HARLEY TULAJDONOSOK KLUBJA
BUDAPEST CHARTER HUNGARY
2015
ALAPSZABÁLY

1. § Az egyesület neve
(1)

Az egyesület neve: Harley Tulajdonosok Klubja – Budapest Chapter Hungary
Az egyesület rövidített neve: H.O.G. Budapest Chapter Hungary
Az egyesület neve angolul: Harley Owner’s Group - Budapest Chapter Hungary
Az egyesület neve németül: Klub der Harley-Besitzer - Budapest Chapter Hungary
Az egyesület neve franciául: Club des Propriétaires des Harley, Budapest Chaptire de
Hongrie

(2)

Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Neszmélyi köz 3.

(3)

Az egyesület jogi személy.

(4)

Az egyesület időtartama: határozatlan

2. § Az egyesület célja
(1)

Magyarországon a motoros kultúra ápolása, hangsúlyozva a „motor – természet ember” harmóniáját, a „család – technika - természet” összhangjának és a balesetmentes
közlekedésnek előmozdítása elsődlegesen;
másodlagosan a nemzetközi szervezet által elfogadott célkitűzéseknek megfelelően a
Harley-Davidson tulajdonosok baráti körének létrehozása, ápolva azt a legendát,
amelyet ez a név az egész világon jelent.

3. § Az egyesület tagjai
(1)

Az egyesületnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek

(2)

Az egyesületnek rendes tagja lehet az a természetes vagy jogi személy:
akit valamely választott tisztségviselő javaslatára a Közgyűlésen a tagok 2/3-os
többséggel rendes taggá választanak, illetve
az a pártoló vagy tiszteletbeli tag, akit 1 év tagság után a Közgyűlés többsége
rendes tagjai sorába választ, és

a)
b)

-

aki az egyesület céljait és alapszabályát elfogadja és magára nézve kötelezőnek
tekinti,
fizeti a tagsági díjat és vállalja a nemzetközi H.O.G. tagságot is, és
évente minimum 2 Chapter rendezvényen vagy túrán és minimum 1 közgyűlésen
részt vesz
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A tagsági viszony megszűnik:
c)
kilépéssel
d)
elhalálozással, jogi személy esetén annak megszűnésével
e)
kizárással
f)
a tagsági viszony egyesület általi felmondásával, amennyiben a tag,
tértivevénnyel, ajánlott küldeményként kézbesített írásbeli felszólítás ellenére sem tesz
30 napon belül eleget a tagdíjfizetési kötelezettségének. Az írásbeli felszólításnak
tartalmaznia kell a tagdíjfizetés teljesítésére adott póthatáridőt (kézbesítéstől számított
30 nap), valamint a tagdíjfizetés elmulasztásának következményeire történő felhívást.
(3)

Pártoló tag lehet minden természetes és jogi személy, aki (amely) az egyesület céljait
támogatja és anyagilag is hozzájárul a működéshez, és a Közgyűlés pártoló taggá
választja.
A pártoló tagság megszűnik:
a)
b)
c)

(4)

elhalálozással, jogi személy esetén annak megszűnésével
felmondással
kizárással

Tiszteletbeli tag lehet minden természetes vagy jogi személy, akit (amelyet) a
Közgyűlés tiszteletbeli taggá választ.
A tiszteletbeli tagság megszűnik:
a)
b)
c)

elhalálozással, jogi személy esetén annak megszűnésével
felmondással
kizárással.

(5)

Mind a pártoló tag, mind a tiszteletbeli tag rendes taggá válhat, ha 1 naptári éve vagy
pártoló tagja, vagy tiszteletbeli tagja az egyesületnek és a Közgyűlés rendes taggá
választja.

(6)

A tagsági viszony kilépéssel, illetve felmondással történő megszüntetése az
Elnökséghez benyújtott írásbeli nyilatkozattal történik.

(7)

A 3.§ (2) f) pontban foglalt felmondást az Elnökség közli a taggal.

(8)

Kizárásnak van helye, ha a tag kötelezettségeit rendszeresen vagy tartósan nem teljesíti,
gátolja az egyesület működését, veszélyezteti célkitűzéseinek megvalósulását vagy
megsérti az alapszabályt illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. A tag
kizárásáról az Elnökség határoz. Az Elnökség a határozathozatalt megelőzően köteles
meghallgatni a kizárási eljárás alá vont tagot, valamint azt a személyt is, aki a kizárásra
vonatkozó indítványt előterjesztette. A határozat ellen a kizárt tag 15 napon belül
írásban a Közgyűléshez címzett fellebbezéssel élhet, amelyet az Elnökség részére küld
meg. Fellebbezés esetén a kizárásról a Közgyűlésnek kell határozni tagjai
kétharmadának igen szavazatával. A Közgyűlésnek a fellebbezés elbírálása céljából
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történő megtartására a fellebbezésnek az Elnökség részére történő kézbesítésétől
számított legkésőbb 30 napon belül kell megtörténnie. A fellebbezés közgyűlés általi
elbírálásig a tag tagsági jogait nem gyakorolhatja.
A kizárási eljárás megkezdésére az Elnökségnek az ok megjelölésével bármelyik
választott tisztségviselő vagy bármelyik rendes tag indítványt tehet. A kizárásra tett
indítványról az érintett tagot az Elnökségi ülés megtartását megelőzően írásban
értesíteni kell.
4. § A tagok jogai és kötelezettségei
(1)

A rendes tag joga, hogy
a)
b)
c)
d)
e)

(2)

részt vegyen az egyesület rendezvényein,
az egyesület valamennyi tisztségébe és szervébe választó és választható legyen
szavazati joggal részt vegyen a Közgyűlésen,
az egyesület bármely szervéhez és tisztségviselőjéhez írásban kérdést intézzen,
feltett kérdéseire 15 napon belül érdemi választ kapjon.
a tagsági viszonyát határozatlan időre szüneteltetheti, ezt kétféle módon teheti
meg: személyesen a közgyűlésen vagy írásban az elnökség felé
indokmegjelöléssel. A szüneteltetés időtartama alatt tagdíj megfizetése alól
mentesül, továbbá kedvezményeket ezen időszak alatt nem vehet igénybe.

Minden rendes tag kötelezettsége, hogy
a)
b)
c)

részt vegyen az egyesület munkájában, döntéseinek meghozatalában, céljainak
megvalósításában,
fizesse az éves tagdíjat, illetve a hozzájárulást
a rábízott feladatokat ellássa, az esetlegesen rábízott vagyont megóvja, és
tételesen elszámoljon a felhasználásáról.

A tag az éves tagdíjat az adott év január 31. napjáig köteles az egyesület pénztárába
készpénzben befizetni.
(3)

A pártoló tag joga, hogy
a)
b)

részt vegyen az egyesület rendezvényein,
tanácskozási joggal részt vegyen a Közgyűlésen.

A pártoló tag az egyesület részére köteles évente hozzájárulást fizetni. A pártoló tag az
éves hozzájárulást az adott év január 31. napjáig köteles az egyesület pénztárába
készpénzben befizetni.
(4)

A tiszteletbeli tag joga, hogy
a)
b)
c)

részt vegyen az egyesület rendezvényein.
tanácskozási joggal részt vegyen a Közgyűlésen,
az egyesület bármely szervéhez és tisztségviselőjéhez írásban kérdést intézzen,
feltett kérdéseire 15 napon belül érdemi választ kapjon.
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5. § Az egyesület szervezeti felépítése és tisztségviselői
(1)

Az egyesület szervei:
a)
b)
c)

(2)

Közgyűlés
Elnökség
Felügyelő Bizottság

A Közgyűlés által választott tisztségviselők:
 Elnök
 Elnökségi tagok
 Díszelnök
 Felügyelő Bizottság
(3) Az Elnökség által választott tisztségviselők:
Alelnökök (2fő)
Túravezető (Road Captain)
Rendezvény főszervező (Activities Officer)
(4) A Felügyelő Bizottság által választott tisztségviselő:
Felügyelő Bizottság elnöke

Az elnök javaslata alapján az elnökség által kinevezett tisztségviselő


Főtitkár

6. § A Közgyűlés

(1)

A Közgyűlés az egyesület döntéshozó szerve. A Közgyűlésen részt vesznek a rendes
tagok szavazati joggal, és az egyesület tiszteletbeli tagjai valamint a pártoló tagok
tanácskozási joggal.

(2)

A Közgyűlést az egyesület Elnöke az egyesület székhelyére köteles összehívni legalább
évente kétszer.

(3)

Ha a rendes tagok legalább 1/3-a az ok és cél megjelölésével azt írásban kéri, az Elnök
köteles a kézhezvételtől számított 30 napon belül rövid határidővel összehívni a
Közgyűlést.
Az egyesület Elnöke köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések
megtétele céljából, ha
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;
vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
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(4)

Amennyiben az Elnök a Közgyűlés összehívását elmulasztja, az Elnökség vagy a
Főtitkár is összehívhatják a Közgyűlést.

(5)

A Közgyűlés helyéről, időpontjáról, tervezett napirendjéről és a beterjesztett
javaslatokról a tagokat, valamint a közgyűlésen tanácskozási joggal részvételre
jogosultakat legkésőbb 15 nappal korábban igazolható módon értesíteni kell. A meghívó
tartalmazza az egyesület nevét és székhelyét, a Közgyűlés megtartásának helyét és
idejét, valamint a közgyűlés napirendjét. A meghívóban rendelkezni kell a
határozatképtelen Közgyűlés esetén a következő Közgyűlés összehívásáról 8 napon
belül. Az így, azonos napirendi pontokkal összehívott Közgyűlés a tagok létszámától
függetlenül határozatképes.
Ha a Közgyűlés ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani,
ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az
ülés megtartásához.

(6)

A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok fele jelen van. A
Közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van. A Közgyűlés megnyitását követően a
Közgyűlés nyílt szavazással megválasztja a Közgyűlést levezető elnök, a
jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítők (két fő), valamint a szavazatszámlálók
(két fő) személyét.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 5 napon belül a tagok és az egyesület
szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését
kérhetik, a kiegészítés indokolásával. Ennek elfogadásáról a közgyűlést összehívó
személy vagy szerv dönt, amennyiben a döntésre jogosult a javaslatot elutasítja, vagy a
döntést elmulasztja, úgy a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat
meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. A napirend
kiegészítésére vonatkozó indítványt vagy indítványokat legkésőbb a Közgyűlés
megtartását megelőző napon igazolható módon kell az egyesület tagjainak a tudomására
hozni. Ez utóbbi esetben, az idő rövidségére tekintettel, igazolható módnak minősül a –
tag által az egyesület felé bejelentett e-mail címre elküldött – kézbesítési visszajelzéssel
ellátott e-mail üzenet is.
A Közgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható
határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem
szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

(7)

A Közgyűlés dönthet az egyesület működését érintő bármely kérdésben.

(8)

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a)
b)
c)

az alapszabály megállapítása, elfogadása és módosítása,
döntés más egyesülettel való egyesülésről, úgyszintén az egyesület
megszűnésének és szétválásának kimondásáról,
az egyesület költségvetésének megállapítása és módosítása, az előző évi
költségvetési beszámoló elfogadása,
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az elnök, elnökségi tagok és a Felügyelő Bizottság tagjainak valamint a
Díszelnök megválasztása,
az Elnökség éves beszámolójának elfogadása,
a tagsági díj meghatározása,
döntés mindazon ügyekben, amelyeket az alapszabály kizárólagosan
hatáskörébe utal.

d)
e)
f)
g)

(9)

A közgyűlés a határozatait - ha jogszabály vagy jelen alapszabály másképpen nem
rendelkezik - nyílt szavazással, a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint felének
igenlő szavazatával hozza. A közgyűlés a tisztségviselőket titkos szavazással választja.

(10)

A (8) bekezdés a) és b) pontjában rögzített döntésekhez a közgyűlésen az egyesület
tagjai 3/4-ének igen szavazata szükséges.

(11)

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.
Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat
meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

(12)

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:
a)
b)
c)
d)
e)

az egyesület nevét, székhelyét,
a Közgyűlés helyét és idejét,
a jegyzőkönyvvezető nevét, a hitelesítők nevét, a szavazatszámlálók nevét,
a Közgyűlésen elhangzottakat, indítványokat,
a határozatokat, az azokra leadott szavazatokat, szavazati arányokat.

A jegyzőkönyvet az Elnök, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők írják alá.
(13)
A közgyűlés határozatairól az egyesület nyilvántartást vezet, amely tartalmazza
a döntéshozatal időpontját, a határozat tárgyát, tartalmát, a döntés hatályát, illetőleg a
döntést támogatók és ellenzők számarányát. A nyilvántartás vezetéséről a Főtitkár
gondoskodik. A határozatok tartalmát – azok meghozatalát követő 15 napon belül – a
Főtitkár írásban közli az érintettekkel, a határozatnak az egyesület székhelyén történő
egyidejű – és legalább 15 napos időtartamú – kifüggesztése mellett.
7. § Az Elnökség
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Az Elnökség tagjai:
-

az egyesület elnöke
az alelnökök /2 fő/
elnökségi tagok /túravezető, rendezvény főszervező/

Az Elnökség tagjai nem lehetnek egymásnak a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont szerint
meghatározott közeli hozzátartozói.
A vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok:
Ptk. 3:19. § (2) 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.
Ptk. 3:22. §
(1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
(5) 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.
(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő
az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

(1)

Az Elnökség az egyesület ügyvezető szerve, feladatai különösen:
biztosítja az egyesület törvényes működését,
előkészíti a Közgyűlést,
munkájáról köteles beszámolni a közgyűlésnek,
javaslatot tesz a költségvetésre, elkészíti az előző évi elszámolást és éves
munkatervet készít.
e) jóváhagyja a szervezési és működési szabályzatot (SZMSZ)
f) programokat előkészít, szervez és lebonyolít
a)
b)
c)
d)

(2)

Az Elnökség létszáma 5 fő. Az elnökségnek csak olyan nagykorú - a közgyűlés által
megválasztott - magyar állampolgár lehet a tagja, aki nincs eltiltva a közügyek
gyakorlásától. Az elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízatásként látják el.

(3)

Az Elnökséget a Közgyűlés 3 évre választja.
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Az elnökség soraiból két alelnököt (első alelnök; második alelnök) és egy túravezetőt
valamint egy rendezvény főszervezőt választ.

(4)

Az elnökség az elnök javaslata alapján kinevezi a főtitkárt.
(5)

Az Elnökséget az Elnök szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezésre hívja
össze. Az elnökség – napirendtől függetlenül esetenként bárkit meghívhat az ülésre.

(6)

Az Elnökség ügyrendjét maga állapítja meg, ennek hiányában a Közgyűlés működési
rendjére vonatkozó szabályok megfelelően irányadók.

(7)

Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.

(8)

Az elnökségi tagság megszűnik:
a mandátum lejártával;
lemondással;
a közgyűlés részéről történő visszahívással;
elhalálozással, vagy jogutód nélküli megszűnéssel;
kizárással;
az elnökségi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
való korlátozásával;
o az elnökségi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
o
o
o
o
o
o

(9) Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az
ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat
és a szavazati arányokat. A hozott határozatokról az érintett szerveket és személyeket a
jegyzőkönyv megküldésével kell értesíteni. A jegyzőkönyvet az elnök hitelesíti.
(10)

Az elnökség üléseit az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a
megtárgyalandó kérdésekről - az előterjesztések megküldésével - legalább egy héttel
korábban, igazolható módon értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat.
Halaszthatatlanul sürgős esetben az elnök rövidebb határidőt is megállapíthat.

(11) Az elnökség a szavazásra jogosult elnökségi tagok több mint felének jelenléte esetén
határozatképes. Határozatképtelenség esetén - 8 napon belül az eredeti napirenddel
összehívott - újabb elnökségi ülés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.
(12) Az elnökség a határozatait általában nyílt szavazással hozza.
(13)

Az elnökség minden személyi kérdésben titkos szavazással hoz határozatot. Titkos
szavazást kell elrendelni egyéb kérdéseknél, ha azt legalább két elnökségi tag kéri.

(14)

Az elnökség a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A határozathozatalban nem
vehet részt az érdekelt személy.

8. § Az Elnök
(1)

Az egyesület Elnökét a Közgyűlés közvetlenül választja.
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(2)

Az egyesület Elnöke önállóan jogosult az egyesület képviseletére, kötelezettség
vállalásra.

(3)

Az Elnök a Főtitkár felett gyakorolja a munkáltatói jogokat.

(4)

Összehívja az Elnökség és a Közgyűlés üléseit.

(5)

Köteles beszámolni tevékenységéről az Elnökségnek és a Közgyűlésnek.

(6)

Összefogja és koordinálja az elnökségi tagok munkáját.

(7)

Az Elnök megbízatása az Elnökség mandátumával megegyezően 3 évre szól.

(8)

Az Elnököt akadályoztatása esetén az első Alelnök helyettesíti.

9. § Az Alelnökök (2 fő)
(1)

Az Alelnökök az Elnök utasításai szerint járnak el.

(2)

Az Elnököt annak akadályoztatása esetén az első alelnök helyettesíti, kötelezettség
vállalására kizárólag az Elnök akadályoztatása esetén főtitkári ellenjegyzéssel jogosult.

(3)

Az alelnökök megbízatása az Elnökség mandátumával megegyezően 3 évre szól.

10. § Az elnökségi tagok /túravezető, rendezvény főszervező/
(1)

Az elnökségi tagok mandátuma az Elnökség mandátumával megegyezően 3 évre szól.

(2)

Az elnökségi tagok feladata az egyesület ügyeinek intézése.

(3)

Az elnökségi tagok jogosultak az egyesület gazdálkodását és működését érintő
valamennyi kérdésben tájékozódni.

11. § A Felügyelő Bizottság
(1)

A Felügyelő Bizottság az egyesület jogszabályoknak megfelelő működését az
alapszabály betartását, valamint az egyesület gazdálkodását ellenőrző testület.
Feladatai különösen:
a. ellenőrzi az egyesület tisztségviselőinek és testületeinek tevékenységét és ennek
eredményéről folyamatosan beszámol, így mindenekelőtt évente teljes körűen
írásban és szóban a Közgyűlésnek,
b. felügyeli az egyesületi választások tisztaságát,
c. véleményt nyilvánít az elnökségi programról és beszámolóról, valamint az éves
költségvetésről és elszámolásról.
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d.

ellenőrzi a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok
végrehajtását és betartását.

(2)

A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll, tagjait a Közgyűlés 4 évre választja. A Felügyelő
Bizottság tagjai közül megválasztja a Felügyelő Bizottság elnökét, aki a Felügyelő
Bizottság ülését legalább negyedévente összehívja.

(3)

A Felügyelő Bizottság tevékenységéről a Közgyűlésnek beszámolással tartozik.

(4)

A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, ennek hiányában a közgyűlés
működésére vonatkozó szabályok megfelelően irányadók.

(5)

A Felügyelő Bizottsági tagság az Elnökségi tagsággal összeférhetetlen.

(6)

A Felügyelő Bizottsági tagokra vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok
megegyeznek a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi
szabályokkal, azzal, hogy ahol a vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályozás vezető
tisztségviselőt említ, ott értelemszerűen Felügyelő Bizottsági tagot kell érteni.
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12. § A Díszelnök
(1)

Az Egyesület Közgyűlése Díszelnököt választhat.

(2)

A Díszelnök olyan köztiszteletben álló személy lehet, aki az egyesület céljait a nagy
nyilvánosság előtt eredményesen képviseli.

(3)

A Díszelnököt tanácskozási joggal meg kell hívni a Közgyűlésre.

(4)

A Díszelnök az Elnök felkérése alapján képviseli az egyesületet, lobbizik annak
érdekében. Önállóan az egyesület nevében kötelezettséget nem vállalhat.

13. § A Főtitkár
(1)

A Főtitkár feladata az egyesület szervező ügyviteli és adminisztratív ügyeinek intézése.

(2)

A Főtitkárt az elnök javaslata alapján az Elnökség nevezi ki és az Elnök utasítása szerint
jár el, felette a munkáltatói jogokat az Elnök gyakorolja.

(3)

A Főtitkár feladata többek között az Elnökség és a Közgyűlés üléseinek előkészítése.

(4)

Az egyesület alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a Főtitkár gyakorolja.

14. § Az Egyesület vagyona

(1)

Az egyesület vagyona a tagsági díjakból, a pártoló tagok támogatásából, az esetleges
gazdasági tevékenységből és esetleges adományokból, felajánlásokból áll.

15. § Az Egyesület gazdálkodása
(1)

Az Egyesület önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját bevételeivel és vagyonával felel,
a tagok – a tagdíj befizetésén túlmenően – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal
nem felelnek.

(2)

Az Egyesület megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a
közgyűlés döntése alapján a tagok között kell felosztani.

(3)

Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági
tevékenység végzésére jogosult.

16. § Egyebek
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(1)

Az Egyesület tagjai csak büntetlen előéletűek lehetnek.

(2)

Az egyesület Elnöksége határozhat úgy, hogy a társaság azon tagjai, akik HarleyDavidson motorral nem rendelkeznek mérsékelt tagdíjat fizethetnek.

(3)

Kilépés, vagy kizárás esetén a tag a folyó évre köteles fizetni a tagsági díjat,
visszatérítésre igénye nem lehet.

17. § Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
(1)

(2)
(3)

Jelen, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály aláhúzással jelöli a
módosult, illetve új rendelkezéseket, míg a törölt rendelkezések lábjegyzetben kerülnek
megjelölésre.
Jelen Alapszabály közgyűlési elfogadással lép hatályba és egyidejűleg hatályon kívül
helyezi a 2009-es alapszabály rendelkezéseit.
Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, és a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
rendelkezései az irányadók.

Elfogadta az egyesület 2015. augusztus 9. napján tartott Közgyűlése.
Alulírottak igazoljuk, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az
Alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának.
Kelt: Budapest, 2015. augusztus 9.

_______________________
Elnök

______________________
Jegyzőkönyvvezető

_______________________
Hitelesítő

______________________
Hitelesítő
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