SZÖLLŐSI JÓZSEF RÁDIÓKLUB
ALAPSZABÁLY
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.
Az egyesület neve: „Szöllősi József Rádióklub”.
Az egyesület nevének rövidítése: „SZJRK”
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Nagyszombati u. 186.
Logója: Világoskék alapú kör, benne sötétkék színű stilizált antenna, rezgőkör és földelés rajza, alatta
HA4KYB felirat, körben ugyanilyen színű „Szöllősi József Rádióklub Székesfehérvár” szöveggel.
Pecsétje: A logóval megegyező 50 mm-es körbélyegző
Működési területe: a Magyarország területe.
Az egyesület önkormányzati elven működő szakmai, érdekvédelmi és érdekképviseleti civil szervezet, jogi
személy.
Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból, és pályázatokon nyert
támogatásokból fedezi.
AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGE
2.
2.1. Az egyesület célja:
- a rádióamatőr tevékenység, a rádiótechnika és az informatika népszerűsítése;
- a tagjai számára az önképzés és a műszaki továbbképzés lehetőségének megteremtése és fenntartása
a rádiótechnika és informatika területén;
- rádióamatőr utánpótlás nevelése, a műszaki kultúra terjesztése, műszaki érzék fejlesztése egészen
fiatal kortól;
- vizsga előkészítés, felkészítés rádióamatőr vizsgára;
- amatőr állomás működtetése bemutató jelleggel és versenyszerűen;
- környezeti rádiózavarok (EMC) elhárításában az érintetteknek tanácsadás;
- együttműködés a katasztrófavédelemmel megegyezés alapján;
- egyéni állomást működtető tagjainak céltámogatása;
- villamos labor kialakítása és működtetése;
- természetjárás rádióval, korszerű technikával;
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- rádiós expedíciók támogatása;
- valamint tagjainak képviselete és érdekeinek védelme.
2.2. Az egyesület azokat a tevékenységeket, melyek a célokon belül külön jogszabályi feltételhez kötöttek,
csak annak megfelelően végezheti.
2.3 Az egyesület elsődlegesen nem vállalkozhat, bevételeit csak a tevékenységi célokra fordítja.
EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE
3.
3.1. Az egyesület tagja lehet minden olyan természetes személy, aki nyilatkozik belépési szándékáról, az
egyesületi célokat és az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az
alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő
közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.
3.2. Az egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki anyagilag és
erkölcsileg támogatja az egyesület munkáját, de abban tevékenyen nem kíván részt venni.
3.3. A tagfelvételre belépési nyilatkozat alapján kerülhet sor, amelyet az elnökséghez kell benyújtani. A
tagfelvétel minden tagformában első fokon az elnökség hatáskörébe tartozik, melynek határozatai ellen
jogorvoslattal a közgyűléshez lehet fordulni. Elnökségi elutasítás esetén az ügyet a következő, rendes
közgyűlés napirendjére kell venni, amely közgyűlés folyamán a tagság a felvétel kérdésében az
általános szabályok szerint dönt.
4.
Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, vagy (jogi személy pártoló tag esetén) jogutód nélküli
megszűnésével, kilépésével, kizárásával, vagy a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával.
5.
A tagsági jogviszonyát a tag bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A kilépést írásban, igazolható
módon, kell közölni az egyesület elnökségével. A tagsági jogviszony a kilépésről szóló nyilatkozatnak az
elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.
6.
Az egyesület tagjai közül kizárható az a tag, aki jelen alapszabály rendelkezéseit, a közgyűlés határozatait
súlyosan vagy ismételten megsérti, veszélyezteti vagy akadályozza az egyesület céljainak megvalósítását, az
egyesületnek bizonyítottan szándékosan kárt okoz. A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv
kezdeményezheti. A kizárási indítványt tárgyaló testületi szerv ülésére írásban meg kell hívni a kizárással
érintett személyt, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása
az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza, és lehetőséget kell biztosítani számára a vele
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szemben felhozottak elleni védekezésre. Az eljárásban a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag
kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia
kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való
tájékoztatást. A határozatot írásban kell az érintettel közölni. Egyesületi tag kizárásának kérdésében első
fokon az elnökség dönt. A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől
számított 30 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. Ebben az esetben az ügyet a
következő, rendes közgyűlés napirendjére kell venni. Kizárással érintett elnökségi tag(ok) ügyeiben első
fokon a közgyűlés dönt. A közgyűlés határozatai ellen fellebbezési lehetőség nincs, azok a Polgári
Törvénykönyv 3:35 – 3:37 rendelkezései szerint vizsgáltathatóak felül.
7.
Az egyesület felmondhatja a tagsági jogviszonyát annak a tagnak, aki hat hónapon keresztül elmaradt a
tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tagsági jogviszony csak akkor
mondható fel, ha a legalább hat hónapos mulasztás elteltét követően az elnökség írásban – póthatáridő
kitűzésével és a jogkövetkezményekre, történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére,
mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt.

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
8.
Az egyesület minden tagja részt vehet az egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult
közgyűlés döntéshozatalában, javaslatot tehet annak napirendi pontjaira, azon felszólalhat, kérdéseket vethet
fel, észrevételeket tehet. Az egyesületi tag jogosult az egyesület irataiba betekinteni, az egyesület által
biztosított szolgáltatásokat igénybe venni. A közgyűlésen (a pártoló tagok kivételével) minden tag egyenlő
szavazati joggal rendelkezik. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőül (a
pártoló tagok kivételével) bármelyik tag választható az egyesület bármely szervébe, amennyiben vele
szemben törvényi kizáró ok nem áll fenn, és oda választási joggal is rendelkezik.
A pártoló tagok jogosultak a közgyűlésen tanácskozási, véleménynyilvánítási joggal való részvételre. A
pártoló tagok nem választhatók tisztségviselőknek és a közgyűlésen szavazati joggal nem rendelkeznek.
9.
Az egyesület tagja köteles betartani az alapszabály rendelkezéseit, a közgyűlés és az elnökség határozatait,
tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása érdekében, a közgyűlés által meghatározott
konkrét programok végrehajtásában. Az egyesület tagjai (a pártoló tagok kivételével) kötelesek rendszeresen
tagdíjat fizetni. A tagdíj mértéke 2000.- Ft/év, amelyet a tárgyév március 31-ig kell az egyesület számlájára
történő átutalással vagy az egyesület pénztárába történő befizetéssel teljesíteni. A pártoló tagok pártolói
hozzájárulást fizetnek, melynek mértéke a mindenkori tagdíj 50%-a. A teljesítés módja és határideje
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megegyezik a tagdíjéval.
A jogi személy pártoló tagok a jogaikat és a kötelezettségeiket a bejegyzett képviselőik révén gyakorolják,
illetve teljesítik.
Az egyesület, mint jogi személy, a közgyűlés jóváhagyásával tagként beléphet más civil szervezetbe, vagy
hasonló céllal tevékenykedő szövetségbe, ha ezzel a tagjai érdekeit mozdítja elő.
AZ EGYESÜLET SZERVEI:
A KÖZGYŰLÉS ÉS AZ ELNÖKSÉG
10.
10.1. Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége, amely az
egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A közgyűlést az elnökség hívja össze. A közgyűlésre
minden tagot írásban, igazolható módon kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés
napja között legalább 15 nap időköznek kell lennie. A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület
nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a tervezett napirendi pontokat. A napirendi pontokat a
meghívóban legalább olyan részletességgel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok
álláspontjukat

kialakíthassák.

A

meghívónak

tartalmaznia

kell

továbbá

a

közgyűlés

határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő
felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek
számára tekintet nélkül határozatképes lesz. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől
számított 5 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését
kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül
dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését,
továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától
számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal. Ha az elnökség a napirend
kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy azt elutasítja, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról
szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani, és rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha a tagok
egyharmada azt - a cél megjelölésével - igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek
tartja. Az elnök köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele
céljából, ha az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi vagy az egyesület
előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, illetve ha az egyesület
céljainak elérése veszélybe került. Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek
az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület
megszüntetéséről dönteni.
4

A meghívókat postai levélben, vagy a tag előzetes írásbeli felhatalmazása esetén elektronikus levélben
kell elküldeni.
A közgyűlés határozatképes, ha (teljes jogú) tagjainak több mint fele jelen van. A határozatképességet
minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha a tag egy ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat
meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. Ha a közgyűlés
nem volt határozatképes, az ugyanazon a napon későbbi időpontban tartandó megismételt közgyűlés az
eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, ha ezen
jogkövetkezményre az eredeti közgyűlési ülésre szóló meghívóban felhívták a tagok figyelmét.
10.2. A közgyűlés - eltérő rendelkezés hiányában - határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással
hozza. A határozat meghozatalakor nem szavazhat:
- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta
előnyben részesít;
- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója,
aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
- vagy aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A közgyűlés a tisztségviselőket (vezetőket) titkos szavazással választja meg.
A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az
aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A napirendi pontok
tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással levezető elnököt, továbbá a
jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyv hitelesítőt , valamint szükség esetén a két fős
szavazatszámláló bizottságot kell választani.
10.3 Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik a tisztségviselők, ügyintéző és képviselő szervek
megválasztása és visszahívása, az éves beszámoló – ezen belül az egyesület vagyoni helyzetéről szóló
jelentés – elfogadása, az alapszabály jóváhagyása és módosítása, az évi költségvetés megállapítása, az
egyesület más egyesülettel való egyesülésének, szétválásának illetőleg feloszlásának a kimondása.
Kizárólag a közgyűlés jogosult az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy annak
hozzátartozójával kötendő szerződés jóváhagyására, valamint a jelenlegi vagy volt egyesületi tagok,
vezető tisztségviselők más egyesületi szervek tagjai iránti kártérítési igények érvényesítéséről szóló
döntésre. Az alapszabály módosításához, a jelen lévő tagok, az egyesület céljának módosításához, az
egyesület megszűnésének, más egyesülettel történő egyesülésének, szétválásának kimondásához a
szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbsége szükséges.
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11.
11.1. Az egyesület ügyvezető szerve a közgyűlés által választott 3 főből álló elnökség. Az elnökség tagjai a
közgyűlés által megválasztott elnök, alelnök és titkár.
A közgyűlés az elnökséget tagjai közül 3 évre határozott időre választja. Elnökségi tag az a nagykorú
személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem
korlátozták. Nem választható elnökségi taggá az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól
nem mentesült, továbbá aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll. Nem lehet elnökségi tag, akit a
rádióklub tevékenységével összefüggő foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Az eltiltást kimondó
határozatban megszabott időtartamig nem lehet elnökségi tag az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői
tevékenységtől.
Az elnökség tagjai (az egyesület vezető tisztségviselői):
Elnök: Mucs Béla, HA4MB (8000 Székesfehérvár, Sarló u. 31.1.6., A.n: Csertő Anna)
Alelnök:

Borzok Károly HA4KB (8000 Székesfehérvár, Nagyszombati u. 186)

Titkár: Koloh János, HA4FY (8000 Székesfehérvár, Kodolányi J. u. 2.9.2.
Az elnökségi tagsági megbízatás megszűnik:
- a megbízás időtartamának lejártával;
- visszahívással;
- lemondással;
- az elnökségi tag halálával;
- az elnökségi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával;
- az elnökségi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
Az elnökségi tag megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik elnökségi tagjához
intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Lemondás esetén 60 napon belül össze kell hívni az
egyesület közgyűlését és új elnökségi tagot kell választani. A lemondás az új elnökségi tag
megválasztásával válik hatályossá. Az így megválasztott új elnökségi tag megbízatásának ideje
megegyezik az elnökség többi tagjának megbízatási idejével.
Két közgyűlés közötti időben az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag
a közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az elnökség köteles
beszámolni.
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Az elnökség jogosult az egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról a közgyűlés, illetve tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett - dönteni.
Az elnökség három tag jelenléte esetén határozatképes. Az elnökség szükséghez képest - de legalább
évente kétszer - tart ülést, melyet az elnök hív össze. Az egyes ülések között legalább 30 napnak kell
eltelnie. Az elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók
elküldése és az ülés napja között legalább 15 nap időköznek kell lennie. Bármely az elnökség
döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni.
Az elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással
hozza.
11.2. Az elnök irányítja és ellenőrzi az alapszabály előírásainak betartását, a közgyűlés és elnökségi
határozatok végrehajtását. Ennek érdekében, utólagos beszámolási kötelezettség mellett, a tagság
észrevételeit figyelembe véve dönt és intézkedik két ülés között a klubot érintő minden olyan
kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés, vagy az elnökség kizárólagos hatáskörébe. Összehívja az
egyesület közgyűlését és elnökségi ülését. Az egyesület részéről az aláírási és utalványozási jogkör
gyakorlója.
11.3. Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. Az elnök három hónapot meghaladó
akadályoztatása esetén a teljes hatáskörű helyettesítéshez a közgyűlés hozzájárulása szükséges.
11.4. A titkár kezeli az egyesület pénzállományát, kezeli és nyilvántartja a számviteli bizonylatokat,
ellenőrzi

azok

hitelességét,

vezeti

a

pénztárkönyvet.

Naprakészen

tartja

az

egyesület

tagnyilvántartását. Kezeli és nyilvántartja az egyesület működése során keletkezett dokumentumokat.
12.
Mind a közgyűlés, mind az elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet
aláírja elnökségi ülés esetén az elnökség jelenlévő minden tagja, közgyűlés esetén a levezető elnök, a
jegyzőkönyvvezető és további erre kijelölt két tag.
A közgyűlés levezető elnöke a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a
Határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti. A elnök titkár köteles
mind a közgyűlés, mind az elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni.
13.
Az elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt pénztárosi teendők ellátásával megbízni. A
pénztáros részére díjazás állapítható meg.
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14.
Az egyesületet a bíróságok, hatóságok, civil szervezetek, hivatalok illetőleg egyéb személyek előtt az elnök
képviseli. Az egyesület elnöke jogosult önállóan eljárni az egyesületre kötelezettségeket keletkeztető
jogviszonyok esetén, illetve rendelkezni a bankszámla felett Az elnök – utalványozási jogköre kivételével –
meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott fajtájára valamely jogkörét átruházhatja az elnökség
meghatározott tagjára.
AZ EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA
15.
15.1. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az egyesület
vagyonát képezi. Az egyesület vagyona oszthatatlan. Az egyesületi tagság bármilyen módon történő
megszűnése esetén a tagot az egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.
Az egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, pályázati,
illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik. Az egyesület, gazdálkodása során
nyereségre nem törekszik.
15.2. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel,
a tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig.
Az egyesület megszűnése esetén vagyona a hitelezők kielégítése után az alapszabályban
meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú
szervezetnek kell átadni, amelyről az egyesület megszűnését kimondó közgyűlésen kell dönteni.
15.3. Az egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és
azokat az üzleti év végén le kell zárni. Az üzleti év végével az elnökség az egyesület gazdálkodásáról
a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.
15.4. Az egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető
leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja,
az esetleges maradvány összegeket hasonló célokra fordítja, az egyesület céljával összhangban álló
szakmai és szabadidős rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott
körben használja fel.

8

VEGYES RENDELKEZÉSEK
16.
Az egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.
17.
Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem
fogad el, és pártokat semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állított
és nem támogatott a választásokon, és a továbbiakban sem fog.
18.
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény, a Polgári Törvénykönyv
egyesületekre vonatkozó rendelkezései és a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadók.
Székesfehérvár, 2016. január 29.

A Rádióklub Közgyűlése által 2016. január 29-én elfogadott alapszabályt a Székesfehérvári Törvényszék
21.Pk.60.053/2007/13. számú végzésével 2016. június 22-i hatállyal jogerősen bejegyezte.
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