Egyesületi Alapszabály
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.
1.1. Az egyesület neve, székhelye:
Neve: Szent Hubertus Szituációs Lövészklub
Székhelye: 8600 Siófok, Szilfa utca 1.
1.2. Törvényességi felügyeletet ellátó szerv:
Somogy Megyei Főügyészség
AZ EGYESÜLET CÉLJA
2.
Az Egyesület célja sporttevékenység elősegítése.
Ezen belül:
Szabadidő- tömeg- és élsport kereteiben a sportlövészeti válfajok (szituációs lövészet,
vadász lövészet, pontlövészet) gyakorlása, népszerűsítése.
A sportlövészet iránt érdeklődő személyek széles köre számára megteremteni azokat
anyagi, technikai feltételeket, amelyek e sport műveléséhez szükségesek.
Az Egyesület tagjai számára az elméleti oktatás, valamint a sportlövészet gyakorlati,
edzésszerű képzésének megszervezése, biztosítása.
A sportlövészet szélesebb körben történő megismertetése érdekében rendezvények,
bemutatók szervezése.
Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás bel- és külföldi hasonló céllal létrejött szervezetekkel,
közös versenyek szervezése, lebonyolítása, azokon való részvétel.
Az egyesület nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljainak elérése érdekében szervezi
tagjai tevékenységét.
Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.
EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE
3.
Az Egyesület tagja lehet minden olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit
magára nézve kötelezőnek elfogadja, és kötelezettséget vállal az egyesületi célok
megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére. A tagsági viszony
létesítését kérő tag az egyesület elnökéhez köteles belépési nyilatkozatot eljuttatni. Az
elnökségnek a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül kell döntését a tagfelvételi
kérelem tárgyában meghozni. A tagsági viszony az elnökség egyhangú döntésével – az
elnökség döntésének napjától - jön létre. A tagfelvételt elutasító határozat ellen 15 napon
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belül a közgyűléshez lehet fordulni. A belépő új tagnak nyilatkozni kell arra vonatkozóan,
hogy az alapszabályt megismerte, a tagdíjfizetési kötelezettséget vállalja.
Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki
adományaival segíti az Egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni. A
pártoló tag a tagságáról az egyesület elnökségéhez eljutatott írásbeli nyilatkozatával
lemondhat. A tagsági viszony a bejelentés napján szűnik meg. A pártoló tagok felvétele
tárgyában az elnökség jogosult dönteni, pártoló tag tagsági viszonya az elnökség döntésével
egyidejűleg jön létre.
Az Egyesület Közgyűlése „tiszteletbeli tag”-gá választhatja azt a személyt, aki – az
Alapszabály, illetve az Etikai Szabályzat rendelkezéseinek betartása mellett – támogatja az
Egyesület tevékenységét, fejlődését és munkássága példaértékű az Egyesület tagsága számára.
A tiszteletbeli tag tanácskozási joggal részt vehet Közgyűlés munkájában, megilletik
mindazon jogok, kedvezmények, amelyek a rendes tagokat, tagdíjfizetési kötelezettsége nincs.
A tiszteletbeli tag a Közgyűlésben szavazati joggal nem rendelkezik. A tiszteletbeli tag
tagsági viszonyát – ha arra érdemtelenné válik – a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozott
határozatával megszüntetheti.
Az egyesületi tagság megszűnik:
- a tag halálával,
- kilépésével,
- kizárással,
- a tagdíj befizetésének elmulasztásával. Amennyiben a tag az elnök által tértivevényes
levélben vagy írásban – az átvételt igazolható módon - közölt felszólítás ellenére, a
tagdíjat a határidő lejárta után 3 hónapig nem fizeti be. A tagdíj nemfizetése miatt a tag
törléséről a megszüntető határozatot az elnökség hozza. A határozatot az érintett taggal
tértivevényes levél útján köteles közölni, melynek tartalmaznia kell a jogorvoslati
lehetőséget, miszerint a határozat ellen a közlést követő 15 napon belül a közgyűléshez
írásban benyújtott fellebbezéssel élhet. A közgyűlés által hozott tagdíj nemfizetése miatti
megszüntető határozatot is tértivevényes levélben kell közölni az érintettel. A
tagdíjfizetést elmulasztó tag tagsági viszonya a tagdíj nem fizetés miatt hozott elnökség
általi megszüntető határozat jogerőre emelkedésének napján szűnik meg. Fellebbezés
benyújtása esetén, ha a közgyűlés az elnökség által hozott megszüntető határozatot
helybenhagyja, a közgyűlés által hozott megszüntető határozathozatal napján szűnik meg
a tag tagsági viszonya.
4.
A kilépést írásban kell közölni az Egyesület Elnökével, a kilépő tag tagsági viszonya az
írásbeli bejelentés napján szűnik meg.
5.
A közgyűlés titkos, minősített szótöbbséggel (jelenlévők kétharmadának szavazatával)
meghozott határozattal kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, aki az Alapszabály, illetve az
Etikai Szabályzat rendelkezései ellen súlyosan vét.
A kizárás tárgyában a közgyűlés jár el. A határozatot az érintett taggal tértivevényes levél
útján köteles közölni a közgyűlés, melynek tartalmaznia kell a jogorvoslati lehetőségeket,
miszerint a határozat ellen a kézhezvételt követő 30 napon belül bírósági felülvizsgálatot
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kérhet. A kizárt személy tagsági viszonya a közgyűlési határozat jogerőre emelkedése napján,
illetve bírósági jogorvoslat benyújtása esetén, ha a bíróság a közgyűlés által hozott kizáró
határozatot helybenhagyja, a közgyűlés által hozott kizáró határozathozatal napján szűnik
meg.
A kizárási eljárás kezdeményezésére mindegyik tag jogosult. A kizárási eljárást a másik tag
illetve pártoló tag ellen – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – akkor
kezdeményezheti a tag, ha a másik tag vagy pártoló tag magatartásával az egyesület érdekeit
súlyosan sérti, illetve az Alapszabály, vagy az Etikai Szabályzat rendelkezései ellen súlyosan
vét. A kizárás tárgyában tartott közgyűlésről a kizárási eljárás alá vont tagot tértivevényes
küldeményben vagy írásban, az átvételt igazolható módon kell értesíteni úgy, hogy az
értesítést az érintett legalább a közgyűlést megelőzően 8 nappal korábban kézhez vegye. A
kizárás tárgyában a közgyűlés az érintett távollétében is megtartható, ha az érintett értesítése
szabályszerű volt, és írásban távolmaradását nem mentette ki, vagy írásban kérte a kizárási
eljárás távollétében történő lefolytatását. Az érintett a védekezését a kizárás tárgyában tartott
közgyűlésen szóban vagy legkésőbb a közgyűlés időpontjáig írásban terjesztheti elő.
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
6.
Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az Egyesület
közgyűlésének döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja.
Tisztségviselőül bármelyik tag megválasztható.
Az egyesület pártoló tagja, valamint a tiszteletbeli tag jogosult az egyesület közgyűlésein,
rendezvényein részt venni, ott javaslattételi és felszólalási joga van, azonban szavazati joga
nincs. Köteles az egyesület jó hírnevét fenntartani és magatartásával azt nem rontani.
7.
Az Egyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat
megfizetni minden év március 31. napjáig előre esedékesen, továbbá köteles tevékenyen
közreműködni az egyesületi célok megvalósítása, a közgyűlés által meghatározott konkrét
programok végrehajtása érdekében.
AZ EGYESÜLET SZERVEI: KÖZGYŰLÉS ÉS TISZTSÉGVISELŐK
8.
Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely az
Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A közgyűlést az Elnök hívja össze. A
közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók
elküldése és a közgyűlés napja között legalább tizenöt nap időköznek kell lennie. Szükség
szerint de legalább ötévente rendes közgyűlést kell tartani. Rendkívüli közgyűlést kell tartani,
ha legalább a tagok egyharmada azt - a cél megjelölésével - igényli, vagy a tisztségviselők
bármelyike azt szükségesnek tartja.
A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint a fele jelen van. Ha a közgyűlés nem volt
határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a
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jelenlévők számától függetlenül határozatképes, melyre a tagokat az eredeti meghívóban
figyelmeztetni kell.
A Közgyűlés - eltérő rendelkezés hiányában - határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt
szavazással hozza.
Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik a tisztségviselők, ügyintéző és képviselő szervek
megválasztása és éves beszámolójának elfogadása, az alapszabály jóváhagyása és módosítása,
az évi költségvetés megállapítása, az éves tagdíj mértékének meghatározása, valamint az
Egyesület más Egyesülettel való egyesülésének, illetőleg feloszlásának a kimondása. Az
alapszabály jóváhagyásához és módosításához, más egyesülettel való egyesülés, valamint az
egyesület feloszlásának kimondásához a közgyűlés minősített szótöbbséggel (jelenlévők
kétharmadának szavazatával) meghozott határozata szükséges.
9.
Az Egyesület képviselő szervei:
Az Egyesület képviseletét a Közgyűlés által választott 3 főből álló Elnökség látja el.
A közgyűlés az Elnökség tagjait, az elnököt, és az elnökhelyetteseket 5 évre választja. A
tisztségviselők újraválaszthatók. A közgyűlés Karádi Ferenc 8600 Siófok, Szilfa utca 1.
szám alatti lakost elnöknek, Szekeres Lajos 8630 Balatonboglár, Mikszáth Kálmán utca 18.
szám alatti lakost és Törő Péter 7400 Kaposvár, Bem utca 52. szám alatti lakost
elnökhelyettesnek választotta.
Az Elnökség jogosult dönteni az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető
jogok vállalásáról – a közgyűlés illetve tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség
mellett.
Az Elnökség mindhárom tag jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség szükség szerint –
de legalább évente egyszer – tart ülést, melyet az elnök hív össze. Az Elnökség ülésére
minden tagot, valamint – ha van – a tiszteletbeli elnököt a napirend közlésével kell meghívni
úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie.
Bármely az Elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint
meg kell hívni.
Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt
szavazással hozza.
Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
- az Egyesület ügyeinek vitele, tevékenységének szervezése
- az éves költségvetés lehetőség szerinti végrehajtása
- az ügyrend elfogadása,
- az etikai szabályok elfogadása,
- a tagfelvétel és annak nyilvántartása,
- az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki
beszámolókba, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba való betekintés biztosítása az
érdeklődők részére,
- döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe.
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Az Elnök jogai és kötelességei:
- Intézi a működésből adódó operatív és koordinatív feladatokat
- a Közgyűlést és az Elnökség ülését bármikor összehívhatja,
- a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja,
- a kiadások számláit ellenőrzi,
- kiadja a megbízólevelet a pénzügyek intézéséhez,
- megköti a szerződéseket harmadik személyekkel,
- a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell venni, a Közgyűlés határozatainak
megfelelően kell az intézkedéseket megtennie,
- a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelését, illetve
felhasználását ellenőriznie kell,
- az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációkat ellenőrzi.
Az elnökhelyettes jogai és kötelességei:
- az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesítheti az elnököt,
- az elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes hatáskörű
helyettesítéshez a Közgyűlés hozzájárulása is szükséges.
10.
A Közgyűlés az arra érdemes, az elnöki tisztséget legalább 10 évig betöltő tag részére
„Tiszteletbeli Elnök” címet adományozhat.
A Tiszteletbeli Elnök jogosult az elnökség ülésein tanácskozási joggal részt venni,
véleményével, javaslataival az elnökség munkáját segíteni.
A Közgyűlés a Tiszteletbeli Elnök címet visszavonhatja, ha arra a cím viselője érdemtelenné
vált. A Tiszteletbeli Elnöki cím automatikusan megszűnik a címet viselő tag tagsági
viszonyának megszűnésével, továbbá ha a cím viselőjét ismét az Egyesület Elnökének
választja a Közgyűlés.
11.
Mind a közgyűlés, mind az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A
jegyzőkönyvet az Elnökség minden jelenlévő tagja, közgyűlés esetén az elnökség egy tagja, a
jegyzőkönyvvezető, valamint további erre kijelölt két tag (jegyzőkönyv hitelesítő) írja alá.
12.
Az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait az elnök kezeli. Az Elnökség jogosult
akár a tagok közül, akár kívülálló személyt pénztárosi, könyvelési teendők ellátásával
megbízni. A pénztáros részére díjazás állapítható meg.
AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE
13.
Az Egyesület képviseletére az elnök, és két elnökhelyettes jogosultak oly módon, hogy az
elnök képviseleti joga önálló, míg az elnökhelyettesek képviseleti joga együttes, tehát az
érvényességhez a két elnökhelyettes együttes aláírása szükséges.
A közgyűlés által 5 évre megválasztott képviselők neve: Karádi Ferenc (elnök), Szekeres
Lajos (elnökhelyettes), Törő Péter (elnökhelyettes).
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AZ EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA
14.
A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az Egyesület
vagyonát képezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az Egyesületi tagság bármilyen módon
történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.
Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból,
illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik. Az Egyesület,
gazdálkodása során nyereségre nem törekszik. Az egyesület tagjai 6.000,- Ft, azaz Hatezer
forint tagdíjat kötelesek évente az egyesületnek tagdíj jogcímén megfizetni. Az új belépő tag
egyszeri hozzájárulásként 20.000,- Ft, azaz Húszezer forint belépési díj megfizetésére köteles.
Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület tartozásaiért saját
vagyonával felel. A tagok vagyoni felelőssége csak esedékes tagdíjbefizetésükre terjed ki. Az
egyesület megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyon
hovafordításáról nem rendelkeznek, továbbá ha az egyesület bírósági feloszlatással szűnik
meg vagy a bíróság a megszűnését állapítja meg, a hitelezők kielégítése után fennmaradó
vagyon állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű sportcélra kell fordítani.
VEGYES RENDELKEZÉSEK
15.
Az Alapszabály az elfogadása napján lép hatályba, egyidejűleg az alakuló közgyűlés által
1995. szeptember 20-án jóváhagyott Alapszabály hatályát veszti.
16.
Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól
támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat,
továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott a választásokon, és a
továbbiakban sem fog.
17.
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.
törvény, másrészt a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadók.
Ezt az alapszabályt az Egyesület 2011. január hó 24. napján összehívott közgyűlésen fogadta
el

Kelt: 2011. január 24.
…………………………….
Egyesület elnöke
Karádi Ferenc
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