
Alapszabály 
 
 

Mely az alapító tagok egyetértő elhatározása alapján, abból a célból került 
megalkotásra és elfogadásra, hogy az alapítók a hatályos törvényi rendelkezések 
alapján Egyesületet alapítsanak, az alábbiak szerint:  

 
I. Általános rendelkezések 

 
Az Egyesület neve: Magyarországi Éjféli Sportbajnokságok Egyesület 
Az Egyesület nevének rövidítése: MÉSE 

Az Egyesület székhelye: 1036 Budapest III. Lajos u. 121.  
A MÉSE működési területe: a Magyar Köztársaság teljes területe 
 
Az Egyesület működését a jelen alapszabály, egyéb belső szabályzatok, valamint az 
Egyesületekre vonatkozó hatályos jogszabályok alapján végzi.  
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Pártoktól támogatást nem kapott, és 
a jövőben sem fogad el tőlük támogatást. Országgyűlési vagy megyei, fővárosi 
önkormányzati jelölteket nem támogatott és nem állított, és a választásokon a jövőben 
sem állíthat, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 

II. Az Egyesület létrehozásának, működésének alapvető célja és feladatai  
 
Az Egyesület célja: 

– országszerte a fiatal generáció szórakozási kultúrájának megváltoztatása a sport 
irányában, 
– az éjszakai sportolást, versenyzést és annak díjazását eszközként felhasználni, az i fjak 
egészségesebb életmódjának, kulturáltságának, képzettségének, igényességének, 
viselkedésének továbbfejlesztésére, 
- pozitív töltésű kisközösségek létrehozásával a fiatalok toleranciaszintjének emelése, a 
családi életre való felkészítése, elsősorban a hátrányos helyzetű ifjak felkarolása, 
szociális segítése, önbizalmuk és életesélyeik növelése,  
- a szociális sportklubokban a hátrányos helyzetű fiatalok számára térítésmentesen 
élelemhez és védőital hoz való juttatás. Céljaink között szerepel a fiatalok versenyre való 
felkészítése, versenyeztetése, továbbá táborok szervezése, fiatalok kis közösségeinek 
építése érdekében, új barátságok, ismeretségek kötése érdekében. A versenyeken, 
eseményeken, programokban, táborokon való részvétel, utaztatás, szállás és az élelem 
biztosításának anyagi hátteréhez az Egyesület hozzájárul, vagy előteremti azt. Az 
Egyesület az éjszakai sportbajnokságok, keretein belül biztosít sportolási lehetőségeket 
és fejlesztési foglalkozásokat, egészségmegőrző oktatást, különböző előadásokat.  
- a sportolást, mint eszközt felhasználni a bűnmegelőzésben és a rehabilitációban, a 
kábítószer-fogyasztás megelőzésében és a rehabilitációban, valamint az élet egyéb 
területein is, 
- a már működő „Éjféli sportklubok” tevékenységének támogatása és a többi hasonló 
célú kezdeményezés felkarolása, a vidéki klubok fokozott segítése, olyan országos 
hálózat létrehozása, amely lehetővé teszi, hogy a fiatalok könnyen hozzáférhető 
alternatívát kapjanak a szabadidő hasznos eltöltésére (éjjel és nappal egyaránt)  a sport 
és a versenyzés eszközével, segítségével, 
- A már működő és az újonnan csatlakozó klubok számára rendszeres mentoráció 

biztosítása, konferenciák, tréningek szervezése, a módszertan átvétele céljából, a munka 
monitorozása, számukra (segítőik és a résztvevő gyerekek számára) továbbképzések, 



tréningek, konferenciák szervezése.,A hatékony módszertani adaptáció érdekében 
speciális tananyagfejlesztés.  
-Az Egyesület Célja az önkéntesség eszméjének terjesztése, önkéntesek toborzása, 
foglalkoztatása, képzése (programok szervezése, segítők, versenybírók).  
-az „Éjféli Sportbajnokság” mozgalom propagandájának tovább fejlesztése a média 

segítségével, saját PR-stratégia kidolgozása és folyamatos aktualizálása a Holdsugár 
program terjesztése érdekében. 
- kapcsolatok felvétele, illetve bővítése a hasonló profilú külföldi szervezetekkel, az 
éjszakai bajnokságok határon átnyúló terjesztése, bővítése, egymás versenyein, 
rendezvényein való kölcsönös megjelenés, részvétel segítése, támogatása.  
- az ez irányú tudományos kutatás ösztönzése és segítése pályázatokon elérhető 
ösztöndíjak által. 
A MÉSE céljainak elérése érdekében közösségeket, munkacsoportokat hoz létre, 
hasonló célokért küzdő szervezetekbe tagként beléphet, rendszeresen megjelenő és 
időszakos kiadványokat készít, rendezvényekben közreműködik, avagy közvetlenül is 
szervezi azokat. Saját honlapjának népszerűsítése és folyamatos fejlesztése a program 
iránt érdeklődők rendszeres tájékoztatása végett.  
 
Az Egyesület céljai között szerepel, hogy a programjainak az anyagi hátterét 
támogatásokból, adományokból, pályázatokból fedezze, hogy a programokban való 
részvétel térítésmentes legyen. A programműködéshez az önkéntesek munkájára, 
jelenlétére is támaszkodik. 

Az Egyesület bevételei és gazdálkodása 

A z Egyesület bevételei főként tagdíjakból, különféle támogatásokból, szolgáltatási 
bevételekből és pályázatokon elért pénzeszközökből, adományokból állnak.  
Az Egyesület kiadásai: 

 rendezvények költségei, 
 képzési, továbbképzési és tanfolyami kiadások, 
 kiadványok megjelentetésének költségei, 
 létesítmény –fenntartási költségek, 
 Felszerelések, eszközök, anyagok beszerzési költségei, 
 az Egyesület működésével és gazdálkodásával kapcsolatos egyéb költségek.  

Az Egyesület tevékenységét kizárólag céljaival összhangban, azoknak alárendelve végzi.  
 
Tartozásaiért az Egyesület saját vagyonával felel. A tagok csak a tagdíjat kötelesek 
megfizetni, az Egyesület tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek.  
 
Az Egyesület éves beszámolóját az Egyesület közgyűlése az erre vonatkozó szabályok 
szerint hagyja jóvá. 
 
 

III. Az Egyesület vállalkozási tevékenysége 

 
Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak másodlagos jelleggel, közhasznú céljainak 
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, a gazdálkodása során elért 
eredményt nem oszthatja fel, azt az Alapszabályban meghatározott célokra fordítja.  

 

Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, alapítója, tagja - a vagyoni 
hozzájárulásának megfizetésén túl - a szervezet tartozásaiért saját vagyonával nem felel. 

 

Az Egyesület működéséről folyamatosan, de évente legalább egy alkalommal tájékoztatja 
a nyilvánosságot. 



Az Egyesület a jelen Alapszabályban meghatározott tájékoztatási eszközökön keresztül - 
így különösen honlapján, hírlevélben - ad tájékoztatást működéséről és az adományok 
felhasználásáról. (E tájékoztatás a közhiteles nyilvántartások számára benyújtandó 
beszámolón túl további ismertetést nyújt.) 

 

Az Egyesület éves költségvetési tervét a számviteli törvény szerinti egyes egyéb 
szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
szóló hatályos jogszabályok alapján készített beszámoló tartalmi elemeinek megfelelően 
készíti el. 

 

Az Egyesület szolgáltatásai fenntarthatósága biztosítása érdekében az ésszerű 
gazdálkodás elve szerint jár el, amely alapján az éves költségvetését úgy tervezi meg, 
hogy kiadásai és bevételei (adományok és felajánlások, költségvetési támogatások, 
gazdasági-vállalkozási tevékenységek bevétele, önkéntesek nem pénzbeli hozzájárulása, 
más bevételek) egyensúlyban legyenek. 

 

Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, 
gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét 
veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. 

 

 
IV. Az Egyesület a közhasznú tevékenysége: 

 

Az Egyesület hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek 
kielégítéséhez, biztosítja szolgáltatásainak hozzáférhetőségét az Egyesület tagjain, 
munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek számára is. 

Közhasznú tevékenység: minden olyan tevékenység, amely a jelen Alapszabályban az 
alapvető célok és feladatok által a megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy 
közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek 
kielégítéséhez. 

 

1./ Az Egyesület az alábbi közhasznú tevékenysége: 

 

1.1/ Szociális, hátrányos helyzetűek társadalmi esély-egyenlőségének 
segítése  

2011. évi CLXXXIX tv. Magyarország helyi önkormányzatairól  
13 § A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 
feladatok különösen (1) bek. 8. pont szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 

A tevékenység megvalósításának módja: 

A hátrányos helyzetű fiatalok szabadidős tevékenységének szervezése, éjféli 
sportklubok működtetése azzal a céllal, hogy az utcán való céltalan időtöltés, 
kábítószer élvezet helyett sportban mérjék össze erejüket. 

 

1.2./ kulturális tevékenység 

1991. évi XX tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, 
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 
121. § A települési önkormányzat és a megye önkormányzatának önként vállalt feladata lehet különösen  

a) a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társaséletre szerveződő 
közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának 
támogatása; 

b) a művészeti intézmények, továbbá a lakosság művészeti kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek  
támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása és a művészeti értékek létrehozásának, 
megőrzésének segítése; 

[1] megjegyzést írt: nem érzem fontosnak a szűkítést 
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A tevékenység megvalósításának módja: 

A többi hasonló kezdeményezés felkarolása, vidéki klubok fokozott segítése, olyan 
országos hálózat létrehozása, mely lehetővé teszi, hogy a fiatalok könnyen hozzáférhető 
alternatívát kapjanak a szabadidős hasznos eltöltésére (éjjel és nappal is) a sport és 
versenyzés eszközével 

 

1.3./ közérdekű önkéntes tevékenység 

2005. évi LXXXVIII. tv. a közérdekű önkéntes tevékenységről 
3. § (1) Fogadó szervezet lehet 

d) a magyarországi székhelyű civil szervezet, közhasznú szervezet a közhasznú és a működésével 
összefüggő tevékenysége körében 

A tevékenység megvalósításának módja: 

Az Egyesület célja az önkéntesség eszméjének terjesztése, önkéntesek toborzása, 
foglalkoztatása képzése 

 

1.4./ rendszeres testmozgásra ösztönzés 

1997. évi CLIV. törvény Az egészségügyről 
38.§ (1) A köz- és felsőoktatási, valamint a szakképzési rendszer, illetőleg a felnőttoktatás keretében az 
életkorhoz és a tanulmányokhoz igazodva meg kell ismertetni 

b) az egészséges életmódra, különös tekintettel az egészséges táplálkozásra, rendszeres testmozgásra, a 
dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás mellőzésére, valamint az egészséges környezet megteremtésére 
vonatkozó tudnivalókat  

A tevékenység megvalósításának módja: 

A fiatalok testmozgásának, sportolásának támogatása, versenyeztetése, táborok 
szervezése a fiatalok kis közösségeinek, baráti kapcsolatainak építése érdekében, a 
sport, mint eszköz felhasználása a rehabilitációban, bűn megelőzésben, kábítószer 
fogyasztás elkerülésében 

 

1.5./ A civil szervezetek közösség fejlesztő tevékenységének segítése 

2010. évi CXXXI. törvény jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről 
2. § (1) A társadalmi egyeztetés során biztosítani kell, hogy a véleményezési folyamatban a véleményeknek 
- különös tekintettel a hátrányos helyzetű, társadalmi-gazdasági szempontból marginalizált csoportok 
véleményére - a lehető legszélesebb köre jelenjen meg 

7. § (1) A társadalmi egyeztetés formái a következők: 

a) a honlapon megadott elérhetőségen keresztül biztosított véleményezés  

9. § (1) A honlapon megadott elektronikus levélcímen keresztül bárki véleményt nyilváníthat a társadalmi 
egyeztetésre bocsátás céljából közzétett tervezetről, koncepcióról. 

 

13. § (1) A jogszabály előkészítéséért felelős miniszter stratégiai partnerségi megállapodásokat alakít ki. A 
jogszabály előkészítéséért felelős miniszter e megállapodások révén szoros együttműködést alakíthat ki 
azon szervezetekkel, amelyek készek a kölcsönös együttműködésre, és amelyek az adott jogterületek 
szabályozásának előkészítésében széles társadalmi érdeket jelenítenek meg vagy az adott jogterületen 
tudományos tevékenységet végeznek (a továbbiakban: stratégiai partner). 

(2) Stratégiai partnerség alakítható ki különösen 

a) a civil szervezetekkel, 

 

A tevékenység megvalósításának módja: 

Az Egyesület tagszervezetei, klubjai által fejleszti ki közösségépítő szerepét, mivel a 
klubok a fiatalok körében jelentős közösség fejlesztő erővel bírnak, ami áttételesen 
hatással van a szélesebb települési közösségekre is. 

 

1.6./ nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 

1997. évi XXXI. tv a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

6. § (1) *  A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges 

felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéshez. 
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(2) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéséhez, 
személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba 
való beilleszkedéséhez, valamint önálló életvitelének megteremtéséhez. 

(2a) *  A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek joga van ahhoz, hogy 

fokozott segítséget kapjon a fejlődését hátráltató körülmények leküzdéséhez és esélyeinek növeléséhez.  

(4) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint 
az egészségére káros szerek ellen védelemben részesüljön. 

 

17. § (1) Az e törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el - a 
gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 
és megszüntetése érdekében - a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében 

j az Egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek, 

 

A tevékenység megvalósításának módja: 

Az Egyesület a sportolás és közösség építés lehetőségének biztosításával, a sportolás 
idejére élelmezéssel támogatja a fiatalok - különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre - 
társadalmilag hasznos időtöltését, egészséges életmódját, társadalmi beilleszkedését  

 

2./ Az Egyesület szolgáltatásainak alanyai 

Az Egyesület szolgáltatásai a tagokon, munkavállalókon, önkénteseken kívül más 
személyek számára is hozzáférhetőek.  

Az Egyesület a vezető tisztségviselőjét, a támogatóit, az önkénteseit, valamint e 
személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 
szolgáltatások, illetve az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a 
jelen Alapszabálynak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem 
részesítheti. 

Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását - a jelen Alapszabályban meghatározott 
szabályok szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem 
tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek 
mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van 
(színlelt pályázat). 
 

3./ Adatszolgáltatás, nyilvánosság 

Az Egyesület az erre vonatkozó szabályok szerint köteles éves beszámolót és annak 
közhasznúsági mellékletét elkészíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles 

letétbe helyezni és közzétenni. 

Az Egyesület beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból 
saját költségére másolatot készíthet. 

 

Az Elnökség gondoskodik olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből megállapítható 

a./ a közgyűlés és az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a 
döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye), 

b./ a döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módja, 

c./ az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendje, 
valamint 

d./ az Egyesület működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói 
közlésének nyilvánossága. 

 
A nyilvántartást az Egyesület honlapján bárki számára hozzáférhetővé kel tenn i. 
 
Az egyes határozatokat az érintettekkel elektronikus levélben, ennek akadálya esetében 
egyéb írott küldemény formájában kell közölni. 
 

formázott

formázott

formázott
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V./ Összeférhetetlenség: 

 

1./ Az Egyesület közgyűlésének, Elnökségének, Felügyelő bizottságának 
határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 
hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 
érdekelt. 

 

2./ Nem lehet a Felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a 
személy, aki 

a) az Elnökség tagja  

b) az Egyesülettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik, 

c) az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a tagsági 
jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti 
juttatást -, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

 

Nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője (elnökségi, felügyelő bizottsági tag) olyan 
személy sem, aki más közhasznú szervezetnek volt ilyen tisztségviselője a szervezet 
megszűnését követő három éven belül, valamint 

aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak 
megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést 
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 

 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg 
más közhasznú szervezetnél is betölt. 

 

 
 

VI. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése 
 

1. Az Egyesület tagsága alapító, rendes és tiszteletbeli tagokból áll.  
 

2. Az Egyesület alapító tagjai azok, akik az Egyesület létrejöttében aktív szerepet 

játszottak, és az Egyesület megalakulását kimondták, valamint az alapszabályt 
elfogadták. 

 
3. Az Egyesület rendes tagjai az Egyesület alapító tagjai, továbbá rendes tag lehet 
minden magyar és külföldi személy, aki az Egyesület céljait és alapszabályának 
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rendelkezéseit elfogadja, és akiket az Egyesület elnöke írásbeli belépési nyilatkozatuk 
alapján a rendes tagok sorába felvesz. 

 
4./ Tiszteletbeli taggá választható az a magyar vagy külföldi állampolgárságú személy, 

aki különleges és kiemelkedő tevékenységet végez, és az Egyesület céljainak 
megvalósulását erkölcsileg és/vagy anyagilag támogatja. Tiszteletbeli tagsági cím – 
feltéve, hogy a jelölt e címet elfogadja a közgyűlés határozatával keletkezik. A 
tiszteletbeli tagok a tagdíj fizetésére nem kötelesek. 

 
5./ A rendes tagsági viszony megszűnik: 

 
 a kilépés írásbeli bejelentésével, 
 törléssel, 
 elhalálozással, 
 a közgyűlés kizárásáról döntő határozatával, 

 
A rendes tag Egyesületi tagságát írásbeli nyilatkozattal bármikor megszüntetheti.  

 
Azt a rendes tagot, aki az előírt tagsági díjjal 6 hónapnál tovább hátralékban van, s a 
hátralékot írásbeli felszólítás ellenére sem rendezi, az Egyesület a rendes tagok sorából 
törölheti. 
 
Azt a rendes tagot, aki a jelen alapszabályban foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi, 
az Egyesület érdekeivel ellentétes vagy az Egyesület jó hírnevét, személyi vagy vagyoni 
érdekeit és jogait sértő magatartást tanúsít, a közgyűlés a rendes tagok sorából 
kizárhatja. 
 
6./ a tiszteletbeli tag írásbeli nyilatkozatával tiszteletbeli tagságáról bármikor lemondhat. 
A tiszteletbeli tagsági címet –az elnökség javaslatára a közgyűlés visszavonhatja, ha a 
tiszteletbeli tag a cím viselésére méltatlanná vált. 
 
7./ Az elnökség törli a tagnyilvántartásból az (oka) t a tago(ka)t, aki(k)nek a tagsági 
viszonya megszűnik, s erről tájékoztatja a Közgyűlést. 
 
 

VII. A tagok főbb jogai és kötelességei  
 
1.A rendes tagok főbb jogai: 
 

 részt vehetnek az Egyesület tevékenységében és rendezvényein,  
 az Egyesület rendes tagjai szavazati joggal részt vehetnek az Egyesület 

közgyűlésén, 
 választhatnak és választhatók az Egyesület bármely tisztségére,  
 véleményt nyilváníthatnak, az Egyesületet érintő bármely kérdésben javaslatot 

tehetnek az Egyesület illetékes szervénél, 
 indítványt tehetnek a közgyűlés napirendi pontjaira. 

 
2. A tiszteletbeli tagok főbb jogai: 
 

 részt vehetnek az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, jelen lehetnek 
az Egyesület közgyűlésén, 

 véleményt nyilváníthatnak, javaslatokat tehetnek az Egyesület illetékes szervénél,  
 
3. A rendes tagok főbb jogai, kötelességei: 



 
 A rendes tagok működjenek közre az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításában 

(a tiszteletbeli tagok közreműködésre jogosultak, de nem kötelesek) 
 az alapszabály rendelkezéseinek betartása, 
 a tagsági díj megfizetése, 
 az Egyesület vagyonának megóvása, 
 tanusítsanak az Egyesület céljaival összhangban lévő és ezekhez méltó 

magatartást. 
 
4. A tiszteletbeli tagok kötelezettsége az Egyesület erkölcsi támogatása, az alapszabály 
rendelkezéseinek értelemszerű betartása. 
 
5. Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet.  
 

VIII. Az Egyesület szervezete és működése 
 
1./ A közgyűlés: az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből 

áll, és amelyen a tagok összessége a jelen Alapszabályban foglaltak szerint gyakorolja 
jogait.  
Az Egyesület közgyűlésén a rendes tagok szavazati joggal vesznek részt, míg a 
tiszteletbeli tagok szavazati jogot nem gyakorolhatnak.  
Az Egyesület közgyűlését szükség szerint, de legalább évente össze kell hívni. A 
közgyűlést össze kell hívni akkor is ha azt a bíróság elrendeli, illetve a rendes tagok 
egyharmada-ok és cél megjelölésével- kívánja. 
 
A közgyűlés –kivéve, ha a jelen Alapszabály ettől eltérően rendelkezik - akkor 
határozatképes, ha legalább a szavazásra jogosult tagok 50%-a + 1 fő jelen van. A 
közgyűlés határozatait – ellenkező döntése hiányában - nyílt szavazással, egyszerű 
szótöbbséggel hozza meg.  
A közgyűlés összehívásáról az Egyesület elnöke gondoskodik.  
A közgyűlés helyét, idejét és előzetes napirendi pontjait a MÉSE tagságával legalább 14 
nappal korábban kelt és elküldött meghívóban kell közölni.  
A meghívónak tartalmazhatja, hogy amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, azaz 
nincs jelen a választásra jogosult tagok 50% -a + 1 fő, akkor az azonos helyen 1 órával 
későbbi időpontban megtartandó megismételt közgyűlés a meghívóban szereplő 
napirendi pontokban a megjelent szavazásra jogosult tagok számától függetlenül 
határozatképes. 
 
Az Egyesület a közgyűlés helyét és idejét az Egyesület honlapján 
(www.holsugar.hu)valamelyik országos napilapban közzéteszi. 
A közgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet.  
 
A közgyűlés ülése személyes részvétellel elektronikus úton is lefolytatható, ha a 
résztvevők személyazonossága és jogosultsága az igénybe vett elektronikus úton 
megfelelően igazolható, dokumentálható.  
 
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
 

 Az alapszabály megállapítása és módosítása, 
 Az elnökség éves beszámolójának elfogadása, 
 Az elnökség tagjainak, a felügyelő bizottság tagjainak és elnökének 

megválasztása, felmentése, 
 Az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének vagy 

feloszlásának kimondása, 

formázott

formázott

formázott



 Szervezeti és működési szabályzat elfogadása és módosítása, 
 Tagsági díj összegének meghatározása, 
 Döntés mindazon ügyekben, amelyeket az alapszabály a közgyűlés hatáskörébe 

utal, vagy amelyeket a közgyűlés határozatával saját hatáskörébe von. 
 Az éves beszámoló és a költségvetés elfogadása, legalább kétharmados 

szavazati aránnyal. 
 
A közgyűlés határozatairól az elnökség által ezzel megbízott személy nyilvántartást 
köteles vezetni, melyből kitűnik a határozat tartalma, időpontja és hatálya, valamint a 
határozatot támogatók és ellenzők személye és számaránya. A hozott határozatokat az 

Egyesület honlapján (www.holdsugar.hu) hozzáférhetővé kell tenni és a székhelyén 

elhelyezett hirdetőtáblán ki kell függeszteni. 
 
 

2./ Elnökség: 
 

2.1. Az Egyesület ügyintéző szerve az elnökség, mely 5 (öt), a közgyűlés által választott 
tagból áll. Az Egyesület elnöksége az elnökből, az elnökhelyettesből,  az ügyvezető 
alelnökből és az elnökségi tagokból áll. 

 
2.2./ Az elnökség tagjait a közgyűlés nyílt szavazással négyévi időtartamra választja. Az 
Egyesület elnökét, elnökhelyettesét és ügyvezető alelnökét az elnökség tagjai maguk 
közt nyílt szavazással választják. 

 

Az Elnökség tagja az lehet, 

a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a 
bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és 

b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és 

c) aki 

ca) magyar állampolgár, vagy 

cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkezik, vagy 

cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve 

tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 
 
2.3./ Az elnökség ülését legalább évente egyszer össze kell hívni. Az elnökség 
összehívásáról az elnök – akadályoztatása esetén az elnökhelyettes – gondoskodik.  
Az elnökség ülései nyilvánosak. 
Az elnökség ülésének helyét, idejét és előzetes napirendi pontjait –a cél és ok 
megjelölésével-, az elnökséggel legalább 14 nappal korábban – ellenkező határozat 
hiányában elektronikus levélben elküldött - írásos meghívóban, továbbá az Egyesület 

honlapján (www.holdsugar.hu) és székhelyén kifüggesztett hirdetményben is közölni 

kell. (honlap) 
Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha azon legalább három elnökségi tag jelen 
van. Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség 
esetén az elnök (távollétében az elnökhelyettes) szavazat dönt.  
 
2.4. Az elnökség feladat és hatásköre: 
Az elnökség szervezi és irányítja az Egyesület munkáját, munkájáról a közgyűlést 
rendszeresen tájékoztatja, jelentősebb kérdésekben köteles a közgyűlés állásfoglalását 
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kérni, feladatát a közgyűlés határozatainak, az Egyesület alapszabályának, szervezeti és 
látja el. 

 
Az Elnökség feladatai különösen: 

 Az Egyesület munkájának szervezése és irányítása a 2. 2 pontban foglaltak 
alapján a tagokról nyilvántartás vezetése, 

 Az Egyesület fejlesztési tervének, költségvetésének kidolgozása, nyilvános 
pályáztatás, a pályázatok értékelése, kutatási vagy egyéb ösztöndíjak 
odaítélése, 

 sportversenyek eredményeinek díjazása, 
 a közgyűlés összehívásával és lefolytatásával kapcsolatos előkészítő és a 

közgyűlés munkáját elősegítő-szervező tevékenység, 
 minden olyan eljárás lefolytatása, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos 

hatáskörében, és amelyet az elnökség hatáskörébe von,  
 az Egyesület elnökének, elnökhelyettesének és ügyvezető alelnökének 

megválasztása, 
 előterjesztés a közgyűlés felé a tagsági díj összegének, fizetési módjának és 

fizetési határidejének meghatározására. 
 
Az Egyesület működéséről, szolgáltatásairól és igénybevételük módjáról az elnökség 
köteles nyilvános tájékoztatást adni az Egyesület honlapjaz érdekelteteknek, akként, 
hogy egyrészt kifüggeszti az ezekről szóló tájékoztatókat az Egyesület székhelyén lévő 
hirdető-táblán, másrészt rendezvényeinek programját közzéteszi a médiában. ( ide 
honlapot tennék nem székhelyet) 
 
Az elnökség üléseiről és az azokon hozott határozatokról az elnökség által megbízott 
személy nyilvántartást köteles vezetni, melyből kitűnik a határozatok tartalma, időpontja 
és hatálya, valamint a határozatot támogatók és ellenzők személye és számaránya. A 
hozott határozatokat az Egyesület honlapján hozzáférhetővé kell tenni és a székhelyén 
elhelyezett hirdetőtáblán ki kell függeszteni.  
Az elnökség üléseiről készült jegyzőkönyvbe, a közgyűlési határozatokba és a 
működéssel kapcsolatos egyéb iratokba bárki betekinthet , aki az elnöknél vagy az 
elnökhelyettesnél ezt a szándékát bejelenheti. 
 
 
2.5./ Képviselet 
Az Egyesület elnöke és elnökhelyettese önállóan képviseli az Egyesületet harmadik 
személyekkel szemben 
 

 
3./ Az Egyesület elnöke: 

 
 vezeti és szervezi az elnökség munkáját, 
 gondoskodik a közgyűlés összehívásáról, 
 Irányítja és ellenőrzi az elnökség munkáját, 
 Az elnökhelyettes vagy az ügyintéző alelnök együttes aláírásával rendelkezési 

jogot gyakorol az Egyesület bankszámlája felett, 
 Gyakorolja a munkáltatói jogokat az Egyesület esetleges munkavállalói felett, 
 Intézkedik és dönt a közgyűlés vagy az elnökség által hatáskörébe utalt 

ügyekben. 
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3.1./ Az Egyesület elnökhelyettese az elnök irányításával szervezi és irányítja az 
Egyesület ügyeit. Az elnök akadályoztatása esetén, ennek időtartamára képviseleti 
jogosultsággal helyettesíti az elnököt. 
3.2./  Az Elnökség ezzel megbízott tagjagyesület ügyvezető alelnöke az elnök 
irányításával gondoskodik az Egyesület ügyvitelének, gazdasági tevékenységének 
ellátásáról, az elnökségi ülések előkészítéséről és rendszeres megtartásával kapcsolatos 
feladatokról operatív és adminisztratív teendőket lát el. Az elnök és az elnökhelyettes 
egyidejű akadályoztatása esetén képviseleti jogosultsággal helyettesíti az elnököt.  
 

XI. Az Egyesület felügyelő bizottsága 

 
A felügyelő bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja négyévi időtartamra.  
A felügyelő bizottság az elnökből és két tagból áll.  
 
A felügyelő bizottság önálló és független szerv, mely kizárólag közgyűlésnek van 
alárendelve és csak a közgyűlésnek, tartozik számadással. 
A felügyelő bizottság jogosult minden vonatkozásban ellenőrizni a klub adminisztratív és 
pénzügyi tevékenységét, észrevételeiről, javaslatairól a közgyűlést és az elnökséget 
tájékoztatni köteles. 
A felügyelő bizottságot szükség szerint, de legalább évente egyszer kell összehívni. A 
felügyelő bizottság összehívását bármelyik tagja kezdeményezheti. A felügyelő bizottság 
üléseinek helyét, idejét és előzetes napirendi pontjait a bizottság tagjaival –a cél és az ok 
megjelölésével-írásban vagy (sürgősség esetén, s ha a tagok ez ellen nem tiltakoznak) 
telefonon vagy személyesen közölni kell. 
 

X. Az Egyesület alkalmazottai 

Az Egyesület az ügyvitel, illetve a napi ügymenet ellátására munkavállalókat 
alkalmazhat, határozott vagy határozatlan időre. A munkavállalók feladatkörét az 
elnökség határozza meg, felettük a munkáltatói jogokat az Elnök gyakorolja.  
 

XI. Az Egyesület megszűnése 

Az Egyesület megszűnik: 

a)  az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad), 

b) a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz, 

c) a bíróság feloszlatja, 

d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy 
megállapítja megszűnését, 

e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, 

és az egyesületet a nyilvántartásból törlik 
 
Az Egyesület megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó vagyonát – a 
közgyűlés határozatai alapján – más hasonló célú társadalmi szervezet támogatására 
kell fordítani és ezt az ott megjelölt módon kell nyilvánosságra hozni. 
 
 

XII. Záró rendelkezések 

 
1./ Vezető tisztségviselő az Egyesület Elnökségének és a Felügyelő bizottságának 
elnöke és tagja. 
 
2./ Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a PTK és az egyesülési jogról, továbbá 
a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 



 
3./ Az Egyesület havi tagdíja 500 Forint, melyet a tiszteletbeli tagoknak megfizetniük nem 
kell. 
34./ Az Egyesületet a Fővárosi Bíróság veszi nyilvántartásba, és az ezáltal jön létre.  
 
 
Budapest, 2013. 
 
Zátradék: 
A jelen Alapszabályt az Egyesület ……. tartott közgyűlése fogadta el.  
 
 
Kérdésim, megjegyzéseim: 


