
Amatőr Kerékpáros Egyesületek Szövetsége 
ALAPSZABÁLYA 

 
Szövetségünk az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) és a 
Polgári Törvényköny (a továbbiakban: Ptk.) alapján működő, olyan önkéntesen létrehozott 
önkormányzattal rendelkező civil szervezet, amely az Alapszabályban meghatározott célra 
alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és célja elérésére szervezi tagjai tevékenységét. 

1) A SZÖVETSÉG NEVE:  Amatőr Kerékpáros Egyesületek Szövetsége 

2) A SZÖVETSÉG SZÉKHELYE:  1039 Budapest, Lukács György utca 4.  

3) A SZÖVETSÉG CÉLJA, FELADATAI:  
A szövetség célja az amatőr kerékpáros mozgalom népszerűsítése, amatőr kerékpár ver-
senyek szervezése, lebonyolítása, versenyeken való részvétel szakmai és anyagi biztosí-
tása, az amatőr kerékpárosok érdekképviselete, az amatőr kerékpározás határainkon túli 
elismertetése, nemzetközi kapcsolatok ápolása.  
A szövetség a fenti szövetségi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági 
tevékenység végzésére jogosult, gazdasági tevékenységet csak kiegészítő 
tevékenységként, céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, 
kizárólag másodlagosan végezhet. 
A szövetség feladatai: 
a) a szövetség fejlesztési célkitűzéseinek meghatározása és gondoskodás 

megvalósításukról, 
b) amatőr kerékpáros események szervezése, lebonyolítása, valamint más szervezetek 

által rendezett kerékpáros sportversenyeken, sporteseményeken, szabadidősport 
rendezvényeken való részvétel,  

c) az amatőr kerékpározás alapjainak szélesítése, 
d) a tervszerű működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése és 

biztosítása.  

4) A SZÖVETSÉG SZERVEZETE:  
a) A közgyűlés  

A szövetség legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, amely a tagok képviselőinek 
összessége. A közgyűlésen a szövetség valamennyi tagjának képviselője szavazati 
joggal  rendelkezik. A tagszervezeteket a közgyűlésen tagszervezetenként 1-1 fő 
képviselheti. Minden szavazásra jogosultat egy szavazat illeti meg. Szavazati jogát 
érvényesen az a képviselő gyakorolhatja, aki a szövetség tagjának bíróságon 
bejegyzett képviselője vagy a képviselő írásbeli meghatalmazásával rendelkező 
képviselője, és aki a közgyűlésen személyesen megjelenik és aláírja a jelenléti ívet. 
A tagnak legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig írásban be kell 
jelenteniük azt a személyt, aki képviselőként a tagot képviseli. 
A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező képviselők 
több mint 50%-a + 1 fő jelen van.  
A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Amennyiben egy 
szavazásra jogosult valamely ügyben nem szavazhat, őt a határozatképesség 
megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni. 
A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik, de szükség esetén bármikor 
összehívható. 
A közgyűlés akkor is össze kell hívni, ha  

a) azt a szövetség tagjainak 1/3-a az ok és a cél megjelölésével írásban kéri, 
megjelölve a napirendet, 

b) az elnöki tisztség megüresedése vagy az elnökség létszámának két főre 
csökkenése esetén, 
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c) azt az arra illetékes szerv elrendeli, 
d) a szövetség Elnökségének határozata alapján, 
e) egyéb, az Alapszabályban meghatározott esetben, különösen, ha az évi rendes 

közgyűlés az elnökség beszámolóját nem fogadja el, 
f) ha a szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, vagy a szövetség 

előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, 
g) ha a szövetség céljainak elérése veszélybe kerül. 
Az összehívásról az elnökségnek 30 napon belül gondoskodni kell! 
Az f-g) pontjában meghatározott ok miatt összehívott közgyűlésen a szövetség tagjai 
kötelesek az okot adó körümény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a 
szövetség megszüntetéséről dönteni. 

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
- az alapszabály megállapítása és módosítása 
- az évi költségvetés meghatározása 
- az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény rendelkezései szerint készített beszámoló elfogadása,  
- az ügyintéző szerv évi beszámolójának elfogadása 
- a szövetség átalakulásának, illetőleg feloszlásának kimondása  
- a szövetség elnökének, elnökhelyetteseinek titkos szavazással történő 

megválasztása, visszahívása /a szövetség elnökségét az elnök, és kettő 
elnökhelyettes alkotják/, 

- tagok felvétele, döntés a tagsági jogviszony megszüntetéséről (felmondás, 
kizárás), 

- döntés mindazokban az ügyekben, melyeket jogszabály, a szövetség alapszabálya 
a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 

A közgyűlés időpontját az elnökségnek legalább egy hónappal korábban meg kell 
állapítania, és annak helyéről, időpontjáról, napirendjéről a tagokat írásbeli, legalább a 
közgyűlést megelőzően 10 nappal kiküldött meghívóval az elnöknek értesítenie kell, 
annak érdekében, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben 
álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell a szövetség nevét és 
székhelyét. A közgyűlés a székhelytől eltérő helyre is összehívható, amennyiben a 
székhelyen a közgyűlés megtartására alkalmas tanácsterem nem áll rendelkezésre. A 
meghívót ajánlott levélként vagy az átvétel tényét visszaigazolható elektronikus 
levélként kell megküldeni. 
Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a közgyűlést el kell halasztani és az 
eredetileg kitűzött időponttól számított 8 napon belüli időpontra a megismételt 
közgyűlést össze kell hívni az általános szabályok szerint, amely közgyűlés az 
eredetileg kitűzött közgyűlés napirendi pontjaiban határozhat, ezen közgyűlés a 
megjelentek számától függetlenül határozatképes, amelyről a tagokat az eredeti 
meghívóban figyelmeztetni kell. 
A megismételt közgyűlés időpontját a szövetség elnöke az eredeti közgyűlés 
időpontját meghatározó meghívóban feltünteti, és a fentebb megfogalmazottakról a 
szövetség tagjait tájékoztatja. 
A közgyűlés napirendjét az elnökség állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé. A tagok 
által tett javaslatokat a közgyűlés időpontja előtt legalább egy héttel lehet benyújtani 
az elnökséghez, a napirend kiegészítésére vonatkozó kéréssel, a kiegészítési javaslat 
indoklásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó elnökség 
jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az elnökség nem dönt 
vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát 
megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 
A szövetség közgyűlése nyilvános. 
A szövetség közgyűlése döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, az Alapszabály 
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módosításához, valamint a szövetség céljának módosításához és a szövetség 
megszűnéséről szóló határozathozatalhoz a jelenlevő szavazásra jogosultak 
háromnegyedének "igen" szavazata szükséges, kivéve az elnökségi tagok nevének 
Alapszabályban történő rögzítését, módosítását, melyen a tisztségviselő választás 
eredménye külön Alapszabály-módosítás nélkül átvezethető.  
A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással hozza, kivételt képez ez alól a 
szövetség tisztségviselőinek (elnök, elnökhelyettesek) megválasztása és visszahívása. 
Egy jelölt esetén a közgyűlés nyílt szavazással is dönthet. 
A közgyűlési határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Szövetség 
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 szövetségnek nem tagja; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 

kapcsolatban áll; vagy 
a. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

A közgyűlést a szövetség elnöke vezeti. Amennyiben bármelyik szavazásra jogosult 
képviselő eltérő személyre tesz javaslatot a levezető elnöki tisztség ellátására, a 
közgyűlés egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt a levezető elnök személyéről. A 
közgyűlés elején a jegyzőkönyvvezető és hitelesítők személyén túl három tagból álló 
szavazatszámláló bizottságot kell választani. A szavazatszámláló bizottság tagjaira a 
jelenlévő szavazásra jogosult képviselők közül a közgyűlés levezető elnöke tesz 
javaslatot. A szavazatszámláló bizottság tagjairól a közgyűlés egyszerű többségi, nyílt 
szavazással dönt. 
A szövetség közgyűlésének döntéseit jegyzőkönyvbe kell foglalni. A jegyzőkönyvnek 
tartalmaznia kell a közgyűlésen elhangzottak lényegét, és a hozott határozatokat. A 
jegyzőkönyvet a közgyűlés által megválasztott személy vezeti, a közgyűlés levezető 
elnöke, a jegyzőkönyvvezető írja alá és két, a közgyűlés elején megválasztott tagi 
képviselő hitelesíti. A jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét a közgyűlés 
nyilvános szavazással választja meg. A hozott határozatokról az érintetteket harminc 
napon belül kell értesíteni. A közgyűlés határozatait az érintettekkel postai úton 
ajánlott küldeményként vagy az átvétel igazolására, visszajelzésére alkalmas 
elektronikus úton kell közölni. 
A vezető tisztségviselők választása, összeférhetetlenségi szabályok, kizáró okok: 

- A vezető tisztségviselőket a közgyűlés négy évre választja. Vezető tisztségviselő 
az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő feladatait 
személyesen köteles ellátni. 

- Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt 
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő 
hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő 
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 nem lehet. Az eltiltást 
kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, 
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. A vezető tisztségviselők 
nem lehetnek egymásnak hozzátartozói. 

- Jelölt lehet az a személy, aki a közgyűlésen egyszerű többségi szavazással a jelölő 
listára felkerül. A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először 
a szövetség elnökét, azt követően az elnökhelyetteseket kell megválasztani.  
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- Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a leadott érvényes szavazatok 
többségét megszerezte. Több jelölt esetén, ha az első választási fordulóban egyik 
jelölt sem kapta meg a megválasztásához szükséges szavazatot, újabb választási 
fordulót kell tartani. Az új választási fordulóban a legkevesebb szavazatot kapott 
jelölt, valamint az a jelölt, aki az érvényes szavazatok 15%-át sem kapta meg, már 
nem vesz részt.  

A közgyűlés által választott tisztségviselő - a megválasztásra vonatkozó szabályok 
alkalmazásával - visszahívható. A visszahívást a tagok 1/3-a kezdeményezheti.  A 
tisztségviselő visszahívható, ha a jelen Alapszabályban meghatározott feladatait nem 
teljesíti vagy tisztségviselőhöz méltatlan magatartást tanúsít vagy évente az 
összehívott elnökségi ülések több mint felén nem jelenik meg és távolmaradását 
alapos okkal nem menti ki. A tisztségvezetői pozíció megszűnik továbbá lemondással, 
elhalálozással, továbbá, ha a tisztségviselővel szemben a Ptk-ban vagy jelen 
alapszabályban meghatározott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok következik be.  
Amennyiben a szövetség az elnököt, az elnökhelyetteseket visszahívja, az erről szóló 
indokolással ellátott szövetségi közgyűlési határozatot igazolható módon a 
visszahívott elnöknek, elnökhelyetteseknek meg kell küldeni, aki vagy akik a 
szövetségi közgyűlési döntés ellen 30 napon belül bírósághoz fordulhatnak 
jogorvoslatért.  
Amennyiben a bíróság a közgyűlési döntést a visszahívással kapcsolatban hatályában 
fenntartja, az elnök, az elnökhelyettesek vezető tisztségviselő jogviszonya a szövetségi 
közgyűlési határozat napjával szűnik meg.  
Az elnökség visszahívása vagy lemondása esetén a bejelentéstől számított 30 napon 
belül közgyűlést kell összehívni, titkos szavazással meg kell választani a szövetség új 
vezetőségét.  
A szövetség vezető tisztségviselői a 2016. január 23. napján elfogadott Alapszabály-
módosítás időpontjában: 
Elnök: Szabó László 
Elnökhelyettesek: Szűcs György, Gyurján János 

b) Elnökség  
A szövetség tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban az elnökség, mint a 
szövetség ügyvezetését ellátó testület irányítja, amely elnökből és kettő 
elnökhelyettesből áll.  
A szövetséget a szövetség elnöke képviseli, akadályoztatása esetén a szövetség 
képviseletét bármelyik elnökhelyettes elláthatja.  
Az elnökség feladatai különösen:  

- a közgyűlés összehívása, 
- a szövetség törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása, 
- a közgyűlési határozatok végrehajtása és azok ellenőrzése, 
- a szövetség évi költségvetésének tervezése, benyújtása a közgyűlés elé,  
- a szövetség tagságának nyilvántartása,  
- új tagok nyilvántartásba vétele,  
- az éves beszámoló tervezetének elkészítése,  
- a szövetség szabályzatainak megállapítása és módosítása az Alapszabály 

kivételével, 
- döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, az Alapszabály vagy a 

közgyűlés az elnökség hatáskörébe utal. 
Az elnökségnek tagja az lehet, aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a 
cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és 
a közügyek gyakorlásától, a vezetői tisztségviselői tevékenység gyakorlásától nincs 
eltiltva, büntetlen előéletű, és 

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

c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve 
tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 

A szövetség elnöksége üléseit negyedévente tartja, de szükség esetén a szövetség 
elnöke az elnökséget bármikor összehívhatja.  
A szövetség elnökséget a szövetség elnöke hívja össze írásban meghívóval, a meghívó 
tartalmazza az elnökségi ülés helyét, időpontját, napirendjét. Az elnökségi ülés 
tervezett időpontját megelőzően az elnökségi tagok a meghívót 5 nappal korábban 
meg kell, hogy kapják. 
Az elnökség akkor határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van az elnökségi ülésen. 
Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a szövetség 
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 szövetségnek nem tagja; 
e. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 

kapcsolatban áll; vagy 
f. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

Az elnökségi ülésen jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök és a 
jegyzőkönyvvezető ír alá. A jegyzőkönyvet meg kell őrizni. A jegyzőkönyvnek 
tartalmaznia kell a napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott 
lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A hozott 
határozatokról az érintetteket 30 napon belül kell értesíteni. Az elnökség határozatait 
az érintettekkel postai úton ajánlott küldeményként vagy az átvétel igazolására, 
visszajelzésére alkalmas elektronikus úton kell közölni.  
Az elnökségi határozatokról feljegyzéseket kell vezetni, amelyeket a szövetség elnöke 
köteles lefűzve megőrizni.  

5) A SZÖVETSÉG TAGSÁGA  
A Szövetség tagjai az alapítók, valamint azok a Magyarországon bejegyzett kerékpáros 
egyesületek, civil szervezetek, akiknek a felvételét az Elnökség támogatja, a szövetség 
alapszabályát és céljait elfogadja, és legalább három szövetségi tag ajánlja a tag 
felvételét. A tag felvételéről – írásbeli felvételi kérelme alapján – az szövetség 
közgyűlése szótöbbséggel dönt. 
A közgyűlés dönt a tag felvételéről egyszerű szótöbbséggel hozott nyilvános szavazással, 
és a felvétel tárgyában hozott határozatát az érintettel írásban közli, tagfelvétel esetén a 
szövetség elnöksége a tagot nyilvántartásba veszi (Tagjegyzék).  
A tagok kötelesek a szövetség céljaira tagdíjat (vagyoni hozzájárulás) fizetni a szövetség 
által kibocsátott számla alapján a szövetség bankszámlájára történő átutalással vagy a 
házi pénztárba történő befizetéssel, a tagdíj mértékét a közgyűlés állapítja meg. A 
tagdíjak befizetéséről a szövetség elnöksége nyilvántartást vezet.  
A szövetség tagjának jogai és kötelezettségei:  

- képviselője útján részt vehet a szövetség tevékenységében és rendezvényein,  
- képviselője választhat és választható a szövetség elnökségébe,  
- részt vehet a szövetség tevékenységében és rendezvényein, 
- észrevételeket, javaslatokat tehet a szövetség működésével kapcsolatban,  
- részesülhet a szövetség által nyújtott kedvezményekben, igénybe veheti a szövetség 

szolgáltatásait 
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- köteles az alapszabályt és a szövetség határozatait betartani,  
- a szövetség célkitűzéseinek erkö1csi támogatása, tagdíjfizetés, sportszerű és 

bajtársias magatartás,  
- a szövetség vagyonának megóvása. 

Megszűnik a tagsági viszony a tag jogutód nélküli megszűnésével, a tagsági jogviszony 
közgyűlési határozattal történő felmondásával vagy a tag kizárásával. 
A tagsági jogviszony megszüntetése kérdésében az elnökség javaslatára a szövetség 
közgyűlése határoz. 
A közgyűlés az elnökség írásbeli előterjesztése alapján a tagsági jogviszonyt harminc 
napos felmondási idővel felmondhatja, amennyiben a tag tagdíjfizetési kötelezettségét az 
elnökség határozata alapján megküldött írásbeli felszólítás ellenére elmulasztja a 
felszólítás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül pótolni. A közgyűlési határozatot 
a taggal tértivevényes, írásban megküldött, az átvételt igazolható módon kézbesített 
levélben kell közölni. 
A szövetségből való kizárást csak abban az esetben lehet alkalmazni, ha a közgyűlés a 
tagot a tagságra méltatlannak nyilvánítja. Ebben az esetben a tag kizárásáról a közgyűlés 
határozattal dönt. Méltatlan a tagságra, aki elnökségi határozat alapján kapott írásbeli 
felszólítás ellenére ismételten olyan súlyosan a szövetség Alapszabályával ellentétes 
magatartást tanúsít, amellyel a szövetség alapvető céljait, tevékenységét veszélyezteti. 
A kizárás tárgyában tartott ülésről az érintett tagot, illetőleg jogi képviselőjét a közgyűlés 
időpontjától és helyéről írásban az átvételt igazolható módon akként kell értesíteni, hogy 
az értesítést legalább a kizárás tárgyában tartott közgyűlés kitűzött időpontját megelőzően 
8 nappal korábban kézhez vegye.  
A kizárással érintett tag, illetve képviselője a védekezését legkésőbb a kizárás tárgyában 
tartott közgyűlésen szóban, vagy legkésőbb a közgyűlés időpontjáig írásban terjesztheti 
elő.  
Amennyiben a kizárás tárgyában érintett tag, illetőleg képviselője szabályszerű értesítés 
ellenére nem jelenik meg, a kizárás tárgyában tartott ülés az érintett tag, illetőleg 
képviselője távollétében is megtartható, az eljárás érdemben lefolytatható.  
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. A kizárás tárgyában hozott 
határozatot tértivevényes, írásban megküldött, az átvételt igazolható módon kézbesített 
határozattal kell közölni.  
A tag kizárásáról, illetőleg a tagsági viszony megszűnéséről szóló határozat 
kézhezvételétől számított 15 napon belül a tag a szövetség törvénysértő határozatát 
bíróság előtt megtámadhatja, a perben a Bíróság jár el.  
Egyebekben bármely tag a szövetség, vagy valamely szervének törvénysértő határozatát a 
tudomásra jutástól számított 30 napon belül a Bíróság előtt keresettel megtámadhatja.  
A tag a szövetségből bármikor kiléphet, a kilépést a szövetség elnökénél kell írásban 
bejelenteni, a kilépést a tagnak nem kell megindokolnia, a tag tagsági viszonya a kilépés 
a szövetség elnökének történő bejelentése napján szűnik meg.  

6) A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA  
A szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik. A működéshez szükséges bevételek 
az alábbiakból tevődnek össze: 

a) a tagoktól kapott befizetés, a cél szerinti alaptevékenységből származó bevétel, 
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel; 
c) a költségvetési támogatás: 

ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; 
cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a 

költségvetésből juttatott támogatás; 
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cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől 
származó támogatás; 

cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint 
kiutalt összege; 

d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett 
bevétel; 

e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; 
f) befektetési tevékenységből származó bevétel;  
g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel. 

A szövetség költségei: 
a) alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; 
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül 

kapcsolódó költségek; 
c) a szövetség szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az 

adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a 
több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési 
leírása; 

d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség. 
A szövetség gazdálkodása eredményét nem oszthatja fel, azt az alapszabályában 
meghatározott tevékenységére fordíthatja. A szövetség a cél szerinti tevékenységből és a 
vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell 
nyilvántartani. 
A szövetség költségvetésében előirányzott összegek rendeltetésszerű és a mindenkori 
pénzügyi előírásoknak megfelelő felhasználásáért az elnök a felelős. 
A szövetség céljainak megvalósítása érdekében gazdasági - vállalkozási tevékenységet is 
folytathat, elsődlegesen gazdasági - vállalkozási tevékenységet azonban nem végezhet.  
A szövetség tagjai a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal 
nem felelnek.  
A szövetség a vagyonát elsősorban céljainak elérésére használja fel, céljai elérésével 
összefüggő költségek fedezésére fordítja.  
A szövetség gazdálkodását az elnökség irányítja, az elnökség az éves gazdálkodásról a 
közgyűlés felé beszámolni köteles.  
A szövetség nevében utalványozási jogköre a szövetség elnökének van.  
Az elnökség tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek, igazolt költségeik megtérítését a 
szövetség tagságától kérhetik.  

7) A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE  
A szövetség megszűnik: 

a) a közgyűlés döntése alapján jogutódlással, 
b) megszűnésének a közgyűlés általi kimondásával, 
c) ha a szövetség megvalósította célját vagy a szövetség céljának megvalósítása 

lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy 
d) a szövetség tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a Ptk-ban 

meghatározott minimum tagszámot, 
e) a bíróság feloszlatja, 
f) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy 

megállapítja megszűnését, 
g) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és a szövetséget a 

nyilvántartásból törlik. 
A közgyűlés nem dönthet a szövetség feloszlásáról, ha a szövetséggel szemben 
lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy a szövetség fizetésképtelenségét a 
bíróság megállapította. 
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A szövetség megszűnése esetén a hitelez
szövetség közgyűlése dönt.
szövetség bírósági feloszlatása esetén a hitelez
állami tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felel
minisztérium költségvetésében a

8) ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
Az Szövetség olyan civil
magát a demokratikus civil társadalom szerves alkotórészének tekinti politikai pártoktól, 
szervezetektől, valamint áramlatoktól  független, azoktól támogatást nem  kaphat, 
politikailag és ideológiailag semleges, országgy
választáson jelöltet nem állít és nem támogat; nem nyereségelv
a sport- és amatőr kerékpározás.
Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre az egyesülési jogról
jogállásról, valamint a civil szervezetek m
CLXXV. törvény és a Polgári Törvénykönyr
az irányadók, gazdálkodására a civil szervezetek gazdálkodásáról szóló 
jogszabályokat kell alkalmazni.

 

 
A közgyűlés az Alapszabály módosítását 2016. január 23. napján elfogadta
szerkezetben hatályba léptette.
 
 
Budapest, 2016. január 23. 
 
 
 
 
 

Amatőr Kerékpáros Egyesületek Szövetsége 
 

űnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonró
űlése dönt. Ha a vagyonról a közgyűlés nem rendelkezett, továbbá a 

szövetség bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon 
állami tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium költségvetésében az utánpótlás-nevelés támogatására kell fordítani.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  
 szervezet, amely saját értékei alapján önkéntesen szervez

magát a demokratikus civil társadalom szerves alkotórészének tekinti politikai pártoktól, 
l, valamint áramlatoktól  független, azoktól támogatást nem  kaphat, 

lógiailag semleges, országgyűlési képviselőt, fővárosi önkormányzati 
választáson jelöltet nem állít és nem támogat; nem nyereségelvű; tevékenységének alapja 

őr kerékpározás. 
Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre az egyesülési jogról
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény és a Polgári Törvénykönyről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései 
az irányadók, gazdálkodására a civil szervezetek gazdálkodásáról szóló 
jogszabályokat kell alkalmazni. 
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lés az Alapszabály módosítását 2016. január 23. napján elfogadta
szerkezetben hatályba léptette. 
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