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KARAKTER MOZGÁS ÉS TÁNC SPORTEGYESÜLET 

ALAPSZABÁLYA 

(EGYSÉGES SZERKEZET) 
 

1.  Az egyesület neve, székhelye és jogállása 

 

1.1.  Az egyesület neve: KARAKTER Mozgás és Tánc Sportegyesület  

 

 Az egyesület rövidített neve: KARAKTER TSE 

 

1.2.  Az egyesület székhelye: 3580 Tiszaújváros, Babits Mihály út 5. 

 
1.3  Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására 

létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy. Az egyesület célja megvalósítása érdekében 

nonprofit, kiegészítő jelleggel gazdasági-vállalkozási tevékenységet végezhet. Az egyesület vagyonát céljának 

megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között és tagok részére nyereséget nem juttathat. 

Az egyesület elsődlegesen gazdasági célra nem alapítható.  
 

1.4 Az egyesület célja: 

 

Művészeti nevelés táncművészet ágban 

Táncművészeti és kulturális tevékenység, valamint néptánc, társastánc hagyományok ápolása 

Táncművészeti alkotások létrehozása, versenyeztetése és népszerűsítése 

Megyei, országos, határon túli táncművészeti, kulturális programokba való bekapcsolódás 

Közösségben végzett alkotómunka színtereinek kialakítása és működtetése, zenés, táncos mozgás 

népszerűsítése 

Művészeti önképző, fejlesztő tevékenységi formák, programok szervezése, támogatása  

Szabadidős, táncsporthoz köthető programok szervezése 

 

Az egyesület programjai bárki számára hozzáférhetőek.  

 

1.5 Az egyesület főtevékenysége: 

 

 9312 Sportegyesületi tevékenység 

 

1.6 Az elnökség három tagból áll, első tagok nevei: 

 

 Kolosai Katalin elnök 

 Ráczné Dienes Veronika alelnök 

 Neuschel Tímea Zita elnökségi tag 

 

2.1.  Az egyesület tagjává olyan személy (természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet) válhat aki/amely nyilatkozik belépési szándékáról, elfogadja az egyesület célját (céljait), a létesítő 

okirat alapján az egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja. A belépési kérelem 

elfogadásáról az elnökség határoz.  

 

2.2.  A tagság megszűnik, ha a tag - bármikor, indoklás nélkül - az egyesületből kilép. A kilépésről írásban kell 

nyilatkozni. A kilépésről szóló nyilatkozatot az elnöknek kell megküldeni. A tagsági viszony a kilépésről 

szóló nyilatkozat egyesület általi átvételének napján szűnik meg. Ha a tag az egyesület céljával össze nem 

egyeztethető tevékenységet folytat az egyesület a tagsági jogviszonyt 30 napos határidővel írásban 

felmondhatja.  

 

2.3 A tagot a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül törölni kell halála, jogutód nélküli megszűnése esetén.  
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2.4 A tagot a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül tagdíjhátralék miatt akkor kell törölni, ha az elnökség 

azt megelőzően írásban igazolható módon - a jogkövetkezményre való figyelmeztetéssel - felhívta a tagot a 

tagdíjhátralék megfizetésére és a fizetési határidő eredménytelenül telt el. A törlést elrendelő határozatát az 

elnökségnek közölni kell a taggal. Ha a tagdíj nem fizetése miatt a tagot az egyesület tagjai közül törlik, 

tagsága az egyesületben megszűnik.  

 

2.5 Az egyesület a jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő vagy az egyesület céljával 

összeegyeztethetetlen tagi magatartás esetén, az alapszabályban a taggal szemben külön, kizárási eljárás 

szabályozását - az alapszabályban meghatározott tagsági jogviszony megszűnési módokra figyelemmel - 

mellőzi.  

 

3.1 A tag jogai: 

 részt vehet a közgyűlésen  

 szavazhat a közgyűlésen  

 ha a törvényben foglalt feltételeknek eleget tesz az egyesület bármely tisztségére választható 

 javaslatot tehet a közgyűlés napirendjére, napirendi pontjára 

 a közgyűlésen felszólalhat, kérdéseket tehet fel, javaslatokat és észrevételeket tehet 

 jogosult igénybe venni az egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait 

 jogosult az egyesület tevékenységében részt venni 

 tagsági jogait személyesen vagy képviselőjén keresztül gyakorolhatja. A képviseleti meghatalmazást 

teljes bizonyító okiratba kell foglalni.  

 

A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.  

 

3.2 A tag kötelezettségei: 

 az egyesület tagja köteles tagdíjat fizetni 

 az egyesület tagja köteles betartani az alapszabály rendelkezéseit 

 az egyesület tagja köteles betartani a közgyűlés határozatait 

 az egyesület tagja köteles betartani az elnökség határozatait 

 az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljainak megvalósítását és az egyesület 

tevékenységét.  

 

4.  Az egyesület legfőbb szervének megnevezése közgyűlés. A közgyűlés az egyesület tagjaiból áll. 

 
4.1.  A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 döntés az alapszabály elfogadásáról 

 döntés az alapszabály módosításáról 

 döntés az egyesület megszűnéséről, más egyesülettel való egyesülésről és a szétválásáról 

 döntés az ügyintéző és képviseleti szerv tagjainak megválasztásáról 

 döntés a tagdíj összegének és esedékességének megállapításáról 

 döntés az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezetésnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló 

jelentésének - elfogadásáról 

 az egyesület éves költségvetésének elfogadása 

 vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel 

munkaviszonyban áll 

 olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével 

vagy ezek hozzátartozójával köt 

 a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és más egyesületi szervek tagjai elleni 

kártérítési igények érvényesítéséről való döntés 

 a végelszámoló kijelölése 

 

4.2.  A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. A közgyűlést az elnökség hívja össze. A meghívót a 

közgyűlés kezdő napját 30 nappal megelőzően kell a tagoknak megküldeni. Biztosítani kell, hogy a meghívó 

kiküldését megelőzően az egyesület tagjai a közgyűlés napirendi pontjára, annak kiegészítésére indoklással 

ellátott javaslatot tehessenek. A közgyűlést igazolható módon, a helyszín megjelölésével és a napirend 

közlésével kell összehívni.  
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 A közgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által 

meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek 

vehetnek részt.  

 

 A napirend kiegészítése 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.  

 

4.3 A közgyűlést össze kell hívni, ha az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, az egyesület 

előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, az egyesület céljainak elérése 

veszélybe került, az egyesület tagjainak legalább egytizede az ok és cél megjelölésével kéri.  

 

4.4 A közgyűlés csak olyan kérdést tárgyalhat meg, amely a közgyűlés meghívójában szerepel.  

 

4.5. A közgyűlés csak akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele részt vesz. Döntéseit a jelenlévő 

tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. Az elnökség tagjainak megválasztásáról titkosan, írásbeli 

szavazással dönt. Az elnökség tagjait csak akkor lehet visszahívni, ha az új elnökségi tagot megnevezik, a két 

kérdésről egyszerre kell határozni. A közgyűlésnek levezető elnököt, szavazatszámláló bizottságot, 

jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tagot kell választania. 

 

4.6. Az alapszabály módosításához a közgyűlésen jelen lévő tagok háromnegyedes szavazata szükséges. Az 

egyesület megszűnésének elhatározásához az összes tag háromegyedes szavazata szükséges. Az elnökség 

valamely tagjának visszahívásáról a tagok legalább 10 %-ának indítványára határozhat, ha az elnökség tagja 

az egyesület céljaival ellentétes tevékenységet folytat; az elnökség valamely tagjának visszahívásához az 

összes tag több mint fele szavazata szükséges. A képviseleti szerv éves beszámolójának elfogadásához az 

összes tag több mint fele szavazata szükséges. A közgyűlés a tagok 20 %-nak indítványára írásban, titkosan 

szavaz. A határozatokat az egyesület honlapján tesz közzé.  

 

4.7. Megismételt közgyűlést akkor lehet tartani, ha a közgyűlés nem határozatképes. Kizárólag az eredeti 

meghívóban rögzített napirendi pontok tárgyalhatók meg. A megismételt közgyűlés a résztvevők számától 

függetlenül határozatképes, ha a távolmaradás jogkövetkezményeit és a megismételt közgyűlés időpontját és 

helyét a meghívó tartalmazza. A megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlési meghívóban az eredeti 

közgyűlés napjára lehet összehívni. Az egyesület más egyesülettel való egyesüléséről, szétválásáról és 

megszűnéséről csak akkor határozhat, ha azon a tagok több mint fele részt vesz.  

 

5.  Képviseleti szervezet 

 
5.l.  Az ügyvezetés megnevezése elnökség. Az elnökség tagjai az alapítók döntése szerint 5 év határozott időre 

választhatók. Elnökségi taggá az választható, aki a törvényben előírt feltételeket teljesíti, és nem esik kizáró 

ok alá. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés 
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem 
lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős 
bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy 
vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet 
vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.  

 

5.2. Az elnökség tagjait a közgyűlés választja. Az elnökség tagjait elsősorban az egyesület tagjai közül kell 

választani. Egyesület tagjain kívüli személyekből a vezető tisztségviselőt legfeljebb egyharmada választható. 

Az elnököt az elnökség tagjai maguk közül választják. Az elnökség díjazás nélkül végzi tevékenységét.  

 
5.3. Az elnökségi tagság megszűnik visszahívással, a határozott idő lejártával, ha az elnökség tagjai közül a tagok 

valamelyikének elnökségi tagsága - annak lejártát megelőzően - megszűnik, az újonnan megválasztott tag 

megbízatása az eredetileg megválasztott tag megbízatási idejének hátralévő időtartamára szól, a törvényben 

meghatározott ok bekövetkeztével, vagy a tisztségről való lemondással. A kilépést az elnökségi ülésen kell 

bejelenteni, melyet jegyzőkönyvben kell rögzíteni, vagy írásban, igazolható módon kell közölni az elnökkel.  
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5.4. Az elnökség hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amely nem tartozik a közgyűlés vagy az elnök 

hatáskörébe. Feladatai különösen: egyesület napi ügyeinek vitele, beszámolók előkészítése, éves költségvetés 

elkészítése, egyesületi vagyon kezelése, tisztségviselő választás előkészítése, közgyűlés összehívása, tagság 

nyilvántartása, egyesületi iratok megőrzése, tagfelvételről való döntés.  

 

5.5.  Az elnökség határozatképes, ha azon a tagok több mint fele részt vesz. Az elnökség határozatait a jelenlévő 

tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. Az elnökség határozatairól határozatot hoz. Az elnökség 

tevékenységéről éves beszámolót készít. Az elnökség tagjai köteles a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen 

az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni.  

 

5.6  Az elnöknek az elnökséget bármikor, de legalább félévente egyszer - írásban, igazolható módon össze kell 

hívnia. Az elnöknek össze kell hívnia az elnökséget, ha olyan kérdésben szükséges döntést hozni, amely az 

elnökség hatáskörébe tartozik.  

 

5.7. Az elnök képviseli az egyesületet, kezeli az egyesület pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört 

gyakorol, kezeli az egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait, vezeti az egyesület tagnyilvántartását, 

vezeti a határozatok tárát vagy őrzi a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvet. Az elnököt akadályoztatása 

esetén az alelnök helyettesíti. Az elnöknek az intézkedéseit a közgyűlés vagy az elnökség döntésének 

megfelelően kell megtennie, döntés hiányában pedig az egyesület érdekeivel összhangban.  

 

5.8 Ha az elnök megbízatása bármely okból megszűnik, az elnökséget bármely elnökségi tag összehívhatja.  

 

5.9 Az egyesület valamennyi szerve üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnökségi ülés 

esetén az elnökség tagjai, közgyűlés esetén a levezető elnök és az egyesület két erre jelölt jelenlévő tagja írja 

alá. Az elnökség és a közgyűlés döntéseit határozatba foglalja. A határozatokat a határozatok tárában kell 

nyilvántartani vagy az azokat tartalmazó jegyzőkönyveket kell őrizni. A jegyzőkönyvnek - ha határozatokat 

nem foglalják külön dokumentumba - tartalmaznia kell az üléseken elfogadott határozatok pontos szövegét.  

 

6.  Az egyesületet az elnök képviseli. A képviselet módja önálló, terjedelme általános. 

 

7.  Az egyesület tagdíjának mértékét, az elnökség javaslatára, a közgyűlés határozza meg. Az egyesület éves 

költségvetés alapján gazdálkodik. Az induló tagdíj mértéke 3.000 Ft/év, melynek megfizetése tárgyév 
március 31. napjáig esedékes. 

 
7.1.  Az egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámolóját az elnök készíti el, s azt a 

közgyűlés fogadja el.  

 

8. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak 

anyagi támogatást nem nyújt.  

 

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az 

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak, annak keretei között a közgyűlés bármely kérdésben határozhat.  

 

Az alapszabály elfogadásának helye és ideje: Tiszaújváros, 2015. 09.24. 

Az alapszabály aláírójának neve és címe: 3580 Tiszaújváros, Babits Mihály út 5.  

Az alapszabály aláírásának helye és ideje: 3580 Tiszaújváros, 2015. 09. 24. 

 

Ezen egységes szerkezetbe foglalt alapszabály az egyesület alapító tagjainak az alapszabály módosítását elfogadó 
egybehangzó akaratnyilatkozatát tartalmazó okirat (2015. november 12.) változásainak megfelel. A változásokat 
kiemelt, dőlt betűforma jelöli.  
Ellenjegyzem: 

Tiszaújváros, 2015. november 12.  

 Hollóné Dr. Baranyi Zita 

 ügyvéd 


