
 

 

 

ALAPSZABÁLY 

A 2016. október 1-jei módosításokkal egységes szerkezetben 

(A 2016. október 1-jei módosításokat dőlt betűkkel szedve jelöljük) 

 

Az Elvis Presley zenéjét és filmjeit kedvelő magyar rajongók elhatározták, hogy ezzel 

kapcsolatos tevékenységüket a jövőben szervezett formában kívánják végezni. Ennek 

érdekében klub alapítását határozták el, mely elődjének tekinti az 1982-ben alakult, - de az 

akkori körülmények miatt be nem jegyeztetett - Elvis Presley Barátok Klubját.  

 

Alulírott alapítók a mai napon megtartott alakuló közgyűlésen elfogadták a klub alábbi 

alapszabályát. 

 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

 

 

1.) A klub neve:     Első Magyar Elvis Presley Barátok Klubja 

 

2.) A klub angol neve:   First Hungarian Elvis Presley Fan Club 

 

3.) A klub rövidített elnevezése:   Magyar Elvis Klub 

 

4.) A klub székhelye:   1158 Budapest, Gergő u. 65. 

 

5.) A klub részt vesz az Elvis Presley Klubok nemzetközi szervezetének munkájában. 

 

6.) A klub jogi személy. 

 

II. fejezet 

A klub célja és tevékenységi köre 

 

1.) A klub célja:   a.)  Elvis Presley életének és munkásságának minél szélesebb  

körben történő megismertetése a különböző médiákon    

keresztül, illetve rendezvények szervezése.  

 

     b.)  elősegíteni tagjai részére a hozzáférést a különböző Elvis  

      dokumentumokhoz, így hanghordózókhoz, könyvekhez,    

      filmekhez stb.  

 

2.) A fentiek érdekében a klub rendszeres találkozókat szervez tagjai részére, ahol 

lehetőséget biztosít számukra Elvisszel kapcsolatos előadások megtartására, relikviák 

cseréjére, valamint az Elvisszel kapcsolatos hírek ismertetésére. 

 

3.) A klub céljai között szerepel Elvis emlékének megőrzésére szolgáló köztéri 

emléktábla, vagy szobor felállítása is.  
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4.) Aktívan részt vesz a nemzetközi szervezet munkájában ápolja a kapcsolatokat a 

hasonló más nemzeti klubokkal.  

 

III. fejezet 

A klub tagjai 

 

 

1.) A klub tagja lehet bárki, aki a belépési nyilatkozat aláírásával felvételét kéri a klub 

tagjai sorába és elfogadja az alapszabály rendelkezéseit, s befizeti a tagdíjat. 

 

2.) A belépési nyilatkozat benyújtása után a tag felvételéről az elnökség dönt. 

 

3.) A tagsági viszony keletkezésének időpontja az alapító tagok esetében az alakuló ülés, 

a későbbi jelentkezés esetén pedig a tagság elfogadásának napja. A tagsági jogviszony 

az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást követően a belépési 

kérelemnek a közgyűlés általi elfogadásával jön létre. Az alapszabály felhatalmazása 

alapján a tag felvételéről az elnökség is dönthet. 

 

4.) A klub tagjai javaslatot tehetnek tiszteletbeli tag megválasztására, melyről az elnökség 

jóváhagyása után a közgyűlés dönt.  

 

 

IV. fejezet 

A tagok jogai és kötelezettségei 

 

 

1.) A klub tagja jogosult:  

 

a.) a klub tevékenységében és rendezvényein részt venni, a közgyűlésen 

felszólalni, javaslatot tenni bármely kérdésben véleményt nyilvánítani, a klub 

döntéshozatalában részt venni; 

 

 b.) bármely tisztség betöltésére; 

 

c.) a klub vezetőségének megválasztásakor, valamint a határozatok 

meghozatalakor szavazati jogával élni. 

 

2.) A klub tagja köteles:  

 

a.) az alapszabályban foglaltakat megtartani, a kitűzött célok megvalósítását 

elősegíteni; 

 

 b.) a közgyűlés és az elnökség határozatait végrehajtani; 

 

 c.) az éves tagdíjat határidőben megfizetni. 

 

3.) A klub tiszteletbeli tagja lehet az, aki tevékenységével elősegítette Elvis Presley 

magyarországi népszerűsítését, munkáságának ismertetését. A tiszteletbeli tag 

tanácskozási joggal részt vehet a klub közgyűlésein, de tisztségbe nem választható,  
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jogosult azonban a klub térítésmentes kiadványaira és a tagoknak járó 

kedvezményekre. A tiszteletbeli tag tagdíj fizetésére nem köteles. 

 

V. fejezet 

A tagsági viszony megszűnése 

 

 

1.) Megszűnik a tagsági viszony:  

 

 a.) a tag kilépésével; 

a klub elnökségéhez intézett írásbeli nyilatkozatával bármely tag kiléphet a 

klubból,  

a tagsági jogviszony a kilépésről szóló írásbeli nyilatkozat elnökséghez való 

megérkezésének napján szűnik meg, 

 

  

b.) a tag kizárásával; 

Az elnökség határozatával kizárhatja azt a tagot is, aki a klubnak szándékosan 

kárt okozott, jogszabályt, alapszabályt, vagy egyesületi határozatot sértő 

magatartást tanúsított, 

 

A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a 

figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő 

távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az 

ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen 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. Az elnökség a kizárásról szóló 

határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül 

meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal. 

 

A kizáró határozat ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a klub 

közgyűléséhez fellebbezését lehet előterjeszteni, melyet az a következő ülésén 

bírálja el. 

 

c.) annak a tagnak a jogviszonya, aki két egymást követő évi tagdíj tartozását a 

jogkövetkezményekre történő írásbeli felszólítás ellenére sem egyenlíti ki, az 

egyesület általi felmondással szűnhet meg. 

 

d.) a tag halálával. 

 

VI. fejezet 

A klub szervezete 

 

 

1.)  A klub szervei 

 

a.) közgyűlés 

b.) elnökség. 
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2.)  A klubot bel- és külföldi kapcsolataiban az elnökség képviseli. 

 

3.)  A klub ügyintézését az alelnök vezetésével az elnökség végzi.  

 

 

VII. fejezet 

A közgyűlés 

 

 

1.)  A klub legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés. A közgyűlésen a tagok vesznek részt. 

 

2.) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 

a.) az alapszabály megállapítása, módosítása, 

 

b.) az elnökség tagjainak, valamint az elnök és alelnök megválasztása és 

visszahívása. A tisztségviselők visszahívására csak abban az esetben van 

lehetőség, ha feladatát jogkövetkezményekre történő írásbeli felszólítás 

ellenére sem látja el, az elnökségi üléseken nem vesz részt, mulasztásával 

akadályozza az elnökség munkáját. E rendelkezés az elnökség tagjaira, 

valamint az elnökre és alelnökre is vonatkozik.  

 

c.) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a klub saját tagjával, 

vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt; 

 

d.) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni 

kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 

 

c.) a tagdíj mértékének megállapítása, indokolt esetben annak megfizetése alóli 

mentesítés megadása. 

 

d.) a klub két közgyűlés közötti időszakra terjedő tevékenységének megállapítása 

az elnökség előterjesztése alapján, az erről szóló, valamint az éves beszámoló – 

ezen belül az elnökségnek a klub vagyoni helyzetéről szóló jelentésének 

elfogadása, 

 

e.) éves költségvetés elfogadása, a klub gazdálkodási tevékenység fő irányainak 

meghatározása, valamint az esetleges alapítványrendelés elhatározása, 

 

f.) A klub megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása.  

 

g.) döntés minden olyan ügyben, amit a jogszabály, az alapszabály a közgyűlés 

hatáskörébe utal, vagy amelyet az elnökség a közgyűlés elé terjeszt, 

 

i.) a tagsági jogviszony kérdésében hozott határozat elleni fellebbezés elbírálása, 

 

j.) a klub költségvetési és gazdálkodási, szervezeti és működési szabályzatának 

megalkotása. 
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f)  a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető 

tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll. 

 

3.) A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer kell összehívni. Összehívását 

az elnökség rendeli el, az összehívás végrehajtásáról az alelnök gondoskodik. A tagok 

1/3-ának az ok és cél meghatározásával előterjesztett javaslatára, vagy a törvényességi 

felügyeletet ellátó szerv írásbeli kezdeményezésére, továbbá a PTK 3:81.§,-ában 

foglalt esetekben a közgyűlést össze kell hívni.  

 

A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött 

meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható 

módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy 

tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére 

történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus 

tértivevény). 

 

A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, 

idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább 

olyan részletezettséggel 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 meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell 

hozni. 

 

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 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 a kiegészített 

napirendi pontok szabályszerű kézbesítése nem állapítható meg, úgy a közgyűlés a 

napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a 

napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt 

napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi 

részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához 

egyhangúlag hozzájárulnak. 

 

 

4.) A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a 

határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és 

szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását 

megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök 

személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, 

valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot. 
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A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két 

jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a 

döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők 

számarányát (ha lehetséges, személyét).  

 

5.)  A közgyűlés határozatképes, ha a szabályszerű értesítés után az egyesület szavazati 

joggal rendelkező tagjainak több mint 50 %-a jelen van. Határozatképtelenség esetén 

az ismételten összehívott közgyűlés, amelyet az elhalasztott közgyűlést követő 1 órán 

túlra kell összehívni, azonos napirenddel, a megjelentek számára való tekintet nélkül 

határozatképes, amennyiben erre a tagok figyelmét az eredeti meghívóban előre 

felhívták. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett 

szavazatok többségével hozzák meg. Az egyesület alapszabályának módosításához a 

jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az 

egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési 

döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 

határozata szükséges. 

 

6.)     A szavazás minden kérdésben nyílt. Bármely szavazásra jogosult tag indítványára – 

amennyiben azt a közgyűlés elfogadja - titkos, vagy minősített szavazás is tartható. 

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. 

 

7.) Az elnökség döntése alapján a közgyűlés elektronikus hírközlő eszközök 

igénybevételével is lefolytatható. Ez esetben a tagokat e-mail üzenet küldésével kell 

értesíteni és szavazatukat is ilyen formában kell visszaküldeni. 

A tagok e-mail címei – az egymás közötti kapcsolat fenntartása érdekében az 

info@elvisklub.hu e-mail címről kérhetők le, ugyancsak erre a címre kell megküldeni 

a tagok szavazatait is.  

 

8.) A tisztségviselők mandátuma 5 évre szól és meghosszabbítható.  

 

VIII. fejezet 

Az elnökség 

 

 

1.) Az klub ügyvezető szerve az elnökség, mely a klub operatív és koordináló testülete. 

 

mailto:info@elvisklub.hu
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2.) Az elnökség elnökből, valamint alelnökből és a közgyűlés által az elnökségbe 

választott további 4 tagból áll. Az elnökség az elnökét maga választja tagjai közül. 

Tisztségviselő csak klubtag lehet. 

 

3.) Az Elnökség feladatai: 

 

a.) gondoskodik a klub napi ügyeinek viteléről, tevékenységének szervezéséről, 

b.) végzi a működéssel kapcsolatos minden adminisztrációs, gazdálkodási 

feladatot, belső munkamegosztás alapján, 

c.) gondoskodik az éves költségvetés előkészítéséről, annak a közgyűlés elé 

terjesztéséről, lehetőség szerinti végrehajtásáról, 

d.)  a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; 

f.) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére 

vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és 

végrehajtása; 

g.) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 

h.) az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 

i.) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 

j.) a tagság nyilvántartása; 

k.) a klub határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 

l.) a klub működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

m.) a klubot érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és a tag 

felvételéről való döntés. 

n.) dönt két közgyűlés közötti időszak között a klub ügyeiben, kivéve azokat a 

tárgyköröket, amelyeket az alapszabály, vagy jogszabály a közgyűlés 

kizárólagos hatáskörébe utal. 

 

3.) Az elnökség üléseit az elnök hívja össze, szükség szerint, de legalább negyedévente.  

Az elnökségi ülést az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött 

meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható 

módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy 

tértivevényes küldeményként, továbbá az elnökségi tagnak az elektronikus levelezési 

címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön 

(elektronikus tértivevény). 

 

4.) Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, az 

elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a 

meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok 

álláspontjukat kialakíthassák. 

 

5.) Az elnökség határozatképes, ha azon 5 4 tagja részt vesz. Az elnökség döntéséhez 4 

tag egybehangzó szavazata szükséges. Az elnökség határozatairól nyílt szavazással 

dönt. Szavazategyenlőség esetén a határozathozatalt meg kell ismételni.  

 

 

5.) Az elnökség beszámol a közgyűlés előtt a közgyűlések között végzett tevékenységéről. 

 

6.) Az elnökség tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik. 
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7.) Az elnökség tagjai nem lehetnek egymásnak a PTK 8:1 §-ában meghatározott közeli 

hozzátartozói. 

 

8.) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető 

tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes 

személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető 

tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A 

vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 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. 

 

IX. fejezet 

A tiszteletbeli elnök, az elnök és az alelnök 

 

1.) A Klub korábban tiszteletbeli elnököt választott, ám Faragó „Judy” István, majd az őt  

 követő Komár László elhunyt, emléküket kegyelettel megőrizzük.  

 

A közgyűlés döntése alapján ezt a tisztséget most nem töltjük be, fenntartjuk azonban 

a lehetőséget arra, hogy a jövőben e tisztségre új személyt állítsunk.  

 

2.) Az elnök képviseli a klubot a média, a hatóságok vagy más szervezetek előtt.  

Az elnök ellátja mindazokat a feladatokat, melyet jogszabály, vagy az alapszabály a 

klub vezetőjének hatáskörébe utal, vezeti a közgyűlés és az elnökség üléseit, távolléte 

esetén az alelnök helyettesíti. 

 

3.) Az alelnök az elnök távollétében ellátja annak feladatát, az elnökség tagjainak 

segítségével végzi a napi ügyek intézését, ellátja továbbá mindazokat a feladatokat, 

amellyel a közgyűlés, vagy az elnök megbízza.   

 

4.) A bankszámla felett az elnök önállóan, az alelnök pedig az elnökség egy tagjával 

együtt gyakorolja az aláírási és utalványozási jogot.  

 

5.) Valamennyi tisztségviselő társadalmi munkában látja el feladatát. 

 

X. fejezet 

A klub gazdálkodása 

 

1.) A klub éves költségvetési terv szerint gazdálkodik, melyet a közgyűlés hagy jóvá. 

 

2.) A klub bevételei: 

 

a.) tagdíjak, 
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b.) egyéb források (pártoló tagok adományai, alapítványok támogatásai, az 

egyesület gazdálkodási, vállalkozási tevékenysége, önkormányzati támogatás, 

stb.) 

 

3.) A klub tartozásaiért csak saját vagyonával felel.  

 

XI. fejezet 

A tagdíj 

 

1.) A tagdíj mértékét az elnökség javaslata alapján közgyűlés állapítja meg. 

 

2.) Az éves tagdíj megfizetése minden év január 15-ig esedékes. Nyugdíjasoknak és 

diákoknak a tagdíj kedvezményes. 

 

3.) A tag kérésére az éves tagdíj összegét két részletben – minden év január 15, illetve 

július 15-ig – lehet befizetni.  

 

XII. fejezet 

Vegyes rendelkezések 

 

A klub jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után 

fennmaradó vagyont az elnökség döntése alapján az egyesület céljával megegyező vagy 

hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A vagyon feletti 

rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra. 
 

Jelen alapszabályt a klub közgyűlése 2016. szeptember 30-án fogadta el a jelen alapszabály 

VII.7. pont alapján tartott közgyűlésen, amelyen a tagok e-mail üzenet küldésével adták le a 

szavazatukat. 
 

Budapest, 2016. október 1. 

 

................................. 

Elnök 

 

ZÁRADÉK 

Az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-

módosítások alapján hatályos tartalmának. 

        

        ……………………….. 

                      Spaczér Judit, elnök, kérelmező képviselő 

 

Előttünk mint tanúk előtt: 

 

Tanú: 

Név: …………………….. 

Lakcím: ……………….. 

Szem.ig.szám: ……………… 

Aláírás: ………………… 

 

Tanú: 

Név: …………………….. 

Lakcím: ……………….. 

Szem.ig.szám: ……………… 

Aláírás: ………………… 


