A KERÉKPÁROS MAGYARORSZÁG SZÖVETSÉG EGYSÉGES SZERKEZETBE
FOGLALT ALAPSZABÁLYA
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
A Kerékpáros Magyarország Szövetség (a továbbiakban: Szövetség), a Magyarországon működő,
a 2011. évi CLXXV. Törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény alapján létrehozott és a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően működő
társadalmi szervezet.

2. §
A Szövetség neve:
Rövidítése:
Angol elnevezése:

A Szövetség székhelye:

Kerékpáros Magyarország Szövetség
KMSZ
Cycling Hungary Alliance (rövidítése: CHA)

8230 Balatonfüred, Rizling u. 4.

A Szövetség működési területe:
Magyarország
A Szövetség jelvénye:
Felül piros alul zöld téglalapban fehér színű hajtómű, aminek a
hajtó karja a jobb felső sarok felé mutat alatta a Szövetség neve,
vagy rövidítése
A Szövetség pecsétje:
szabályos téglalapban a Szövetség jelvénye
A Szövetség alapításának éve: 2008
A Szövetség gazdálkodásának és közhasznú tevékenységének legfontosabb adatait internetes
honlapján hozza nyilvánosságra.
3. §
A Szövetség alapelvei
1.) Az egyesülési jogról és a közhasznúságról szóló törvény alapján működő önkéntesen
létrehozott, demokratikus önkormányzattal rendelkező, pártoktól független / támogatást nem
kap, és nem nyújt/, politikamentes társadalmi szervezet.
2.) Pártpolitikai tevékenységet nem folytat, országgyűlési képviselőjelöltet nem állít, és nem
támogat. Megyei, Fővárosi önkormányzati választásokon jelöltet nem állít.
3.) A Szövetség tevékenysége, rendezvényei, programjai nyilvánosak.
4..) A Szövetségszolgáltatásaiból a tagságon kívüli személyek, szervezetek is részesülhetnek, a
Szövetség által szervezett programokon részt vehetnek.

II. FEJEZET
A SZÖVETSÉG CÉLJAI, FELADATAI ÉS KÖZHASZNÚ CÉL SZERINTI
TEVÉKENYSÉGEI
4. §

A Szövetség céljai:

(1) A magyar kerékpáros társadalom fejlesztése, a Magyarországon kerékpárral közlekedők,
továbbá a kerékpárt egészség-megőrzési, rekreációs, turisztikai és szabadidősport céllal
használók számának, arányának növelése;
(2) A kerékpáros közlekedés és turizmus népszerűsítése, a bel- és külföldi kerékpáros
turisták számának, tartózkodási idejének növelése;
(3) A kerékpározáshoz kapcsolódó infrastrukturális (utak, létesítmények, szálláshelyek stb.)
fejlesztések kezdeményezése, valamint a közösségi közlekedés elősegítése.
(4) A biztonságos kerékpáros közlekedés elősegítése, ifjúság ismeretbeli (szemléletformálás,
képzés, oktatás, marketing) fejlesztése
5. §
A SZÖVETSÉG FELADATAI:
A Szövetség feladatai:
(1) Összehangolja a kerékpárt használók (közlekedők, turisták, rekreációs – sport céllal
kerékpározók) érdekeit képviselő szervezetek és a központi kormányzat, az
önkormányzatok, valamint a magánszféra szereplőinek célkitűzéseit és tevékenységét.
(2) A közös célkitűzéseknek megfelelő, a kerékpározáshoz kapcsolódó közép- és hosszú távú
fejlesztési programok kezdeményezése, megalkotásuk koordinációja és megvalósításuk
értékelése. A projekt előkészítő és megvalósító tevékenység kiterjed a kerékpáros
infrastruktúrafejlesztés, közlekedés, kerékpáros turizmus, a kerékpársport, rekreáció
valamennyi területére. A tevékenység nem terjed ki kerékpárforgalmi létesítmények
műszaki tervezésére, létesítésére, e területen pályázati rendszerek működtetésére.
(3) A kerékpározáshoz közvetetten kapcsolódó európai, kormányzati, regionális,
önkormányzati és a magánszféra programjainak, stratégiáinak kezdeményezésében,
előkészítésében való részvétel.
(4) A fejlesztési programok megvalósítását szolgáló, közösségi, szemléletformáló,
hálózatépítő, promóciós, információs és oktatási projektek kidolgozása, menedzselése,
megvalósítása a kormányzati, önkormányzati és magánszféra szervezeteinek bevonásával.
(5) Rendszeres szakmai fórumokat biztosít a kormányzati, önkormányzati és magánszféra
szervezeteinek részvételével annak érdekében, hogy a törvényhozó hatalom felé közös
szakmai álláspontot alakítsanak ki és képviseljenek.

(6) Kapcsolatot létesít és tart fenn a hasonló célú külföldi és nemzetközi szervezetekkel.
(7) Az Szövetség a fenti feladatok ellátása érdekében honlapot, ügyfélszolgálati irodát és
információs vonalat működtethet, amelyek közhasznú információkat nyújtanak a saját,
valamint a tagszervezetek működéséről.
6. §

A Szövetség közhasznú szervezetként működik, közhasznú cél szerinti tevékenységei:
A Szövetség cél szerinti tevékenysége során az alábbi, jogszabály által meghatározott és a
jogszabály alapján az állam, vagy helyi önkormányzat által elvégzendő közfeladatok
megvalósításában vesz részt. A Szövetség aktívan részt vesz a helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Ötv.) 13. (1) bekezdése szerinti sport és ifjúsági ügyek
ellátásában, a helyi, így különösen Balatonkenese területén a fiatalok
sportfoglalkoztatásában. Ehhez kapcsolódóan a helyi önkormányzat fenti feladatkörébe
tartozó kulturális és szabadidős rendezvényeket szervez, illetőleg részt vesz a helyi,
valamint egyúttal a fővárosi önkormányzati és állami szervezésű, a fenti
tevékenységekhez kapcsolódó rendezvényeken.
A Szövetség a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sport törvény) 49. § b),
c), és e) pontjaiban foglalt közfeladatokat lát el, így többek között gondoskodik a
mindennapos testedzés feltételeinek megteremtéséről, elősegíti az egészséges életmód és
a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtését, részt vesz a versenysport, az
utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, a főiskolai-egyetemi sport, a szabadidősport
és a fogyatékosok sportja, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott sportfeladatok
finanszírozásában. Ugyancsak a Sport törvény 49. §-ban meghatározott, részben az
állami, részben a helyi önkormányzatok által elvégzendő közfeladatok körében az
esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok
sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportját,
korlátozza a sport önveszélyeztető, káros megnyilvánulását és ellenőrzi a doppingtilalom
betartását, ösztönzi a sportpiac kialakulását és működését.
A Szövetség az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban Ectv.) 34.
§ (1) bekezdés b) pontja alapján gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú
vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem
veszélyeztetve végez; az Ectv. 34. § (1) bekezdés c) pontja értelmében gazdálkodása
során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú
tevékenységére fordítja; továbbá az Ectv. 34. § (1) bekezdés d) pontjának megfelelően
közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.
A Szövetség célszerinti tevékenységével felvett közhasznú szolgáltatásaiból a Szövetség
tagjain kívül – a hatályos jogszabályokban és az Szövetség alapszabályában és egyéb
bárki által megismerhető szabályzataiban foglaltak betartása mellett – minden
természetes személy jogi, vagy jogi személyiség nélküli szervezet részesülhet.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 3:63. § (3)
bekezdésének megfelelően az szövetség az szövetségi cél megvalósításával közvetlenül
összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
A Szövetség a fenti céljai elérése érdekében és a jelzett közhasznú célfeladatok keretében
az Alapszabály 5. §-ban meghatározott feladatokat végzi.
III. FEJEZET
A SZÖVETSÉG TAGSÁGA
7. §
A tagsági jogviszonyok fajtái
A Szövetség tagja az öt megillető jogok és kötelezettségek alapján lehet:
1. rendes tag,
2. pártoló tag.
1. Rendes tag lehet minden, az egyesülési jogról szóló, , a kerékpáros közlekedés, sport,
rekreáció területén működő, törvényesen bejegyzett jogi személy, amelynek képviselője
írásban nyilatkozik arról, hogy elfogadja a Szövetség Alapszabályát, az abban foglalt
kötelezettségeknek eleget tesz és tevőlegesen részt vesz a Szövetség céljainak
megvalósításában.
2. ,Pártoló tag lehet minden természetes és jogi személy, vagy más szervezet, amely elfogadja a
Szövetség Alapszabályát, a Szövetséget adományával, munkájával vagy tagsági díj fizetésével
támogatja és amelynek tevékenysége nem ellentétes a Szövetség céljaival. A Szövetség és a
pártoló tag együttműködésének részleteit külön írásbeli megállapodás rögzíti.
8. §
A tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése
1.)

A Szövetségbe való belépés ill. a kilépés önkéntes.

2.)
A Szövetségi tagság felvétellel keletkezik. A felvételi kérelmet az Elnökséghez kell
benyújtani.
3.) A tag- és pártoló tag felvétel kérdésében a Szövetség elnöksége az illetékes és azt a Közgyűlés
hagyja jóvá..
4.) A Szövetségi tagság kilépéssel, törléssel, kizárással, továbbá pártoló tag esetén elhalálozással
szűnhet meg.
5.)

A tag a kilépési szándékát az Elnökséghez benyújtott írásbeli nyilatkozattal jelentheti be.

6.) Törléssel szűnik meg a rendes tagság, illetve a pártoló tagság azokban az esetekben, amikor a

tag jogutód nélkül megszűnt. ha a tag a tagdíjfizetéssel hat hónapot meghaladóan
késedelembe esik és kötelezettségének az erről szóló írásbeli felszólítás kézhezvételét követő
15 napon belül sem tesz eleget.
7.) Kizárással szűnik meg a rendes, illetve a pártoló tagság akkor, ha a tag a jelen Alapszabály
szerinti, vagy írásbeli nyilatkozatban vállalt kötelezettségének, az Elnökség kétszeri,
póthatáridőt tartalmazó írásbeli felszólítása ellenére, saját hibájából, nem tesz eleget.
Kizárással szűnik meg a tagság abban az esetben is, ha a tag egyébként súlyosan megsérti a
Szövetséget illetve a vonatkozó jogszabályokat, továbbá a saját Alapszabályát oly módon,
hogy az a Szövetség érdekeivel is ellentétes.
8.) A z

elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel
kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, aki jelen
alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát
súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.
Kizárható a tag akkor is, ha hat hónapon kere sztül
elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének
elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a
legalább hat hónapos mulasztás elteltét követően az
elnökség
írásban
–
póthatáridő
tűzésével
és
a
jogkövetkezményekre,
azaz
a
kizárásra
történő
figyelmeztetéssel
–
felszólította
a
tagdíjhátralék
teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is
eredménytelen maradt.
A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv
kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A kizárási
eljárásban a tagot az elnökség ülésére meg kell hívni,
azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása
ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a
határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani
kell számára a védekezési lehetőséget. Az ül ésen a tag
képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását
kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással
kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás
alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a
jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség
a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás
megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8
napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.
A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi
határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül
az
egyesület
közgyűléséhez
fellebbezéssel
élhet.
A
közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő
ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A
közgyűlés
határozatát
annak
meghozatalakor
szóban
kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is

közli az érintett taggal.
9.) A szövetség tagjairól, pártoló tagjairól a szövetség ügyintéző szerve nyilvántartást vezet.
9. §
A tagok jogai
1.)

A rendes tagok jogai és kötelezettségei:
A Szövetség rendes tagjai képviselőjük útján:
a) részt vehetnek a Szövetség tevékenységében és rendezvényein, igénybe vehetik a Szövetség
szolgáltatásait,
b) részt vehetnek a Közgyűlés határozatainak meghozatalában,
c) választhatnak és választhatóak a Szövetség szerveibe,
d) észrevételeket, javaslatokat tehetnek, illetőleg véleményt nyilváníthatnak a Szövetség,
valamint szerveinek működésével kapcsolatban.,
e) ajánlásokat tehetnek a Szövetség tevékenységét és a Szövetség szerveit érintő kérdések
megtárgyalására,
f) tájékoztatást, felvilágosítást kérhetnek a Szövetség működésével kapcsolatban.

2.)

-

A pártoló tagok jogosultak:
részt venni a Szövetség tevékenységében és rendezvényein, igénybe vehetik a Szövetség
szolgáltatásait,
jogosultak tanácskozási joggal részt venni a Szövetség Közgyűlésén,
észrevételeket, javaslatokat tehetnek, illetőleg véleményt nyilváníthatnak a Szövetség,
valamint szerveinek működésével kapcsolatban.
10. §
A tagok kötelezettségei

1.)

2.)

A Szövetség rendes tagjainak kötelezettségei:
- a Szövetség Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a Szövetség szervei által
hozott határozatoknak a megtartása;
- tevékeny részvétel a Szövetségi célkitűzések megvalósításában;
- az éves tagdíj határidőben történő befizetése. A tagdíjat minden évben a rendes
közgyűlés napjáig, új tagok esetén az arányos tagdíjat a tagsági jogviszony keletkezésével
egyidejűleg kell megfizetni;
- a Szövetség erkölcsi támogatása és a Szövetség céljaival, feladataival, értékeivel való
azonosulás.

A pártoló tagok kötelezettségei:
- a Szövetség Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a Szövetség szervei által
hozott határozatoknak a megtartása;
- a külön megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése;
- Szövetség erkölcsi támogatása és a Szövetség céljaival, feladataival, értékeivel való
azonosulás.

IV. FEJEZET
A SZÖVETSÉG MŰKÖDÉSE ÉS SZERVEZETE
11. §
A Szövetség szervei:
a) Közgyűlés,
b) Elnökség,
c) Felügyelő Bizottság,
d) Bizottságok,
e) Titkárság
V. FEJEZET
A KÖZGYŰLÉS
12. §
1.)
2.)

A Szövetség legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a Szövetség tagjainak összességéből áll.
A Közgyűlés ülése nyilvános, azon megfigyelőként bárki részt vehet.
13. §
A Közgyűlés összehívása

1.)

A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. Minden negyedik évben tisztújító
Közgyűlést kell tartani.

2.)

A közgyűlésre meghívandó tagok, pártoló tagok, nyilvántartását és kiértesítését a
Szövetség elnöksége végzi.

3.)

Rendkívüli közgyűlést kell tartani a jogszabályban meghatározott esetekben,
továbbá, ha a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban
kezdeményezi, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja. A
rendkívüli közgyűlés összehívására irányuló indítványt a tervezett napirendi
pontok megjelölésével az Elnöknek kell megküldeni, aki az általa kijelölt elnökségi
tag útján 10 napon belül köteles a szövetség tagnyilvántartásában rögzített és
valamennyi tag által bejelentett e-mail címekre történő megküldéssel e-mail útján
gondoskodni a rendkívüli Közgyűlés összehívásáról.

.
4.)

A Közgyűlésre szóló meghívót az Elnök a hely, az időpont és a napirendi pontok
közlésével legalább 15 nappal a Közgyűlés időpontja előtt megküldi a tagok részére,
továbbá a Szövetség honlapján közzéteszi. A meghívóban közölni kell a megismételt
Közgyűlés időpontját és helyszínét is, arra az esetre, ha az eredeti időpontban megtartott
Közgyűlés nem határozatképes. A megismételt Közgyűlést 15 napon belül kell
megtartani. A meghívóban fel kell hívni a tagok figyelmét arra, hogy a megismételt

Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes a meghívóban közölt
napirendi pontok tárgyában.
14. §
A határozathozatal
1.)

A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több mint 50%-a jelen van.
Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést újra össze kell hívni.

2.)

A Közgyűlés határozatait főszabályként nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza
meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

3.)

Kétharmados szótöbbség szükséges a Szövetség Alapszabályának módosításához,
továbbá a Szövetség feloszlásának vagy más szervezettel történő egyesülésének
elhatározásához.

4.)

A Közgyűlés titkos szavazással határoz a Szövetség tisztségviselőinek megválasztásáról,
továbbá azon kérdésekben, amelyeknél a szavazásra jogosultak legalább 1/3-a ezt
indítványozza.

5.)

A titkos szavazás menete:

I. Szavazatszámláló bizottság választása.
a) Jelölés a Szavazatszámláló bizottsági tagokra (2 fő) és a vezetőjére (1 fő)
b) Nyílt szavazás a Szavazatszámláló bizottság vezetőjére.
c) Nyílt szavazás a Szavazatszámláló bizottsági tagokra. A szavazásnál a többségi elv
érvényesül.
II. A Szavazatszedő bizottság vezetője ismerteti a szavazás menetét.
a) Jelölés / Ha a jelenlévők többsége megszavazza, a jelölt felkerül a jelölőlistára /
b) Szavazólista elkészítése. / szavazatszedő bizottság /
III. A szavazatszedő bizottság vezetője ismerteti az érvényes szavazást.
/ Többes jelölés esetén csak 1 név maradhat, a többit ki kell húzni. /
IV. A szavazatszedő bizottság kiosztja a szavazásra jogosultaknak a szavazólistát.
V. Szavazás. / Biztosítani kell a megfelelő zárt gyűjtőhelyet. pl.: doboz, láda stb. /
VI. A szavazatszedő bizottság zárt ülésen felbontja a gyűjtőládát és értékeli az eredményt.
Az értékelésnél a többségi elv érvényesül.
VII. A szavazatszedő bizottság vezetője ismerteti a tagsággal a szavazás kimenetelét
VIII. Érvénytelen szavazás esetén meg kell ismételni a szavazást. Érvényesnek az a szavazás
tekinthető melyben a szavazásra jogosultak 2/3-a érvényes szavazatot adott le.
A tisztségviselők megválasztása
A tisztségviselőket a közgyűlés 4 évre választja.
Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a leadott szavazatoknak 50 %-át +
egy főt megszerezte. Ha több jelölt esetén az első választási fordulóban egyik jelölt
sem kapta meg a megválasztásához szükséges szavazattöbbséget újabb választási

fordulót kell tartani, amelyben a két legtöbb szavazatot kapott jelölt vesz részt. Az
újabb választási fordulóban az a jelölt tekintendő megválasztottnak, aki a több
szavazatot kapta.
Szavazategyenlőség esetén a választást meg kell ismételni.
Összeférhetetlenség:
A közgyűlés tisztségviselői nem lehetnek rokoni, élettársi kapcsolatban egymással.
A közgyűlés tisztségviselője nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve az
egyesület könyvvizsgálója.
A közgyűlés tisztségviselője nem lehet az aki két éven belül olyan közhasznú
szervezetnél töltött be - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem
egyenlítette ki.
A közgyűlés tisztségviselői nem lehetnek közvetlen hozzátartozói az elnöknek és az
elnökség tagjainak.
Az összeférhetetlenségre a khtv. 8. és 9. szakaszai az irányadóak.
Két közgyűlés közötti időszakban az elnökségből illetve a felügyelő bizottságból
kiváló tagok helyébe a testület új tagokat javasolhat a közgyűlésnek megválasztásra.
Ez a jogkör nem terjed ki a Szövetség elnökének megválasztására.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
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 a jogi személynek nem tagja
vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet célszerinti juttatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, ill. az Szövetség
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott a létesítő okiratnak megfelelő célszerinti
juttatás.
6.) A Közgyűlésen a rendes tagok mindegyike egy-egy szavazattal rendelkezik.
7.) A Közgyűlés napirendjét az elnökség javaslata alapján a közgyűlés állapítja meg.
8.) Az évi rendes közgyűlésen az alábbi napirendeket kötelezően tárgyalni kell:
a) A szövetség tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása.
b) A felügyelő bizottság beszámolója.
c) A pénzügyi beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása.
d) A szövetség következő évi költségvetési tervezetének megállapítása.

9.) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni.
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlés döntéseinek tartalmát, időpontját, hatályát, az
elhangzott észrevételeket és javaslatokat,és a döntések támogatóinak és ellenzőinek számarányát.
A döntésekről írásban vagy szükség esetén telefonon, e-mail-ben kell értesíteni a tagságot és az
érintetteket.
A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és két, a közgyűlés elején
megválasztott személy hitelesíti.
A jegyzőkönyvet és a közhasznúsági jelentést bárki, előzetes kérés alapján megtekintheti a
Szövetség rendezvényeit a megfelelő sajtó útján közzéteszi
15. §
A Közgyűlés hatásköre

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) Az alapszabály, a szervezeti és működési szabályzat megállapítása és ezek módosítása.
b) A szövetség vezető szerveinek (elnökség, felügyelő bizottság) megválasztása,
felmentése és
visszahívása
c) Nemzetközi szervezetbe való belépés elhatározása.
d) A szövetség szakmai és pénzügyi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása.
e) A felügyelő bizottság beszámolójának elfogadása.
f) A szövetség évi költségvetése bevételi fő összegének és a kiadások költséghelyenkénti
előirányzat tervezetének megállapítása, valamint az éves gazdálkodásról szóló
beszámoló elfogadása az esedékesség évében.
g) A közhasznúsági jelentés jóváhagyása;
h) A Szövetség szervei által hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálása;
i) A tagsági díj, illetőleg a pártoló tagi hozzájárulás legkisebb összegének meghatározása.
j) A Szövetség feloszlásának, vagy más társadalmi szervezettel való egyesülésének, ill.
más szervezetbe, szövetségbe való belépésének vagy onnan való kilépésének
elhatározása;
k) Az Elnökség határozatai elleni fellebbezések elbírálása;
l) Döntés minden olyan kérdésben, amelyet valamely tag a Közgyűlés összehívása előtt
legalább 45 nappal az Elnökségen keresztül a Közgyűlés elé terjeszt.
m) Mindaz, amit jogszabály vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe
utal, illetőleg amelyeket a Közgyűlés saját hatáskörébe von.
VI. FEJEZET
AZ ELNÖKSÉG
16. §
Az Elnökség a Szövetség ügyintéző és képviseleti szerve, amely két Közgyűlés közötti időszakban
szervezi és irányítja a Szövetség tevékenységét. Az Elnökség a Szövetség működését érintő

valamennyi kérdésben döntésre jogosult, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint
a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak.
17. §
Az Elnökség tagjai
Az Elnökségnek az elnökkel együtt 3 tagja van. Az Elnökség tagjait: elnökét, alelnökét és egy
elnökségi tagot a Közgyűlés négy évre titkos szavazással választja meg. A megbízatás a
megválasztott személyek elfogadó nyilatkozatával jön létre.
Az Elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízatásként látják el, de tevékenységükkel
összefüggésben költségtérítésben részesülhetnek.
Az Elnökség tagjainak megbízatása megszűnik:
- a mandátum lejártával;
- visszahívással;
- lemondással;
- elhalálozással.
Az Elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók. Az Elnökség tagjának visszahívására az
Alapszabály illetve a Szövetség más szabályzatainak, határozatainak súlyos megsértése, továbbá a
tisztség betöltésére való alkalmatlanság esetén kerülhet sor.
18. §
Az Elnökség működése
1) Az Elnökség legalább negyedévente ülésezik az éves ülésterve alapján. Az Elnökség ülései
nyilvánosak. Az Elnökség kizárólag akkor jogosult zárt ülést elrendelni, ha a személyes adatok,
illetve a személyiségi jogok védelme érdekében szükséges, illetve ha azt jogszabály kötelezővé
teszi.
Az elnökség maga állapítja meg munkatervét és az ügyrendjét.
2) Az üléseket az elnök hívja össze és vezeti. Az Felügyelő Bizottság elnöke, illetve tagjai
tanácskozási joggal az Elnökségi ülések állandó meghívottja. Az elnök köteles az Elnökség
bármelyik tagjának ill. a Felügyelő Bizottság elnökének írásbeli kérésére rendkívüli elnökségi ülést
összehívni.
3) Az Elnökség ülésére szóló meghívót az elnök az ülés időpontja előtt legalább 7 nappal e-mail
üzenetben küldi meg az Elnökség tagjainak és az egyéb meghívottaknak, továbbá a Szövetség
honlapján közzéteszi. A meghívóban meg kell jelölni az ülés helyét, időpontját és a
megtárgyalandó napirendi pontokat.
4) Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok kétharmada jelen van. Az
Elnökség valamennyi tagjának jelenléte szükséges az elnök személyéről történő döntéshez.
Határozatképtelenség esetén 15 napon belüli időpontra újabb Elnökségi ülést kell összehívni.

5) Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, 2 igen szavazattal hozza.
Az elnökségi ülésen szavazási kötelezettség áll fenn.
Az elnökség titkos szavazással hozhat határozatot a hatáskörébe tartozó bizottsági tisztségviselők
megválasztásakor, illetőleg bármely elnökségi tag kívánságára.
Az elnökségi ülések jegyzőkönyvének tartalmaznia kell az elnökség döntéseinek tartalmát,
időpontját, hatályát, az elhangzott észrevételeket, javaslatokat, és a döntések támogatóinak,
valamint ellenzőinek számarányát.
Az elnökség működésének dokumentumai a szövetség telephelyén megtekinthetők.
A szervezet a döntéseiről az érintetteket részben írásban, E-mailen és telefonon értesíti
19. §
Az Elnökség hatásköre
Az Elnökség hatáskörébe az alábbi tevékenységek tartoznak:
a) A Szövetség rendes és rendkívüli közgyűlésének összehívása.
b) A Szövetség törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása és felügyelete.
c) A közgyűlési határozatok végrehajtásának szervezése és a végrehajtás ellenőrzése.
d) A Szövetség működési és szervezeti szabályzatának kidolgozása és módosításának
kezdeményezése.
e) A Szövetség működésével kapcsolatos egyéb szabályzatok megállapítása és módosítása
valamint a zavartalan működéshez szükséges határozatok meghozatala.
f) Bizottságok létrehozása, megszüntetése és beszámoltatása, működésük figyelemmel kísérése.
h) A lemondott vagy egyéb okból kivált elnökségi tagok és tisztségviselők helyére új személyek
javaslása.
i) A Szövetség éves programjának kidolgozása és a közgyűlés elé terjesztése.
j) Az évi költségvetés és a beszámoló összeállítása, kidolgozása.
k) Tagfelvételi kérelem elbírálása.
l) Önkéntesek foglalkoztatása
m) Más szervezetekkel való megállapodások tervezetének jóváhagyása.
n) Döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, az alapszabály, illetőleg a
közgyűlés a hatáskörébe utal
20. §
Az elnökségi tag jogai és kötelezettségei:
a) Az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel.
b) Észrevételek, javaslatok tétele a Szövetség működésével összefüggő kérdésekben.
c) Aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása, bármely elnökségi taggal együtt.
d) Felvilágosítás kérése a Szövetség működésével összefüggésben.
e) Javaslattétel rendkívüli közgyűlés vagy elnökségi ülés összehívására.
f) Megbízás alapján a Szövetség képviselete.
Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.
Összeférhetetlenség:

Az elnökség tagjai nem lehetnek rokoni, élettársi kapcsolatban egymással.
Az elnökség tagja nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve a Szövetség
könyvvizsgálója.
Az elnökség tagjai nem állhatnak munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban a Szövetséggel, ha a jogszabály másként nem rendelkezik.
Az elnökség tagja nem lehet az, aki két éven belül olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak
megszűnését megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről
szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki.
Az elnökség tagjai nem lehetnek közvetlen hozzátartozói az elnöknek és az elnökség tagjainak.
Az elnökség tagjai nem részesülhetnek a szövetség cél szerinti juttatásából.
Az elnökség tagjainak mindezekről írásban nyilatkozni kell.
6) Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a napirendet, a
megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, illetőleg a
hozott határozatokat, a döntést támogatók és ellenzők számarányát. Az Elnökség határozatairól
az érintett szerveket, valamint a Szövetség tagságát tájékoztatni kell. A határozatokat a Szövetség
honlapján 10 munkanapon belül közzé kell tenni.
7) Az Elnökség határozatai ellen a Közgyűléséhez lehet fellebbezni a honlapon történő
közzétételt követő 15 napon belül.
Az elnök feladatai és hatásköre:
a) Az elnökség üléseinek összehívása és vezetése.
b) A Szövetség képviselete az elnökség határozata alapján kijelölt elnökségi taggal

együtt.

c) Az alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és elnökségi határozatok
végrehajtásának felügyelete.
d) A szövetség elnökségi tagjai munkájának figyelemmel kísérése.
f) Aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása, bármely elnökségi taggal együtt.
A bankszámla feletti jogkört bármelyik elnökségi taggal együtt gyakorolja
g) Döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, az
elnökség, illetőleg a szövetség egyéb szerveinek hatáskörébe
h) Mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az alapszabály, illetőleg az
elnökség a hatáskörébe utal.
Az elnököt távolléte, vagy akadályoztatása esetén az alelnök, vagy az elnökség által arra
kijelölt elnökségi tag képviseli, kivéve azokat az ügyeket, amelyeket az elnökség neki
kizárólagosan meghatározott.
Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott csoportjára
nézve, az elnökség határozatával a Szövetség bármely tagjára eseti jelleggel átruházhatja.
VII. FEJEZET
A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
20.§

A Felügyelő Bizottság tagjai, elnöke
1) A Közgyűlés a Szövetség gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére Felügyelő
Bizottságot (a továbbiakban: FB) választ. Az FB-t az elnök és két tag alkotja, akiket a Közgyűlés 4
éves időtartamra választ meg.
2) Az FB tagjai:
a) a Szövetségben más tisztséget nem viselhetnek.
b) az FB tagsági jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket csak személyesen
gyakorolhatják.
3) Az FB tagság megszűnik, ha:
a) a megbízatás időtartama lejár,
b) a tagot a Közgyűlés visszahívja,
c) a tag a megbízatásról lemond,
d) a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezik,
e) a tag elhalálozik.
4) Az FB tagjának visszahívására az Alapszabály illetve a Szövetség más szabályzatainak,
határozatainak súlyos megsértése, továbbá a tisztség betöltésére való alkalmatlanság esetén
kerülhet sor.
5) Az FB azon tagja, akinek személyi körülményeiben olyan változás következik be a tagsági
viszony időtartama alatt, hogy emiatt a tagsági viszony nem tartható fenn, (pl.
összeférhetetlenség), köteles az FB elnökének, illetve a Szövetség elnökének a körülményei
változását haladéktalanul bejelenteni és tagsági viszonyáról írásban lemondani.
6) Az FB elnöke:
a) a Közgyűlés választja az erre vonatkozó szavazás eredményeként,
b) felelős az FB tevékenységének megszervezéséért, koordinálásáért, a működés feltételeinek
megteremtéséért,
c) javaslatot tehet általános megbízatású helyettes megválasztására, akadályoztatása esetére,
d) jogosult eseti helyettest kijelölni az FB ülésének levezetésére,
e) gondoskodik az FB üléseinek összehívásáról,
annak levezetéséről, az ülésen elhangzottak írásba foglalásáról (emlékeztető, jegyzőkönyv,
stb.),
f) állandó meghívottként részt vesz a Szövetség Elnökségi ülésein, tájékoztatja az Elnökséget
az FB által végzett munkáról, a hozott döntésekről,
g) köteles figyelemmel kísérni az FB rendes- és rendkívüli ülésein hozott döntések
végrehajtását.
A felügyelő bizottságnak nem lehet tagja a szövetségben munkaviszonyban, vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló illetőleg gazdasági feladatokat ellátó
személy, továbbá az a személy, aki a szövetség elnökségének tagjával, vagy a szövetségnél
gazdasági feladatokat ellátó személlyel hozzátartozói kapcsolatban áll, ha a jogszabály
másként nem rendelkezik.
A felügyelő bizottság tagjai nem lehetnek egymásnak hozzátartozói.
21. §

A Felügyelő Bizottság feladatai, működése
1) Az FB feladatai:
a) a Szövetség működésének és gazdálkodásának ellenőrzése,
b) a pénzügyi terv, pénzügyi beszámoló, közhasznúsági jelentés felülvizsgálata,
d) az éves tevékenységéről szóló jelentés elkészítése,
e) a Szövetségi vagyon megóvásának érdekében szükséges intézkedések megtételének
ellenőrzése,
f) A Szövetség pénz és vagyonkezelésének vizsgálata.
g) A társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező
előírások betartásának ellenőrzése.
h) Tagdíjak befizetésének ellenőrzése.
i) Az éves költségvetés felülvizsgálata.
j) A gazdálkodás célszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének
évenkénti vizsgálata.
k) A bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése.
.
2) Az FB eljárási szabályai:
a) Az FB legalább évente egyszer ülésezik, ügyrendjét maga állapítja meg.
b) Az üléseket az FB elnöke hívja össze és vezeti. Az FB elnöke köteles az FB bármelyik
tagjának írásbeli kérelmére rendkívüli FB ülést összehívni.
Az ellenőrzések megkezdéséről a bizottság vezetője tájékoztatni köteles az elnököt.
Az ellenőrzés során a felügyelő bizottság a pénzügyi, gazdasági illetőleg a belső ellenőrzésre
vonatkozó szabályok szerint jár el.
Az ellenőrzés tapasztalatairól a bizottság elnöke - a vizsgálat befejezésétől számított 15
munkanapon belül - tájékoztatja az elnökséget.
Ha a vizsgálat szabálytalanságot, vagy rendellenességet állapít meg egyúttal ennek
megszüntetésére is fel kell hívnia a figyelmet.
A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását - az abban meghatározott határidőtől
számított 30 napon belül - a felügyelő bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi.
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges
intézkedéseket nem teszi meg köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet
ellátó szervet
c) Az FB ülésére szóló meghívót az FB elnöke az ülés időpontja előtt legalább 7 nappal e-mail
üzenetben küldi meg az FB tagjainak. A meghívóban meg kell jelölni az ülés helyét, időpontját
és a megtárgyalandó napirendi pontokat, s egyidejűleg meg kell küldeni az előterjesztéseket.
d) Az FB ülése határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen van. Határozatképtelenség
esetén 15 napon belüli időpontra újabb FB ülést kell összehívni.
e) Az FB határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
f) Az FB üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a napirendet, a
megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, illetőleg a
hozott határozatokat, a döntést támogatók és ellenzők számarányát. Az FB határozatairól az

érintett szerveket, valamint a Szövetség tagságát tájékoztatni kell és a határozatokat a
Szövetség honlapján 10 munkanapon belül közzé kell tenni.
3) Az FB működése:
a) Az FB tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Szövetség gazdálkodásával kapcsolatos
bármely iratba betekinteni, a Szövetség tisztségviselőitől tájékoztatást kérni. Az FB elnöke és
tagjai jogosultak tanácskozási joggal részt venni az Elnökség ülésén;
b) az FB köteles az Elnökséget, illetve a Közgyűlést tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
ba) a Szövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a Szövetség érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Elnökség illetve a Közgyűlés döntését
teszi szükségessé;
bb) a Szövetség vezető tisztségviselőinek felelősségét megalapozó tény merült fel;
c) a b) pontban meghatározott esetekben az Elnökség ülését, illetve a Közgyűlést az FB
indítványára annak megtételétől számított 30 napon belül össze kell hívni. E határidő
eredménytelen eltelte esetén az Elnökség, illetve a Közgyűlés összehívására a Felügyelő Bizottság
is jogosult;
d) Ha az Elnökség, illetve a Közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, az FB köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet
ellátó szervet.
VIII. FEJEZET
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS
22 §
Összeférhetetlenség a határozathozatalban és a tisztségviselésben

A Szövetség vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja az a nagykorú személy
lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem
korlátozták. Nem lehet a szövetség vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja az,
akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg
a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet
vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.
Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője,
felügyelőbizottsági tagja nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott
időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag az, akit eltiltottak a
vezető tisztségviselői tevékenységtől. A közhasznú szervezet megszűnését követő három
évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, 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, ill. az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetes tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt”.
„Az elnökségi és a felügyelőbizottsági határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
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 a jogi személynek nem tagja
vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
Nem minősül előnynek a Szövetség célszerinti juttatása keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, ill. a Szövetség által tagjának a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő célszerinti juttatás.
IX. FEJEZET
A TITKÁRSÁG
23. §
1) A Szövetség működésével kapcsolatos napi feladatok és adminisztratív teendők ellátására az
Elnökség titkárságot hoz létre. Az titkárság szervezetét, valamint az állandó feladatokat ellátó
alkalmazottak, illetve a rendkívüli vagy időszakos feladatokat megbízás keretében végző
személyek létszámát a főtitkár oly módon állapítja meg, hogy az biztosítsa a feladatok hatékony és
gazdaságos ellátását.
2) A működéshez szükséges költségeket az Elnökség az éves költségvetésben állapítja meg.
24. §
A főtitkár
1) A Szövetség hivatali szervezetének - a Titkárságnak – a vezetője a főtitkár.
2) A főtitkárt – az elnök javaslatára – az Elnökség nevezi ki és menti fel. Az egyéb munkáltatói
jogokat az elnök gyakorolja.

3) A főtitkár feladatai és hatásköre:
a. összehangolja az Elnökség, a munkacsoportok és a munkaviszonyban dolgozók munkáját;
b. szervezi a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtását;
c. előkészíti az Elnökség üléseit;
d. megbízás alapján képviseli a Szövetséget;
e. tájékoztatja a hírközlő szerveket a Szövetség tevékenységéről;
f. gondoskodik a Szövetségi nyilvántartások vezetéséről;
g. figyelemmel kíséri a Szövetséggel kapcsolatos jogszabályokat és biztosítja azok
végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi a Szövetségi határozatok módosítását;
h. előkészíti a Szövetség szerződéseit;
i. kapcsolatot tart az együttműködő szervekkel, szakmai partnerekkel;
j. a titkárság tevékenységéről beszámol a Közgyűlésnek, illetve az Elnökségnek.
X. FEJEZET
A BIZOTTSÁGOK
25. §
1) A Közgyűlés, illetve az Elnökség döntése alapján szakmai Bizottságok hozhatók létre, amelyek
feladata hogy adott szakterületen kidolgozzák a Szövetség által kialakítandó álláspontot, értékeljék
a kerékpározáshoz kapcsolódó önkormányzati, kormányzati, civil vagy magán kezdeményezéseket
és önállóan végrehajtsák a projekteket.
2) A Bizottság szakmai tevékenysége folyamatos, üléseiket szükség szerint tartják. Az
ülések nyilvánosak.
3) A Bizottság vezetőjét az Elnökség választja ki az Elnökség tagjai közül, ha nem vállalja el
közülük senki, külsős személyt is felkérhetnek erre.
4) A Bizottság vezetőjének feladata a Bizottság összehívása, az ülések levezetése.
5) A Bizottság vezetője az Elnökségnek köteles beszámolni az elvégzett munkáról.
A szövetség egyes szakfeladatainak eredményesebb megvalósítása érdekében, az elnökség állandó,
vagy ideiglenes bizottságokat hozhat létre és működtethet.
A bizottságok elnökét meghatározott időtartamra az elnökség jelöli ki, tagjait jóváhagyja.
A bizottságok az elnökség irányításával és felügyelete mellett - a szövetség munkaprogramjával
egyeztetett munkaterv alapján - öntevékenyen működnek.
A bizottságok javaslattételi, véleményezési, szervezési, - az elnökség által
jóváhagyott kérdésekben döntési - jogkörrel rendelkeznek.
A bizottságok működését a bizottság elnöke irányítja.
Az állandó bizottságok feladatait és hatáskörét a szervezeti és működési szabályzat határozza
meg.

A bizottságok tevékenységükről az elnökségnek számolnak be.
A bizottságok határozott, vagy határozatlan ideig működnek.
XI. FEJEZET
A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA
26. §
Vállalkozási tevékenység
1) A Szövetség vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak elérése érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez.
2) A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az Alapszabályában
meghatározott tevékenységre fordítja.
3) A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik.
4) A Szövetség kizárólag csak olyan vállalkozást alapíthat, olyan vállalkozásban vehet részt,
vagy olyan vállalkozást végezhet, amelynek alapján a felelőssége nem haladja meg vagyonának
mértékét.
5) Amennyiben a Szövetség befektetési tevékenységet kíván folytatni, befektetési szabályzatot
kell készíteni, amelyet a Közgyűlés fogad el.
27. §
Hitelek
A Szövetség váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve
vállalkozásának fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet
fel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel
törlesztésére nem használhatja fel.
28. §
Bevételek, ráfordítások
1) A Szövetségnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó
bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
2) A szövetség működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:
a) Tagsági díjak.
b) Párolótagi díjak.
c) Magán és jogi személyek támogatásai.
d) Rendezvények bevételei.
e) Állami, társadalmi és szövetkezeti szervek, illetőleg szövetségek által nyújtott támogatás.
a) az államháztartás alrendszereitől, vagy más adományozótól működési költségei és
programjai fedezésére, kapott támogatás illetve adomány,
b) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül
kapcsolódó bevétel,
f) Gazdasági, vállalkozási tevékenységből származó bevételek.

g) Reklám és jogdíj bevételek.
h) Pályázatokból származó bevételek,
a) Egyéb bevételek.
3) A Szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. A
Szövetség tagjai a Szövetség tartozásaiért - a befizetett tagdíjon túlmenően - saját vagyonukkal
nem felelnek.
29. §
A Szövetség vagyona
A Szövetség vagyona lehet:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

pénzeszköz (készpénz, bankbetét, folyószámlán lévő összeg);
követelés;
értékpapír
ingó- és ingatlan vagyon, amely a közhasznú tevékenységet szolgálja;
tőkerészesedés, de kizárólag olyan gazdasági társaságban, amelyben felelőssége vagyoni
betétje erejéig korlátozott; és azzal, hogy befektetési tevékenység nem veszélyeztetheti a
Szövetség likviditását;
(6) a Szövetség bevételeiből elkülöníthet olyan pénzügyi alapot, amely az Alapszabály szerinti
feladatai ellátását, likvid működését biztosítja.
XII. FEJEZET
A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE
30. §

1. A Szövetség jogutód nélkül megszűnik, ha
a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel
bekövetkezett;
c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
d) az arra jogosult szerv megszünteti;
feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.
2. A jogutód nélkül megszűnt jogi személynek a hitelezők kielégítése után fennmaradt
vagyona a jogi személy tagjait, tagság nélküli jogi személy esetén az alapítói jogok
gyakorlóit illeti meg olyan arányban, amilyen arányban ők vagy jogelődjük a jogi személy
javára vagyoni hozzájárulást teljesítettek.

3. A jogutód nélkül megszűnt jogi személy tagjai és alapítója a felosztott vagyonból való
részesedésük mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt jogi személy ki nem elégített
tartozásaiért.

4. A fenti okokon túl a szövetség jogutód nélkül megszűnik, ha az egyesület
megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt

nem határoztak meg; vagy a szövetség tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el
a tíz főt.
XIII. FEJEZET
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1) A Szövetség által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetőek.
2) A Szövetség közhasznú működésével kapcsolatban keletkezett iratai nem titkosíthatók, azok az
elnök vagy a főtitkár tudtával, előre egyeztetett időpontban megtekinthetők a Szövetség
székhelyén.
3) A Szövetség működéséről és szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint beszámolóiról
a székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán és honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.
4) A Szövetség működését, szervezetét érintő további kérdéseket szükség szerint külön Szervezeti
és Működési Szabályzatban kell rögzíteni, melynek kidolgoztatása az Elnökség feladata.

5) A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 2011. évi CLXV. törvény (Ectv.) rendelkezései
irányadók
Budapest, 2016. június 14.
Csikai Mária s.k.
elnök

Ellenjegyző ügyvéd aláírásával tanúsítja, hogy a jelen okirat megfelel a Kerékpáros
Magyarország Szövetség 2015. december 8-i, valamint a 2016. június 10-i közgyűlésén
elfogadott módosításoknak és az a közgyűlésen felolvasott, ott egyhangúlag elfogadott
szöveggel megegyező tartalmú, hatályos alapszabály. A módosításokat, kiegészítéseket
az egységes szerkezetbe foglalt alapszabály a 2015. december 8-i közgyűlésen elfogadott
módosítások kapcsán vastagon és dőlttel, a 2016. június 11-i közgyűlésen elfogadott
módosítást vastagon, dőlttel, aláhúzva és ritkítva szedett rendelkezései tartalmazzák. Az
egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt ellenjegyzem Budapesten, 2016. június 14.
napján:

