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Diákok és Véndiákok Túrakerékpáros és Szabadidosport
Egyesület

Módosított Alapszabálya

I.
ÁLTALÁNOSRENDELKEZÉSEK

Az Egyesület neve: Diákok és Véndiákok Túrakerékpáros és Szabadidosport Egyesület

Székhelye: 1031 Budapest, Boglya u. 1. TIl7.

Az Egyesület rövidített neve: DVT SE

Muködése kiterjed az ország egész területére.

Az Egyesület kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek
adományaiból fedezi.

II.
AZ EGYESÜLET CÉLJA

1. Az Egyesület önkormányzati elven muködo
érdekképviseleti társadalmi szervezet.

szakmai érdekvédelmi és

Az Egyesület jogi személy.

2. Az Egyesület célja:

Az Egyesület a közhasznú szervezetekrol szóló 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c, pontja
szerinti tevékenységek közül az alábbiakat kívánja folytatni:

egészségmegorzés, betegségmegelozés,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
természetvédelem,
környezetvédelem, ifjúságvédelem és ifjúsági érdekképviselet,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás
alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
közlekedésbiztonság védelme.

Az Egyesület létrehozásával Alapítók elsodleges célja, hogy népszerusítsék a túra- és
szabadidos kerékpározást, különös hangsúlyt fektetve annakegészségmegorzésben
betöltött meghatározó szerepére.



Az Egyesület célja, hogy a családok aktív részvételével elsosorban a tizenévesek
számára biztosítson lehetoséget a szabadido kultúrált eltöltéséhez, ennek keretében
elosegíti a túra- és szabadidos kerékpározás valamint az egyéb szabadidosportok
lehetoségeinek bovítését. Fenti célok elérése érdekében rendezvényeket, amator
versenyeket szervez, illetve elosegíti és támogatja a tagjai által szervezet rendezvények
és versenyek lebonyolítását.

Az Egyesület ápolja és fejleszti a túra- és szabadidos kerékpározással összefüggo
nemzetközi kapcsolatokat.

Az Egyesület kiemelt figyelmet kíván fordítani az ifjúság hazaszeretetre nevelésére,
Magyarország történeti és kulturális emlékeinek az ifjúsággal történo megismertetésére.

Az Egyesület az egészségmegorzo - életmód, a környezet és természetvédelem
népszerusítése, a közlekedésbiztonság fejlesztése, a közlekedéskultúra terjesztése
érdekében felvilágosító, nevelo tevékenységet szervez valamint fenti témakörben
ajánlásokat dolgoz ki.

Az Egyesület muködése során együttmuködik a Magyar Kerékpáros Túrázók
Szövetségével.

Az Egyesület ezeket a közhasznú szolgáltatásokatnem csupán a tagjai számára nyújtja, a
különbözo sportrendezvények szervezésén keresztül célja a tizenévesek minél szélesebb
körének elérése. Az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokat a tagokon kívül más is
igénybe veheti, az Egyesület által szervezett kerékpártúrákon valamint egyéb
szabadidosporttal kapcsolatos rendezvényeken bárki részt vehet.

Az Alapítók kijelentik, hogy az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,
pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyulési képviseloi,
megyei, fovárosi önkormányzati választásonjelöltet nem állít.

III.
EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZUNÉSE

1. Az egyesület tagsága:

a) Rendes tag:

Az egyesületnek rendes tagja lehet minden olyan természetes személy, aki a belépési
nyilatkozatban az egyesület alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó
kötelezettségeket vállalja.

b) Pártoló tag
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Az egyesületnek a rendes tagjain kívül pártoló tagjai is lehetnek. Az egyesületbe pártoló
tagként az veheto fel, aki az egyesület célkituzésit erkölcsileg és anyagilag támogatja. A
pártoló tag egyéb - az Alapszabályban nem szabályozott - jogait és kötelezettségeit,
valamint támogatása módját és formáit az Elnökség által megkötött külön
megállapodásban kell rögzíteni.

Az egyesületnek jogi személy is lehet pártoló tagja, ha az egyesülettel kötött
megállapodásban az egyesület alapszabályát elfogadja, a tagsági viszonyból eredo
kötelezettségek teljesítését, illetoleg az egyesületi célok megvalósításának támogatását
vállalja.

c) Tiszteletbeli tag:

Az egyesületnek rendes tagjain kívül tiszteletbeli tagjai is lehetnek A tiszteletbeli tag
címet az egyesület Közgyulése olyan személyeknek adományozhatja, akik
tevékenységükkel elsosorban erkölcsileg segítik és támogatják az Egyesület által vállalt
célkituzések megvalósítását. A tiszteletbeli tagcímre bármely egyesületi tag javaslatot
tehet, de cím adományozásáról kizárólag a Közgyulés dönthet.

Az egyesületbe való belépés, illetve kilépés önkéntes.

A tagfelvétel kérdésében az egyesület Elnöksége határoz. A tagfelvétel kérdésében az
Elnökség kizárólag akkor hozhat elutasító határozatot, ha a felvételét kéro személy
gazdasági és/vagy egyéb tevékenysége sérti az Egyesület tagságának alapveto érdekeit.
Az elutasító határozat ellen a tudomására jutástól számított 30 napon belül a
sportegyesület Közgyuléséhez lehet fellebbezni.

2. Az egyesületi tagság megszunik:

a) a tag halálával,
b) törlésseI,
c) kilépésévei vagy
d) kizárással
e) jogi személy tag jogutód nélküli megszunésével
f) az Egyesület jogutód nélküli megszunése esetén.

3. A kilépést írásban kell közölni az Egyesület elnökségével.

4. Az elnökség titkos, minosített szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja az
Egyesületnek azt a tagját, aki az alapszabály rendelkezéseit szándékosan megszegi, és
magatartásával sérti az Egyesület jóhírnevét vagy az Egyesületnek kárt okoz. A kizáró
határozatnak az érintettel való közlésérol az Elnök ajánlott levél útján gondoskodik. Az
elnökség kizáró határozata ellen a tag a kézbesítéstol számított 30 napon belül a
közgyuléshez fordulhat jogorvoslatért. Az érintett tag az elnökség határozata elleni
jogorvoslat során védekezését írásban és az elnökségi tagok elott felvett jegyzokönyvben
is eloadhatja. ,
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5. Törléssei szunik meg a tagság a tag halála uogutód nélküli megszunése) esetén,
valamint akkor, ha anyagi támogatásának illetve tagdíjának megfizetését valamint vállalt
kötelezettségének teljesítését 1 évnél hosszabb ideig elmulasztja, és a tartozást az
elnökség kétszeri írásbeli, 15 napos határidot tartalmazó felszólítása ellenére sem
rendezte. A törlés az Elnökség hatáskörébe tartozik.

6. Az egyesület valamely szervének jogszabálysérto, vagy az alapszabályba ütközo
határozatát az egyesület bármely tagja -a tudomására jutástól számított 30 napon belül-
bíróság elott megtámadhatja.

A 4. pont alapján kizárt vagy az 5. pont alapján törölt tag ugyanezen szabályok szerint
támadhatja meg a kizárást vagy a törlést kimondó határozatot.

IV.
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. Az Egyesület tagjának jogai:

a.) Részt vesz az egyesület tevékenységébenés rendezvényein.

b) Választó és választható, valamint jogosult az egyesület közgyulésén részt venni.
A közgyulésen a tagot szavazati jog illeti meg.

c) Észrevételt, javaslatot tesz, illetoleg véleményt nyilvánít az egyesületet érinto
kérdésekben.

d) Használhatja az egyesület létesítményeit, sportszereit és felszereléseit.

e) Igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait,részesülhet kedvezményekben.

2. Az Egyesület tagjának kötelezettségei:

a) Az egyesület alapszabályának és egyéb szabályainak megtartása.

b) A tagdíj megfizetése.

c) Az egyesület vagyonának megóvása.

3. A pártoló tag jogai:

a.) Tanácskozási joggal részt vehet az egyesület közgyulésén.

b.) Észrevételt, javaslatokat tehet.

c.) Használhatja az egyesület létesítményeit sportszereit és felsiereléseit.

d.) Igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait.
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A jogi személy pártoló tag jogait képviseloje útján gyakorolja és kötelezettségeit
képviseloje útján teljesíti.

4. A pártoló tag kötelezettségei:

a.) Az egyesület határozatainak tiszteletben tartása

b.) Az alapszabály rendelkezéseinek betartása.

c.) A vállalt erkölcsi és anyagi támogatás nyújtása.

d.) A tagdíj megfizetése.

5. A tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei megegyeznek a pártoló tag jogaival és
kötelezettségeivel, azzal az eltéréssel, hogy a tiszteletbeli tag tagdíjat nem fizet.

v.
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE:

Az Egyesület szervei:

a. ) Közgyulés
b.) Elnökség
c. ) Felügyelo bizottság
d. ) Tisztségviselok

VI.
A KÖZGYULÉS

1. Az Egyesület legfobb szerve a közgyulés, a tagok összessége.

2. A közgyulés összehívása:

a) a közgyulést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni,
amelyen meg kell tárgyalni az éves pénzügyi tervet, és az elozo éves pénzügyi
terv teljesítésérol szóló beszámolót; a közgyulés összehívására az Elnök jogosult.

b) közgyulést kell összehívni, ha a tagok egyharmada a cél megjelölésével kéri,
valamint ha a bíróság elrendeli.

c) a közgyulést az Elnök legalább tizenöt nappal az ülést megelozoen, a napirend
megjelölésével, írásban hívja össze.

3. A közgyulésen minden tag egy szavazattal rendelkezik.
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4. A közgyulés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen
van. Határozatképtelenség esetén a közgyulést hanninc napon belül újra össze kell
hívna. A megismételt közgyulés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek
számától ruggetlenül határozatképes. Errol a tagokat az eredeti meghívóban elore
tájékoztatni kell.

5. A közgyulés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) az egyesület megalakításának, más egyesülettel, illetve társadalmi szemezettel
való egyesülésének, valamint feloszlásának kimondása.

b) az alapszabály megállapítása, illetve módosítása.

c) az egyesület vezeto szerveinek megválasztása, felmentése és visszahívása,

d) a közgyuléshez benyújtott fellebbezések elbírálása

e.) a tagsági díj meghatározása,

f.) évi költségvetés megállapítása, az elnökség évi beszámolójának az elfogadása

g.) a tiszteletbeli tag cím adományozása

h.) az elnökség tagjainak megválasztása

L) éves pénzügyi terv és az elozo éves pénzügyi terv teljesítésérol szóló beszámoló
megtárgyalása

6. A közgyulés határozatait nyílt szavazással, egyszeru szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenloség esetén a levezeto elnök szavazata dönt. Kéthannados többség
szükséges az VI-5ta-d) és f.) és h.) pontok esetében. Titkos vagy név szerinti szavazásra
kerülhet sor, ha bármelyik tag ez irányú indítványát a közgyulésen résztvevok többsége
nyt1tszavazáson támogatja.

A közgyulés ülései nyilvánosak. A közgyulésen résztvevok 1/5 részének indítványára az
Elnök zárt ülést rendelhet el, ha az ülés témája személyiségi vagyadatvédelmi jogot
érint.

A közgyulésrol jegyzokönyvet kell készíteni, amit a közgyulés elnöke és az e célra
megválasztott két jelenlévo tag hitelesít.

VII.
AZ ELNÖKSÉG

1. Az egyesület tevékenységét két közgyulés közötti idoszakban az Elnökség irányítja.
Az Elnökség mandátuma 3 évre szól.

2. Az Elnökség feladata és hatásköre:
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a) az Egyesület törvényes és alapszabályszefUmuködésének biztosítása,

b) a közgyulési határozatok végrehajtásának szervezése és ellenorzése,

c) az Egyesület muködését, szervezetét érinto további kérdések rendezésére belso
ügyrend megalkotása,

d) a sportfejlesztési terv éves programjánakjóváhagyása,

e) a túra és szabadidos kerékpározással kapcsolatos tervek készítése, programok
szervezése,

f) az eredményes muködéséhez szükséges személyi- és tárgyi feltételek biztosítása,

g) a kilépo tag írásbeli bejelentésével kapcsolatos intézkedések elrendelése,

h) az elnökség dönt a tagfelvétel illetve a tag kizárásának kérdésében,

i) az elnökség dönt a pártoló tagsági viszony létesítésérol és törlésérol, kidolgozza
és megköti a pártoló taggal való megállapodást.

3. Az Elnökség a közgyulés elozetes felhatalmazása alapján jogosult az egyesület részére
ingatlant, illetoleg egyéb vagyont megszerezni, megterhelni, hitelt felvenni, valamint
minden olyan egyéb határozatot meghozni, melynek alapján az egyesület számára
jelentos vagyoni terhek, vagy kötelezettségek keletkeznek.

4. Az elnökség 3 fobol áll, tagjai:

a.) az elnök
b.) a két alelnök

5. Az elnökségi tagság megszunik:

a) az elnökségi tag halálával,
b) kilépésévei vagy
c) kizárással
d) lemondással
e) összeférhetetlenség esetén
f) az Egyesület jogutód nélküli megszunése esetén.

6. Az Elnökség szükség szerint, de legalább háromhavonként ülésezik. Az Elnökséget az
elnök hívja össze. Az elnök köteles az Elnökség bármely tagjának elnökségi ülést
összehívni. Az ülést annak megkezdése elott legalább 8 nappal -a napirend, a hely és az
idopont megjelölésével- írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 8 napon
belülre is összehívható telefax, e-mail vagy telefon útján.

Az Elnökség három elnökségi tag jelenléte esetén határozatképes.
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Az Elnökség ülései nyilvánosak, azokon állandó meghívottként a Felügyelo Bizottság
elnöke tanácskozási joggal vesz részt.

7. Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszeru szótöbbséggel hozza. Szavazat
egyenloség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

Az elnökség ülésérol jegyzokönyvet kell vezetni. A jegyzokönyvet az elnök és két erre a
célra megválasztott, jelenlévo tag hitelesíti.

8. Az egyesület elnöke:

a) képviseli az egyesületet

b) vezeti és összehangolja az egyesület tevékenységét

c) aláírási jogkört gyakorol

d) az egyesület bankszámlája felett egyalelnökkel együttesen jogosult rendelkezni,
az utalványozási jogkört egyalelnökkel együttesen gyakorolhatja

e) köteles a közgyulésnek beszámolni

f) elokészíti és a közgyulés elé terjeszti az éves beszámolót

g) az Egyesület alkalmazottai tekintetében munkáltatói jogkört gyakorol

Az elnök képviseleti jogát írásbeli nyilatkozattal átruházhatja akadályoztatása esetén a
ketto alelnökre, akik e minoségükben együttesenjogosultak eljárni.

Az Egyesület bankszámlája felett az elnök és egy alelnök együttesen, vagy az elnök
akadályoztatása esetén aláírási joggal felruházott ketto alelnök együttesen jogosult
rendelkezni.

9. Az Egyesület alelnökei:

a.) az egyesület alelnökei önállóan képviselik az egyesületet a tömegsport
rendezvények szervezésével, azokon való részvétellel kapcsolatos eljárásokban,
az egyesület, illetve más egyesületek által szervezett sportrendezvényekkel,
valamint amator versenyekkel kapcsolatos eljárásokban

b.) köteles a közgyulésnek beszámolni

VIII.
HATÁROZATOK ÉS NYILVÁNOSSÁG

A közgyulés és az Elnökség határozatait az Elnökség nyilvántartja a Határozatok
Könyvében. Ebben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, idopontját, hatályát, a
támogatók és ellenzok számarányát, személyét.
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Az Elnök ajánlott levélben gondoskodik a közgyulés és az Elnökség döntéseinek az
érintettekkel való közléséroL

A közgyulés és az elnökség döntéseit az egyesület a székhelyén elhelyezett, illetve az
általa bérelt vagy használt sportlétesítmények hirdetotábláján hozza nyilvánosságra, oly
módon, hogy hét napra kifüggeszti.

Az Elnökség által hozott határozatok az érintettek által, a tudomásra jutástól számított
harminc napon belül az Elnökség címére eljutatott fellebbezéssel, a Közgyulés elott
megtámadhatók.

Az egyesület muködésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, elore
egyeztetett idopontban.

Az egyesület muködésének, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint
beszámolói közléseirol idoszaki kiadványaiban tájékoztatja a nyilvánosságot.

IX.
A FELÜGYELO BIZOTTSÁG

Az Egyesület muködésének és gazdálkodásának ellenorzését az elnökségtol elkülönült
három tagú szervezet, a Felügyelo Bizottság végzi. Felügyelo Bizottság létrehozása
akkor is kötelezo, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva egyébként nem áll
fenn. A Felügyelo Bizottság mandátuma három évre szóL

A Felügyelo Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

A Felügyelo Bizottság ellenorzi az Egyesület muködését és gazdálkodását. Ennek során
az Elnökség tagjaitól jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy
felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.

A Felügyelo Bizottság tagja az Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

A Felügyelo Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezeto szervet tájékoztatni és
annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

1. az Egyesület muködése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit
egyébként súlyosan sérto esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezeto
szerv döntését teszi szükségessé;

2. a vezeto tisztségviselok felelosségét megalapozó tény merült feL

Az intézkedésre jogosult vezeto szervet a Felügyelo Bizottság indítványára - annak
megtételétol számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határido eredménytelen
eltelte esetén a vezeto szerv összehívására a Felügyelo Bizottság is jogosult.
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Ha az arra jogosult szerv a törvényes muködés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelo Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

A Felügyelo Bizottság tagjai közül Elnököt választ. A Felügyelo Bizottság üléseit az
Elnök hívja össze és vezeti.

Egyebekben a Felügyelo Bizottság megalakítására valamint eljárására az Elnökségnél
rögzítettek irányadóak.

x.
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

1. A közgyulés, illetve az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy,
aki vagy akinek közeli hozzátartozója [ptk. 685. § h) pont], élettársa (a továbbiakban
együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelosség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más elonyben részesül, illetve a megkötendo jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minosül elonynek a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesíto okiratnak megfelelo cél szerinti juttatás.

2. Nem lehet a Felügyelo Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a
személy, aki

a) az Elnökség elnöke vagy tagja,

b) az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe veheto nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet
által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesíto okiratnak megfelelo
cél szerinti juttatást -, illetve

d) az a) - c) bekezdésben meghatározott személyek hozzátartozója.

A közhasznú szervezet megszuntét követo két évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezeto tisztségviseloje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak
megszuntét megelozo két évben legalább egy évig - vezeto tisztséget, amely az adózás
rendjérol szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A sportegyesület elnökségének nem lehet tagja, aki sportegyesületnél elnökségi tag,
illetve sportvállalkozásnál vezeto tisztségviselo volt az annak megszunését megelozo
három évben, feltéve, hogy a sportszervezetet felszámolták;
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A vezeto tisztségviselo, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet elozetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejuleg
más közhasznú szervezetnél is betölt.

XI.
AZEGYESÜLETSZAKMAIÉSADMnüSZTRATÍVSZERVEZETE

1. Az Egyesület szakmai szervezete:

1.1 Az Egyesület szakmai tevékenységét a különbözö, rendkívüli és alkalmi feladatokra
szakosodott témacsoprtok un. szekciók gyakorolják.

1.2 A szekciók élén szekcióvezetok állnak, akiket az egyesület elnöke bíz meg. Az
egyesület elnöke nem lehet szekcióvezeto.

1.3 A szekcióvezeto megbizatásának idotartama az elnökségével azonos, de azt
indokolt esetben az Elnökség még a lejárta elott visszavonhatja.

1.4 A szekcióvezeto feladat és hatásköre:

a) A szekcióvezetö jogköre kiterjed az Egyesület szakmai képviseletére, döntés és
szerzodés elokészíto tevékenységére, az együttmuködo partnerekkel és a szakmai
alvállalkozókkal való kapcsolattartásra.

b) A szekcióvezeto az Egyesület nevében csak elvi megállapodást köthet, önállóan
nem vállalhat kötelezettséget.

c) A szekcióvezeto a kompetenciájába tartozó szekció tevékenysége
vonatkozásában beszámolási kötelezettséggel tartozik a közgyulésnek illetve a
közgyulések közötti idoszakban az elnökségnek.

2. Az Egyesület adminisztratív szervezete:

Az Elnökség az ügyintézoi és adminisztrációs feladatok ellátásához, titkárságot
müködtehet, illetve titkárokat alkalmazhat. A titkárság illetve a titkárságvezeto az
Egyesület belso ügyrendjében rögzített hatáskörben, az elnök iránymutatása alapján
végzik tevékenységüket. A titkárok vonatkozásában a munkáltatói jogokat az elnök
gyakorolja.

X.
AZ EGYESÜLET VAGYONA

1. Az egyesület bevétele az alábbiakból tevodik össze:

a) tagsági díjak

b) pártoló tagi hozzájárulások
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c) magán- és jogi személyek támogatásai

d) közcélú adománygyujtés

e) vállalkozási tevékenységek bevétele

f) az államháztartás alrendszereitol vagy más adományozótól a közhasznú célra,
vagy a muködési költségek fedezésére kapott támogatás, illetve adomány

2. Az egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával
felel. Az egyesület tagjai - a befizetett tagdíjon túlmenoen - saját vagyonukkal nem
felelnek.

Az egyesület megszunése esetén vagyonának felhasználásáról a közgyulés
rendelkezik. Ha a vagyonról a közgyulés nem rendelkezik, továbbá ha az egyesület
feloszlatással szunt meg, vagy megszunését megállapították és vagyonáról nem
történt rendelkezés, vagyona a hitelezok kielégítését követoen állami tulajdonba
kerül és azt turisztikai célra kell fordítani.

3. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a létesíto
okiratban meghatározott tevékenységre kell fordítani.

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végezhet. Az Egyesület sporttal össze nem függo
tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggo kereskedelmi
tevékenységet csak kiegészíto tevékenységként folytathat.

4. Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesíto értékpapírt nem bocsáthat
ki.

5. Az Egyesület befektetési tevékenységet a közgyulés által elfogadott befektetési
szabályzat alapján folytathat.

6. Az Egyesület

a) vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyezteto mértéku
hitelt nem vehet fel;

b) az államháztartás alrenclszereitolkapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel
törlesztésére nem használhatja fel.

XI.
AZ EGYESÜLET MEGSZUNÉSE

Az egyesület megszunik:

a) feloszlását a közgyulés kétharmados szótöbbséggel kimondja
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b) más egyesülettel, vagy társadalmi szervezettel való egyesülésével

c) a bíróság feloszlatja

d) a bíróság megállapítja a megszunését.

Az egyesület megszunése esetén az egyesületre - a végelszámolásra vonatkozó
rendelkezések kivételével - a csödeljárásról, a felszámolási eljárásról és a
végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény szabályait kell alkalmazni.

XII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Az Egyesület muködését, szervezetét érintö minden további kérdést, szükség szerint
az Egyesület külön belsö ügyrendjében kell rögzíteni. A belsö ügyrend kidolgozása az
Elnökség hatáskörébe tartozik. A belsö ügyrend nem lehet ellentétes az
alapszabállyal.

2. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a sportról szóló 2004.
évi 1. törvény, valamint az egyesülési jogról szóló 1989. évi ll. tv. rendelkezései az
irányadók.

Budapest, 2004. október 20.

Hitelesítö tanúle
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KÖZGYULÉSI JEGYZOKÖNYV

amely készült a Diákok és Véndiákok Túrakerékpáros és Szabadidosport Egyesület,
2004. október 20. napján megtartott megismételt közgyulésérol, 1031 Budapest, Boglya u. 1.
2.em. 7. szám alatt.

Jelen vannak: Szappanos László tag,
Nagy Árpád tag,
Tóth Miklós tag,
Szabó-Sóki László tag,
Furész Tamástag,
Takács Tünde tag,
Magyar Szilárd tag,
Kertész László tag,
Kovács János tag,
Szegedi Márk tag,

A résztvevok megválasztják Szappanos Lászlót a közgyulés levezeto elnökének és
jegyzokönyvvezetonek, Nagy Árpádot pedig jelen közgyulésijegyzokönyv hitelesítojének.

Jelen alakuló közgyulés napirendi pontjai:

1. Döntés az egyesület megalakulásáról
2. Döntés az újraalkotott alapszabály elfogadásáról
3. Döntés a tagdíj mértékének a megállapításáról
4. A tisztségviselok funkciók szerinti megválasztása

Ezt követoen a levezeto elnök szavazásra terjeszti elo a napirendi pontokat.

Ezután a közgyulés egyhangú szavazással meghozta az alábbi határozatokat:

1. HATÁROZAT

A közgyulés egyhangúlag meghozott határozatával kimondja a Diákok és Véndiákok
TÚfakerékpáros és Szabadidosport Egyesület megalakulását. Ezt követoen a közgyulés
egyhangúlag elfogadja az egyesület újraalkotott alapszabályát.

2. HATÁROZAT

A közgyulés egyhangúlag kimondja hogy Diákok és Véndiákok TÚfakerékpáros és
Szabadidosport Egyesület tagdíjának mértéke a 2004-es évben 2000-Ft, azaz Kettoezer Forint.



3. HATÁROZA T

A közgyulés nyílt szavazással az Egyesület elnökének újra választja:

Szappanos Lászlót (a.n.: Szomor Veronika, lakcím: 1031Budapest, Boglya u. 1. 2.em. 7.)

A közgyulés nyílt szavazással, egyhangúlag az Egyesület alelnökének újra megválasztja:

Szabó-Sóki Lászlót (a.n.: Kiss Erzsébet, lakcím: 1031Budapest, Silvanus stny. 27.),
és

Tóth Miklóst (a.n.: Tarnai Irén, lakcím: 1031Budapest, Silvanus stny. 51.),

A közgyulés nyílt szavazással, egyhangúlag az Egyesület felügyelobizottsági tagjának újra
megválasztja:

Furész Tamást (a.n.: Wachsberger nona, lakcím: 2011 BudakaIász, Damjanich u. 20.),
és

Nagy Árpádot (a.n.: Lakaner Mária, lakcím: 1039Budapest, Lékai tér 5ta.),
és

Szegedi Márkot (a.n.: Ludwig Zsuzsa, lakcím: 1037Budapest, Farkastorki út 46.),

A fenti személyek a tisztséget elfogadják.

A fenti határozatok bejegyzésre került a Határozatok Könyvébe.

Ezt követoen a levezeto elnök az alakuló közgyulést berekesztette.

K.m.f.

~. ~~~ Árpád
jegyzokönyv-hitelesíto



JELENLÉTI ÍV

Amely készült, 2004. október 20. napján a Diákok és Véndiákok Túrakerékpáros és
Szabadidosport Egyesület rendkívüli közgyulésén.

Jelen vannak:

Szappanos László
Lakcím: 1031Budapest, Boglya u. 1. 2.em. 7.

Szabó-Sóki László
Lakcím: 1031Budapest, Silvanus stny. 27.

Tóth Miklós
Lakcím: 1031Budapest, Silvanus stny. 51.

Furész Tamás
Lakcím: 2011 BudakaIász,Damjanich u. 20.

Nagy Árpád
Lakcím: 1039Budapest, Lékai tér 5ta.

Szegedi Márk
Lakcím: 1037 Budapest, Farkastorki út 46.

Kertész László
Lakcím: 1031 Budapest, Silvanus stny. 3.

Kovács János
Lakcím: 1039Budapest, Sarkadi u. 5.

Takács Tünde
Lakcím: 1121 Budapest, Hangya lépcso 6.

Magyar Szilárd
Lakcím: 1033 Budapest, Reviczky u. 20.
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Nyilatkozat

Alulírott Szappanos László (lakcím: 1031 Budapest, Boglya u. 1. 2.em. 7.), mint a Diákok és
Véndiákok Túrakerékpáros és Szabadidosport Egyesület elnöke, büntetojogi felelosségem
tudatában kijelentem, hogy az 1997. évi CLVI tv. (Kht.) 8. § (1) és a 9. § (1) és (2)
bekezdésében megfogalmazott kizáró okok személyemrenézve nem állnak fenn.

Az elnöki tisztséget elfogadom.

Kijelentem, hogy magyar állampolgár vagyok, a közügyek gyakorlásától eltiltó jogeros ítélet
hatálya alatt nem állok.

Jelen nyilatkozatomat a Fovárosi Bíróság felé adtam ki a Diákok és Véndiákok
Túrakerékpáros és Szabadidosport Egyesület bírósági nyilvántartásba vételi eljárásában.

Budapest, 2004. október 20.

Elottünk, mint tanúk elott:
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Nyilatkozat

Alulírott Tóth Miklós (lakcím: 1031 Budapest, Silvanus stny. 51.), mint a Diákok és
Véndiákok Túrakerékpáros és Szabadidosport Egyesület alelnöke, büntetojogi
felelosségem tudatában kijelentem, hogy az 1997. évi CLVI tv. (Kbt.) 8. § (1) és a 9. § (1) és
(2) bekezdésében megfogalmazott kizáró okok személyemrenézve nem állnak fenn.

Az alelnöki tisztséget elfogadom.

Kijelentem, hogy magyar állampolgár vagyok, a közügyek gyakorlásától eltiltó jogeros ítélet
hatálya alatt nem állok.

Jelen nyilatkozatomat a Fovárosi Bíróság felé adtam ki a Diákok és Véndiákok
Túrakerékpáros és Szabadidosport Egyesület bírósági nyilvántartásba vételi eljárásában.

Budapest, 2004. október 20.

~hL0
Tóth Miklós

Elottünk, mint tanúk elott:
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Nyilatkozat

Alulírott Szabó-Sóki László (lakcím: 1031 Budapest, Silvanus stny. 27.), mint a Diákok és
Véndiákok Túrakerékpáros és Szabadidosport Egyesület alelnöke, büntetojogi
felelosségem tudatában kijelentem, hogy az 1997. évi CLVI tv. (Kht.) 8. § (1) és a 9. § (1) és
(2) bekezdésében megfogalmazott kizáró okok személyemrenézve nem állnak fenn.

Az alelnöki tisztséget elfogadom.

Kijelentem, hogy magyar állampolgár vagyok, a közügyek gyakorlásától eltiltó jogeros ítélet
hatálya alatt nem állok.

Jelen nyilatkozatomat a Fovárosi Bíróság felé adtam ki a Diákok és Véndiákok
Túrakerékpáros és Szabadidosport Egyesület bírósági nyilvántartásba vételi eljárásában.

Budapest, 2004. október 20.

Q~~~ L~'
Szabó-Sóki László

Elottünk, mint tanúk elott:
(

. :!!.9!.~~!:5:..:b~.~ ~.~...........

..1Q.1.~ ~{f ~~'. .h.:. ~!.. ;..

~ ~. J.!

;Qi:1:~}W-~~;:~.



Nyilatkozat

Alulírott Furész Tamás (lakcím: 2011 Budakalász,Damjanich u. 20.), mint a Diákok és
Véndiákok Túrakerékpáros és Szabadidosport Egyesület felügyelo bizottságának tagja,
büntetojogi felelosségem tudatában kijelentem, hogy az 1997. évi CLVI tv. (Kbt.) 8. § (2) és a
9. § (1) és (2) bekezdésében megfogalmazott kizáró okok személyemre nézve nem állnak
fenn.

A felügyelobizottsági tag tisztséget elfogadom.

Kijelentem, hogy magyar állampolgár vagyok, a közügyek gyakorlásától eltiltó jogeros ítélet
hatálya alatt nem állok.

Jelen nyilatkozatomat a Fovárosi Bíróság felé adtam ki a Diákok és Véndiákok
Túrakerékpáros és Szabadidosport Egyesület bírósági nyilvántartásba vételi eljárásában.

Budapest, 2004. október 20.

~-=-T~~
Furész Tamás

Elottünk, mint tanúk elott:
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Nyilatkozat

Alulírott Szegedi Márk (lakcím: 1037 Budapest, Farkastorki út 46.), mint a Diákok és
Véndiákok Túrakerékpáros és Szabadidosport Egyesület felügyelo bizottságának tagja,
büntetojogi felelosségem tudatában kijelentem, hogy az 1997. évi CLVI tv. (Kbt.) 8. § (2) és a
9. § (1) és (2) bekezdésében megfogalmazott kizáró okok személyemre nézve nem állnak
fenn.

A felügyelobizottsági tag tisztséget elfogadom.

Kijelentem, hogy magyar állampolgár vagyok, a közügyek gyakorlásától eltiltó jogeros ítélet
hatálya alatt nem állok.

Jelen nyilatkozatomat a Fovárosi Bíróság felé adtam ki a Diákok és Véndiákok
Túrakerékpáros és Szabadidosport Egyesület bírósági nyilvántartásba vételi eljárásában.

Budapest, 2004. október 20.

~~
Szegedi Márk

Elottünk, mint tanúk elott:
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Nyilatkozat

Alulírott Nagy Árpád (lakcím: 1039 Budapest, Lékai tér 5ta.), mint a Diákok és Véndiákok
Túrakerékpáros és Szabadidösport Egyesület felügyelo bizottságának tagja, büntetojogi
felelosségem tudatában kijelentem, hogy az 1997. évi CLVI tv. (Kht.) 8. § (2) és a 9. § (1) és
(2) bekezdésében megfogalmazott kizáró okok személyemrenézve nem állnak fenn.

A felügyelo bizottsági tag tisztséget elfogadom.

Kijelentem, hogy magyar állampolgár vagyok, a közügyek gyakorlásától eltiltó jogeros ítélet
hatálya alatt nem állok.

Jelen nyilatkozatomat a Fovárosi Bíróság felé adtam ki a Diákok és Véndiákok
Túrakerékpáros és Szabadidösport Egyesület bírósági nyilvántartásba vételi eljárásában.

Budapest, 2004. október 20.

~
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