
 

A PÉCSI TÚRAKERÉKPÁROS ÉS KÖRNYEZETVÉDİ KLUB 
mint egyesület 

 
ALAPSZABÁLYA 

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 
 

I. 
Általános rendelkezések: 

 
Az egyesület neve: PÉCSI TÚRAKERÉKPÁROS ÉS KÖRNYEZETVÉDİ KLUB 
Rövid neve:  Pécsi Túrakerékpáros Klub 
Az egyesület székhelye:  7624. Pécs, Ferencesek utcája 20. I. em. 
Mőködési területe:  Magyarország 
Alapításának éve:  1995. 
Az egyesület önálló jogi személy. 
Az egyesület jogállása: közhasznú szervezet. 
 

II. 
A Klub céljai és feladatai: 

 
A Klub (mint egyesület) társadalmi szervezet, melynek általános célja, hogy összefogja azokat a 
kerékpárosokat, akik szeretik a természetet, és környezetünk védelmében, valamint közlekedési 
szokásaink ésszerő megváltoztatása érdekében tevékenykedni akarnak. 
 
A Klub a létesítı okiratában megjelölt közfeladat teljesítésére irányuló közhasznú tevékenységet 
végzı civil szervezet, amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelı 
erıforrásokkal rendelkezik, továbbá amelynek megfelelı társadalmi támogatottsága kimutatható. 
 
A Klub hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, amennyiben az 
elızı évrıl szóló közhasznúsági melléklet célcsoportra vonatkozó adatai alapján a szervezet 
szolgáltatásai a szervezet testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek számára 
is hozzáférhetıek. 
Megfelelı erıforrás áll a Klub rendelkezésére, ha az elızı két lezárt üzleti év vonatkozásában a 
következı feltételek közül legalább egy teljesül: 
a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy 
b) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy 
c) a személyi jellegő ráfordításai (kiadásai) - a vezetı tisztségviselık juttatásainak figyelembevétele 
nélkül - eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét. 
Megfelelı társadalmi támogatottság mutatható ki, ha az elızı két lezárt üzleti éve vonatkozásában a 
következı feltételek közül legalább egy teljesül: 
a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek 
felajánlott összegbıl kiutalt összeg eléri az 2011. évi CLXXV. tv. 54. § szerinti bevétel nélkül számított 
összes bevétel kettı százalékát, vagy 
b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás 
felét a két év átlagában, vagy 
c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekő önkéntes 
tevékenységet végzı személy segíti a közérdekő önkéntes tevékenységrıl szóló 2005. évi LXXXVIII. 
törvénynek megfelelıen. 
 

A Klub sport közhasznú tevékenységet folytat, e közhasznú tevékenységet a 2004. évi I. törvény 49.§ c) 
pontjában meghatározott közfeladathoz kapcsolódóan végzi.  
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Ezen belül feladata: 

- a tagjai és minden érdeklıdı részére rendszeresen szervezett túrákkal lehetıséget biztosítani 
környezetünk megismerésére, és egyben sportolásra, a szabadidı hasznos eltöltésére, 

- szakmai rendezvényekkel a résztvevık közlekedési és környezetvédelmi ismereteit bıvíteni, 

- más környezetvédı szervezetekkel összehangoltan konkrét környezetvédelmi feladatokat ellátni, 
ezen keresztül a fiatalokban a környezetvédı szemléletmód kialakulását segíteni, 

- képviselni a tagságot és általában a kerékpárral közlekedıket a városi-, megyei-, regionális és 
országos hatóságok, közlekedési, környezetvédelmi és turisztikai szervezetek elıtt, 

- önállóan, vagy más szervezetekkel közösen akciókat szervezni a kerékpáros közlekedés javítása és 
a környezetvédelem ügyében, 

- ismeretterjesztı anyagokat, brossurákat szerkeszteni, kiadni és terjeszteni, programokat, 
tanulmányterveket készíteni és készíttetni a környezetbarát közlekedéssel kapcsolatban, 

- kapcsolatot keresni és építeni más magyar és külföldi kerékpáros és környezetvédı 
szervezetekkel. 

A Klub minden rendezvénye nyilvános, közhasznú szolgáltatásait bárki igénybe veheti, függetlenül 
attól, hogy a Klubnak tagja e, vagy sem. 
A Klub mőködése, szolgáltatásai igénybevételének módjára vonatkozó közlendıit, beszámolóit az 
interneten, ill. a helyi, írott sajtóban teszi közzé. 
A Klub közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak 
anyagi támogatást nem nyújt, országgyőlési képviselıt nem állít és nem támogat. 
 
 
 

III. 
A Klub tagsága 

 
1. 
A Klub tagja lehet bármely természetes személy, aki a Klub alapszabályát elfogadja, a tagokra 
vonatkozó kötelezettségeinek eleget tesz és a Klubba felvételt nyert. 

A Klub pártoló tagja lehet bármely nagykorú személy, aki vállalja a klub erkölcsi és/vagy anyagi 
támogatását. 

A Klub pártoló jogi tagja lehet bármely jogi személy, amely a belépéskor kötött együttmőködési 
megállapodásban kötelezettséget vállal a Klub erkölcsi és anyagi támogatására. 

A Klub tiszteletbeli tagjává választhatja a taggyőlés azt a személyt, aki a Klub céljainak eléréséért 
hosszú idın át, kimagasló eredményességgel dolgozott. 

A Klubba való belépés ill. kilépés önkéntes. 
A klubtagság felvétellel keletkezik, és 

- kilépéssel, 

- törléssel, 

- kizárással szőnhet meg. 
A tagfelvétel kérdésében az elnökség dönt. Elutasítás esetén a taggyőléshez lehet fellebbezni. 
A klubból való kilépést az elnökség felé írásban kell bejelenteni. 
Törléssel szőnik meg a tagság a tag halála esetén, valamint, ha a tag tagsági díjának, ill. a vállalt 
anyagi támogatásnak befizetését egy évnél hosszabb ideig elmulasztja, és a tartozást felszólításra sem 
rendezi. 
Kizárás csak fegyelmi eljárás során kiszabott büntetésként alkalmazható. Kizáró határozatot a 
taggyőlés hozhat. (Kizáró ok lehet a Klub célkitőzéseivel össze nem egyeztethetı, az alapszabálynak 
ellentmondó, ill. etikátlan, sportszerőtlen magatartás. 
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2. 
A tag jogai. 
a) A nagykorú tag – amennyiben ennek más, törvényes akadálya nincs - a taggyőlésen részt vehet a 

határozatok meghozatalában, a tisztségviselık megválasztásában, tisztségviselınek választható. 
b) Véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a Klubot, a kerékpáros közlekedést, a környezet-védelmet 

vagy a természetjárást érintı bármely kérdésben. 
c) Igénybe veheti a Klub tagjait megilletı kedvezményeket és költségtérítéseket. 
A pártoló tagra csak a b) és c) alpontok vonatkoznak, a pártoló jogi tagra csak a b) alpont, amit 
képviselıje útján gyakorolhat. 
 
3. 
A tag kötelezettségei. 
a) A Klub alapszabályának megtartása. 
b) A Klub erkölcsi és egyéb támogatása céljainak elérésében. 
c) A tagdíj megfizetése. 
 
A Klub a tagjairól nyilvántartást vezet. 

IV. 
A Klub szervezete 

 
1. 
A taggyőlés. 
A Klub legfelsı szerve a taggyőlés. 
A Klub taggyőlése nyilvános, azon megfigyelıként bárki részt vehet. 
A taggyőlésen szavazati joga a Klub nagykorú tagjainak van. 
A taggyőlést minden naptári évben legalább egyszer össze kell hívni, illetve akkor, ha azt a szavazásra 
jogosult tagok legalább egynegyede vagy az elnök kéri. 
A taggyőlés összehívásáról az elnök gondoskodik. A szavazati joggal rendelkezı tagokat mind meg 
kell hívni, de tanácskozási joggal az elnök más személyeket is meghívhat. A meghívóban a taggyőlés 
napirendjét is közölni kell. 
A taggyőlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több mint 50%-a jelen van. 
Határozatképtelenség esetén a taggyőlést újra össze kell hívni. A 30 napon belül újból összehívott 
taggyőlés az eredeti (meghívó szerinti) napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számától 
függetlenül határozatképes. 
A taggyőlés általában nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza meg határozatait. Titkos, vagy 
név szerinti szavazásra kerülhet sor, ha bármely tag ez irányú indítványát a szavazásra jogosultak 
többsége nyílt szavazáson támogatja. 
Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. 
 
2. 
A taggyőlés hatásköre. 
A taggyőlés hatáskörébe tartozik: 
- az alapszabály megállapítása, 
- a tisztségviselık megválasztása, visszahívása, 
- a tisztségviselık beszámoltatása, döntéseik felülvizsgálata, határozataik ellen a taggyőléshez 
benyújtott fellebbezések elbírálása, 
- a Klub tagságára vonatkozó elıírások, szabályok jóváhagyása, hatályba léptetése vagy törlése, 
- a klubtagsági díj összegének meghatározása, 
- a Klub feloszlásának, más szervezettel való egyesülésének, más szervezetbe (szövetségbe) való 
belépésének vagy onnan való kilépésének kimondása, 
- a Klub vagyonáról való rendelkezés, 
- elismerı címek, kitüntetések alapítása és odaítélése, Tiszteletbeli Elnök választása, Tiszteletbeli Tag 
cím adományozása, 
- az éves beszámoló megvitatása és jóváhagyása, 
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- a közhasznúsági jelentés jóváhagyása (a közhasznú szervezetté nyilvánítás után). 
Ezen kívül a taggyőlés dönt minden olyan kérdésben, amelyet valamely tag a taggyőlés elé terjeszt, és 
azt a taggyőlés szavazással a napirendjére tőzi. 
 
A taggyőlésrıl jegyzıkönyvet kell vezetni, amit a taggyőlés elnöke és az e célra megválasztott két tag 
hitelesít. 
 
3. 
A tisztségviselık. 
A taggyőlés egy elnököt és 2-4 elnökségi tagot választ max. 5 éves idıtartamra. A tisztségviselık 
megbízatását a taggyőlés – megfelelı indokolással – a ciklus lejárata elıtt is visszavonhatja. 
 
Az elnökség. 
Az elnök és az elnökségi tagok együtt alkotják az elnökséget, mely a Klub ügyintézı és képviseleti 
szerve. 
- végrehajtja a taggyőlés határozatait, mőködteti a Klubot a kitőzött célok elérése érdekében, dönt a 
tagok felvétele, törlése vagy kizárása ügyében, 
- üléseit az elnök hívja össze szükség szerint, de legalább negyedévente, az elnökségi ülés 
összehívását az elnökségi tagok bármelyike is kezdeményezheti. 
- az elnökség határozatképes, ha az ülésen tagjainak több, mint fele megjelenik, határozatait nyílt 
szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza, szavazat-egyenlıség esetén az elnök szava dönt. 
- az elnökség határozathozatalában nem vehet részt olyan személy, aki, vagy akinek közeli 
hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy 
bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt, 
Nem minısül elınynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatás. 
- a taggyőlésrıl és az elnökség üléseirıl olyan jegyzıkönyvet kell vezetni, amelybıl a döntések 
tartalma, idıpontja és hatálya, ill. a döntést támogatók és ellenzık számaránya (ha lehetséges, 
személye) megállapítható, 
- néhány fıt érintı döntésrıl az érintetteket az elnök (írásban) tájékoztatja, nagyobb létszámot, ill. a 
tagságon kívüli, a Klub szolgáltatásait igénybe vevı személyeket is érintı döntéseket az elnökség a 
helyi médiák útján teszi közzé, 
- az elnökség határozatairól beszámol a taggyőlésnek, határozatai ellen a Klub taggyőléséhez lehet 
fellebbezni 
 
-A közhasznú szervezet megszőnését követı három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetı 
tisztségviselıje az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıje volt - 
annak megszőnését megelızı két évben legalább egy évig -, 
a) amely jogutód nélkül szőnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és 
vámtartozását nem egyenlítette ki, 
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentıs összegő adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 
üzletlezárást helyettesítı bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjérıl szóló törvény szerint 
felfüggesztette vagy törölte. 
-A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közhasznú szervezetnél 
is betölt. 
 
 
Az elnök. 
- irányítja a Klub mőködését, gazdálkodását, 
- szervezi és ellenırzi az elnökségi tagok munkáját, 
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- gondoskodik a taggyőlések, valamint az elnökségi ülések elıkészítésérıl, összehívásáról, és elnököl 
azokon, 
- elkészíti és a taggyőlés elé terjeszti az éves beszámolót, annak elfogadása után a közhasznúsági 
jelentést, 
- intézkedéseirıl beszámol a taggyőlésnek, 
- képviseli a Klubot a hatóságok és más szervezetek elıtt, 
- aláírási és utalványozási jogot önállóan gyakorol, 
- alkalmazott felvétele esetén gyakorolja a munkáltatói jogkört. 
 

V. 
A Klub jogképessége és képviselete 

 
A Klub, mint egyesület jogi személy, amelyet az Elnök önállóan képvisel. E jogkörét esetenként, vagy 
az ügyek meghatározott csoportjára nézve más személyekre is átruházhatja. 
 

VI. 
A Klub gazdálkodása 

 
A Klub a mindenkori pénzügyi és számviteli szabályoknak megfelelıen gazdálkodik a rendelkezésére 
álló javakkal a taggyőlés határozatai szerint. 
A Klub közhasznú mőködésével kapcsolatban keletkezett iratok nem titkosíthatók, azok az elnök 
tudtával betekinthetık. 
A Klub gazdálkodását a taggyőlés, két taggyőlés között az elnök irányítja. 
A Klub bevételei: 
- a tagok tagdíjbefizetései, 
- a pártoló tagok és pártoló jogi tagok anyagi támogatása, 
- a pályázatokon elnyert összegek, 
- egyéb bevételek (pl.: adományok, kamat stb.). 
A Klub nyereséget nem képez. A bevételek költségfelhasználáson felüli részét a II. fejezetben 
meghatározott közhasznú cél érdekében végzendı következı évi feladatokra fordítja. 
A Klub csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet 
gazdasági-vállalkozási tevékenységet. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a 
jelen alapszabályban rögzített tevékenységére fordítja. 
A közhasznú szervezet a vezetı tisztségviselıt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli 
hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı szolgáltatások, illetve az egyesület 
által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı juttatások kivételével 
- cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 
A Klub tartozásáért saját vagyonával felel. A tagok saját vagyonukkal a klub tartozásáért nem 
felelnek. 
 
Az egyesület a mőködésérıl, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl az üzleti év könyveinek 
lezárását követıen az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszőnés napjával, mint mérlegforduló 
nappal a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni. 
Az egyesület, mint közhasznú szervezet köteles a beszámolójával egyidejőleg közhasznúsági 
mellékletet is készíteni. A beszámolót és a közhasznúsági mellékletet köteles az adott üzleti év 
mérlegfordulónapját követı ötödik hónap utolsó napjáig „A civil szervezetek bírósági 
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról” szóló 2011. évi CLXXXI. törvényben 
meghatározott módon letétbe helyezni és közzétenni. 
A Klub a beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet saját honlapján is elhelyezi és a  közzétett 
adatok folyamatos megtekinthetıségét legalább a közzétételt követı második üzleti évre vonatkozó 
adatok közzétételéig biztosítja. 
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VII. 
A Klub megszőnése 

 
A Klub, mint egyesület megszőnik, ha 
- feloszlását a taggyőlés kimondja, 
- az arra jogosult szerv feloszlatja vagy megszőnését kimondja. 
 

VIII. 
Záró rendelkezések 

 
A Klub, mint egyesület mőködését, szervezetét érintı további kérdéseket külön szabályzatban is lehet 
rögzíteni. A szabályzat nem lehet ellentétes az alapszabállyal. 
Jelen alapszabály az egyesület 2012. július 15-én tartott taggyőlésének 6/2012. (VII.15) sz.  taggyőlési 
határozatával módosított és egységes szerkezetbe foglalt hatályos alapszabálya. 
Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv., valamint a 
Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. 
 
Pécs, 2012. július 15. 
 
 
   ______________________________ 
      elnök 
 
________________________________ 
 hitelesítı 
 
 
 
_________________________________ 
 hitelesítı 


