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      Pécsbányai Kulturális Egyesület Alapszabálya 
 

 
I. Általános rendelkezések, tevékenység 

 
I/1.  Az Egyesület neve: Pécsbányai Kulturális Egyesület 
     
Az Egyesület rövidített neve: PBK Egyesület 
 
 I/2. Az Egyesület székhelye: 7627 Pécs, Gesztenyés utca 17. szám 
 
I/3. Az Egyesület önálló jogi személyként tevékenységét a Magyar Köztársaság területén 
végzi, az Alkotmány keretei között.  
 
I/4. Az Egyesület rendezvényei, közhasznú szolgáltatásai nyilvánosak. Az Egyesület nem 
zárja ki, hogy tagságán kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.  
 
I/5. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 
I/6. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében gazdálkodó tevékenységet folytat, dönt 
pénzeszközei felhasználásáról.  
 
I/7. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat 
nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a 
létesítő okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.  
 
I/8. Az Egyesület határozatlan időre jön létre, működése rendszeres. 
 
 

II. Az Egyesület célja, alapfeladatai, tevékenysége 
 
Az Egyesület alapvetően kulturális, közösségformáló céllal alakul meg. Tevékenységében a 
kulturális élet fellendítését, az adott területre jellemző kultúra ápolását tűzte ki célul, 
tevékenyen részt vesz a Pécsbányatelepi Közösségi Ház működtetésében. Az Egyesület 
feladatának tekinti: 

- a pécsbányatelepi természeti és épített környezet értékeinek megóvását és gyarapítását, 
- a kultúra és művelődés iránti igény növelését, kínálatának bővülését, a színvonalas 

oktatás elősegítését, 
- tanfolyamok, képzési programok megvalósítását, 
- ifjúsági- és sporttáborok szervezését, 
- ifjúsági programok szervezését, megvalósítását, ezek helyszínének biztosítását, 
- Pécsbányatelep természeti adottságaira épülő szabadidős tevékenységek szervezését, 
- az aktív testedzést végzők számának gyarapítását, a kulturált sportolás színtereinek és 

alkalmainak növekedését, 
- minden szellemi és anyagi érték gyarapítását.  

 
 Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pontjában 
megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: 
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1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs 
tevékenység, 
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
5. kulturális tevékenység, 
6. kulturális örökség megóvása, 
8. természetvédelem, állatvédelem, 
9. környezetvédelem, 
10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 
14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján 
folytatott sporttevékenység kivételével. 
 
 

III. A tagsági jogviszony keltezése, megszűnése 
  
III/1. Az Egyesület tagja lehet: minden olyan természetes személy, aki az alapszabály 
rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabályt aláírja és kötelezettséget 
vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj 
megfizetésére. 
 
III/2. Támogató az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
egyéb szervezet, aki az Egyesület célkitűzéseit elfogadja, azok megvalósítását anyagi 
eszközökkel támogatja, azonban az Egyesületi munkában közvetlenül nem vesz részt. 
 
III/3. Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, jogi személy, jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaság megszűnésével, kilépéssel vagy kizárással. 
A kilépést írásban kell közölni az Egyesület elnökével, ezzel a tagsági jogviszonya minden 
további intézkedés nélkül megszűnik. 
 
III/4. Az Elnökség szótöbbséggel hozott határozattal kizárhatja az Egyesület azon tagját, aki 
az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét.  
A kizárással érintett egyesületi tag jogorvoslatért a kizárást tartalmazó írásbeli határozat 
kézhezvételét követő 15 napon belül írásban fellebbezést terjeszthet elő a Közgyűléshez. A 
Közgyűlés titkos szavazással, minősített szótöbbséggel dönt a fellebbezés tárgyában.  
   
  

IV. A tagok jogai és kötelezettségei 
  
IV/1. Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az 
Egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult Közgyűlés 
döntéshozatalában. 
A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. 
Tisztségviselőnek bármely tag megválasztható, tevékenységéért bármely tag tiszteletdíjban 
részesülhet.  
 
IV/2. Az Egyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat 
megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása 
érdekében a Közgyűlés által meghatározott programok végrehajtásáért. 
 
IV/3. A tagsági viszony létesítését kérő tag az Egyesület Elnökéhez köteles belépési 
nyilatkozatát írásban eljuttatni. 



 3

 
IV/4. A tagsági viszony az Elnökség döntésével jön létre. 
 
IV/5. A tagok jogai: 
a. az Egyesület Közgyűlésén a határozatok meghozatalában, rendezvényen való 
részvétel; 
b. az ügyintéző és képviseleti szerv tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásában 
való részvétel; 
c. a tisztségekre történő megválaszthatóság; 
d. az Egyesületet érintő kérdésekben javaslattétel és véleménynyilvánítás. 
 
IV/6. A tagok kötelezettségei: 
a. az alapszabály betartása; 
b. a vezető szervek határozatainak végrehajtása; 
c. a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat minden év november 1. és 
30. napja között az Egyesületnek befizetni. 
 
IV/7. A tag a kilépési szándékát az Elnök felé írásban jelentheti be. 
 
IV/8. A tagsági viszony megszűnése esetén az Elnök a tagot a nyilvántartásból törli. 
  

 
V. Az Egyesület legfőbb szerve 

 
Közgyűlés: 
V/1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. 
A Közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönt. 
A Közgyűlést az Elnökség hívja össze. 
A Közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók 
elküldése és a Közgyűlés napja között legalább 15 nap időköznek kell lennie.  
A meghívónak tartalmaznia kell, hogy amennyiben a tagok létszáma miatt a közgyűlés 
határozatképtelen lenne, annyiban az ismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet 
nélkül határozatképes. 
A Közgyűlést az Egyesület Elnöke vezeti, akadályoztatása esetén az Ügyvivő Elnök, vagy az 
Alelnök. 
Évente egyszer rendes Közgyűlést kell tartani, és rendkívüli Közgyűlést kell tartani, ha a 
tagok egyharmada azt - az ok és cél megjelölésével - igényli, vagy a tisztségviselők 
bármelyike azt szükségesnek tartja, továbbá ha Bíróság elrendeli. 
 
V/2. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok 50%-a plusz 1 fő legalább jelen van.  
Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés az eredeti 
napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A 
megismételt Közgyűlést - az eredeti határozatképtelenség miatt elmaradt - Közgyűlés 
időpontját követően 15 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti 
Közgyűlési meghívóban is megjelölhető. 
 
V/3. A határozathozatal módja: a Közgyűlés - eltérő rendelkezés hiányában - határozatait 
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, ülései nyilvánosak. 
A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója 
(Ptk. 685.§ b. pont), élettársa a határozat alapján 
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a. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.  
Szavazategyenlőség estén ismételt szavazást kell elrendelni, és ismételt szavazategyenlőség 
estén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.  
A Közgyűlés a tisztségviselőket nyílt szavazással választja meg.  
 
V/4. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
a tisztségviselők, ügyintéző és képviselő szervek megválasztása és az éves beszámolók, 
valamint a közhasznúsági jelentés elfogadása, az alapszabály megállapítása és módosítása, az 
évi költségvetés megállapítása és az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének, illetőleg 
feloszlásának a kimondása.  
 
V/5. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. 
 

 
VI. Az Egyesület képviselő szerve 

  
Elnökség működése: 
 
VI/1. Az Egyesület képviseletét a Közgyűlés által választott 3 főből álló Elnökség látja el. Az 
Elnökség tagjai az ugyancsak a Közgyűlés által megválasztott Elnök, Alelnök és az Ügyvivő 
Elnök. 
 
VI/2. A Közgyűlés az Elnökség tagjait 5 évre választja. 
 
 VI/3. 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.  
Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és jogok 
vállalásáról - a Közgyűlés ill. a tagok felé beszámolási tájékoztatási kötelezettség mellett - 
dönteni. 
 
VI/4. Az Elnökség minden tag jelenléte esetén határozatképes. 
A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója 
(Ptk. 685.§ b. pont), élettársa a határozat alapján 
a. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.  
Az Elnökség szükség szerint - de legalább évente négyszer - tart ülést, melyet az Elnök hív 
össze. 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 Elnökségi döntésben érdekelt más személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön 
is meg kell hívni. Az Elnökség ülései nyilvánosak. 
Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt 
szavazással hozza. 
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Szavazategyenlőség esetén ismételt szavazást kell elrendelni, ismételt szavazategyenlőség 
esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 
  
VI/5. Az Elnökség főbb feladatai: 
a. az Egyesület tevékenységének irányítása; 
b. a Közgyűlés ülésének előkészítése; 
c. az Egyesület költségvetésének kidolgozása; 
d. az Egyesület alkalmazottai felett a munkáltatói jogok gyakorlása. 
Az Egyesület képviseletére az Elnök és az Ügyvivő Elnök önállóan jogosultak, külön-külön 
aláírási joggal, nem szükséges az együttes aláírás. 
Az Elnök és az Ügyvivő Elnök rendelkeznek az Egyesület bankszámlája felett.  
 
VI/6. Az Elnök jogai és kötelezettségei: 

- a Közgyűlést bármikor összehívhatja; 
- a megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez; 
- tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja; 
- harmadik személyekkel való szerződések megkötése; 
- az Egyesület pénzállományának a kezelése; 
- a tagságtól, illetve harmadik személytől bármely címen befolyt összeg kezelése, illetve 

felhasználásának ellenőrizése; 
- a számlák kezelése és nyilvántartása; 
- pénztárkönyv vezetése; 
- a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell venni, a Közgyűlés határozatainak 

megfelelően kell intézkedéseit megtennie; 
- az Egyesület által működtetett intézmények (iroda, közösségi ház) irányítása; 
- az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése.  
- az Egyesület nyilvántartásainak vezetése. 

 
VI/7. Az Ügyvivő Elnök jogai és kötelezettségei: 

- a Közgyűlést bármikor összehívhatja; 
- a megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez; 
- a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja; 
- a kiadások számláit ellenőrzi; 
- mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az elnök értesítése; 
- a számlák hitelességének ellenőrzése. 

 
VI/8. Az Alelnök jogai és kötelezettségei: 

- az Elnök és az Ügyvivő Elnök akadályoztatása esetén az Egyesület képviselete teljes 
hatáskörben; 

- az Elnök és az Ügyvivő Elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén 
azonban a teljes hatáskörű helyettesítéséhez a Közgyűlés hozzájárulása szükséges. 
 

VI/9. Az Elnökség tagjainak megbízatása megszűnik: 
- a tagsági viszony megszűnésével; 
- a tisztségről való lemondással; 
- jogerős, közügyektől eltiltó bírói ítélet alapján; 
- visszahívással. 

Az Elnökség tagjainak visszahívásáról legalább öt tag együttes indítványa alapján, azok 
megjelölésével, a közgyűlés egyszerű többséggel dönt. 
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Az Egyesületnek nem lehet vezető tisztségviselője (Közgyűlés, Elnökség) az a személy, aki 
olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy 
évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem 
egyenlítette ki.  
A vezető tisztségviselő (Közgyűlés, Elnökség), illetve az ennek jelölt személy köteles 
valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget 
egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 
  

 
VII. Az Egyesület ügyvitele 

  
VII/1. Mind a Közgyűlés, mind az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben 
rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja az Elnökség minden jelenlévő tagja, Közgyűlés esetén 
további erre kijelölt két tag. A jegyzőkönyveket az Elnök őrzi. 
 
VII/2. A Közgyűlést levezető Elnök a Közgyűlés által hozott határozatokat köteles 
haladéktalanul bejegyezni a Határozatok Könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő 
egyik tag hitelesíti. A határozat csak ezt követően válik érvényessé. 
 
VII/3. Az Elnök köteles mind a Közgyűlés, mind az Elnökség által hozott döntések-, az 
elnökségi beszámolók nyilvántartásait, valamint a tagsági és tagdíjfizetési nyilvántartást napra 
készen vezetni.  
A döntések nyilvántartása tartalmazza: 

- a döntést hozó szerv nevét; 
- a döntés nyilvántartási számát; 
- a döntés tartalmát; 
- a döntés időpontját; 
- a döntés hatályát (személyi, időbeli); 
- a döntést ellenzők és támogatók számát (bizonyos esetekben névvel együtt).  

A beszámolók nyilvántartása tartalmazza: 
- a beszámolót készített szerv nevét; 
- a beszámoló elkészítésének időpontját, sorszámát. 

A tagsági nyilvántartás tartalmazza: 
természetes személy esetén 

- a tag nevét; 
- születési adatait; 
- lakcímét; 

jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén 
- székhelyét; 
- adószámát; 
- képviselőjének nevét; 

mindkét esetben 
- a tagsági viszony keletkezésének és megszűnésének dátumát. 

A tagdíjfizetési nyilvántartás tartalmazza: 
- befizető nevét; 
- befizetés dátumát; 
- a befizetett tagdíj mértékét. 

A nyilvántartásokat az Egyesület székhelyén lehet megtekinteni.  
 
VII/4. Az Egyesület egyéb iratait, bevételi és kiadási bizonylatait az Elnök kezeli. 
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A keletkezett dokumentumokat a telephelyen hatályvesztésig megőrzi. 
 
VII/5.  Az Egyesület működésével, szolgáltatásai igénybevételének módjával, beszámolói 
közlésével a nyilvánosságot honlapján biztosítja, valamint nyilvántartásai az Egyesület tagjai 
és minden más személy számára megismerhetőek. 

- az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba az Elnökség valamely tagjával történő 
egyeztetést követően bárki betekinthet az Egyesület székhelyén; 

- az Egyesület tagjai írásban (papíron vagy elektronikus úton) megkapják a közgyűlés 
összehívásáról szóló értesítőt, a döntéseket pedig a jegyzőkönyv tartalmazza. A 
meghívók és a közgyűlési, illetve elnökségi döntések kifüggesztésre kerülnek az 
Egyesület székhelyén a faliújságra, ahol munkaidőben megtekinthetők, azon túl az 
Elnökség valamely tagjával történt egyeztetést követően bárki érdeklődő betekintést 
nyerhet. 

Mind a Közgyűlés, mind az Elnökség határozatairól, döntéseiről az Egyesület Elnöke írásban 
értesíti az érintetteket a döntés meghozatalától számított 15 napon belül. Az írásbeli értesítés 
történhet postai úton, személyesen átadott és az átvételt dokumentált értesítés által, vagy 
elektronikus úton. A honlap tartalmának naprakész állapotáról, valamint arról, hogy a 
Közgyűlés, illetve az Elnökség határozatai a meghozataluktól számított 15 napon belül a 
honlapon megjelenjenek, az Elnök gondoskodik. 
  

 
VIII. Az Egyesület vagyona és gazdálkodása 

  
VIII/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.  
 
VIII/2. Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok önként vállalt egyéb 
juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által jutatott összegekből gazdálkodik. Az Egyesület 
gazdálkodása során nyereségre nem törekszik. 
  
VIII/3. A tagdíjakat az Egyesület elsősorban - fenntartási - ügyviteli költségek, valamint az 
Egyesületet terhelő járulékok és adók megfizetésére használja fel.   
 
VIII/4. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület tartozásaiért saját 
vagyonával felel. A tagok az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.  
 
VIII/5. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyon 
hova fordításáról ez nem rendelkeznek, továbbá ha az Egyesület feloszlatással szűnik meg, 
vagy a Bíróság ennek megszűnését állapítja meg, vagyona a hitelezők kielégítése után állami 
tulajdonba kerül, és azt az Egyesület céljaihoz hasonló közhasznú célra kell fordítani.  
 
VIII/6. Az Egyesület működéséről külön jogszabályok előírásai szerint üzleti könyveket kell 
vezetni, és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével az Elnök az Egyesület 
gazdálkodásáról a Közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményeiről 
vagyonkimutatást készít.  
 
VIII/7. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott 
támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél 



 8

támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában 
meghatározott körben használja fel. 
 
VIII/8. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat. 
 
VIII/9. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával 
egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni, mely tartalmazza: 

- számviteli beszámolót;  
- költségvetési támogatás felhasználását; 
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 
- a cél szerinti juttatások kimutatását; 
- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét. 

- a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve 
összegét; 

- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 
 
VIII/10. A közhasznúsági jelentést a Közgyűlés hagyja jóvá. 
 
VIII/11. A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg 
abból saját költségére másolatot készíthet. 
Az Egyesület köteles a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 
30-áig saját honlapján közzétenni. 
 
   

Vegyes rendelkezések 
  
Az Egyesület a Baranya Megyei Bíróság nyilvántartásba vételével jön létre. 
  
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az Egyesülésről szóló 1989. évi II. 
törvény rendelkezései, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 
rendelkezései, másrészt a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadóak. 
 
 
Záradék 
 
Az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Pécsbányai Kulturális Egyesület Közgyűlése 
2011. június 20-án fogadta el. 
 
Hatályba lépés a bejegyző végzése jogerőre emelkedését követően. 
  
 
Kelt: Pécs, 2011. június 20. 
   

elnök 
  
 Jegyzőkönyvvezető: 
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