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I.  
 

Általános rendelkezések 
 
1.§. 
 

1. A szervezet neve: BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU 

2. A Berettyóújfalui Városi Honvédelmi Klub jogutód társadalmi szervezeteként 

jött létre. 

3. A klub működési területe: Berettyóújfalu Város és a Bihari térség.  

5. A klub székhelye: Berettyóújfalu Tardi-szik Lőtér 

6. A klub jelképe: a klub zászlója 

 Zászló leírás: csúcsával lefelé álló, egyenlő szárú háromszög, melynek felső 

vízszintes oldala 60 cm, a zászló magassága 90 cm. A függőleges 

középvonaltól balra piros, jobbra sárga mezőre oszlik. A zászló felső 

harmadában a száraktól egyenlő távolságra stilizált céltábla helyezkedik el, 

melynek színe fekete-fehér. Körülötte fölül fekete betűkkel- BIHARI 

LÖVÉSZKLUB -, alul BERETTYÓÚJFALU szöveg helyezkedik el és alatta 

1990. a klub alapításának éve látható.  

A zászló rajzát az alapszabály 1. sz. melléklete tartalmazza. 

7. Működésére jelen Alapszabály előírásai vonatkoznak, míg a kifejezetten nem 

szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, 

valamint a Sportról szóló 2004 évi I. törvény és a Ptk. előírásai az irányadóak. 

 

 

 

II. 

A KLUB/ EGYLET/ CÉLJAI ÉS F Ő FELADATAI 

2. §. 
 

1. A klub politikai pártoktól és csoportosulásoktól független, önkéntes tagság 

alapján működő, önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet. 



2. A klub működésének célja a sport eszméinek ápolása, terjesztése a felnőttek 

és az ifjúság körében. Biztosítani a lehetőséget, hogy a város és a környező 

települések lövészsport iránt érdeklődő polgárai a lövészetet 

versenyszerűen, szabadidő vagy tömegsportszerűen végezhessék. 
 

3.§. 
 

1.  A klub fő feladatai: 

a/ Biztosítani a klub működéséhez szükséges technikai, műszaki, anyagi és  

    a lövészsport végzéséhez előírt törvényes feltételeket.  

b/ Biztosítani a tagság részére a szabadidő hasznos eltöltését. 

c/ Részt venni a versenysport, és a szabadidősport szervezésében. 

d/ A klub tagjai sporttevékenységének előremozdítása, a lövészsport  

    széleskörű népszerűsítése. 

e/ Szervezni és biztosítani az utánpótlás nevelést, tehetségkutatást. 

f/ Hagyományőrzés a lövészet keretein belül. 

2.  A fő feladatok végrehajtása érdekében a klub: 

a/ Szakköröket, tanfolyamokat és lövészeti oktatást szervez. 

b/ Technikai, szabadidő és tömegsportágakban versenyeket rendez, szervezi 

az utánpótlás nevelését és tehetségkutatást. 

c/ Technikai kiállításokat, sportbemutatókat szervezhet. 

d/ Sport és egyéb célú létesítményeket hozhat létre és tarthat fent. 

e/ Gazdasági vállalkozást folytathat. 

f/ Nemzetközi kapcsolatokat tarthat fent. 

 

III. 

 

A KLUB TAGSÁGA, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

 

4.§ 

 



1. A klub tagjai lehetnek minden magyar és Magyarországon letelepedett, illetve 

magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, 

aki büntetlen előéletű személy, aki elfogadja a klub alapszabályát és 

önkéntesen részt kíván venni az abban meghatározott feladatok 

végrehajtásában. 

2. A klub pártoló tagja lehet az a magánszemély vagy jogi személy, aki 

tevékenyen nem kíván részt venni a klub munkásságában, de célkitűzéseit 

anyagilag és erkölcsileg támogatja. 

 

 

5.§. 

 

A TAGSÁGI VISZONY KELTEZÉSE ÉS MEGSZ ŰNTETÉSE 

 

1. A klubba való belépés és kilépés önkéntes. 

2. A klubtagság felvétellel keletkezik. 

a/ A felvételi kérelmet írásban a klub elnökségnek kell benyújtani, amelyben 

a büntetlen előélettel, és pszichiátriai kezeléssel kapcsolatos büntetőjogi 

nyilatkozatot is kell tenni. Gyanú esetén az elnökség kötelezheti a 

kérelmezőt az erkölcsi bizonyítvány benyújtására. 

 

 

3. A tagsági viszony megszűnik kilépéssel, kizárással, törléssel illetve 

magánszemélyek esetén elhalálozással, jogi személyek esetén jogutód nélküli 

megszűnéssel. 

a/ A klubból való kilépést a klub elnökségével írásban kell közölni. A kilépés 

a tagot nem mentesíti a tagság idején keletkezett kötelezettségei alól. 

b/ A klubból való kizárást csak fegyelmi eljárás során kiszabott jogerős 

büntetésként, a közgyűlés döntése alapján lehet alkalmazni. 

c/ Az elnökség törléssel szünteti meg a tagsági viszonyt, ha a tag a 

tagdíjfizetési kötelezettségének a tárgyév október 31-ig nem tesz eleget és azt 

írásbeli felszólítás ellenére legkésőbb 30 napon belül nem pótolja. 



 

6.§. 

 

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

1. A tag jogai: 

a/ Részt vehet a klub tevékenységében és rendezvényein, az előírásoknak 

megfelelően használhatja a klub képzési és sporteszközeit. 

b/ Választó, és 18 éves kortól választható klubtisztségre, illetve 

klubképviseletre. 

c/ Észrevételeket, javaslatokat tehet, illetve véleményt nyilváníthat, 

tájékoztatást kérhet, panaszt tehet a klub tevékenységével kapcsolatos 

kérdésekben. 

2. A pártoló tagok jogai: 

a/ Tanácskozási joggal részt vehet a klub tanácskozásain. 

b/ Választások esetén javaslattételi jog illeti meg, de nem választható. 

 

 

 

7.§. 

 

1. A tag kötelezettségei: 

a/ Az alapszabályban foglaltakat betartani. 

b/ A vonatkozó jogszabályokat betartani. 

c/ Köteles a klubgyűlés által megállapított tagdíjat fizetni. 

2  A pártoló tag kötelezettségei: 

a/ Az alapszabály rávonatkozó részét betartani. 

b/ A klub működési feltételeit támogatni. 

c/ Köteles a klubgyűlés által megállapított tagdíjat fizetni. 

 

8.§. 

 



A KLUB SZERVEI ÉS TISZTSÉGVISEL ŐI 

 

1. A klub szervei: 

- közgyűlés 

- elnökség 3 fő 

- ellenőrző bizottság 3 fő 

2. A klub tisztviselői: 

- klubelnök 

- elnökhelyettes 

- elnökség tagja 

- ellenőrző bizottság elnöke 

- ellenőrző bizottság tagjai 

 

 

 

9.§. 

KLUBKÖZGY ŰLÉS 
 

1. A közgyűlés a klub legfelsőbb szerve. Évente egy alkalommal össze kell 

hívni. A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a tagok egyharmada az 

ok és a cél megjelölésével kívánja. 

2. Titkos szavazással dönt a közgyűlés az elnökség és az ellenőrző bizottság 

tagjai megválasztásáról. Ha a jelenlévők többsége kéri, a közgyűlés egyéb 

kérdésekben is rendelhet el titkos szavazást. 

3. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon tagok fele jelen van. Döntéseit 

nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel hozza. 

4. A klub elnökének, az elnökség tagjainak, az ellenőrző bizottság elnökének és 

tagjainak megválasztása 

5. A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

 a/ A klub közgyűlése dönt a szövetségbe vagy szervezetbe való 

csatlakozásáról. 

 b/ A klub munkaprogramjának kialakítása 



 c/ Az éves költségvetés és tagdíj megállapítása 

 d/ Az elnökség és az ellenőrző bizottság éves beszámolójának elfogadása 

 e/ A klub belső szervezeti felépítésének meghatározása 

 f/ A klub más szervezetekkel való egyesülése, felszámolása, 

megszüntetésének elhatározása 

 g/ A megválasztott tisztségviselők visszahívása, felmentése 

 h/ A klub részére ingatlan vagyon megszerzése, megterhelése, elidegenítése, 

jogról való lemondás, valamint minden olyan határozat meghozatala, amely 

alapján a klub számára vagyoni terhek vagy kötelezettségek keletkezhetnek. 

 i/ A klub megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után vagyonáról való 

rendelkezés. 

 j/ Mindazon kérdésekben dönt, amelyek saját hatáskörében vannak. 

 

10. §. 

A KLUB ELNÖKSÉG 

 

1. A két közgyűlés között a klub elnökség irányítja a klub munkáját, 

tevékenységéért a közgyűlésnek felel. 

2. A klub elnökségét a közgyűlés 5 évi időtartamra választja, az elnök és 

helyettese, tagja az elnökségnek. 

3. Az elnökség hatáskörébe tartozik:  

a/ Döntés tagfelvételi, a tagsági viszony törlése és elismerési ügyekben, 

javaslattétel a közgyűlés felé kizárási ügyekben. 

b/ A közgyűlés összehívása 

c/ A klub munkájának értékelése, beszámoló előterjesztése a közgyűlés 

előtt. 

d/ Döntés a klub tevékenységét érintő minden olyan kérdésben, mely nem 

tartozik a közgyűlés hatáskörébe. 

 

11. §. 

 

A KLUB ELLEN ŐRZŐ BIZOTTSÁGA 



 

1. A klub ellenőrző bizottságát a közgyűlés 5-évi időtartamra választja. Az 

ellenőrző bizottság elnöke tagja a bizottságnak. 

2. Az ellenőrző bizottság fő feladata a klub alapszabályszerű működésének, 

gazdálkodásának, a rendelkezésre álló pénzügyi, anyagi, technikai 

eszközök célszerű és takarékos felhasználásának ellenőrzése. Beszámolási 

kötelezettséggel a közgyűlésnek tartozik. 

 

12.§. 
 

A KLUB TISZTVISEL ŐI 
 

1. A klub elnökét és helyettesét, valamint az ellenőrző bizottság elnökét a 

közgyűlés 5 évi időtartamra választja. (Több ciklusra is újraválaszthatók.) 

2. A klub elnöke: 

a/ Az elnökség döntései alapján irányítja, tervezi, és ellenőrzi a klub 

munkáját. 

b/ Felelős a klub pénzügyi, anyagi, technikai eszközeinek célszerű, 

szabályos, takarékos felhasználásáért, tárolásáért és őrzéséért. 

 c/ Utalványozási és munkáltatói jogokkal rendelkezik. 

3. A klub céljainak elérésében működési feltételeinek megteremtésében 

kimagasló érdemeket szerzett személyek tiszteletbeli elnöknek 

választhatók. 

4. A klub elnökhelyettese az elnök tartós távollétében gyakorolja annak 

jogkörét. 

5. Az ellenőrző bizottság elnöke tervezi, szervezi, irányítja az ellenőrző 

bizottság munkáját. 

 

IV. 
 

13.§. 

A KLUB PÉNZÜGYI ALAPJAI ÉS GAZDÁLKODÁSA 
 



1. A klub különböző adományokat elfogadhat, a támogatásról és annak 

felhasználásáról az elnökség köteles tájékoztatni a közgyűlést.  

 a/ A klub pénzügyi alapja állami támogatásokból, tagsági díjakból, valamint 

vállalkozási tevékenységből áll. 

 

 

2, A klub tagjai és pártoló tagjai évente rendszeres tagdíjat fizetnek, amelynek 

alapösszegét az éves klubközgyűlés állapítja meg. A tagok önkéntes 

vállalással, az alapösszegnél magasabb tagdíjat is fizethetnek. A tagdíjfizetés 

két egyenlő összegben történhet, február és július hónapban. Tagdíjfizetési 

kötelezettség a belépés napjától esedékes. 

3. A klub tartozásaiért vagyonával felel. A klubtagok tagdíj fizetésén túl a klub 

tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

4. A klub tulajdonát képezi a közösség által létrehozott vagyon. 

 

V. 

 

14.§. 

 

ELISMERÉS, FEGYELMI FELEL ŐSSÉG 

 

1. A klub alapszabályában meghatározott célkitűzések és feladatok 

végrehajtásában kiemelkedő teljesítményt elért személyeket a klub 

elnöksége dicséretben és jutalomban részesítheti, illetve javaslatot tehet 

állami kitüntetésre. 

2. Az a klubtag, aki az alapszabály előírásait súlyosan megsérti, kizárható a 

klubból, a klub közgyűlésének döntése alapján.  

 

 

 

 

 



 

 

 

VI. 

 

15.§ 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

 

Ezt az alapszabályt a klub közgyűlése 1990. április 20-án elfogadta, 

1996.május 18-án, 2002. február 16-án valamint 2010. január 31-én 

módosította. 

 

Melléklet: 1 db 

 

Berettyóújfalu, 2010. január 31.    Hegedűs Péter 
   Klubelnök 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



1., számú melléklet. 

 


