előzetes jóváhagyásával meghatározott helyen tartja

iv. Az Elnökség üléséről - erre elkülönített - munkafüzetben 
jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza az Elnökség 
határozatait is.

v. Az elnökségi ülés részletes szabályait az Egyesület Szervezeti és 
Működési Szabályzata tartalmazza.

b. Az Elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti, az érintett 
taggal a határozat meghozatalát követő nyolc napon belül írásban, 
igazolható módon (lásd 17. § 2.b. pont) is közli a határozatoknak az 
Egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

24. § A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok23

23 2013. évi V. tv. 3:22. § alapján
24 2013. évi V. tv. 3:23. § alapján

1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető 
tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

2. A vezető tisztségviselő ügyvezetésből adódó feladatait személyesen köteles 
ellátni.

3. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt 
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

4. Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektöl eltiltó ítélet hatálya alatt áll (a 
Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 61. § (2) bek. i) pont).

5. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.
6. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt 

az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője 
nem lehet.

7. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

25. § Titoktartási és felvilágosítási kötelezettség24

1. A vezető tisztségviselő az Egyesület tagjai részére köteles az Egyesületre 
vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra az Egyesületre vonatkozó iratokba 
és nyilvántartásokba betekintést biztosítani.

2. A felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult által tett 
írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.
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3. A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való 
betekintést, ha ez az Egyesület üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a 
jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási 
nyilatkozatot.
a. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, 

a nyilvántartó bíróságtól kérheti az Egyesület kötelezését a felvilágosítás 
megadására.

26. § A vezető tisztségviselő felelőssége25

25 2013. évi V. tv. 3:24. § alapján
26 2013. évi V. tv. 3:29. § alapján
27 2013. évi V. tv. 3:25. § alapján

1. A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során az Egyesületnek 
okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai 
szerint felel a jogi személlyel szemben.

2. A vezető tisztségviselő által e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott 
károkért az Egyesület felei. A vezető tisztségviselő a jogi személlyel 
egyetem legesen felel, ha a kárt szándékosan okozta.

27. § Az Egyesület képviselete és jegyzése26

1. Az Egyesület törvényes képviseletét az elnök önálló, általános jogkörrel látja el.
2. Az Egyesület bankszámlája felett az elnök, az elnökhelyettes, a titkár és a 

gazdasági vezető személye közül bármelyik kettő együttesen rendelkezik.
3. Az elnököt akadályoztatása esetén az elnökhelyettes általános, önálló jogkörrel 

képviseli.
a. Azokon a rendezvényeken, ahol az Egyesület szavazati jogának 

érvényesítése szükséges, a helyettesítő személy - írásos - megbízással kell, 
hogy rendelkezzen.

28. § A vezető tisztségviselő megbízatás megszűnése27

1. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás
a. határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b. megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel 

bekövetkezésével;
c. visszahívással;
d. lemondással;
e. a vezető tisztségviselő halálával;
f. a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához 

szükséges körben történő korlátozásával;
g. a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkeztével.
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2. Az Egyesület tagjai a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül 
visszahívhatják.
a. A vezető tisztségviselő visszahívása az Egyesület Alapszabálya 15. § 6. c. 

pontja alapján a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.
b. A Közgyűlés összehívására az alapszabály 17. §-ában foglaltak az irányadó 

szabályok, érvényességére az alapszabály 16. § 4. pontja.
3. A vezető tisztségviselő megbízatásáról az Egyesülethez címzett, az Egyesület 

másik vezető tisztségviselőjéhez vagy a Közgyűléshez intézett nyilatkozattal 
bármikor lemondhat.

4. Ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető 
tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a 
bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

29. § A Felügyelőbizottság létrehozása és tagsága

1. Az Egyesület tagjai három tagból álló Felügyelőbizottság (továbbiakban: FB) 
létrehozását rendelik el azzal a feladattal, hogy az ügyvezetést az Egyesület 
érdekeinek megóvása érdekében ellenőrizze.

2. Az FB tagjait a Közgyűlés választja meg, a Felügyelőbizottság - tagjai közül - öt 
napon belül elnököt választ.

3. Az FB feladata az egyesületi szervek valamint a jogszabályok, az Egyesület 
Alapszabálya és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának 
ellenőrzése.

4. Az FB tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
a. Nem lehet az FB tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó 

kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója az Egyesület 
vezető tisztségviselője.

5. Az FB tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni.
6. A Felügyelöbizottság tagjai az Egyesület ügyvezetésétől függetlenek, 

tevékenységük során nem utasíthatóak.
7. Az első bizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a Közgyűlés 

választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az 
elfogadással jön létre.
a. Az Egyesület a Bács-Kiskun Megyei Bíróságon 1989. december 20-án 

PK.60.072/1989/2. számon nyilvántartásba vett, jogilag már megalakult, 
intézményesült szervezet, a bizottság tagjainak nevét, lakóhelyét a 
mindenkori választás közgyűlési jegyzőkönyve rögzíti. Az Egyesület jelenlegi 
Felügyelőbizottságának névjegyzéke az alapszabály 3. számú függelékét 
képezi.

7. Az FB tagjainak megbízatása (összhangban a 22. § 4. bekezdésével) négy év 
időtartamra szól.

a. A választások között megüresedett helyeket (összhangban a 22. § 4.b.
ponttal) pótválasztás útján kell, vagy lehet betölteni.
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8. Az FB tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére 
vonatkozó szabályokat keli alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag 
lemondó nyilatkozatát az Egyesület vezető tisztségviselőjéhez intézi.

30. § A Felügyelőbizottság működése28

1. A Felügyelőbizottság köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket 
megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlés ülésén ismertetni.

2. Az FB az Egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a 
vezető tisztségviselőktől és az Egyesület munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az 
Egyesület fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint 
szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

3. A Felügyelőbizottság ülését csak legalább két tag jelenlétével tarthatja meg, 
határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. Két FB tag jelenléte esetén 
kizárólag egyhangúlag hozható határozat.

31. § A Felügyelőbizottság tagjainak felelőssége29

1. A felügyelöbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy 
nem megfelelő teljesítésével az Egyesületnek okozott károkért a 
szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek az 
Egyesülettel szemben.

32. § A működési szabályzat

1. Az tgyesület működésének részletes szabályait az bgyesület közgyűlése 
normatív határozattal szabályozza.

2. A Felügyelőbizottság működésének részletes szabályait az FB határozza meg. A 
Felügyelőbizottság működési szabályzatát jóváhagyás végett bemutatja a 
Közgyűlésnek.

33. § Az Egyesület tagjainak jegyzéke

1. Az Egyesület elnöksége illetve ügyvezetése az Egyesület tagjainak nevét és 
lakóhelyét tagjegyzékben tartja nyilván.

2. Az Egyesület tagjegyzékéből haladéktalanul törölni kell annak a személynek a 
nevét és lakóhelyét, akinek a tagsági jogviszonya megszűnt.

3. Az Egyesület tagjegyzékébe haladéktalanul be kell jegyezni annak a személynek a 
nevét és lakóhelyét, akit az elnökség az Egyesületbe tagnak felvett.

4. A hatályos tagjegyzéket a hatályos alapszabály mellékleteként kell csatolni.

20 2013. évi V. tv. 3:27. § alapján
29 2013. évi V. tv. 3:28. § alapján
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5. A tagjegyzék nem nyilvános; az Elnökség gondoskodik a tagjegyzékbe foglalt 
személyes adatok megfelelő megóvásáról.
a. A tagjegyzék kezelője az Egyesület titkára.

34. § Gazdálkodás, működési feltételek30

1. Az Egyesület az alapszabályában meghatározott célok megvalósítása érdekében 
vagyonával önállóan gazdálkodik.
a. Az Egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem 

oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.
b. Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem folytat.
c. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 2. § 11. b) pontja 
alapján az Egyesület által szervezett sport- és turisztikai rendezvények 
alapcél szerinti tevékenységek, ezért nem minősülnek vállalkozói 
tevékenységnek.

2. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén 
túl - az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

3. Az Egyesület vagyonának kezelését, gazdálkodását és erre vonatkozó számvitelét 
a vonatkozó jogszabályok alkalmazásával folytatja, illetve végzi. Az Egyesület 
vagyonáról - megszűnése esetén - a Közgyűlés dönt.
a. Az Egyesület egyszeres könyvviteli nyilvántartást vezet és egyszerűsített 

éves beszámolót készít, könyvvizsgálati kötelezettsége nem áll fenn, az 
elkészült egyszerűsített beszámolót köteles nyilvánosságra hozni és letétbe 
helyezni.

b. Az Egyesület gazdálkodása szabályainak megállapítására a vonatkozó 
jogszabályok alapján „Számviteli Politika”-t készít.

4. Az Egyesület gazdálkodásának pénzügyi alapja
a. a tagok által befizetett tagdíjból;
b. költségvetési támogatásból;

i. a pályázatok útján kapott költségvetési támogatásból;
ii. a személyi jövedelemadó 1 (egy) %-ának az adózó rendelkezése 

szerint kiutalt összegből,
c. más jogi személyektől, illetve magánszemélyektől kapott adományból;
d. az a-c. pontok alá nem tartozó egyéb bevételből tevődik össze.

5. Az Egyesület a bevételeit a Közgyűlés által elfogadott „Munkaterv” és 
„Gazdálkodási terv” alapján használja fel
a. az Egyesület alapcél szerinti tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó 

költségekre,
b. az Egyesület szerveinek, szervezetének működési költségeire (ideértve az 

adminisztráció költségeit, az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint 
a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök 
értékcsökkenési leírására,

c. az a-b. pontok alá nem tartozó egyéb költségekre.

30 2011. évi CLXXV. tv. 17-23. §, 27-30. § alapján
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6. A bevételek felhasználásának alapvető területei:
a. a közösségi összetartozás érzelmi erősítését szolgáló rendezvények 

(kirándulások, tanulmányi utak, közösségi rendezvények és kapcsolódó 
költségek)',

b. tagi évfordulók, születésnapi (ötévenként) köszöntés, az Egyesület 
nőtagjainak nőnapi köszöntése, a katonaözvegyek és az özvegy katonák 
köszöntése (és/vagy látogatása);

c. a közösségi művelődés elősegítése (előadói tiszteletdíj, rendezvényi, 
múzeumi belépődíj, büfé)',

d. a közgyűlés rendezésével kapcsolatos költségek (terem- és eszközbérlet, 
dekoráció, büfé, egyesületi ebéd/vacsora);

e. az Egyesület által szervezett rendezvények, megemlékezések, kiállítások 
költségei (dekoráció, virág, előadói díj, a kiállításhoz szükséges anyagok 
megvásárlása, nyomdai, sokszorosítási díjak, büfé);

f. az Egyesület pénzügyével, ügyvitelével kapcsolatos költségek 
(postaköltségek, sokszorosítási díjak, banki költségek, nyomtatványok, 
irodaszerek);

g. a sport- és turisztikai szakág tevékenységével kapcsolatos költségek 
(nyomdai, sokszorosítási díjak, nevezési díj, játékvezetői díj, bérleti díj, 
folyadék- és tápanyag pótló élelmiszerek, étkezés) ;

h. utazási költségtérítés;
i. kommunikációs költségek (telefon, honlap üzemeltetés, wifi szolgáltatás),
j. ünnepi megemlékezések, kegyeleti tevékenységgel kapcsolatos költségek 

(büfé, virágcsokor, koszorú);
k. a Hunyadi Mátyás Helyőrségi Gyűjtemény és az emlékhelyek 

üzemeltetésével kapcsolatos költségek (tisztító- javító- és karbantartó 
anyagok, kiállítási anyagok, segédanyagok beszerzése);

l. társ tagegyesületek, szervezetek évfordulós/ünnepi megemlékezéseihez 
kapcsolódó költségek (emléklap, emléktárgy, zászlószalag)

m. egyéb, az Egyesület tevékenységével összefüggő költségek.
7. Az éves tervezett bevétel teljes összegének tiz százalékát tartalékolni kell. A 

tartalék felhasználásáról - az Egyesület céljaival összhangban, szükség esetén - 
az Elnökség dönt.

8. Az Egyesület működéséhez szükséges helyiségeket (klubhelyiség, emlékszoba), 
technikai felszereléseket „Együttműködési megállapodás” és „Ingatlanhasznosítási 
megállapodás” alapján az önkormányzat, illetve a Szabadszállási AMK József 
Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény Ház biztosítja.

35. § Az Egyesület megszűnése'11

1. Az Egyesület jogutódlással más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel 
egyesülhet, és csak egyesületekre válhat szét.

2. Az Egyesület jogutódlással megszűnik, ha
a. más egyesülettel összeolvadás vagy beolvadás útján egyesül;
b. különválás vagy kiválás útján több egyesületté szétválik.

2013. évi V. tv. 3:34. § (2) bekezdés, 3:45. § (1) bekezdés, 3:48. § (1) c) és d) pontja, 3:83. §, 3:84. §, 
3:85. § (1) bekezdése alapján
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3. Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
a. feloszlását a Közgyűlés kimondja, vagy
b. a bíróság megszünteti.

4. Az egyesület jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az Egyesület 
jogutód nélkül megszűnik, ha
a. az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása 

lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
b. az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

5. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek 
kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az Egyesület Alapszabályában 
meghatározott, az Egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél 
megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni.

36. § Egyéb rendelkezés32

32 2013. évi V. tv. 3:34. §, 3:35. §, 3:36. § (1) bekezdése alapján

1. Az Egyesület Alapszabályában nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. 
évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak keretei között a Közgyűlés 
bármely kérdésben határozatot hozhat

2. Az Egyesület a törvényben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének a 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően és saját honlapján tesz eleget.

3. Az Egyesület feletti általános törvényességi felügyeletet az Egyesületet 
nyilvántartó bíróság látja el.
a. A törvényességi felügyeleti jogkör nem terjed ki olyan ügyekre, amelyekben 

más bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye. A 
törvényességi felügyelet nem irányulhat az Egyesület döntéseinek 
gazdaságossági, célszerűségi szempontból való felülvizsgálatára.

b. Ha a törvényes működés helyreállítása érdekében tett intézkedések nem 
vezetnek eredményre, a nyilvántartó bíróság megszünteti az Egyesületet.

c. Az Egyesület tagja, vezető tisztségviselője és ellenőrző bizottsági tagja 
kérheti a bíróságtól a tagok vagy az Egyesület szervei által hozott határozat 
hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő 
okiratba ütközik.

d. A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított 
harminc napon belül lehet keresetet indítani az Egyesület ellen, amikor a 
jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást 
szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő 
határidő elteltével per nem indítható.

4. Ezt az alapszabályt az Egyesület közgyűlése megtárgyalta és 2020. július 10-én, a 
7/2020. (VII. 10.). számú határozatával, az alapszabály preambuluma szerint 
elfogadta
a. A 4. § l.a.i. alpontjában és d. pontjában megjelölt havi tagdíj-összeg 

fizetésére való áttérést 2021. január 01-jével kezdődően kell alkalmazni.

HONVÉD NYUGDÍJAS KLUB SZABADSZÁLLÁS, ALAPSZABÁLY 2020.



-27-

5. Jelen alapszabály a Kecskeméti Törvényszék jóváhagyásával lép hatályba. Az 
Elnökség köteles gondoskodni a változásbejegyzési kérelem benyújtásáról és az 
alapszabály bírósági okmányokhoz történő csatolásáról.

Függelékek:

1. számú függelék: Tagjegyzék
2. számú függelék: Az Elnökség névjegyzéke
3. számú függelék: A Felügyelöbizottság névjegyzéke

Szabadszállás, 2020. július 10.

arkas Zoltáij János) 
elnökelnök

Az alapszabály hitelességét igazoljuk:

Búr János 
jegyzőkönyv hitelesítő

Gáspár Ferencné 
jegyzőkönyv hitelesítő

Tóth Józsefné
jegyzőkönyv-vezető

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 38. § (2) bekezdésének megfelelően - 
alulírott kérelmező - igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt 
szövege megfelel a létesítöokirat - módosítások - alapján hatályos tartalmának.
Szabadszállás, 2020. július 10. .

Fárkas Zoltáj/János 
elnök, kérelmezőelnök, kérelmező

Készült: 1 példányban
Egy példány: 27 lap
Készítette: Horváth Balázs István
Kapja: Irattár

Sokszorosítva: 12 példányban
Egy soksz. példány: 14 lap
Kapják: Irattári példányhoz csatolt elosztó szerint
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A Kecskeméti Törvényszék a beterjesztett alapszabályt 2020.^hó Vés - 
napján^pk.60.072/1987/ 76". számon jóváhagyta.

Jogerőre emelkedett: 2020. hó ^6 - j napján

elnök
Fárkas Zoltárar János 
/ elnök
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