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Alapszabály 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

1. Az Egyesület neve: Íjász Egyesület Tab  

2. Az Egyesület székhelye: Mővelıdési Központ 8660 Tab Kossuth Lajos u.86. 

3. Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.  

4. Az Egyesület pecsétje: kör alakú, kb. 5 cm átmérıjő, rajta a felirat: 

Íjász Egyesület Tab 

5. Az Egyesület jogi személy.  

II. fejezet 

Az Egyesület célja tevékenységei! 

1. Az egyesület célja: Az ısi magyar íjászati, harcmővészeti hagyományok ırzése, ápolása.  

2. Az 1 pontban vázolt cél megvalósítása érdekében az Egyesület fıbb tevékenységei: Elsısorban tagjai 

közremőködésével szervezi az íjászati gyakorlásokat felnıttek és gyerekek vonatkozásában. Részt vesz közösségi 

rendezvényeken, maga is szervez szabadidıs tevékenységeket, bemutatókat. Részt vesz hagyományırzı íjász versenyeken, 

illetve egyéb versenyeken, ilyeneket szervez is. Ápolja az ısi magyar hagyományokat, az íjászat, egyéb korabeli fegyverzet 

használata, ruházat, viselet használata területén. Mindezekkel a felnıtt és gyermek korosztályok kultúrált szabadidıs 

tevékenységét segíti elı.  

3. Tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el.  

4. Céljai megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat  

III. fejezet  

Az Egyesület tagjai 

1. Az Egyesületnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek  

2. Az Egyesületnek tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki/amely egyetért az Egyesület 

célkitőzéseivel, elfogadja az alapszabályt, rendszeresen fizeti a tagdíjat.  

3. Az Egyesületnek pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki egyetért az Egyesület 

mőködésével, ehhez anyagi szakmai, erkölcsi vagy más támogatást nyújt.  

4. Az Egyesületnek tiszteletbeli tagjai lehetnek. 

5. A pártoló és a tiszteletbeli tagságról az elnökség javaslata alapján a közgyőlés dönt, melyrıl az elnökség 

írásban értesíti az érintetteket.  

6. A tagok felvételérıl az Elnökség határoz. A határozatát a beérkezéstıl számított egy hónapon belül 

tértivevényes küldeményben, vagy írásban közli az érintettel. A tagsági viszony kezdete a kedvezı elbírálás esetén benyújtás 

napja. 
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7. A rendes tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik. A tagokat az elnökség nyilvántartásba veszi és 

a rendelkezésre álló adatokat adatvédelmi szabályoknak megfelelıen ırzi. 

8. A tag jogai:  

a. Az Egyesület tagja az Egyesület bármely tisztségére megválasztható, amennyiben betöltötte 

18. életévét.  

b. Személyesen részt vehet az Egyesület közgyőlésének munkájában, egyéb ülésein, 

rendezvényein.  

c. Képviselıje útján javaslatokat, indítványokat tehet, intézkedéseket kezdeményezhet.  

d. igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megilletı kedvezményekkel.  

9. Jogosult betekinteni az Egyesület valamennyi iratába, ha ez a személyiségi jogokat és az Egyesület gazdasági 

érdekeit nem sérti.  

a. A tag kötelezettségei:  

b. Aktívan mőködjék közre az Egyesület céljainak megvalósításában.  

c. Tartsa be az Egyesület alapszabályának rendelkezéseit.  

d. Rendszeresen fizesse be a tagdíjat, évente legkésıbb tárgyév szeptember 30-ig.  

10. A pártoló tag jogai:  

a. a közgyőlésen tanácskozási joggal való részvétel.  

b. Javaslat tétel. Élhet a tagságot megilletı kedvezményekkel.  

c. A jogi személy pártoló taggal kötött szerzıdés által meghatározott egyéb jogok.  

11. A pártoló tag kötelezettségei:  

a. Az Egyesület célkitőzései megvalósításának elısegítése.  

b. A jogi személy taggal kötött szerzıdésen alapuló egyéb kötelezettségek.  

12. A tiszteletbeli tag jogai:  

a. A tanácskozási joggal való részvétel az Egyesület közgyőlésén és rendezvényein.  

b. Az Egyesület szolgáltatásainak igénybevétele. 

  

IV. fejezet 

A tagság megszőnése 

1. A rendes tagság megszőnik  

a. kilépés,  

b. törlés,  

c. kizárás,  

2. A rendes tag, a pártoló tag és a tiszteletbeli tag az Egyesületbıl írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet, mely 

bejelentést az Egyesület elnökségéhez kell megtenni, melynek tudomásul vételével abejelentés napjával szőnik meg a tagsági 

viszony  

3. Az elnökség határozattal kizárhatja azt a rendes tagot, illetve természetes személy pártoló tagot, valamint a 

tiszteletbeli tagot, aki az Egyesület céljainak megvalósítását jelentısen veszélyezteteti, vagy azzal ellentétes magatartást 

tanúsít, tehát, ha valamelyik tag megsérti az alapszabályt, illetve tevékenysége sérti az egyesület vagy a tagság jogait. A 

kizárási eljárás során az elnökség jár el elsıfokon, a közgyőlés jár el másodfokon. 
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 A kizárási eljárást bármely tag jogosult kezdeményezni az alapjául szolgáló ok tudomásulszerzését követı 

30 napon belül az elnökségnél. A kizárás tárgyában tartott elnökségi ülésrıl az érintettet tértivevényes levélben vagy 

írásban, az átvételt igazolható módon kell értesíteni úgy, hogy az értesítést legalább az ülést megelızı 8 nappal 

korábban kézhez vegye. Az érintett távolléte esetén is megtartható az elnökségi ülés, ha a kiértesítés szabályszerő volt, 

és az érintett írásban alapos okkal távollétét nem mentette ki, vagy írásban kérte az eljárás távollétében történı 

megtartását. Az érintett védekezését a kizárás tárgyában tartott elnökségi ülésen szóban vagy legkésıbb az ülés 

idıpontjáig írásban terjesztheti elı. A kizárás tárgyában hozott valamennyi határozatot az érintettel tértivevényes 

küldeményben vagy írásban, az átvételt igazolható módon kell közölni. 

Az elnökség által hozott kizáró határozattal szemben az érintett a közlést követı 15 napon belül írásban 

fellebbezhet a közgyőléshez, a közgyőlés által hozott kizáró határozattal szemben az érintett a közgyőlést követı 30 

napon belül az illetékes megyei bírósághoz fordulhat jogorvoslatért törvénysértés esetén. 

A kizárt tag tagsági viszony az elnökség által kizáró határozat jogerıre emelkedésének napján, vagy 

fellebbezés benyújtása esetén, ha a közgyőlés az elnökség általi kizáró határozatot helybenhagyja- illetve bírósági 

jogorvoslat benyújtása esetén, ha a bíróság a közgyőlés általi kizáró határozatot helybenhagyja – a közgyőlés általi 

kizáró határozathozatal napján szőnik meg. 

4. Elnökségi határozattal törölni kell azt a tagot, aki fél évig tagdíjfizetési kötelezettségének az elnökség által 

tértivevényes küldeményben vagy írásban, az átvételt igazolható módon közölt felszólítás kézhezvételétıl számított 15 napon 

belül nem tesz eleget. 

A törlés tárgyában hozott határozatot elsı fokon az elnökség hozza meg. A törlés tárgyában hozott valamennyi 

határozatot az érintettel tértivevényes küldeményben vagy írásban, az átvételt igazolható módon kell közölni. 

Az elnökség által hozott törlı határozattal szemben az érintett a közlést követı 15 napon belül írásban fellebbezhet a 

közgyőléshez, a közgyőlés által hozott kizáró határozattal szemben az érintett a közgyőlést követı 30 napon belül az illetékes 

megyei bírósághoz fordulhat jogorvoslatért törvénysértés esetén. A törölt tag tagsági viszonya az elnökség által törlı határozat 

jogerıre emelkedésének napján, vagy fellebbezés benyújtása esetén, ha a közgyőlés az elnökség általi törlı határozatot 

helybenhagyja- illetve bírósági jogorvoslat benyújtása esetén, ha a bíróság a közgyőlés általi törlı határozatot helybenhagyja – 

a közgyőlés általi törlı határozathozatal napján szőnik meg  

V. fejezet 

Az Egyesület szervezete 

1. Az Egyesület szervei  

a. közgyőlés  

b. elnökség  

c. elnök  

2. Az Egyesületet bel- és külföldi kapcsolataiban az elnökség képviseli.  

3. Az Egyesület ügyintézését az elnökség végzi.  
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VI. fejezet 

A közgyőlés 

1. Az Egyesület legfıbb szerve a közgyőlés. A közgyőlésen a tagok vesznek részt.  

2. A közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:  

a. az alapszabály megállapítása, módosítása,  

b. az elnökség, az elnök, megválasztása és visszahívása,  

c. a tagdíj mértékének megállapítása,  

d. az Egyesület két közgyőlés közötti idıszakra terjedı tevékenységének megállapítása az 

elnökség elıterjesztése alapján, valamint az errıl szóló beszámoló elfogadása,  

e. éves költségvetés, az egyesületi gazdálkodási tevékenység fı irányainak meghatározása, 

valamint az esetleges alapítványrendelés elhatározása,  

f. más egyesülettel való egyesülés kimondása,  

g. döntés minden olyan ügyben, amit a jogszabály, az alapszabály a közgyőlés hatáskörébe 

utal, vagy amelyet az elnökség a közgyőlés elé terjeszt,  

h. döntés, a tagsági jogviszony kérdésében hozott határozat elleni fellebbezés elbírálásában,  

i. az egyesület költségvetési és gazdálkodási, szervezeti és mőködési szabályzatának 

megalkotása.  

3. A közgyőlést legalább évente, vagy szükség szerint kell összehívni. Összehívását az elnökség rendeli el, az 

összehívás végrehajtásáról elnök gondoskodik. A tagok 1/3-ának indoklással elıterjesztett javaslatára, vagy a törvényességi 

felügyeletet ellátó szerv írásbeli kezdeményezésére a közgyőlést össze kell hívni. A közgyőlést írásban kell összehívni, a 

tervezett napirend megjelölésével, a tervezett idıpont elıtt 15 nappal.  

4. A közgyőlés határozatképes, ha a szabályszerő értesítés után az egyesület tagjainak 50 %-a, és még 1 fı jelen 

van. Határozatképtelenség esetén az ismételten összehívott közgyőlés, amelyet az elhalasztott közgyőlést követıen kell 

összehívni, azonos napirenddel, a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. az eredeti napirendi kérdéseket 

illetıen. Az ismételt közgyőlési meghívóban a tagokat ezen tényrıl tájékoztatni kell. 

 Ez esetben azonban a megismételt közgyőlés  minısített többséghez kötött kérdésekben nem dönthet, ha egyébként – 

fıszabály szerint – nem lenne határozatképes. 

5. A közgyőlés határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza. Tag törléséhez minısített, kétharmados többség 

szükséges.  

6. A szavazás minden kérdésben -kivéve a személyi döntéseket -nyílt. Bármely szavazásra jogosult tag 

indítványára annak elfogadása esetén -titkos, vagy minısített szavazás is tartható. Személyi kérdésekrıl titkos szavazást kell 

tartani. Önmagában a tisztségviselık megválasztása nem minısül személyi kérdésnek. 

7. Az elnökség tagjai nem lehetnek egymásnak a PTK.685.par.-ában meghatározott közeli hozzátartozói.  

8. A tisztségviselık megbízatása a taggyőlés által meghatározott idıpontig (max 5 év) szól és 

meghosszabbítható.  
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VII. fejezet 

Az elnökség 

1. Az Egyesület operatív és koordináló testülete.  

2. Az elnökség elnökbıl, titkárból és a közgyőlés által az elnökségbe választott további két tagból áll.  

3. Az Elnökség feladatai:  

a. gondoskodik az Egyesület ügyeinek vitelérıl, tevékenységének szervezésérıl,  

b. végzi a mőködéssel kapcsolatos minden adminisztrációs, gazdálkodási feladatot, belsı 

munkamegosztás alapján,  

c. gondoskodik az éves költségvetés lehetıség szerinti végrehajtásáról,  

d. dönt két közgyőlés közötti idıszak között az Egyesület ügyeiben, kivéve azokat a 

tárgyköröket, amelyeket az alapszabály, vagy jogszabály a közgyőlés kizárólagos hatáskörébe utal.  

4. Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább kéthavonta tartja. Az elnökség határozatképes, ha legalább 

három tagja azon részt vesz. Az elnökség döntéseit egyszerő szótöbbséggel hozza  

5. Az elnökség beszámol a közgyőlés elıtt a közgyőlések között végzett tevékenységérıl.  

6. Az elnökség tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik. 

VIII. fejezet 

Az Elnök 

1. Az elnök az Egyesület képviselıje. Az elnökség ülésein, szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. 

Tisztét társadalmi munkában látja el.  

2. Vezeti az elnökség és a közgyőlés üléseit.  

3. Távolléte esetén a titkár helyettesíti.  

4. Az Egyesület bankszámlája feletti  utalványozási, aláírási jogot az elnök és a titkár önállóan, a másik két 

elnökségi tag együttesen gyakorolhatja. 

IX. fejezet 

Az egyesület gazdálkodása 

1. Az Egyesület éves költségvetési terv szerint gazdálkodik.  

2. Az Egyesület bevételei:  

a. tagdíjak,  

b. egyéb források (pártoló tagok adományai, alapítványok támogatásai, az egyesület 

gazdálkodási, vállalkozási tevékenysége, önkormányzati támogatás, stb.)  

3. Az Egyesület tartozásaiért csak saját vagyonával felel.  
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X. fejezet 

A tagdíj 

1. A tagdíj mértékét az alakulás évének kivételével közgyőlés állapítja meg  

2. Az éves tagdíj mértéke az alakulás évében rendes tagok esetében ,12 000.-Ft/év  

3. A tagdíjfizetés ütemezését (hó, negyedév, félév) az elnökség határozza meg.  

4. A tag kérésére az éves tagdíj összege csökkenthetı, a tiszteletbeli tagoknak tagdíjfizetési kötelezettsége 

nincs.  

Jelen Alapszabályt az Egyesület alakuló közgyőlése a mellékelt alapítói taglista és jegyzıkönyv szerint egyhangúlag 

elfogadta. 

Kelt: Tabon 2007-07-04-én 

Jelen Alapszabály módosítást és kiegészítést a taggyőlés a mellékelt jegyzıkönyv és jelenléti ív szerint egységes 

szerkezetbe szerkesztve elfogadta. 

Kelt Tabon 2007-08-30-án 

Jelen Alapszabály módosítást a taggyőlés a mellékelt jegyzıkönyv, jelenléti ív és a módosításokat külön is leírva, és 

egységes szerkezetbe szerkesztve elfogadta 

Kelt Tabon 2008-08-26-án 


