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Excelsior Hegymászó Sportegyesület 
 

Alapszabály 
 

2014. október 16. 
 

AZ EXCELSIOR HEGYMÁSZÓ SPORTEGYESÜLET (KORÁBBI NEVÉN FTSK EXCELSIOR 
SPORTEGYESÜLET) ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 2014. október 16- i KÖZGYŰLÉSEN 

ELHATÁROZOTT MÓDOSÍTÁSOKKAL 

 - A 2014. május 14-i alapszabályhoz képest  
a változások félkövér betűvel,  

ahol pedig eleve félkövér betű szerepel, ott aláhúzással  
kerültek jelölésre -  

 

I. fejezet: Az egyesületről általában 
 

1. Az egyesület neve: Excelsior Hegymászó Sportegyesület, rövidített neve: Excelsior SE 

2. Az egyesület működési területe: Magyarország 

3. Az egyesület székhelye: 1033 Budapest, Szentendrei út 95. 

4. Az egyesület történelmi emblémáját az alapszabály 1. sz. melléklete tartalmazza. Az egyesület 
jelenlegi emblémáját a 2. sz. melléklet tartalmazza. Mindkét embléma a Kedar Dome-ot 
(Kedarnath Domot) ábrázolja, a háttérben a felkelő Nappal. A Kedar Dome keleti falát elsőként 
az egyesület későbbi első elnöke, Ozsváth Attila mászta meg társával, Szendrő Szabolccsal 
1989-ben.  

5. Az egyesület az 1989. évi II. törvény alapján létrejött társadalmi szervezetként 1992-ben alakult 
a Ferencvárosi Természetbarátok Sportköre egyesület jogutódjaként. Tényleges tevékenysége 
1966-ig nyúlik vissza, amikor is az Egyesült Villamosgépgyár SE (EVIG SE) keretén belül 
hegymászó szakcsoport alakult. Ez a szakcsoport 1969-ben felvette az „Excelsior” nevet, majd 
1979-ben átlépett a Ferencvárosi Természetbarátok Sportkörébe és egészen a Sportkör 
megszűnéséig annak keretein belül működött. Az egyesület 2014-től új székhelyre költözött, 
és elhagyva az FTSK előtagot, Excelsior Hegymászó Sportegyesület néven működik tovább. 

6. Az egyesület jogi személy, közhasznú civil szervezet. Képviseletét az egyesületvezető látja el 
önállóan.  

7. Az egyesület szoros együttműködésre törekszik a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetséggel.  

8. Az egyesület céljai és tevékenységi köre:  
Az egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 19. és 20. pontját 
figyelembe véve a következő közhasznú tevékenységeket folytatja az alább feltüntetett 
közfeladatokhoz kapcsolódóan, a közfeladatokat előíró jogszabályhelyek szerint: 

8.1. a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása, ezáltal a társadalom 
természetvédelmi kultúrájának növelése, amely a természet védelméről szóló 1996. 
évi LIII. törvény 64. § (1) bekezdésében meghatározott állami feladat; 



TERVEZET 

2 

 

8.2. környezet- és természetvédelem, fővárosi szintű sport és szabadidősport, az 
egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, kerületi sport és szabadidősport 
támogatása, ifjúsági ügyek, amelyek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés, 11. pontjában valamint a 23. § (4) 
bekezdés 8. és 12. pontjában, 23. § (5) bekezdés 9. és 17. pontjában meghatározott 
önkormányzati feladatok; 

8.3. az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtésének 
elősegítése, az esélyegyenlőség jegyében gyermek- és ifjúsági sport, a nők és a 
családok sportjának, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a 
fogyatékosok sportjának támogatása, amelyek a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. 
§ c) és e) pontjaiban meghatározott állami feladatok. 

Ezen feladatok ellátására tekintettel az egyesület tevékenysége közhasznú tevékenységnek 
minősül. Az egyesület olyan közhasznú tevékenységet végző szervezet, mely a fentiekben 
meghatározott közhasznú feladatokat látja el, valamint a társadalom és az egyén közös 
szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá a szükséges 
társadalmi támogatottsága kimutatható. 

9. Az egyesület további olyan alapcél szerinti tevékenységei, amelyek a fenti közfeladatai 
teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálják, és ezáltal közhasznúak:  

9.1. alpesi tradicionális hegymászás, valamint a hegy-, szikla-, expedíciós, magashegyi, jég- és 
falmászás összes ágának szervezése, gyakorlásának elősegítése, oktatása, népszerűsítése; 

9.2. természetjárás, az ehhez kapcsolódó sportágak, hegyi sportok szervezése, gyakorlásának 
elősegítése, oktatása, népszerűsítése, 

9.3. sport és szabadidősport programok szervezése, támogatása,  
9.4. sportteljesítmény elérését célzó utazások és expedíciók szervezése,  
9.5. edzéslehetőség biztosítása (tornateremben, mászófalon és a védnöksége alatt álló 

természetes edzőterepeken) a szükséges sportszakmai irányítással,  
9.6. túravezetés,  
9.7. sziklamászó, hegymászó tanfolyamok szervezése, lebonyolítása, 
9.8. szakirányú könyv-, videó- és térképtár fenntartása,  
9.9. sportszertár üzemeltetése, sportfelszerelések bérbe adása, 
9.10. felszerelések, segédeszközök fejlesztésének, gyártásának támogatása és tesztelése,  
9.11. szaktanácsadás,  
9.12. sziklafalak és természeti területek karbantartása.  

10. Az egyesület a céljai, tevékenysége, programjai és szolgáltatásai minél szélesebb körű 
megismertetése érdekében eseménynaptárt készít, azt folyamatosan aktualizálja, és kellő 
rendszerességgel közzéteszi az egyesület honlapján (http://www.excelsior.hu) és az egyesület 
faliújságján. 

11. Az egyesület által meghirdetett programokon és közhasznú szolgáltatásokban az egyesület 
tagjain kívül is bárki részt vehet, illetve részesülhet, aki megfelel az adott program, illetve 
szolgáltatás kiírásában szereplő feltételeknek. Ezek a feltételek, valamint az egyes 
szolgáltatások igénybevételének módjai az adott programokhoz és szolgáltatásokhoz 
kapcsolódva alkalmanként, a meghirdetéskor kerülnek rögzítésre.  

12. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete független a pártoktól, 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól támogatást nem fogad el.  

II. fejezet: Az egyesület tagsága 

http://www.excelsior.hu/
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13. Az egyesület tagja lehet bármely természetes személy, aki vállalja, hogy az egyesület 
alapszabályában megállapított tagsági kötelezettségeknek eleget tesz.  

14. Az egyesületi tagságnak négy formája van:  
a) Tag - aki az egyesületnél sikeresen alapfokú sziklamászó vizsgát tett vagy ennek hiányában, 
aki a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség illetve a magyar Hegymászó Oktatói Kollégium 
képzési rendje szerint igazoltan rendelkezik ezzel egyenértékű ismeretekkel.  

 

Különleges jogállású tagsági formák: 

 

b) Vizsgázott tag — aki sikeresen alapfokú sziklamászó vizsgát tett, sikeresen elvégezte a téli 
alpesi hegymászó tanfolyamot valamint a nyári alpesi hegymászó tanfolyamot. Ezen vizsga és 
tanfolyamok a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség illetve a magyar Hegymászó Oktatói 
Kollégium képzési rendje szerinti képesítések.   

c) Törzstag — aki már legalább egy éve tagja az egyesületnek, beilleszkedett a közösségbe és a 
közösség érdekeit szolgáló kiemelkedő tevékenységet folytat, vagy rendszeresen űzi az 
egyesület arculatának megfelelő sportot. Törzstagot a tagok közül bárki jelölhet, a közgyűlés 
egyszerű szótöbbséggel szavazza meg a törzstagság odaítélését. 
d) Tiszteletbeli örökös tag – az egyesület elismerése és köszönete jeléül tiszteletbeli örökös 
tagságot adományozhat az egyesület azon volt vagy jelenlegi tagjának, akinek munkássága, 
sporteredményei kiemelkedőek. Tiszteletbeli örökös tagot a tagok közül bárki jelölhet, a 
közgyűlés egyszerű szótöbbséggel szavazza meg a tiszteletbeli örökös tagság odaítélését.  

15. Az egyesületbe új tag felvételéről az egyesület vezetősége dönt. A vezetőség a tagfelvételt  
próbaidőhöz kötheti.  

16. A tagsági viszony megszűnik:  
a) a vezetőségnek írásban bejelentett kilépéssel,  

b) a tagsági jogviszony egyesület általi, 30 napra történő felmondásával: 

 Felmondásra a következő esetekben kerülhet sor: 

  - a tagdíj befizetésének öt hónapnál hosszabb idejű elmulasztásával 

- amennyiben a tagnak az egyesület felé 5.000,- Ft-ot meghaladó lejárt tartozása áll 
fenn (különösen: tartozás a szertár vagy könyv- és videotár felé, akár díjtartozás, akár 
kártérítési jogcímen). 

A felmondás jogát a vezetőség gyakorolja. Amennyiben a tag a felmondási idő alatt tartozását 
az egyesület felé rendezi, a felmondás hatályát veszti. A felmondással együtt a tagot 
figyelmeztetni kell a fizetés elmulasztásának jogkövetkezményeire. A figyelmeztetést és a 
felmondást igazolható módon kell megtenni, és abban legalább 8 (nyolc) napos határidő kell 
biztosítani a tagdíj megfizetésére, illetve a lejárt tartozás rendezésére.  

c) a tag halálával, 

d) a tag közgyűlés általi kizárásával, amennyiben a tag az egyesület alapszabályát vagy 
közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sérti. A tag kizárását kimondó határozatot 
írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás 
alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat. A kizáró határozatot a taggal igazolható módon 
közölni kell. A tag nem zárható ki azon közgyűlésről, amely a vele kapcsolatos kizárási 
indítványt tárgyalja, és jogosult a közgyűlésen érveit a kizárásra vonatkozó határozathozatal 
előtt előadni. 

17. A tagok jogai és kötelezettségei:  
17.1. Az egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni. A tag tagsági jogait 

személyesen gyakorolhatja. 
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17.2. Az egyesület tagjai kötelesek az egyesület alapszabályának megtartására, az egyesület 
erkölcsi támogatására, jóhírnevének öregbítésére és sportszerű magatartás tanúsítására  

17.3. Az egyesület tagjai a tagsági viszonyukat tanúsító egyesületi igazolványra jogosultak. 
17.4. Az egyesület tagjai részt vehetnek a közgyűléseken, ezeken felszólhatnak, javaslatokat, 

kérdéseket terjeszthetnek elő és szavazati joggal rendelkeznek. A tagok betekinthetnek az 
egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba.  

17.5. A 18. életévüket betöltött magyar állampolgárságú természetes személy tagok 
megválaszthatók az egyesület tisztségeire.  

17.6. Az egyesület tagjai jogosultak az egyesület céljai között feltüntetett tevékenységeket az 
egyesület neve alatt végezni, de nem veszélyeztethetik az egyesület céljának 
megvalósítását és az egyesület tevékenységét. Az erre irányadó útmutatás keretei között 
használhatják az egyesület létesítményeit és jogosultak mindazokra a kedvezményekre, 
amelyek az egyesület egészét, vagy az adott tag egyesületi szakosztályát megilletik.  

17.7. Az egyesület tagjai a kölcsönzési szabályzatban írtaknak megfelelően jogosultak az 
egyesület felszerelésének, könyv- és videotárának használatára. Kötelesek a kikölcsönzött 
tárgyakat rendeltetésszerűen használni, a használat során az elvárható gondosságot 
tanúsítani az állapotmegóvás érdekében és a tárgyakat határidőre visszaszolgáltatni.  

17.8. Az egyesület vizsgázott és törzstagjait külön kedvezmények is megilletik az egyesületi 
vezetőség döntése szerinti, nyilvános elveknek megfelelően.  

17.9. Az egyesület tagja köteles a közgyűlés által megállapított tagdíj fizetésére. A tiszteletbeli 
örökös tagot 100%-os tagdíjfizetési kedvezmény illeti meg. A tagdíj előre esedékes, 
befizetésének határideje a tárgyévet megelőző év december 31.  

17.10. Amennyiben az egyesületi tag az egyesület céljai között szereplő tevékenység gyakorlása 
kapcsán kifejezetten e tevékenységre tekintettel jövedelemre tesz szert, a tagtól elvárt, 
hogy e jövedelemre tekintettel az egyesület alapszabály szerinti céljainak 
megvalósításához többlet adománnyal vagy támogatással hozzájáruljon. Az adomány 
vagy támogatás javasolt mértékét a vezetőség állapítja meg. Amennyiben a tag nem ért 
egyet az adomány vagy támogatás javasolt mértékével, a következő közgyűlésen kérheti, 
hogy a közgyűlés vizsgálja ezt felül. 

III. fejezet: Az egyesület szervezete és működése  

Közgyűlés 

18. A közgyűlés az egyesület legfelsőbb tanácskozó és döntéshozó szerve.  

19. A közgyűlés, amennyiben jelen alapszabály máshogy nem rendelkezik, nyilvános. Azon minden 
egyesületi tag tanácskozási joggal vesz részt és szavazati joggal rendelkezik, kivéve a 
tiszteletbeli örökös tagokat, akik tanácskozási joggal vesznek részt a közgyűlésen. A tag 
kizárásáról döntő napirendi pont tárgyalásakor a közgyűlésen csak az egyesület tagjai, a 
vezetőség tagjai és a felügyelőbizottság tagjai által meghívottak vehetnek részt. 

20. Évenként legalább egy közgyűlést kell összehívni. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha a  
vezetőség kéri, vagy ők lemondanak, illetve ha a tagság legalább 10%-a napirend 
megjelölésével ezt indítványozza.  
Az egyesületvezető 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;  
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 
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Az a-c) pontok alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről 
dönteni. 

21. A közgyűlés összehívásáról annak időpontja előtt legalább két héttel minden tagot a napirend 
megjelölésével igazolható módon értesíteni kell. Alapszabály-módosítást érintő napirendi 
pont esetén a módosítási javaslatot vagy az új alapszabály tervezetet két héttel a közgyűlés 
tervezett időpontja előtt meg kell küldeni a tagok részére, kivéve, ha az alapszabály-módosítás 
csupán tisztségváltozásra vonatkozik. 
A fentieken túl a meghívónak minden esetben tartalmaznia kell a közgyűlés helyét, idejét, a 
megismételt közgyűlés helyét, idejét, a megismételt közgyűlés eltérő határozatképességi 
szabályára való felhívást, a napirendet, és lehetőség szerint az előterjesztések bővebb 
kifejtését. 

22. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított két héten belül a tagok és az egyesület szervei 
a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés 
indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy 
személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó 
szerv vagy személy nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló 
határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 

23. A közgyűlés első ízben a szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű többségének (több, mint 
50%) megjelenése esetén határozatképes, amennyiben az összehívás szabályszerűen történt. 
Ha a közgyűlés a megjelentek alacsony száma miatt nem határozatképes, akkor a közgyűlés 
eredeti - meghívóban megjelölt - időpontját követően 1 (egy) órával az eredeti napirenddel 
megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától 
függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlést az eredetitől eltérő napirenddel nem 
lehet megtartani, új vagy módosított napirend esetén legalább két héttel későbbre újabb 
közgyűlést kell írásban összehívni, kivéve a napirend 22. pont szerinti, közgyűlési határozattal 
való kiegészítését. 

24. Amennyiben jelen alapszabály máshogy nem rendelkezik, a közgyűlés minden kérdésben 
egyszerű szótöbbséggel dönt. Az egyesület alapszabályának módosításához (beleértve az 
egyesület céljának módosítását) a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 
határozata szükséges, kivéve, ha az alapszabály-módosítás csak a tisztségviselők változásával 
kapcsolatos. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló 
közgyűlési döntéshez az összes szavazati joggal rendelkező tag háromnegyedes szótöbbséggel 
hozott határozata szükséges. 

25. A közgyűlés a vezetőséget, annak tagjait és a felügyelőbizottság tagjait titkos szavazással 
választja meg, a tag kizárásáról szintén titkos szavazással határoz, míg egyéb kérdésekben nyílt 
szavazással határoz.  
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az egyesület 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 az egyesületnek nem tagja vagy 
alapítója; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;  
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. (A 
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döntéshozó szerv ülése akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét 
képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál 
vizsgálni kell.) 

26. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:  
a) az alapszabály módosítása; 
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 
d) a vezetőség és tagjai megválasztása, visszahívása; 
e) az éves költségvetés elfogadása; 
f) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló 
jelentésének - elfogadása; 
g) a tagsági díj mértékének megállapítása. 
h) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az 
egyesülettel munkaviszonyban áll; 
i) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület vezető 
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt. Az olyan 
szerződés megkötéséhez, amelyet az egyesület saját tagjával vagy tagjainak 
hozzátartozójával köt, nem szükséges közgyűlési jóváhagyás. 
j) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok 
vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;  
k) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása; 
l) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és 
m) a végelszámoló kijelölése. 

27. A közgyűlésen jelenléti ívet kell vezetni (külön a tagok és külön a tanácskozási joggal résztvevők 
számára). A levezető elnök a közgyűlés megnyitása előtt - a jelenléti ívek alapján - meggyőződik 
arról, hogy a közgyűlés az alapszabály előírásai szerint határozatképes-e. A közgyűlésen – 
levezető elnökként – az egyesületvezető, távollétében a vezetőség által felkért vezetőségi tag 
elnököl. A közgyűlés megnyitása után a levezető elnök javaslatot tesz a közgyűlés elnökségére, 
a szavazatszámlálók, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére, valamint a 
közgyűlés napirendjére. Az előzetesen írásban megküldött jelentések, beszámolók, javaslatok 
részletes előterjesztése mellőzhető, az előterjesztőnek azonban módot kell adni bevezető és 
kiegészítő megjegyzések megtételére, illetőleg a résztvevőknek kérdések feltételére. A 
kérdésekre adott válaszok után a levezető elnök megnyitja a vitát. A vita levezetése és 
irányítása a levezető elnök feladata. A napirend minden pontjához bárki - többször is - 
hozzászólhat. A levezető elnök a közgyűlés egyszerű többségének jóváhagyásával egy-egy 
hozzászólás időtartamát korlátozhatja, illetőleg a vitát lezárhatja. 
A közgyűlés döntéseit írásba kell foglalni. Rögzíteni kell a döntés tartalmát, időpontját, 
hatályát, valamint a támogatók és ellenzők számarányát. Bárki kérheti annak név szerinti 
feltüntetését, hogy ő maga miként szavazott. A döntésekről folyamatosan egyesületi 
nyilvántartást kell vezetni. Az aktuális döntéseket tartalmazó listát 15 napi időtartamra ki kell 
függeszteni az egyesület faliújságára, és az egyesület tagjaival igazolható módon közölni kell. 
Amennyiben a döntés a döntéshozatalkor jelen nem lévő konkrét személyre vonatkozik, a 
döntést vele igazolható módon közölni kell.  

 
Vezetőség  

28. A vezetőség az egyesület operatív, ügyintéző és ügyvezető testülete, élén az egyesületvezető 
áll, aki az egyesület ügyvezetője, önálló képviseleti joggal rendelkező képviselője, az egyesület 
egyetlen vezető tisztségviselője, aki jogosult használni az egyesületvezető titulust. 
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Egyesületvezetőnek csak felsőfokú végzettséggel (BSc/MSc/PhD) rendelkező személy 
választható, aki az egyesület tagja és vizsgázott hegymászó. 

29. A vezetőség létszáma 5-15 fő. A jelen alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalásakor a következő vezetőségi tisztségek vannak rendszeresítve az egyesületnél. Ezen 
tisztségek számát és összetételét a vezetőség mandátuma alatt bővítheti vagy csökkentheti. 

 
- egyesületvezető:  Buzgó Botond Zsolt (lakcím: 9400 Sopron, Tünde út 19.) 

Megválasztva: 2014. március 12. és 2017. március 12. közötti 
időszakra. 

- egyesületi elnök; 
- gazdasági vezető; 
- sportszakmai vezető;-  
- alpesi oktatásért felelős vezető; 
- alapfokú oktatásért felelős vezető; 
- szertárvezető; 
- titkárságvezető; 
- egyesületi kommunikációért felelős vezető; 
- jogi vezető; 
- projektre választott vezetőségi tagok. 

30. A vezetőség tagjait, - akár együttesen, akár személyenként - a közgyűlés három évre, vagy 
projektre választott vezetőségi tag esetében akár ennél rövidebb időtartamra illetve a projekt 
végéig (de legfeljebb három évre) - választja meg. A vezetőséget vagy egyes tagjait  

 a közgyűlés bármikor visszahívhatja 

 a közgyűlés a megbízás lejártakor újra megválaszthatja 

 lemondási jog illeti meg, melyet írásban kell benyújtania a vezetőség számára, és amelyhez 
nem szükséges a közgyűlés elfogadása. 
Törekedni kell arra, hogy vizsgázott tagok legyenek jelölve a fenti tisztségekre. A közgyűlések 
közötti időszakban a vezetőség indokolt esetben maga is megbízhat új vezetőségi tagot (kivéve 
az egyesületvezetői tisztségre), ezen megbízásokat azonban köteles jóváhagyás végett a soron 
következő közgyűlés elé terjeszteni, ahol a közgyűlésnek jogában áll a megbízott vezetőségi 
tag addigi tevékenységét jóváhagyni vagy a jóváhagyást megtagadni, illetve a megbízott 
vezetőségi tagok ténylegesen megválasztani. 
Vezetőségi tag lemondásakor - hacsak a le nem mondó vezetőségi tag/tagok ez alól felmentést 
nem adnak -, a lemondó vezetőségi tag köteles ellátni vezetőségi tagi feladatait a következő 
közgyűlésig, de legfeljebb a lemondás kézhezvételétől számított 60 napig. 

31. A vezetőség, mint testület feladatai és hatásköre:  
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések 
meghozatala; 
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; 
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése; 
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 
e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők 
megválasztatásának előkészítése; 
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 
g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 
i) a tagság nyilvántartása; 
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 
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k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 
l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és 
m) a tag felvételéről való döntés, egyesületi tag törzstaggá nyilvánítása; 
n) az egyesület belső szabályzatainak kidolgozása. 

32. A vezetőség szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik. A vezetőségi ülést 
a napirend megjelölésével az egyesületvezető, illetve akadályoztatása esetén az általa 
megbízott vezetőségi tag hívja össze.  

33. A vezetőségi ülés határozatképes, ha azon a vezetőség tagjainak egyszerű többsége , de 
legalább 5 fő jelen van, köztük az egyesületvezető, vagy az egyesületvezető akadályoztatása 
esetén az egyesületi elnök. A vezetőség a döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. 
Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni és következő alkalommal 
ismét szavazásra kell bocsátani. A szavazás nyílt, de személyi kérdésekben bármilyen 
vezetőségi tag indítványára titkosan kell szavazni. A kétségek elkerülése végett, függetlenül 
attól, hogy ugyanazon személy esetlegesen egyidejűleg több tisztséget is ellát a vezetőségben, 
egy személy minden esetben csak egyetlen szavazattal rendelkezik.  

34. A vezetőség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója a határozat alapján felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyből 
részesül, illetve az esetleges megkötendő jogügyeletben egyébként érdekelt. Nem minősül 
előnynek a bárki által igénybe vehető egyesületi szolgáltatás, illetve az egyesület tagjait e 
tagsági jogviszony alapján megillető kedvezmény, juttatás.  

35. Az Egyesületvezető 
a) önállóan ellátja az egyesület képviseletét harmadik személyekkel - hatóságokkal, hivatalokkal 

és egyéb külső személyekkel, szervezetekkel - szemben, minden ügykörre kiterjedően 
(gazdasági, jogi és egyéb képviselet), továbbá ellátja az egyesület bankszámlája feletti 
rendelkezési jogot;  

b) írásban önállóan képviseli, illetve önállóan jegyzi az egyesületet;  

c) gondoskodik az egyesület vezetésével járó mindennapos, illetve általános ügyintézési és 
adminisztrációs feladatok ellátásáról, továbbá az egyesület vezetőségének döntéseivel,a 
közgyűlési határozatokkal és az alapszabállyal összhangban vezeti az egyesületet és biztosítja 
annak zavartalan és jogszerű működését;  

d) gondoskodik az egyesület gazdasági irányításának ellátásáról, az egyesület könyveinek és 
pénzügyi nyilvántartásainak vezetéséről , kapcsolatot tart az egyesület könyvelőjével, 
rendszeresen ellenőrzi a számla-és pénzmozgásokat, gondoskodik a közhasznúsági melléklet 
elkészíttetéséről; legalább évente egyszer, illetve szükség szerint gondoskodik a közgyűlés 
előkészítéséről és összehívásáról, továbbá évente legalább négy alkalommal gondoskodik a 
vezetőségi ülés előkészítéséről és összehívásáról;  

e) az egyesületi tagság utánpótlásának biztosítása érdekében gondoskodik a hegymászó 
szakképzések működtetéséről;  

f) gondoskodik az egyesület klubhelyiségével kapcsolatos ügyintézési feladatok (bérleti díj, 
közüzemi költségek befizetése, kapcsolattartás a bérbeadóval stb.) ellátásáról;  

g) gondoskodik a tagsági kártya készíttetéséről és a tagdíjak beszedésének irányításáról, 
ellenőrzéséről;  

h) a vezetőség bevonásával gondoskodik a szakterületi felelősök helyettesítésének biztosításáról, 
azok távollétében;  
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i) ápolja és fejleszti az egyesület alapcél szerinti gazdasági és egyéb kapcsolatait, testvér vagy 
hasonló tevékenységet ellátó szervezetekkel, hegymászó felszerelést forgalmazó üzletekkel, 
turistaházakkal vagy egyéb szervezettekkel;  

j) gondoskodik az egyesület weboldala, a szertár és a könyvtár működtetéséről, 
karbantartásáról.  

35.1. Egyesületvezető (vezető tisztségviselő) az a nagykorú természetes személy lehet, akinek 
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Az 
egyesületvezető ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni, de egyes ügyekre, 
jognyilatkozatok megtételére meghatalmazást adhat. Nem lehet egyesületvezető az, akit 
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a 
büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet 
egyesületvezető 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 egyesületvezető (vezető tisztségviselő) az, akit eltiltottak 
a vezető tisztségviselői tevékenységtől.  

35.2. Közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 
szerint felfüggesztette vagy törölte. 

35.3. Az egyesületvezető (vezető tisztségviselő), illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi 
érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg 
más közhasznú szervezetnél is betölt. 

35.4. Az egyesületvezető az egyesület tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy 
alapítói részére köteles az egyesületre vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra az 
egyesületre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást 
és az iratbetekintést az egyesületvezető a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat 
tételéhez kötheti. Az egyesületvezető megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való 
betekintést, ha ez az egyesület üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát 
visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a 
felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó 
bíróságtól kérheti az egyesület kötelezését a felvilágosítás megadására. 

36. Egyesületi Elnök:  
a) a vezetőséggel együttműködve, az egyesület arcaként, annak képviseletét látja el elsősorban 

a magyar hegymászó közösség, a sajtó és a sportkedvelő lakosság irányában; 
b) ápolja és fejleszti az egyesület sportszakmai kapcsolatait, testvér- vagy hasonló tevékenységet 

ellátó szervezetekkel, hegymászó felszerelést forgalmazó üzletekkel, turistaházakkal vagy 
egyéb szervezetekkel, illetőleg segítséget nyújt mindebben az ügyvezető és a vezetőség 
számára; 

c) képviseleti és aláírási joggal nem rendelkezik, nem minősül vezető tisztségviselőnek; 

37. Gazdasági Vezető: 
a) feladata az egyesületvezető támogatása pénzügyi-gazdasági ügyekben; 
b) az egyesületvezető döntésétől függően bankszámla feletti rendelkezési joggal rendelkezik; 
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c) képviseleti és aláírási joggal nem rendelkezik, nem minősül vezető tisztségviselőnek. 

38. Sportszakmai Vezető  
a) az egyesület számára hegymászó szakmai iránymutatásokat ad és dolgoz ki folyamatosan, 

illetve a vezetőség igényeinek megfelelően, a meglévő tapasztalatok alapján, valamint a 
hegymászótechnika és módszertan, az oktatási módszerek, illetve az eszközök állandó 
technológiai fejlődésére tekintettel és annak megfelelően;  

b) kidolgozza az oktatási módszereket, terveket, menetrendeket és azzal kapcsolatos ajánlásokat 
ad a vezetőségnek;  

c) a vezetőség döntéseivel összhangban irányítja a hegymászó tanfolyamokat, valamint  
d) a sportélettel összefüggő egyesületi tevékenységek vonatkozásában sportszakmai 

iránymutatást ad, elsősorban a mászó-táborok, az edzések, a szertár, és a könyvtár 
tekintetében.  
 

Felügyelőbizottság 

39. A felügyelőbizottság három tagból áll, akiket a közgyűlés választ meg többségi szavazattal 
három éves időtartamra. Az első felügyelőbizottság tagjait az alapszabályban kell kijelölni, ezt 
követően a közgyűlés választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági 
jogviszony az elfogadással jön létre. 

40. A felügyelőbizottság feladata az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és 
az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése, különösen a beszámoló 
és a közhasznúsági melléklet közgyűlés előtti, időszerű ellenőrzése és véleményezése, erről 
jelentés készítése, valamint ezen jelentés ismertetése a tagsággal a beszámoló és a 
közhasznúsági melléklet elfogadásáról határozó közgyűlésen. 

41. A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság 
tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy 
akinek a hozzátartozója az egyesület vezető tisztségviselője. 

42. Nem lehet felügyelőbizottsági tag, aki a vezetőség tagja, az egyesülettel felügyelő bizottsági 
megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, az egyesület cél szerinti juttatásából részesül 
- kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az 
egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak 
megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve aki jelen pontban meghatározott személyek 
közeli hozzátartozója. 

43. A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt 
venni. A felügyelőbizottság tagjai az egyesület vezetőségétől függetlenek, tevékenységük 
során nem utasíthatóak, azonban titoktartási kötelezettség terheli őket az egyesületen 
kívülálló személyek felé. 

44. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezetőségi tagok megbízatásának megszűnésére 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó 
nyilatkozatát az egyesületvezetőhöz intézi. 

45. A felügyelőbizottság köteles a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel 
kapcsolatos álláspontját a közgyűlésen ismertetni. Amennyiben a felügyelőbizottság ezen 
kötelezettségének nem tesz eleget, az a közgyűlés megtartását és a közgyűlés 
határozathozatalát nem gátolja. A felügyelőbizottság az egyesület irataiba, számviteli 
nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, az egyesületvezetőtől és az egyesület 
munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az egyesület fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- 
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és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja, azonban szakértőt nem bízhat meg 
a közgyűlés jóváhagyása nélkül. A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével 
hozza.  

46. A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a közgyűlést 
vagy a vezetőséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez 
tudomást, hogy  
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként 
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv 
döntését teszi szükségessé; 
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

47. A közgyűlést vagy a vezetőséget a felügyelőbizottság indítványára - annak megtételétől 
számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen 
eltelte esetén a közgyűlés és a vezetőség összehívására a felügyelőbizottság is jogosult. Ha az 
arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket 
nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi 
ellenőrzést ellátó szervet. 
 

48. Az egyesület első felügyelőbizottsága: 

48.1. Klein Dávid megválasztva a 2014. május 14. és 2017. május 14. közötti időszakra. 

48.2. Gólya István megválasztva a 2014. május 14. és 2017. május 14. közötti időszakra. 

48.3. Csupor Marianna megválasztva a 2014. május 14. és 2017. május 14. közötti időszakra. 

IV. fejezet: Az egyesület gazdálkodása 

49. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az 
egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.  

50. Az egyesület vagyona tagdíjakból, jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, 
hozzájárulásaiból, illetve az egyesületi szolgáltatásokért fizetett esetleges díjakból képződik.  

51. Az egyesület a céljai megvalósításához szükséges anyagi források megszerzése érdekében az 
alapszabályban meghatározott alapcéljával közvetlenül összefüggő gazdasági-vállalkozási 
tevékenységet végezhet. A gazdasági-vállalkozási tevékenység nem veszélyeztetheti a 
közhasznú vagy a jelen alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység 
megvalósítását. Az egyesület engedélyköteles tevékenységet csak az engedély birtokában 
gyakorol. 
Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban 
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. Az egyesület gazdasági-vállalkozási 
tevékenységét a vezetőség határozza meg, illetve biztosítja az ehhez szükséges feltételeket.  

52. Az egyesület éves beszámolójába és közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet, illetőleg 
abból saját költségére másolatot készíthet. A beszámoló és a közhasznúsági melléklet 
nyilvánosságának elősegítése céljából az egyesület saját honlapján ezeket közzéteszi, és a 
hozzáférést legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig 
biztosítja. 
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V. fejezet: Záró rendelkezések 

53. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény,  az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a sportról szóló 2004. évi I. törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 
 
Az Alapszabály ezen módosított szövegét az egyesület 2014. október 16-án tartott közgyűlése 
állapította meg az alulírott napon és helyen a közgyűlési jegyzőkönyvben foglalt szótöbbséggel.  
 
Budapest, 2014. október 16. 

 

Buzgó Botond Zsolt 

egyesületvezető 

 

Változásokkal egységes szerkezetbe szerkesztette és ellenjegyezte: 

Alulírott ezúton igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az 
alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére 
a létesítő okirat 16. b), 16. d), 19., 21., 24., 25., 27., 33., 35. d) pontjainak változása adott okot. 
 

Budapest, 2014. október 16. 

 

 

Süle Ákos 

Süle Ügyvédi Iroda 
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1. sz. Melléklet 

 

 

2. sz. Melléklet 

 


