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I.
Általános rendelkezések
Az egyesület neve: Fehér Vikingek Real Madrid Szurkolói Egyesület
Az egyesület rövid neve: Fehér Vikingek Egyesület
Az egyesület székhelye: 7624 Pécs, Szent István tér 17. (Civil Közösségek Háza)
Az egyesület működési területe: Magyarország
Az egyesület jogi személy, amely a bíróság általi nyilvántartásba vétellel jön létre. Az egyesület önálló ügyintézői és képviseleti szervekkel és önálló költségvetéssel rendelkezik.
Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, illetve a
pártoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenység a pártpolitikai tevékenység, valamint az országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson történő jelöltállítás.
Az egyesület első vezető tisztségviselője: Virág Dániel.
II.
Az egyesület célja és feladatai
Az egyesület célja a Real Madrid CF magyarországi szurkolóinak összefogása, a szurkolók színvonalasabb tájékoztatásával a Real Madrid CF
szélesebb körben történő megismerésének elősegítése régiónkban.
Az egyesület a fent meghatározott célok elérése érdekében különösen
az alábbi feladatokat látja el:
a)
b)
c)
d)

a Real Madrid CF magyar szurkolóinak informálása,
a szurkolók számára összejövetelek szervezése, megtartása,
Real Madrid CF mérkőzésekre történő utazások szervezése,
a Real Madrid CF, illetve a Real Madrid CF játékosainak mindennapjaival kapcsolatos magazinok, DVD-k, ajándék- és egyéb tárgyak, eredeti mezek közös rendelése, beszerzése,
e) tagjaink számára sporttevékenységek szervezése,
f) a szurkolás formájában egységessé tétele (molinó, címer, sál,
egyesületi póló és egyéb az egyesület címerével ellátott ruházat, tagkártya, egyesületi címerrel ellátott egyéb tárgyak),
g) a Real Madrid CF mérkőzéseire történő belépőjegyek igénylése.
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III.
A tagsági viszony
Az egyesület tagja lehet minden bel- és külföldi természetes személy,
feltéve hogy írásban nyilatkoznak belépési szándékukról, az egyesület
alapszabályát magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Korábban tagsági
viszonnyal rendelkező, de tagságát kizárással, vagy tagdíj fizetési
kötelezettsége nem teljesítése miatt elveszítő személy az egyesületbe
ismételten felvételt nem nyerhet. A tagsági jogviszony létrejöttéhez
kiskorú személy esetén a törvényes képviselő írásbeli hozzájáruló
nyilatkozata is szükséges.
Tagsági típusok
Alapító tagok: azok az egyesületi tagok, akik jelen voltak az egyesület alakuló ülésén, és azóta is érvényes tagsági viszonnyal rendelkeznek.
Rendes tagok: azok az egyesületi tagok, akik a rájuk vonatkozó tagdíj
befizetésével járulnak hozzá az egyesület munkájához. Közgyűlésen
szavazati joggal rendelkeznek. A 2016/17-es tagsági évben pártoló
tagsággal rendelkező tagok – amennyiben tagok kívánnak maradni – a
2017/18-as tagsági évben rendes tagsággal rendelkeznek.
Tiszteletbeli tagok: azok az egyesületi tagok, akik közismert személyek, vagy az egyesületért tett áldozatos munkájukkal érdemlik ki ezt
a címet. A tiszteletbeli taggá választásról, és a tagság visszavonásáról az egyesület közgyűlése dönt. A tiszteletbeli tagoknak nincs
tagdíj fizetési kötelezettségük.
A tagsági viszony keletkezése
Az egyesületi tagsági jogviszony felvétellel jön létre. Az egyesületbe való belépés, illetőleg az egyesületből történő kilépés önkéntes.
A belépési szándékot írásbeli nyilatkozattal kell jelezni az egyesület felé. A tagfelvétel kérdésében – írásbeli felvételi kérelem alapján – az egyesület elnöksége dönt. A tagfelvételi kérelem elutasítása
esetén 30 napon belül a közgyűléshez lehet fordulni jogorvoslati kérelemmel.
A tagsági jogviszony akkor kezdődik, amikor a belépni kívánó személy
belépési nyilatkozatát az elnökség elfogadta és jóváhagyta, és a belépés időpontjától függő időszakra vonatkozó tagdíja hitelt érdemlő
módon, az egyesület számláján vagy pénztárában jóváírásra került.
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A tagsági viszony megszűnése
Az egyesületi tagság megszűnik:
a)
b)
c)
d)
e)

kilépéssel,
vagy a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával,
vagy kizárással,
vagy a természetes személy tag elhalálozásával,
vagy amennyiben az alapszabályban megadott határidőig a tag nem
rendezi tagdíját. A fizetési határidő lejártát követően és a
tagság megszűnését megelőzően az elnökség a tagot köteles tagdíjfizetési kötelezettségéről – a jogkövetkezményekre történő
egyidejű tájékoztatás mellett – írásban tájékoztatni, és felszólítani a tagdíj összegének megfizetésére. Amennyiben a tagsági
díj a tag által utoljára bejelentett levelezési címére feladott
felszólítás igazolt postára adását követő 15 napon belül sem kerül befizetésre, a tag tagsága az elnökség eljárásában törölhető.

Kilépéssel szűnik meg az egyesület tagjának tagsága, amennyiben írásban bejelenti az elnökséghez kilépési szándékát, az elnökség a kilépési szándékát bejelentő tagot törli az egyesület tagjainak sorából.
A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején
keletkezett és tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek, - így
különösen a tagdíj fizetési kötelezettség - teljesítése alól.
Amennyiben a tag esetében a tagság alapszabályban rögzített feltételei maradéktalanul nem teljesülnek, az egyesület a tagsági jogviszonyt 30 napos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az
egyesület elnöksége dönt.
Kizárás útján szűnik meg a tag tagsági jogviszonya, ha a közgyűlés a
tag egyesületi tagságát 2/3-os többséggel elfogadott határozattal
megszünteti. A közgyűlés a megszüntető határozatát minden esetben köteles írásban indokolni. A közgyűlés kizárhatja az egyesület tagjai
közül azt a tagot, aki magatartásával jogszabályt, az egyesület alapszabályát, etikai kódexét vagy közgyűlési határozatot súlyosan vagy
ismételten sért.
A tagot a kizárási eljárás megindításáról kötelező értesíteni, részére biztosítani kell, hogy a védekezéséhez szükséges bizonyítékokat az
eljárás során feltárhassa és érdemi védekezést terjeszthessen elő. A
közgyűlés határozatáról a tagot annak meghozatalától számított 15 napon belül írásban, ajánlott tértivevényes postai küldeményben értesíteni kell. Az írásbeli értesítésben meg kell jelölni a kizárás okát,
tájékoztatni kell a tagot a védekezés, valamint a határozat elleni
jogorvoslat lehetőségéről. A tag a közgyűlés határozata ellen annak
kézbesítésétől számított 15 napon belül a közgyűléshez címzett kérel4

mében jogorvoslattal élhet. A közgyűlés a jogorvoslattal megtámadott
közgyűlési határozat tárgyában a jogorvoslati kérelem kézhezvételétől
számított 30 napon belül köteles dönteni. A közgyűlési határozat felülvizsgálata kérdésében a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz.
A közgyűlés határozatát a kizárt tag a tudomására jutástól számított
30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja.
IV.
Az egyesület tagjainak jogai és kötelezettségei
Az egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. Az egyesület alapító, és rendes tagjainak (ebben
a fejezetben a továbbiakban: az egyesület tagjainak) jogai és kötelezettségei a következők:
Az egyesület tagjainak jogai
a) részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein,
b) a rendes tag választhat és választható az egyesület szerveibe,
az egyesület kiskorú tagjai kizárólag csak az életkoruknak megfelelő tisztségre választhatók, így az egyesület kiskorú tagjai
az egyesület képviseletére nem jogosultak, továbbá bankszámla
feletti rendelkezési joggal nem ruházhatók fel,
c) véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az egyesületet érintő
bármely kérdésben, ajánlásokat tehet az egyesületet érintő kérdések megtárgyalására,
d) kezdeményezheti az egyesület jogszabályba ütköző határozatainak
megsemmisítését,
e) részesülhet az egyesület által nyújtott előnyökben, kedvezményekben, amelyek eltérőek lehetnek a különböző tagsági típusú
tagok esetén. Az előnyöket és kedvezményeket az elnökség határozza meg és hirdeti ki külön-külön minden tagsági évre, ennek
határideje minden évben július 1,
f) a közgyűlésen minden rendes tag egy szavazati joggal rendelkezik,
g) betekinthet az egyesület irataiba, nyilvántartásába,
h) felvilágosítást kérhet az egyesület tevékenységéről, amelyre az
egyesület 30 napon belül köteles választ adni,
i) a tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli
közgyűlés és rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.
Az egyesület tagjainak kötelezettségei
a) az alapszabály rendelkezéseinek betartása, a határozatok végrehajtása,
b) tagsági díj megfizetése,
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c) személyes közreműködés az egyesület feladatainak ellátásában, a
közgyűlés, illetve az elnökség határozatainak megfelelően, elősegíteni az egyesület által kitűzött célok megvalósítását,
d) nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását,
e) a felmerülő adatváltozás esetén a tagnak a változásról haladéktalanul nyilatkoznia kell és tájékoztatni köteles az egyesületet. A tagi adatváltozás elmulasztásából eredő, illetőleg a hiányos teljesítésből eredő adatszolgáltatásért a tagot ért kár vonatkozásában az egyesület helyt állni nem tartozik, az ebből
eredő tagnál felmerülő károkért felelősséggel nem tartozik.
A tiszteletbeli tagok jogai és kötelezettségei
A tiszteletbeli tag jogosult az egyesület rendezvényein részt venni,
de az egyesület közgyűlésén szavazati joggal nem rendelkezik, és
egyesületi tisztségre, illetve közgyűlésen tisztségviselőnek sem választható. A tiszteletbeli tag tagdíj fizetésére nem köteles, egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek ezen fejezetben fentebb
részletezett jogokkal és kötelezettségekkel.
V.
A tagdíj
A tagdíjat az elnökség javaslatára a közgyűlés állapítja meg. A tagság 2015. július 1. után tagsági évre vonatkozik, amely július 1-től
a következő naptári év június 30-ig tart. A tagdíjat az egyesület
tagjai minden év július 31. napjáig kötelesek az egyesület pénztárába
történő befizetéssel, vagy az egyesület bankszámlájára banki átutalással megfizetni.
A tagdíj mértéke:
a) rendes tagság: 3000 Ft/tagsági év; kiskorú tag esetében 2000
Ft/tagsági év
b) tiszteletbeli tagok: 0 Ft/tagsági év
c) családi kedvezmény: legalább három, egymással rokonságban álló
és / vagy egy háztartásban élő tag esetén a nagykorúakra vonatkozó tagdíj 2500 Ft/tagsági év
d) elnökségi tagok: 0 Ft/tagsági év
A kelleténél magasabb összeg befizetése esetén visszafizetés nem kérhető, de a különbözet a következő tagsági évre vonatkozó tagdíjba –
külön kérésre – beszámítható.
Utoljára abban a tagsági évben minősül kiskorúnak egy tag, amelyikben
a 18. életévét betöltötte. Az egyesület kiskorú tagjai számára a kedvezményes tagdíjat az elnökség saját ügyrendje alapján engedélyezi.
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A tisztújításkor az elnökségből leköszönő tag – amennyiben az egyesület tagja kíván maradni, és amennyiben az aktuális tagsági évből még
több, mint 60 nap vissza van – az aktuális tagsági évre vonatkozó
tagdíját, ami az éves tagdíj 100%-a, a tisztújító közgyűléstől számított 45 munkanapon belül kell rendeznie.
A december 31. és június 30. között belépő tagok részére a belépéskor
fizetendő tagdíj a rá vonatkozó éves tagdíj összegének 150%-a, ami
magában foglalja a következő tagsági évre vonatkozó tagdíjat is, vagy
a rá vonatkozó éves tagdíj összegének 100%-a, ami az aktuális tagsági
év végéig fedezi az új vagy újra belépő tag tagdíját.
A tagságot kilépéssel elveszítő személy ismételt belépéskor a rá vonatkozó éves tagdíj kétszeresét köteles az egyesület számára befizetni, ami fedezi a belépés tagsági évében, illetve az azt követő tagsági évben az újra belépő tag tagdíját.
A tagság megszűnése esetén a már befizetett tagdíj vissza nem igényelhető.
A 2017/18-as tagsági év tagdíjának befizetési határideje 2017. október 20.
VI.
Az egyesület szervezete
Az egyesület szervei:
a) közgyűlés
b) elnökség
c) felügyelőbizottság
VII.
Az egyesület közgyűlése
A közgyűlés az egyesület legfőbb szerve, melyet a tagok összessége
alkot.
A közgyűlés ülései nyilvánosak, a szavazásra jogosult tagok azonban
egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal a közgyűlés üléséről a
nyilvánosságot kizárhatják, ha valamely egyesületi tag jogos magánérdekének védelme vagy a közérdek vagy az egyesület érdeke ezt szükségessé teszi.
A közgyűlés összehívása
Az egyesület közgyűlését legalább tagsági évente kétszer (félévente
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egyszer-egyszer) össze kell hívni. A közgyűlést az elnök hívja össze
legalább 10 nappal a közgyűlés kitűzött napja előtt, meghívó elektronikus úton való küldésével, vagy az egyesület hivatalos honlapján való közzétételével. A meghívónak tartalmaznia kell az egyesület nevét
és székhelyét, az ülés idejének és helyszínének megjelölését, illetve
az ülés napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel
kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A közgyűlés időpontját az
elnökség legalább 10 nappal korábban állapítja meg.
Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet
megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre és szavazásra jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. A
döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő
kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre és
szavazásra jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés
megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
Az elnökség köteles a közgyűlést 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, vagy az egyesület céljainak
elérése veszélybe került.
A közgyűlés tisztségviselői
A közgyűlés üléseit az elnök vezeti, de az elnök a közgyűlés vezetésével mást is megbízhat. A közgyűlésről a jegyzőkönyvvezető jegyzőkönyvet készít, amelyet a hitelesítő hitelesít. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlésen tett észrevételeket, javaslatokat, valamint a közgyűlésen hozott határozatokat. Az egyesület határozatairól
az egyesület elnöksége nyilvántartást vezet. Szavazások esetén a szavazatokat a szavazatszámláló számolja össze. A jegyzőkönyvvezetőt, a
hitelesítőt és a szavazatszámlálót a közgyűlés választja meg a jelenlévő egyesületi tagok közül egyszerű szótöbbséggel az ülés elején.
Egy tag két tisztséget nem láthat el a közgyűlésen.
A közgyűlés határozatképessége
A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több mint
fele jelen van. A közgyűlés határozatképtelensége esetén megismételt
közgyűlést kell összehívni. A határozatképtelenség miatt megismételt
közgyűlés változatlan napirend mellett a megjelent szavazásra jogosult tagok számától függetlenül határozatképes, amennyiben erről a
tagokat már az eredeti meghívóban előre tájékoztatták.
A közgyűlés napirendje
A közgyűlés napirendjét az egyesület elnöksége állapítja meg és ter8

jeszti elő. Az egyesület évi rendes közgyűlésének az alábbi napirendi
pontokat kötelezően tartalmaznia kell:
a) az egyesület tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása,
b) az egyesület éves költségvetésének megállapítása,
c) az egyesület tagjai által beterjesztett javaslatok.
A c) pontban említett javaslatokat abban az esetben lehet napirendre
tűzni, ha azokat a közgyűlési meghívó kiküldése vagy közzététele
előtt két nappal benyújtották az elnökség részére.
A napirend kiegészítése
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3
napon 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.
A közgyűlés hatásköre
A közgyűlés az egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály elfogadása és módosítása,
b) nemzetközi szervezetbe való be- és kilépés elhatározása,
c) az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, szétválásának,
valamint feloszlásának kimondása,
d) az egyesület tisztségviselőinek megválasztása és visszahívása,
e) a tagfelvétel, valamint a kizárás kérdésében hozott határozat
elleni jogorvoslati kérelem elbírálása,
f) az egyesület éves beszámolójának jóváhagyása,
g) az elnökség beszámolójának elfogadása,
h) az egyesület éves költségvetésének jóváhagyása,
i) tagdíj mértékének megállapítása,
j) felügyelőbizottság létrehozása illetve megszüntetése (az ide vonatkozó törvényben szereplő feltételek teljesülése és nem teljesülése függvényében), valamint tagjainak megválasztása és viszszahívása,
k) tiszteletbeli tagság elfogadása és visszavonása,
l) minden olyan kérdés eldöntése, amelyeket jogszabály vagy a jelen
alapszabály a hatáskörébe utal,
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m) tag kizárása,
n) etikai kódex elfogadása és módosítása,
o) a rendes tagsági viszony megszűnése kérdésében hozott határozat
elleni jogorvoslati kérelem elbírálása.
A közgyűlés határozathozatala
A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel
hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, ismételt szavazategyenlőség esetében a javaslat elvetettnek tekintendő.
Kivételes esetekben a közgyűlés határozatait titkos szavazással hozza
meg, erről az érdemi határozat meghozatalát megelőzően a tagok egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal döntenek.
A jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok 2/3-os szótöbbsége
szükséges:
a) más egyesülettel történő egyesülés kimondásához,
b) a tag kizárásával kapcsolatos határozat meghozatalához.
A jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok 3/4-es szótöbbsége
szükséges:
a) az alapszabály elfogadásához, módosításához.
A szavazati joggal rendelkező tagok 3/4-es szótöbbsége szükséges:
a) az egyesület megszűnésének kimondásához,
b) az egyesület céljainak módosításához.
Az egyesület mind a határozatokba, mind pedig az egyéb iratokba való
betekintés lehetőségét biztosítja. A betekintés iránti igényt az
egyesület elnökségének kell előzetesen bejelenteni.
A közgyűlés döntéseit nyilvánosan kihirdetik. Az egyesület elnöksége
a közgyűlés döntéseit, határozatait a jelen nem lévő tagokkal 15 napon belül írásban, elektronikus úton közli.
Rendkívüli közgyűlés
Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:
a) az egyesület elnökségének többségi határozata alapján,
b) az elnökségi tagság bárminemű megszűnése esetén,
c) ha az egyesület tagjainak egyharmada ok és cél megjelölésével
írásban kéri,
d) ha a bíróság elrendeli.
A rendkívüli közgyűlésre egyebekben az egyesület közgyűlésére vonatkozó szabályok az irányadók.
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VIII.
Az egyesület elnöksége
Az elnökség az egyesület képviselő és ügyintéző szerve. Az egyesület
tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban az egyesület elnöksége
vezeti, irányítja az egyesület működését, végrehajtja a közgyűlés határozatait. Az elnökség az egyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek a
közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak.
Az elnökségnek csak olyan személy lehet a tagja, aki
a) az egyesületben rendes tagsággal rendelkezik, és
b) legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban
korlátozta, és
c) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és
d) magyar állampolgár, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkezik, vagy a harmadik országbeli állampolgárok
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik, és
e) rendelkezik a Real Madrid CF által kibocsátott, érvényes szurkolói kártyával.
Az elnökség feladatai és hatásköre
a) az egyesület közgyűlésének az összehívása,
b) az egyesület törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása,
c) gondoskodás a közgyűlési határozatok végrehajtásáról,
d) az egyesület nemzetközi kapcsolatainak szervezése,
e) az éves költségvetés és beszámoló előkészítése,
f) a tagfelvételi kérelmek elbírálása,
g) döntés a tagság felmondással való megszüntetése ügyében,
h) az egyesület képviselete,
i) a különböző tagsági csoportok számára nyújtott, tagsági évre vonatkozó előnyök és kedvezmények meghatározása.
Az elnökség – megfelelő fedezet birtokában – dönt a rendkívüli, a
költségvetésben nem szereplő, valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról. Előirányzat felhasználási jogkörben dönt a költségvetési
előirányzatok évközi módosításáról, átcsoportosításáról.
Az elnökség tagjai
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Az elnökség létszáma három fő, összetétele: elnök, és két alelnök. Az
elnököt, és az alelnököket az egyesület közgyűlése nyílt szavazással
választja meg, az egyesület tagjainak sorából három éves időtartamra.
Az elnökség működése
Az elnökség maga állapítja meg munkatervét és ügyrendjét. Az ügyrendet a közgyűlés hagyja jóvá. Az elnökség szükség szerint ülésezik.
Az elnökséget az elnök írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább 3 nappal az ülés
időpontját megelőzően írásban, elektronikus úton értesülnek, és az
ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Halaszthatatlanul sürgős esetben az elnök rövidebb határidőt is megállapíthat. Az elnökség ülései
zártkörűek, tanácskozási jelleggel a felügyelőbizottság tagjai jelen
lehetnek, illetve – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további tagok, szakértők hívhatók meg.
Ha az elnökség nem szabályszerűen lett összehívva, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen
van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök, vagy valamely elnökségi tag az ok és a cél megjelölésével írásban indítványozza.
Az elnökség üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elhangzott észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A hozott határozatokról az érintett
szerveket és személyeket a jegyzőkönyvi kivonat megküldésével értesíteni kell.
Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel
hozza. Az elnökség a szavazásra jogosultak több mint felének jelenléte esetén határozatképes. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Határozatképtelenség esetén az elnökségi
ülést 15 napon belül ismételten össze kell hívni. A határozatképtelenség miatt ismételten összehívott elnökségi ülés is csak abban az
esetben határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak több, mint a
fele jelen van. Az elnökség üléseire – annak tárgykörére figyelemmel
– esetenként további tagok, szakértők hívhatók meg.
IX.
Az egyesület felügyelőbizottsága
A felügyelőbizottság az egyesület ellenőrző szerve, feladata az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése. A fel-
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ügyelőbizottságot - a közgyűlés döntése alapján - nem szükséges fenntartani, amennyiben törvény lehetővé teszi a felügyelőbizottság hiányát.
A felügyelőbizottság tagjai
A felügyelőbizottság tagja lehet az a nagykorú személy, aki
a) az egyesületben tagsággal rendelkezik, és
b) akinek cselekvőképességét a tevékenység ellátásához szükséges
körben nem korlátozták, és
c) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és
d) magyar állampolgár, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkezik, vagy a harmadik országbeli állampolgárok
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik, és
e) és aki vagy akinek a hozzátartozója nem elnökségi tagja az egyesületnek.
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.
A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői
megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal,
hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát az egyesület elnökéhez intézi.
A felügyelőbizottság létszáma három fő, tagjait a közgyűlés választja
nyílt szavazással, 3 évre. A bizottság elnökét a bizottság tagjai maguk közül választják. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. A tagság megszűnésére az egyesületi tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályok érvényesek.
A felügyelőbizottság feladatai és hatásköre
A felügyelőbizottság feladata, hogy az egyesület elnökségétől függetlenül ellenőrizze a szervezet törvényes működését. Ennek során a felügyelőbizottság:
a) köteles a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni,
és ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlés ülésén ismertetni,
b) az egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe
betekinthet, az elnökség tagjaitól felvilágosítást kérhet, az
egyesület bankszámláját, pénztárát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja, és szakértővel megvizsgáltathatja,
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c) véleményezheti az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet
azok közgyűlés általi elfogadása előtt,
d) köteles az elnökséget tájékoztatni, vagy annak összehívását kezdeményezni, ha a szervezet működése során jogszabálysértést,
vagy a szervezet érdekeit súlyosan sértő esemény történt, annak
megszüntetése, következményeinek elhárítása vagy enyhítése érdekében,
e) köteles az elnökséget tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha az elnökségi tagok felelősségét megalapozó tény merült fel,
f) tanácskozási jelleggel jelen lehet az elnökségi üléseken.
Ha az elnökséget a felügyelő indítványától számított 30 napon belül
nem hívják össze, akkor az elnökséget a felügyelő szervnek kell öszszehívni. Ha az elnökség nem ül össze, vagy nem teszi meg a törvényes
működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket, akkor a
felügyelő szerv köteles értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
A felügyelőbizottság működése
A felügyelőbizottság maga állapítja meg munkatervét és ügyrendjét.
Határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. Döntéseiről jegyzőkönyvet készít.
X.
Az egyesület tisztségviselői
a) elnök
b) alelnök
c) pénztáros
Az egyesület tisztségviselőinek megválasztása nyílt szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek
közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét,
abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett
személy között újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás
győztese a legtöbb érvényes szavazatot kapott személy lesz.
A tisztségviselői megbízatás megszűnésének esetei
a) Határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával
b) Megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével
c) Ha a közgyűlés a tisztségviselőt visszahívja
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d) Az elnökséghez intézett nyilatkozattal történő lemondással
e) A tisztségviselő halálával
f) A tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával
g) A tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
Az egyesület elnöke
Az egyesület legfőbb tisztségviselője az egyesület elnöke. Az elnök
az elnökség közreműködésével irányítja, vezeti az egyesületet. Az
egyesület képviseletére harmadik személyek és szervezetek irányában
az elnök önállóan, illetve az elnök erre irányuló külön felhatalmazása alapján az alelnök jogosult.
Az elnök hatásköre és feladatai
a) képviseli az egyesületet,
b) biztosítja az egyesület törvényes és szabályszerű működését,
c) az alapszabály, valamint a közgyűlési, elnökségi határozatok
végrehajtásának irányítása és ellenőrzése,
d) az egyesület munkájának figyelemmel kísérése, a tagok tevékenységének koordinálása,
e) az aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása,
f) az elnökségi ülések összehívása,
g) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem
tartoznak a közgyűlés, az elnökség, illetőleg az egyesület egyéb
szervének kizárólagos hatáskörébe,
h) a közgyűlések összehívása lebonyolítása,
i) a közgyűlési határozatok nyilvántartása, nyilvánosságának biztosítása,
j) az elnökségi határozatok nyilvántartása, nyilvánosságának biztosítása,
k) közreműködik az egyesület költségvetésének, a közgyűlés elé terjesztett éves beszámolónak az elkészítésében,
l) ellát minden olyat feladatot, amelyet jogszabály az elnök hatáskörébe utal.
Az egyesület alelnökei
A közgyűlés által megválasztott személyek, akik tevékenységüket az
elnök irányítása alatt végzik. Az elnököt akadályoztatása esetén az
alelnökök, vagy az alelnökök egyike helyettesíti. Helyettesítés esetén az alelnök teljes joggal képviseli az egyesületet, és gyakorolja
az elnök jogait.
Az egyesület pénztárosa
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A pénztárost a közgyűlés választja három évre. A pénztáros lehet egyben elnökségi tag is. A pénztáros feladatait az egyesület pénzkezelési szabályzata szabályozza, amit az egyesület közgyűlése fogad el.
XI.
Az egyesület képviselete és jegyzése
Az egyesületet az elnök önállóan vagy az elnök erre irányuló külön
felhatalmazása alapján az alelnök
képviseli hatóságok, bíróságok,
valamint állami és önkormányzati szervek előtt.
Az egyesület jegyzésére az elnök önállóan vagy az elnök külön felhatalmazása alapján az alelnök jogosult. Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre, illetve az egyesület bank előtti jegyzésére az
elnök és a pénztáros vagy az elnök és egy alelnök együttesen jogosult.
XII.
Az egyesület gazdálkodása és vagyona
Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, melyet az elnökség fogad el. Az egyesület gazdálkodásáról az elnökség jelentést készít, melyet a közgyűlés elé terjeszt, aki dönt ennek elfogadásáról.
Az egyesület elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem
folytat. Az egyesület a céljai megvalósítása gazdasági feltételeinek
biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat. Az egyesület befektetési tevékenységet nem folytat.
Az egyesület működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek
össze:
a) tagsági díj,
b) természetes és jogi személyek hozzájárulásai,
c) egyéb bevételek.
Az egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját
vagyonával felel. Az egyesületnek ingó és ingatlan vagyona lehet,
amellyel a jogszabályok keretei között önállóan rendelkezik. Az egyesület tagjai az egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjon túlmenően – saját vagyonukkal nem felelnek.
Az egyesület gazdálkodását a civil szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló 2011. évi CLXXV. törvény 17 § - 30 § alapján végzi.
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XIII.
Az egyesület megszűnése
Megszűnik az egyesület az alábbi esetekben:
a) más egyesülettel vagy egyesületekkel egyesül, vagy egyesületekre
válik szét, vagy
b) megvalósította célját, vagy a cél megvalósítása lehetetlenné
vált, és új cél nem került meghatározásra, vagy
c) a tagok száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt, vagy
d) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését, vagy
e) az arra jogosult szerv megszünteti.
Az a) esetben az egyesület jogutódlással szűnik meg, a b)-e) esetekben pedig jogutód nélkül feltéve, hogy a vagyoni viszonyok lezárására
irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság az egyesületet a nyilvántartásból törli.
Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a fennmaradó vagyon
tekintetében a Ptk. 3:85 §-ának, a vezető tisztségviselők felelőssége
vonatkozásában a Ptk. 3:86 §-ának rendelkezései az irányadók.
Az egyesület személyi és vagyoni viszonyaira egyebekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
XIV.
Záró rendelkezések
Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében Magyarország Alaptörvénye, az új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény),
valamint az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak.
Jelen alapszabályt a Fehér Vikingek Real Madrid Szurkolói Egyesület
alakuló közgyűlése hagyta jóvá 2012. február 12-én., módosította a
2012. február 26-i, a 2012. április 29-i, a 2012. június 24-i, a
2012. július 8-i, a 2013. július 13-i, a 2013. augusztus 17-i, a
2014. február 15-i, a 2015. június 6-i, a 2015. június 6-i, a 2015.
november 7-i, a 2016. május 7-i, a 2016. június 18-i, és a 2017.
szeptember 16-i közgyűlése, elfogadta a 2017. október 21-i közgyűlése.
Azon alapszabályi pontok, amelyeket a 2017. október 21-i módosítások,
változások érintenek:


I. Általános rendelkezések: az egyesület első vezető tisztségviselőjének neve
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EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPSZABÁLY
Amely létrejött az alulírott helyen és napon, a Pécsi Törvényszék által nyilvántartásba vett

FEHÉR VIKINGEK REAL MADRID SZURKOLÓI EGYESÜLET
alapszabályának a 2017. október 21. napján megtartott egyesületi közgyűlésen elhatározott módosításai miatt.
Jelen alapszabály szövege az elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg, amely megfelel az alapszabály módosítások
alapján hatályos tartalmának.
Az alapszabály szövegének legutolsó változásai dőlt és vastagított
betűtípussal kerültek kiemelésre.
Pécs, 2017. október 21.

____________________
elnök
Előttünk, mint tanúk előtt:
Név:...................................
Lakcím:................................
____________________
aláírás
Név:...................................
Lakcím:................................
____________________
aláírás
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