Pilisi Királyi Íjászok Hagyományőrző, Kulturális és Sport Egyesület

Alapszabály

A Pilisi Királyi Íjászok Hagyományőrző, Kulturális és Sport Egyesület alakuló közgyűlése az
egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. rendelkezései, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. tv. 61. és következő §-ai, valamint a sportról szóló 2004. évi I. tv. alapján a mai napon az
egyesület alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el:
1.§ Általános rendelkezések
1)
2)
3)
4)
5)

Az egyesület neve: Pilisi Királyi Íjászok Hagyományőrző, Kulturális és Sport Egyesület
Az egyesület rövidített neve: Pilisi Királyi Íjászok Egyesület
Az egyesület székhelye: 2080 Pilisjászfalu, Zöldlomb u. 23.
Az egyesület működési területe: a Magyar Köztársaság egész területe
A Pilisi Királyi Íjászok Egyesület jogi személy.

2.§ Az egyesület célja, tevékenységei
1) Célja:
a) hagyományápolás, hagyományőrzés, elsődlegesen a tagjai számára feleleveníteni és
élővé tenni az ősi magyar íjászhagyományokat
b) tagjai íjásztevékenységének biztosítása
c) tagjai folyamatos fejlődésének és gyakorlásának biztosítása
d) utánpótlás képzése
e) szenzomotoros fejlesztés részeként illetve kiegészítéseként a mozgáskoordinációs
készség javítása és impulzus-kontroll fejlesztés
f) gyermek és felnőtt íjászoktatás
g) az íjászat testi-lelki gyógyító-harmonizáló hatásainak kutatása történeti forrásokból és
empirikus tapasztalatok alapján
h) a hasonló jellegű egyesületekkel való kapcsolat tartása
i) tagjai érdekeinek védelme
2) Céljai elérése és megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:
a) téli és nyári íjászpálya létrehozása és fenntartása
b) állandó edzések tartása
c) versenyek, bemutatók és tanfolyamok rendezése
d) versenyeken való részvétel
e) tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvétel
f) Pilisjászfalun és a régióban az íjászélet megszervezése, fellendítése
g) az íjászat szakmai feltételeinek biztosítása
h) a helyi sport- és kulturális életben való részvétel
i) az íjászsport népszerűsítése
j) az egyesület rendezvényeinek népszerűsítése
k) a rendezvényeken, bemutatókon és edzéseken való szigorú rend betartása
l) az egyesület közösségi életének biztosítása
m) hasonló jellegű és társszervezetekkel való kapcsolattartás
n) az íjászat ősi magyar hagyományaival kapcsolatos ismeretek terjesztése
o) az íjászat, mint szabadidősport népszerűsítése
p) az egyesület működésének anyagi és fizikai biztosítása
3) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá

országgyűlési és megyei, valamint települési önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem
támogat.
4) Az Egyesület céljai megvalósítása, anyagi feltételeinek biztosítása érdekében gazdaságivállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő
tevékenysége. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem
oszthatja fel, azt egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel.
A 2004. évi I. tv. 17. § (1) b) alapján sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint
sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület
vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytat. A
sportlétesítmények használata, illetve működtetése – e rendelkezés alkalmazásában – az
egyesület alaptevékenységének minősül.
3.§ Az egyesület tagjai
Az
●
●
●

egyesületi tagság formái:
rendes tagság
pártoló tagság
tiszteletbeli tagság

1) Rendes tag
Az egyesületnek rendes tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki illetve
amely egyetért az egyesület célkitűzéseivel, elfogadja az alapszabályt, kitölti a belépési
nyilatkozatot, rendszeresen fizeti a tagdíjat, a tagsági viszonyból származó kötelezettségek
teljesítését vállalja és tagfelvételi kérelmét az elnökség jóváhagyja. Az elnökség a
tagfelvételről egyszerű szótöbbséggel dönt.
2) Pártoló tag
Az egyesületnek pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki illetve
amely egyetért az egyesület célkitűzéseivel, és az egyesület működéséhez anyagi, szakmai,
erkölcsi vagy más támogatást nyújt. Az elnökség a pártoló tag felvételéről egyszerű
szótöbbséggel dönt.
3) Tiszteletbeli tag
Az egyesületnek tiszteletbeli tagja lehet az a természetes személy, aki kiemelkedő oktatásinevelési, tudományos kutatói, sport- vagy egyéb az egyesület célkitűzésével egyező
eredményt elért, illetve olyan tevékenységet folytatott, mellyel az egyesület munkáját, létét
nagymértékben elősegítette. A tiszteletbeli tagviszony létrejötte az elnökség szótöbbséggel
alátámasztott felkérése alapján kezdődik és a tiszteletbeli tag elfogadó nyilatkozatával jön
létre.
18 éves korig a belépési nyilatkozatot, illetve a belépéshez szükséges okmányt a belépni
készülő kiskorú személy törvényes képviselőjének is alá kell írnia.
A tagokról az elnökség folyamatos nyilvántartást vezet. A rendelkezésre álló adatokat a
személyiségi jogokra vonatkozó és az adatvédelmi szabályozásoknak megfelelően őrzi, azokat
másoknak nem adja át.
4.§ A tagok jogai és kötelességei
1) Rendes tag
a) jogai
- részt vehet az egyesület közgyűlésén, ülésein, rendezvényein
- javaslatokat, indítványokat tehet, felszólalhat, véleményt nyilváníthat
- teljes értékű szavazati joga van, választhat
- az egyesület szerveibe, elnökségébe választható
- igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait

- élhet a tagokat megillető kedvezményekkel
- jogosult az egyesülettől szakmai érdekvédelmet kérni
- jogosult betekinteni az egyesület valamennyi könyvébe és iratába
- jogosult a vezetőktől felvilágosítást kérni
- jogosult az 1989. évi II. tv. 10. § (1) alapján az egyesület törvénysértő határozatát, a
tudomására jutott 30 napon belül, a bíróság előtt megtámadni
b) kötelességei
- köteles az alapszabály és egyéb belső szabályzatok pontos betartására
- köteles az egyesület szerveinek határozatait betartani
- köteles az egyesület célját, szellemiségét és értékrendjét tiszteletben tartani
- köteles az egyesület munkájában részt venni
- köteles annak tevékenységével kapcsolatos önként vállalt feladatait elvégezni
- köteles annak eredményessége érdekében a tőle elvárhatót megtenni
- köteles a közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben
megfizetni
2) Pártoló tag
a) jogai
- részt vehet az egyesület közgyűlésén, ülésein, rendezvényein
- javaslatokat, indítványokat tehet, felszólalhat, véleményt nyilváníthat
- tanácsaival, szaktudásával és munkájával segítheti az egyesület munkáját
- szavazati joga nincs, nem választható
b) kötelességei
- köteles az alapszabály és egyéb belső szabályzatok pontos betartására
- köteles az egyesület célját, szellemiségét és értékrendjét tiszteletben tartani
- köteles a közgyűlés által évente a pártoló tagok számára külön meghatározott mértékű
tagdíjat határidőben megfizetni
3) Tiszteletbeli tag
a) jogai
- részt vehet az egyesület közgyűlésén, ülésein, rendezvényein
- javaslatokat, indítványokat tehet, felszólalhat, véleményt nyilváníthat
- tanácsaival, szaktudásával és munkájával segítheti az egyesület munkáját
- szavazati joga nincs, nem választható
- tiszteletbeli tisztségre választható
b) kötelességei
- köteles az egyesület célját, szellemiségét és értékrendjét tiszteletben tartani

5.§ A tagság megszűnése
Az egyesületi tagsági jogviszony megszűnik
a. kilépéssel
b. kizárással
c. törléssel
d. elhalálozás esetén illetve a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével
e. az egyesület megszűnésével
a) kilépés
Kilépési szándékát a tag köteles írásban bejelenteni az elnökségnek. A kilépés a
bejelentéssel egyező időpontban hatályos, nem függ az elnökség elfogadó magatartásától.
b) kizárás
Az elnökség szótöbbséggel elfogadott határozattal kizárhatja azt a tagot, aki
- az alapszabályt ismételten vagy súlyosan megsérti
- az alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek nem tesz eleget
- az egyesület célkitűzéseivel ellentétes, vagy egyesületi taghoz méltatlan magatartást
tanúsít

c) törlés
Az elnökség szótöbbséggel elfogadott határozattal törli azt a tagot, aki
- a tagságra vonatkozó alapszabályi rendelkezéseknek nem felel meg
- három hónapnál régebben fennálló tagsági díj tartozását írásbeli felszólítás ellenére
sem fizette be
Kizárás és törlés esetén a tag 15 napon belül fellebbezéssel élhet az egyesület közgyűléséhez.
A fellebbezésnek halasztó hatálya van. A közgyűlésnek a fellebbezés ügyében egyszerű
szótöbbséggel végleges döntést kell hoznia.

6.§ Az egyesület szervezete
Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összessége.
Az egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az egyesület
ügyintéző képviselő szerve az elnökség irányítja és látja el.
Az egyesület vezető tisztségviselői az elnökség tagjai: az elnök, az alelnök és a titkár. Az
elnökség tagja olyan magyar állampolgár, vagy magyar nemzetiségű nem magyar állampolgár
lehet, aki nincs a közügyek gyakorlásától eltiltva.

7.§ A közgyűlés
A közgyűlés a tagok összessége, az egyesület legfelsőbb szerve. A Közgyűlésen a természetes
személy tagok személyesen, a jogi személy tagok képviselőjük útján vesznek részt.
1) A közgyűlés összehívása
A közgyűlést az elnök hívja össze, valamennyi rendes tag az ülés előtt legalább 8 naptári nappal
történő előzetes írásbeli értesítésével. A meghívónak tartalmaznia kell a tervezett napirendi
pontokat és a határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés
helyének és időpontjának megjelölését.
a) rendes közgyűlés
A 2004. évi I. tv. 17. § (1) a) alapján az évente egyszeri kötelező közgyűlésen az egyesület
éves pénzügyi terve, valamint az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről
szóló 2000. évi C. tv. rendelkezései szerint készített éves beszámolója kerül megvitatásra és
jóváhagyásra.
b) rendkívüli közgyűlés
Rendkívüli közgyűlést kell összehívni
● amennyiben a tagok legalább egyharmada írásban kéri
● amennyiben bíróság erre az egyesületet kötelezi
Rendkívüli közgyűlés összehívását maga az elnök vagy az elnökség is kezdeményezheti.
2) A közgyűlés határozatképessége
A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50%-a +1 fő jelen van. Ha a
közgyűlés a megjelent tagoknak az előírtnál alacsonyabb száma miatt határozatképtelen,
ugyanazon napirendi pontokkal új közgyűlést kell kitűzni, amely a jelenlévők számától
függetlenül határozatképes, amennyiben erre a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten
felhívták.
3) A közgyűlés rendje
A közgyűlés nyilvános, viszont indokolt esetben a tagok egyszerű szótöbbséggel zárt ülést
rendelhetnek el.
A közgyűlésen az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök elnököl.
A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező

tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza.
Minősített többség (a jelenlévő tagok kétharmada) szükséges az alapszabály módosításához, tag
kizárásához, törléséhez és az elnökség és az elnök visszahívásához.
Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.
Titkos szavazást rendelhet el a Közgyűlés az elnök előterjesztésére vagy a tagok egyharmadának
kezdeményezésére.
4) A közgyűlés hatáskörébe tartozik
a) az alapszabály megállapítása és módosítása
b) az elnökség és a tisztségviselők megválasztása (elnök, alelnök, titkár) és visszahívása
c) az éves költségvetés megvitatása és elfogadása
d) az elnök éves beszámolójának megvitatása és elfogadása
e) az egyesületi tagdíj következő évre vonatkozó összegének megállapítása
f) más társadalmi szervezettel való egyesülés illetve feloszlás kimondása
g) az egyesület tagjainak sorából történő kizárás
h) döntés minden olyan ügyben, amit jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés
hatáskörébe utal, vagy amelyet az elnök illetve a tagok a közgyűlés elé terjesztenek
5) Jegyzőkönyv és nyilvántartás
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető
aláír, valamint a közgyűlésen jelen levő két tag aláírásával hitelesít.
Az egyesület közgyűléseiről nyilvántartást vezet, melyből kitűnik az egyes közgyűlések időpontja,
az azon hozott határozatok tartalma, hatálya, a határozatot támogatók és ellenzők számaránya
és lehetőség szerint a személye is.
A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve
és sorszámozva kell megőrizni. Folyamatos kezelését az elnökség látja el.
Az egyesület közgyűlése az általa hozott határozatokat az érintettekkel igazolható módon írásban
közli.
Az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az egyesület székhelyén – az
elnökséggel előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, azokról saját költségre
másolatot, jegyzetet készíthet.

8.§ Az elnökség
Az egyesület operatív, koordináló és vezető testülete a 3 tagú elnökség.
1. Az elnökség tagjai, megválasztásuk
Az elnökség tagjai: az elnök, az alelnök és a titkár.
Az elnökség tagjait a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással 5 év időtartamra
választja.
Az elnökség tagjai olyan magyar állampolgárok lehetnek, akik nincsenek eltiltva a közügyek
gyakorlásától és nem állnak cselekvőképességüket korlátozó gondnokság alatt.
Az elnökség tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik.
2. Elnökségi tagi tisztség megszűnése
Megszűnik az Elnökség tagjának megbízatása:
a) a megbízás időtartamának lejártával,
b) az elnökségi tag halálával,
c) visszahívással,
d) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
e) lemondással.
Az Elnökség tagja az alapszabállyal, illetve a Közgyűlés határozataival nem összeegyeztethető
magatartása miatt a Közgyűlés többségi határozatával hívható vissza.
Az Elnökség tagja tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha az Egyesület
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított
hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a Közgyűlés az új tag megválasztásáról már
ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a tag a halaszthatatlan

döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni. Az
elnökségi tagság megszűnése esetén a Közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az időközben
választott elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával
egyező időpontig szól.
Az Elnökség tagjai az Egyesület vezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható
fokozott gondossággal, az Egyesület érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A
jogszabályok, az alapszabály, illetve a legfőbb szerv által hozott határozatok, kötelezettségeik
vétkes megszegésével az Egyesületnek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint
felelnek.
3. Az elnökség összehívása
Az elnökségi ülést az elnök hívja össze szükség szerint, de legalább negyedévente,
valamennyi elnökségi tag az ülés előtt legalább 8 naptári nappal történő előzetes írásbeli
értesítésével, mely értesítő tartalmazza a tervezett napirendi pontokat.
4. Az elnökség határozatképessége
Az elnökségi ülés határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van.
5. Az elnökség működési rendje
Az elnökségi ülés nyilvános, viszont indokolt esetben az elnökség egyszerű szótöbbséggel zárt
ülést rendelhet el.
Az elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg.
6.

Az elnökség hatáskörébe tartozik
a. az egyesület két közgyűlés közti irányítása, szervezése és vezetése
b. az éves költségvetés lehetőség szerinti végrehajtásáról való gondolkodás
c. tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás, tagfelvétel
jóváhagyása
d. az Egyesület eredményes működéséhez szükséges feltételek megszervezése
e. támogatások, pályázatok, adományok igénylése és elfogadása
f. a Közgyűlés határozatainak végrehajtása
g. az egyesület tagjaira kötelező jellegű határozatok meghozatala
h. az ügyrend és etikai szabályok elfogadása
i. az egyesület irataiba való betekintés biztosítása az érdeklődők részére
j. döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik az elnök vagy a
közgyűlés kizárólagos hatáskörébe

7. Jegyzőkönyv és nyilvántartás
Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök aláír, valamint az
elnökség egy jelen levő tagja aláírásával hitelesít.
Az elnökség üléseiről nyilvántartást vezet, melyből kitűnik az egyes ülések időpontja, az azon
hozott határozatok tartalma, hatálya, a határozatot támogatók és ellenzők számaránya és
lehetőség szerint személye.
A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot,
lefűzve és sorszámozva kell megőrizni. Folyamatos kezelését az elnökség látja el.
Az egyesület elnöksége az általa hozott határozatokat az érintettekkel igazolható módon
írásban közli.
8. Összeférhetetlenség
Az Elnökségben nem vállalhat tisztséget az a személy, akinek személye, vagy tevékenysége
az Egyesület céljainak elérésével, az Egyesület működésével, vagy az Elnökség működésével
összeférhetetlen.

9.§ Az elnök
Az elnök a közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással 5 év időtartamra választott
vezető tisztségviselő, aki az egyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult vezetője.
1.

Az elnök hatásköre és feladatai
a. a közgyűlés és az elnökségi ülések összehívása és levezetése
b. az egyesület működésének irányítása
c. az egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése
d. az egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok illetve
bíróság előtt
e. az egyesület számára jogok szerzése és kötelezettségek vállalása
f. éves beszámoló készítése és a közgyűlés elé terjesztése
g. utalványozási jog gyakorlása bármelyik elnökségi taggal együttesen

2.

Az elnök segítői és feladataik
a. az alelnök
- az elnök távolléte esetén vezeti a közgyűlést és az elnökségi ülést
- az elnök akadályoztatása esetén ellátja feladatait a kizárólag az elnök hatáskörébe
utalt ügyek kivételével
b. a titkár
- a fentebb már említett jegyzőkönyvek és nyilvántartások vezetése és kezelése
- a határozatoknak az érintettekkel való közlése
- a tagok és tagdíjbefizetések nyilvántartása
- a szükséges határozatok és beszámolók nyilvánosságra hozatala

3.

Az egyesület képviselete
a. az egyesületet az elnök, illetve az elnök meghatalmazása alapján az alelnök és a
titkár jogosult önállóan képviselni
b. az egyesület bankszámlája feletti rendelkezést az elnök bármely elnökségi taggal
együttesen gyakorolja

10.§ Az egyesület gazdálkodása
1.

Az egyesület bevételei
a.

tagdíj
Az egyesület tagjai a közgyűlés határozata alapján havi rendszerességgel tagdíjat
fizetnek. A tagdíj összegét a közgyűlés évente határozza meg. Az esetleges
kedvezményeket is a közgyűlés határozza meg.
A tagok befizetéséről az elnökség nyilvántartást vezet.

b.

egyéb források
Egyéb források: pályázatok útján elnyert bevételek, pártoló tagok adományai,
alapítványok támogatásai, önkormányzati támogatás, szponzori díjak, az egyesület
rendezvényeinek bevételei, az egyesület vállalkozási tevékenységének eredménye
stb.
Az egyéb források igénylése és elfogadása az elnökség jogkörébe tartozik.

c.

vállalkozás
Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak a 2. § 4) bekezdésének
figyelembevételével végezhet. Ennek megfelelően az egyesület alaptevékenysége
keretében használhat és működtethet sportlétesítményt, szerezheti meg annak
tulajdonjogát.

2.

3.

Az egyesület pénzeszközeinek felhasználása
a.

Az egyesület az elnök által előterjesztett és a közgyűlés által elfogadott éves
költségvetési terv szerint gazdálkodik.
Az éves költségvetés keretein belül az elnökség jogosult a felhasználás módját
meghatározni.

b.

Az egyesület befektetési tevékenységet nem végez.

c.

Az egyesület váltót illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsát
ki.

d.

Az egyesület tisztségviselői tevékenységüket társadalmi munkában végzik.

e.

Gazdálkodási vagy egyéb speciális feladatok ellátására az egyesület tiszteletdíjas
munkatársat alkalmazhat.

Az egyesület felelőssége
a.

Az egyesület vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.

b.

A tagok felelőssége csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig áll fenn, az
egyesület tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek.

c.

Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezést illetve az utalványozási jogot az
elnök bármely elnökségi taggal együttesen gyakorolja.

11.§ Az egyesület felügyelete
Az egyesület működése felett a törvényességi felügyeletet – az egyesülési jogról szóló 1989. évi
II. törvény 14. § 1) bekezdése alapján – az ügyészség gyakorolja.

12.§ Az egyesület megszűnése
1.

Az egyesület megszűnik, ha
a. a feloszlatást a közgyűlés minősített többséggel kimondja
b. más egyesülettel egyesül
c. az arra jogosult felügyelő szerv feloszlatja, illetve megszűnését megállapítja

2.

Az egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell
fordítani.
A hitelezők kielégítése utáni maradék vagyon felhasználásának módjáról a közgyűlés
dönt, de elsősorban az a tagokat illeti meg, utolsó évi meghatározott és teljesített
tagdíjfizetésük arányában, másodsorban a hasonló célokat maga elé tűző egyesületeket
illeti meg.

3.

A 2004. évi I. tv. 17.§ (5) alapján az egyesületre – a végelszámolásra vonatkozó
rendelkezések kivételével – megfelelően alkalmazni kell a csődeljárásról, a felszámolási
eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. tv. szabályait.

13.§ Záró rendelkezések
Az alapszabályt az egyesület alakuló közgyűlése, 2006. december 13-án, a 5/2006 (XII. 13.) sz.
határozatával egyhangúlag jóváhagyta.

Ezt a Pest Megyei Bíróság 4.Pk.60.044/2007/2. számú végzésének rendelkezései alapján
módosított alapszabályt az egyesület második közgyűlése, 2007 március 10-én, az 2/2007 (III.
10.) sz. határozatával egyhangúlag jóváhagyta.
Az egyesület alapszabályát a Pest Megyei Bíróságnak az elnök a nyilvántartásba vétel iránti
kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.
Alapító tagok tudomásul veszik, hogy jelen alapszabály érvényességéhez annak bírósági
nyilvántartásba vétele szükséges, az egyesület, mint társadalmi szervezet így tevékenységét
csak a nyilvántartásba vétel után kezdheti meg.
Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv.
rendelkezései, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 61. és következő §-ai, valamint
a sportról szóló 2004. évi I. tv., valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései
megfelelően irányadók.

Pilisjászfalu, 2010. december 13.

……………………………..…….
Keveházi Zoltán, elnök

