
A L A P S Z A B Á L Y A 
a AC Milan Szurkolói Egyesületnek 

(a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 
 

 

Egyesület tagjai jelen egyesületi alapszabályt a 2009. május 29. napján megtartott közgyűlésen elfogadott határozat és 
a 2009. november 21-i közgyűlésen elfogadott módosító határozat értelmében az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. 
törvény, valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint fogadják el: 

 
 

1. Általános rész 
 
 
1.1. Az egyesület elnevezése: AC Milan Szurkolói Egyesület 
 
1.2. Az egyesület székhelye:  1164 Budapest Felsőmalom utca 14., földszint 10. 
 
1.3. A társaság működési területe: 
 Az egyesület a Magyar Köztársaság területén végzi tevékenységét. 
 
1.4. Az AC Milan Szurkolói Egyesület önálló jogi személyiséggel rendelkező, független, egyesületi 

formában, demokratikusan működő társadalmi szervezet. 
 
1.5. Az egyesület a Magyar Köztársaság Alkotmánya és az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. 

törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján végzi 
tevékenységét. Az egyesület felügyeletét az ügyészség látja el. 

 
1.6. Az egyesület tevékenységi körébe nem tartozik pártpolitikai és felekezeti kérdések 

megvitatása, vagy ilyen célok ösztönzése.  
 
 

2. Az egyesület célja 
 
 
2.1. Az AC Milan Szurkolói Egyesület céljai: 
 
1./ Magyar – Olasz kulturális – elsősorban sport kultúra területén történő – együttműködés 

keretén belül egymás kultúrájának megismerése, kulturált szurkolói magatartás 
népszerűsítése, a rasszizmus elutasítása és az ellene történő hatékony közös fellépés 
megvalósítása; 

 
2./ ellátja tagjainak egyéni és csoportos érdekvédelmét és érdekképviseletét, továbbá a klubtagok 

képviseletét bármely olyan fórumon, amelyen a közösség véleményének megjelenítése 
szükséges. Szervezi a békés és kulturált szurkolói megmozdulásokat és tagjai rendszeres, a 
labdarúgással kapcsolatos szabadidős tevékenységét; 

 
3./ az egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és 

gazdálkodó szervezettel, más Klubbal és szurkolói egyesülettel, amelyek segítik céljai 
megvalósítását; 
 

4./ az anyaországi és határontúli magyar Milan szurkolók összefogása, a szurkolás tartalmában 
(ankétok, találkozók szervezése, sporteseményeken való részvétel) és formájában egységessé 
tétele (molinó, címer, sál, mez, fényképes igazolvány, stb.); 
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5./ kapcsolattartás az AC Milan futballklubbal és az általuk meghatározott marketing 

tevékenység végrehajtása Magyarország területén, ennek keretében: 
 
- jegyvásárlási segítség az AC Milan mérkőzéseire, 
- itthon nem kapható ajándéktárgyak beszerzése Milánóból,  
- tagsági kártya beszerzése, mely 5-25% kedvezményes vásárlást is biztosít, 
- rendszeres programok szervezése (meccsnézés, közös focik, stb.), 
- AC Milan játékosok meghívása Magyarországra,  
- kapcsolattartás hazai és külföldi szurkolói klubokkal; 
- támogatók felkutatása a Klub szponzorálásához, munkájához,  
- támogatók felkutatása a tagok sportfelszereléssel való ellátásához; 

 
6./ a tagok folyamatos tájékoztatása internetes weblapon keresztül egyrészt az egyesület aktuális 

programjairól, másrészt az AC Milan futtballklubot érintő aktuális hírekről. 
 
2.2. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az egyesület politikai tevékenységet a 
jövőben sem folytat, országgyűlési, megyei, fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem 
állított és a jövőben sem állít. 

 
 

3. Szervezet és működés 
 
 
3.1.  Az egyesület szervezeti felépítése: 
 

- Közgyűlés 

- Elnökség 
 
3.2.  Az egyesület tisztségviselõi: 
 

- Elnök 

- Titkár 

- Alelnökök 
 
 

4. A tagság 
 
 
Az egyesület tagjai rendes- és pártoló, valamint tiszteletbeli tagokból állnak. A pártoló tagok 
kivételével az egyesület valamennyi tagja tagsági kártyát kap, melyen szerepel az egyesület logója, a tag 
fényképe és neve, és tagi minősége, valamint – amennyiben ilyennel rendelkezik – az egyesületben 
betöltött tisztségének megjelölése. 
 
Az egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. 
 
4.1. Rendes tag lehet politikai párttagságára, vallási, ideológiai és politikai meggyőződésre, 

továbbá fajra, nemre, vagy korra tekintet nélkül minden olyan természetes személy aki, 
 

- egyetért az egyesület célkitűzéseivel, az egyesület alapszabályát elfogadja, 
- az egyesület munkáját erkölcsi, anyagi illetve gyakorlati segítséggel támogatja, 
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- a tagdíjat megfizeti és a belépési szándékát nyilatkozat aláírásával kifejezésre 
juttatja, melyben egyúttal nyilatkozik arról, hogy a közügyek gyakorlásától 
jogerős bírói ítélettel nem tiltották el, és 

- nem zárták ki korábban más, hasonló célt szolgáló egyesület tagságából,  
- belépési nyilatkozatában hozzájárul a személyes adatainak egyesületen belüli 

nyilvántartásba vételéhez az Adatvédelmi törvényben rögzített szabályok 
szerint, valamint 

- felvételi kérelmét az egyesület elnöksége egyszerű szótöbbséggel elfogadta. 
 
 Pártoló tag lehet minden olyan természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, aki/amely 
 

- egyetért az egyesület hitvallásával, célkitűzéseivel, az egyesület alapszabályát 
elfogadja, 

- nem kíván valamennyi, az egyesületet érintő feladat ellátásában aktívan részt 
venni, ugyanakkor az egyesület célkitűzéseinek megfelelő egyes feladatok 
végrehajtásához anyagi, erkölcsi segítséget nyújt, illetve azt adományokkal 
vagy más módon elősegíti. 

- a tagsági díjjal azonos vagy annál magasabb összegű, a tagsági díj 
érvényességével megegyező időtartamra vonatkozó pénzbeli hozzájárulást 
fizet és a belépési szándékát nyilatkozat aláírásával kifejezésre juttatja, 
melyben egyúttal nyilatkozik arról, hogy a közügyek gyakorlásától jogerős 
bírói ítélettel nem tiltották el és 

- nem zárták ki korábban más, hasonló célt szolgáló egyesület tagságából,  
- belépési nyilatkozatában hozzájárul a személyes adatainak egyesületen belüli 

nyilvántartásba vételéhez, valamint 
- felvételi kérelmét az egyesület elnöksége egyszerű szótöbbséggel elfogadta. 
 

Pártoló tagsági címet az egyesület Közgyűlése adományozhat az egyesület Elnökének 
előterjesztésére, a pártoló tagsági jogviszony annak érintett általi elfogadásával jön létre.  
 
Tiszteletbeli tag cím illethet minden olyan természetes és jogi személyt, valamint jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetet, akit az egyesület Elnöke a Közgyűlés 
jóváhagyásával erre felkér, és az érdekelt az Elnökség megkeresését és az egyesület 
tiszteletbeli tagságát elfogadva segíteni kívánja az egyesület munkáját. A tiszteletbeli tag 
írásban bármikor kérheti a teljes jogú tagságát. 

Az egyesület nevében az Elnökség tiszteletbeli tagság viselésére felkérhet neves közéleti 
személyiségeket, elismert tudósokat, valamint olyan személyeket, akik kiemelkedő 
munkájukkal segítik az egyesület tevékenységét. 

A tiszteletbeli tagok hozzájárulnak ahhoz, hogy nevüket az egyesület kiadványain 
"tiszteletbeli tag" elnevezéssel feltüntessék. 

A tiszteletbeli tag címet érdemtelenné válás esetén az egyesület elnöke a Közgyűlés javaslatára 
visszavonja, illetve a cím visszavonása a tiszteletbeli tag kérelmére is történhet. A tiszteletbeli 
tag címének kérelemre történő visszavonását nem lehet megtagadni. 

4.2 A tagság nyilvántartása: Az egyesület tagjait az Egyesület elnöksége tartja nyilván. A 
nyilvántartás mellékleteként meg kell õrizni az eredeti, aláírt belépési nyilatkozatot. 

 
4.3. A rendes tag jogai: 
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  - részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein; 

- javaslattal, észrevétellel, kéréssel, ajánlással fordulhat az egyesület 
szerveihez; 

- felvilágosítást kérhet az egyesület tevékenységéről az Elnökségtől, melynek 
az 30 napon belül köteles eleget tenni; 

- az egyesületnél tisztséget tölthet be, azonban képviselettel is együtt járó 
tisztséget csak az a tag tölthet be, aki 18. életévét betöltötte; 

- részt vehet az egyesület közgyűlésén, annak napirendi pontjaira javaslatot 
tehet, a közgyűlésen továbbá felszólalhat és szavazati joggal is rendelkezik; 

- választási joggal rendelkezik; 
- a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével rendkívüli közgyűlés 

összehívását kezdeményezheti; 
  - betekinthet az egyesület valamennyi iratába. 
 
4.4. A rendes tag kötelelezettségei: 
 

A rendes tag köteles: 
 

- az Egyesület munkájában részt vállalni, a döntések, határozatok 
végrehajtását elősegíteni; 

  - a tagdíjat megfizetni; 
- az alapszabály, valamint az egyesületi határozatok rendelkezéseit betartani. 

 
4.5. A pártoló tag címmel rendelkezők jogai: 
 

- tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlés ülésein;  
- igénybe veheti az egyesület azon szolgáltatásait; amelyek a nem rendes tagok 

számára is elérhetők 
- felvilágosítást kérhet az egyesülettől minden olyan kérdéssel kapcsolatban, 

amelyhez támogatását, segítéségét adta, melynek az Elnökség 30 napon belül 
írásban köteles eleget tenni; 

 
A pártoló tagi címmel rendelkező személyt azonban 
 

- tekintettel arra, hogy nem az egyesület rendes tagja, szavazati jog a 
Közgyűlés döntéshozatala során nem illeti meg; 

- az egyesületnél tisztségre nem választható. 
 

 
4.6. A pártoló tag címmel rendelkezők kötelezettségei: 
 

A pártoló tagot nem terhelik a rendes tagot terhelő kötelezettségek. A pártoló tag köteles 
azonban az egyesület részére a vállalt anyagi, illetve erkölcsi segítséget az egyesület felhívására 
rendelkezésre bocsátani, továbbá az általa vállalt adományokat ténylegesen az egyesület 
részére átadni. A pártoló tag az egyesülettel kapcsolatos támogató tevékenysége során úgy 
köteles eljárni, hogy a tevékenysége az egyesület alapszabályában rögzített célkitűzéseit, illetve 
az egyesületi működésre vonatkozó jogszabályokat ne sértse. 

 

 



 5 

4.7. A tiszteletbeli címmel rendelkező tagok jogai:  

- javaslattételi jog illeti meg őt valamennyi kérdésben a Közgyűlés, és az 
Elnökség ülésein egyaránt, azonban nem köteles a Közgyűlés ülésein részt 
venni; 

- igénybe veheti az egyesület kedvezményes szolgáltatásait; 
- betekinthet az egyesület valamennyi iratába; 
- felvilágosítást kérhet az egyesülettől valamennyi kérdésben, melynek az 

Elnökség 30 napon belül írásban köteles eleget tenni. 

A tiszteletbeli tagi címmel rendelkező személyt azonban  

- tekintettel arra, hogy nem az egyesület rendes tagja, szavazati jog a 
Közgyűlés döntéshozatala során nem illeti meg; 

- az egyesületnél tisztségre nem választható és aktív választójog sem illeti, 
továbbá 

- tagdíjat sem köteles fizetni. 
 
4.8. A tiszteletbeli címmel rendelkező tagok kötelezettségei: 
 

A tiszteletbeli címmel rendelkező tagot a rendes tagokat vonatkozó kötelességek nem 
terhelik. A tiszteletbeli címmel rendelkező tag az egyesülettel kapcsolatos tevékenysége során 
(egyesület segítése, tevékenységének propagálása stb.) köteles azonban az egyesület 
alapszabályát az abban rögzített célkitűzések szem előtt tartásával betartani, tevékenysége 
továbbá az egyesületi működésre vonatkozó jogszabályokat nem sértheti. A tiszteletbeli 
címmel rendelkező tag az egyesülettel kapcsolatos eljárása során mindenkor köteles az 
egyesület jó hírnevére figyelemmel lenni. 
 

4.9. A tagsági díj: 
 
4.9.1. Az egyesület rendes tagjai éves tagsági díjat fizetnek, melynek érvényessége a megalakulás 

évében az egyesület nyilvántartásba vételének időpontjától 2010. június 30-ig, az azt követő 
években pedig július 1-től a következő naptári év június 30. közötti időszakra vonatkozik. A 
belépés időpontjától függetlenül az új tagok is az éves tagdíj teljes összegét kötelesek fizetni. 

 
4.9.2. A tagsági díj éves összegét az Elnökség előterjesztése alapján a közgyűlés állapítja meg. A 

tagsági díj befizetésének határideje minden év július 1. napja. Ennek határidőben meg nem 
fizetése esetén a tag írásbeli felszólítást kap póthatáridő tűzésével, melynek eredménytelen 
elteltét követően a tag tagsági jogviszonya megszüntethető.  
Az elnökség írásbeli határozatával korlátozhatja a tagdíjhátralékba került tag részére az 
egyesület szolgáltatásainak igénybevételét. 

 
4.9.3. A tagsági díj megfizetése évente egy összegben, az egyesület bankszámlájára történő 

átutalással, vagy az egyesület házipénztárába történő készpénzbefizetéssel történik. 
 
4.9.4. A tagsági jogviszony bármely ok miatti megszűnése esetén a tagsági díj nem követelhető 

vissza. Tagsági díj visszafizetéséről az Elnökség jogosult - kivételes esetben - határozni. 
 
4.9.5. Amennyiben a tagsági viszony az elnökség elutasító határozata miatt nem jön létre, úgy a 

tagsági díj címén az egyesületi bankszámlára már beérkezett összeg az elutasított tagjelöltnek 
visszajár. 
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4.10.  A tagsági viszony megszűnése: 
 
4.10.1. A tagsági viszony megszűnése a tag kilépésével:  
 

A tag bármikor kiléphet, ha az egyesület munkájában nem kíván tovább részt venni. A tag 
kilépési szándékát az egyesület Elnökségéhez kell írásban bejelentenie. A tagsági jogviszony a 
bejelentés átvételével – postai úton történő bejelentés esetén a kézbesítés napjával – szűnik 
meg. A tagsági viszony megszűnése nem menti fel a tag tagsági jogviszonya alatt keletkezett 
kötelezettségeinek teljesítése alól.  

 
4.10.2. A tagsági viszony megszűnése törlés útján: 
 

Az egyesület Elnöksége határozatával törli a tagok nyilvántartásából azt a tagot, aki 
tagdíjhátralékba került, és fizetési kötelezettségének az erre vonatkozó írásbeli felhívás 
kézhezvételét követő egy hónapon belül sem tesz eleget. A tagsági díj meg nem fizetése csak 
abban az esetben eredményezheti a tag nyilvántartásból való törlését, ha a kötelezettség 
elmulasztása a tagnak felróható. 
 
Az Elnökség a törlést elrendelő határozatát köteles írásba foglalni, és azt az érintett részére 
vagy személyesen vagy postai úton tértivevényes levél útján kézbesíteni. Ha a kézbesítés azért 
volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át és az „nem kereste” jelzéssel 
érkezik vissza a feladóhoz, a küldeményt a postai kézbesítés második megkísérlésének napját 
követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. 
  
Az Elnökség törlést kimondó határozatában köteles figyelmeztetni a tagot arra, hogy a 
határozattal szemben annak kézhezvételétől számított 15 napon belül panasszal élhet, melyet 
az Elnökség útján kell előterjeszteni és melyet a Közgyűlés fog elbírálni egyszerű 
szótöbbséggel. Erre az esetre rendkívüli közgyűlést kell összehívni, melyen a tag előadhatja 
érdemi védekezését. Amennyiben a Közgyűlés törvénysértő határozatot hoz, úgy annak 
tudomására jutásától számított 30 napon belül az érintett a határozatot megtámadhatja. 
 
Amennyiben a tag az Elnökség határozata ellen panaszt nem terjeszt elő, úgy a tagság 
megszűnésének időpontja a törlésre vonatkozó jogerős - és az érdekeltnek bizonyíthatóan 
kézbesített - határozat keltének napja.  

 
 Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával. 
 
4.10.3. A tagsági viszony megszűnése kizárással: 
  

Az egyesület Elnöksége határozatával kizárhatja azt a tagot, aki taghoz méltatlan magatartást 
tanúsít, valamint az Alapszabály rendelkezéseit megsérti. Kizárhatja a tagot abban az esetben 
is, amennyiben a tag az egyesület céljaival ellentétes tevékenységet folytat.  
A tag magatartása akkor tekinthető méltatlannak, ha az sérti az egyesület alapszabályának 2.1. 
pontjában meghatározott céljait, alkalmas az egyesület lejáratására, vagy jóhírnevének 
megsértésére. 
 
Az Elnökség határozatában kizárja továbbá az egyesületből azt a tagot, akit bíróság jogerős és 
végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt vagy közügyektől eltiltott. 
 
Az Elnökség a kizárást kimondó határozatát köteles írásba foglalni és azt az érintett részére 
vagy személyesen vagy postai úton tértivevényes levél útján kézbesíteni. Ha a kézbesítés azért 
volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át és az „nem kereste” jelzéssel 
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érkezik vissza a feladóhoz, a küldeményt a postai kézbesítés második megkísérlésének napját 
követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. 

 
A határozatban figyelmeztetni kell az érintettet arra, hogy a döntés ellen a tag annak 
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül az Elnökség útján előterjesztett panasszal élhet 
a közgyűlés felé. A Közgyűlés döntését egyszerű szótöbbséggel hozza. Ebben az esetben az 
Elnökség köteles rendkívüli közgyűlést összehívni, ahol biztosítani kell a tagnak lehetőséget 
arra, hogy érdemi védekezését a közgyűlés elé terjessze. Amennyiben a közgyűlés előtti eljárás 
nem jelent érdemi jogorvoslatot és a Közgyűlés törvénysértő határozatot hoz, úgy a tag a 
tudomásra jutástól számított 30 napon belül a döntést Bíróság előtt megtámadhatja az 
egyesülési törvény rendelkezései szerint.  

 
 
 
 

5. Az egyesület szervezete 
A közgyűlés 

 
 
5.1.  A közgyűlés: Az egyesület legfőbb döntéshozó és irányító szerve a tagok összességéből álló 

közgyűlés. 
 
5.2.  A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
 

- az egyesület éves beszámolójának, éves költségvetésének elfogadása, 
a mérleg jóváhagyása; 

- az egyesület céljának meghatározása és egyéb általános érvényű 
vélemény kialakítása; 

- a következő év legfontosabb feladatainak, más szervezetekkel 
történő kapcsolattartás módjának meghatározása;  

- az alapszabály, valamint szervezeti és működési szabályzat, és az 
egyesület pénzügyi politikájáról szabályzat elfogadása és módosítása, 

- az egyesület tisztségviselőinek megválasztása, visszahívása; 
- tag kizárást kimondó, továbbá egyesületből való törlést elrendelő 

elnökségi határozatával szemben benyújtott panaszának elbírálása; 
- a tagsági díj mértékének megállapítása, továbbá befizetési rendjének 

meghatározása; 
- döntés a más társadalmi szervezettel való egyesülés vagy a feloszlás 

tárgyában; 
 - döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály a 

 társadalmi szervezetek legfelsőbb szerve (közgyűlés) illetve 
 az alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal. 

  
A Közgyűlés jogosult az egyesület tisztségviselőit visszahívni abban az esetben, amennyiben a 
tisztségviselő tisztségét nem az arra irányadó szabályok szerint tölti be, feladatait nem az arra 
irányadó szabályok szerint látja el és ezzel veszélyezteti az egyesület működését; továbbá 
abban az esetben, ha az alapszabállyal, vagy a hatályos jogszabályokkal, illetve a Közgyűlés 
határozataiban foglaltakkal ellentétes magatartást tanúsít, ide nem értve a Közgyűlés azon 
esetleges határozatait, melyben foglalt rendelkezések/utasítások jogszabályt sértenek. 
 



 8 

5.3.  A közgyűlést az Elnökség hívja össze évente legalább egy alkalommal (rendes közgyűlés). A 
közgyűlés helyét és idejét, valamint javasolt napirendjét tartalmazó meghívót az elnökség a 
közgyűlés előtt legalább tíz nappal írásban megküldi a tagoknak. 

 
5.4.  Az Elnökség rendkívüli közgyűlést köteles összehívni, ha azt a bíróság elrendeli, illetve az 

egyesület tagsága egyharmadának – az ok és cél megjelölésével - írásban benyújtott 
kezdeményezése alapján, valamint abban az esetben is, ha az Egyesület ellen egymillió 
forintnál nagyobb értékre pert indítottak, illetve ha tartozásai a vagyonát meghaladják. 
Rendkívüli közgyűlést kell továbbá összehívni abban az esetben is, amennyiben a tag az 
Elnökség által hozott kizárást kimondó, illetve törlést elrendelő határozatával szemben 
panasszal élt.  

 
5.5.  A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a rendes tagok fele plusz egy fő jelen van. 
 
5.6. Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlés nem határozatképes, a közgyűlést legfeljebb négy 

órán belül ismételten össze kell hívni. Erre a tagokat az eredeti meghívóban figyelmeztetni 
kell. 

 
A meghívóban fel kell hívni a tagok figyelmét arra is, hogy az ismételten összehívott 
közgyűlés - a megjelentek számára tekintet nélkül - az eredeti napirendben szereplő ügyekben 
határozatképes. 

 
A közgyűlésen az egyesület valamennyi tagját 1-1 szavazat illeti meg. 

 
A közgyűlés általában egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hoz határozatot, de az 
elnökség a jelenlévő alapító tagok egyharmadának javaslatára titkos szavazást rendelhet el. A 
közgyűlés minden esetben titkos szavazással – de egyszerű többséggel – dönt a személyi 
kérdésekben (választás, visszahívás, megbízás). 2/3 szavazattöbbségre van szükség az 
alapszabály elfogadásához, módosításához, illetve az egyesület más társadalmi szervezettel 
való egyesüléséhez, valamint feloszlatásához. 

 
5.7.  Titkos szavazást kell elrendelni bármely más döntés meghozatalánál is, ha a közgyűlésen 

résztvevő tagok többsége úgy kívánja. 
 
5.8.  A szavazás eredményének értékelésekor azt a javaslatot kell elfogadottnak tekinteni, amelyik 

a jelen lévő tagok felének és további egy tagnak a szavazatát megkapja. Szavazategyenlőség 
esetén az ülés elnökének szavazata dönt. 

 
5.9.  A közgyűlésről írásos jegyzőkönyv vezetése kötelező, amely tartalmazza 
 
  - a közgyűlés időpontját, 
  - a résztvevő tagok névsorát /jelenléti ív/, 
  - a határozatképesség kimondását, 

- a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető, valamint a jegyzőkönyv hitelesítésére 
felkért személy nevét, 

  - a hozzászólások tömör leírását, 
  - a meghozott határozatok szó szerinti szövegét,  
  - a döntés hatályára vonatkozó rendelkezéseket, 
 - a döntést támogatók és azt ellenzők számarányának és ha lehet nevének rögzítését. 
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5.10. A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 
hozzátartozója (Ptk. 685. § b pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a 
határozat alapján 

 
 a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
 
 b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a 
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.  

 
A jegyzőkönyveket az egyesület iratai között meg kell őrizni. A jegyzőkönyvek alapján 
úgynevezett határozatok könyvét kell vezetni. 

 
Az egyesület döntéseit az érintettekkel körlevélben kell tudomásra hozni, kivéve az éves 
beszámoló jóváhagyását, amelyet az Egyesület honlapján kell közzétenni. 

 
A közgyűlés ülései nyilvánosak. 

 
 

6. Az Elnökség 
 
 
6.1. Az Elnökség az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve, egyben az egyesület 

tevékenységének irányítására hivatott öttagú testületi szerv, amely a közgyűlések közötti 
időszakban a munka irányítására hivatott. 
Az Elnökség egy elnökből, egy titkárból, és három alelnökből áll. 
 
Az Elnökség tagjai közé olyan tag jelölhető, akinek elnökségi pozíciójára legalább 5 egyesületi 
tag javaslatot tett. A javaslatban meg kell jelölni azt a pozíciót, amire a jelöltet javasolják 
(elnök, titkár, alelnök). A közgyűlés dönthet közös titkos szavazás mellett is, ez esetben 
minden pozícióra valamennyi jelöltet fel kell sorolni, és közülük választani. Egy szavazat 
akkor érvényes, ha az egyesületi tag minden pozícióra egy nevet húzott alá. 
Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. A jelöléseknek a közgyűlés előtt 
legalább fél órával be kell érkezniük az esetleges titkos szavazás előkészítése érdekében. 

 
Az egyesület bankszámlája felett cégszerű aláírással az Elnök jogosult rendelkezni, tekintettel 
arra, hogy képviseleti joga önálló. 

 
6.2. Az Elnökség tagjait a közgyűlés három évre választja.  

Az Elnökség a közgyűlés előtt az egyesület tagságának évente tartozik számot adni 
tevékenységéről. A közgyűlés az évente kötelezően összehívandó közgyűlés alkalmával dönt 
az elnökségi tagok újraválasztásról, vagy visszahívásukról. 

 
6.3. Az Elnökség üléseit az Elnök vagy az egyik alelnök hívja össze szükség szerint, de legalább 

kéthavonta. Az Elnökség ügyrendjét saját hatáskörben határozza meg. 
 
6.4. Az Elnökség ülése nyilvános. 
 

Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon legalább három elnökségi tag jelen van. Az 
Elnökség határozatait általában nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.  
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6.5. Titkos szavazással kell dönteni, ha az alapszabály úgy rendeli, továbbá, ha az ülésen résztvevő 
elnökségi tagok közül bárki úgy kívánja. 

 
Az ülésről emlékeztetőt kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a tárgyalt témákat és az 
azokkal kapcsolatos döntéseket. Az emlékeztetőben a kisebbségi véleményeket is rögzíteni 
kell. 
Az elnökségi ülések döntéseit a határozatok könyvébe is be kell vezetni. Az emlékeztetőnek 
tartalmaznia kell a meghozott döntés ellenzőinek nevét. 

 
6.6. Az Elnökség feladatai különösen: 
 
  - irányítja és szervezi az egyesület folyamatos működését; 

- dönt az Elnökség ügyrendjéről és az elnök éves beszámolójának 
elfogadásáról; 

- előkészíti a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntéseket és gondoskodik azok 
végrehajtásáról; 

- szervezi és koordinálja az egyesület hazai, valamint a nemzetközi 
szervezetekkel történő kapcsolattartását; 

  - dönt a tag felvételével és törlésével kapcsolatos ügyekben, 
- dönt a közérdekű kérdésekkel kapcsolatos állásfoglalások kialakításáról 
 /két közgyűlés közötti időszakban/; 
- utalványozza az egyesület kifizetéseit (a kifizetésekhez két elnökségi tag 

aláírása szükséges); 
- dönt minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos 
 hatáskörébe. 

 
6.7.  Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója (Ptk. 685. § b.) pont) élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a 
határozat alapján 

 
  a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
 

b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 
egyébként érdekelt.  

 
 

7. Az egyesület tisztségviselői 
 
 
7.1. Az egyesület tisztségviselői az egyesület elnökségének tagjai. Az egyesület és az egyesület 

legfelső irányítását végző elnökség élén az annak tevékenységét reprezentáló elnök áll. Az 
egyesület tisztségviselőit a közgyűlés választja meg, a fent írtak szerint. 

 
Az Elnök akadályoztatása esetén bármelyik elnökségi tag, valamint a titkár együttesen teljes 
jogkörrel eljárhat helyette és gyakorolja az elnök 7.2. pontban foglalt feladatait.  
 
Az egyesület tisztségviselői közé csak az egyesület olyan tagja választható, aki 
 

 18. életévét betöltötte, ez a korlátozás azonban csak képviseleti joggal együtt járó 
tisztség betöltésére vonatkozik; 

 aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, továbbá 
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 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, illetve a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik. 

 
 
7.2. Az Elnök feladatai: 
 
  - képviseli az egyesületet, illetve az Elnökséget, 
  - összehívja a közgyűlést, 

- kidolgozza és a közgyűlés elé terjeszti az egyesület éves költségvetését és 
mérlegét, 

- irányítja az egyesület szervezetének munkáját, ügyintézését, vezeti a 
közgyűlés és az elnökség üléseit, de a közgyűlés levezető elnöki pozícióját 
másra bízhatja, 

 - az elnökségi ülések között gondoskodik az egyesület ügyeinek 
 folyamatos viteléről, 
- gondoskodik a közgyűlési és a vezetőségi határozatok közzétételéről és 

végrehajtásáról, 
- biztosítja az egyesület költségvetésében előirányzott összegek 

rendeltetésszerű, gazdaságos és jogszabályoknak megfelelő felhasználását, 
 - tevékenységéről és a határozatok végrehajtásáról beszámol a 

 közgyűlésnek és tájékoztatja az elnökséget, 
 - kapcsolatot tart az egyesület pártoló tagjaival, 
 - felügyeli az egyesület adminisztrációját, 

- sürgős esetekben eljárhat az elnökség helyett, köteles azonban döntéséről az 
elnökséget haladéktalanul tájékoztatni 

 - ellátja a közgyűlés és az Elnökség által ráruházott feladatokat, 
 

Az Elnök egyes, konkrét feladatainak ellátására az Elnökség többi tagjának eseti 
meghatalmazást adhat. 

 
7.3. Az Alelnökök (alelnökök) segítik és szükség esetén helyettesítik az elnököt tevékenysége 

ellátásában, valamint az egyesület képviseletének ellátásában. Az elnök akadályoztatása esetén 
a titkár, valamint egy alelnök aláírása szükséges az elnöké helyett. Az ő feladataik még az új 
tagjelöltek tájékoztatása, információkkal és anyagokkal történő ellátása, a tagfelvételi 
kérelmek, észrevételek, javaslatok elnökség és közgyűlés elé terjesztése, valamint a tagok 
tájékoztatása.  

 
7.4. A Titkár feladata az egyesület működésének koordinálása, valamint az elnökség és az Elnök 

munkájának előkészítése, segítése, így különösen 

- az elnökségi ülések előkészítése, a szükséges háttéranyagok 
előkészíttetése; 

- az elnökségi ülések jegyzőkönyvének vezetése; 

- a tagok nyilvántartásának, továbbá a tagdíjfizetési listák vezetése; 

- a közgyűlési meghívók előkészítése, valamint a közgyűlés 
lebonyolításának előkészítése az elnökség utasításai alapján; 

- egyéb, az Elnök, vagy az elnökség által delegált, kijelölt feladatok 
elvégzése. 

-  
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8. Az egyesület gazdálkodása 
 
 
8.1. Az egyesület a működéséhez szükséges anyagi eszközöket a következő bevételekből fedezi: 
 

- tagsági díjak, 

- pártoló tagok hozzájárulásai, 

- a felajánlott személyi jövedelemadó 1%a, 

- átengedett vagyoni értékű jogok, 

- adományok, juttatások, támogatások, 

- pályázati források, 

- rendezvények bevételei. 
 
8.2. A jogszabályoknak megfelelő gazdálkodásért az Elnök felelős. Az elnökség az egyesület 

gazdálkodási tevékenységéről a közgyűlésnek rendszeresen köteles beszámolni. 
 
8.3. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok az egyesület tartozásaiért nem 

felelősek. 
 
8.4. Az egyesület váltót illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsát ki.  
 

Az egyesület befektetési tevékenységet nem folytat. 
 
8.5. Az egyesület az AC Milan klubélettel kapcsolatban Együttműködési Szerződéseket köthet az 

Alapszabályban meghatározott célok elősegítése érdekében. Ezen szerződések előkészítése az 
elnökség feladata, aláírásukra pedig az elnök jogosult. Az egyesület mindenkori vagyonának 
1/8-át meghaladó szerződéses kötelezettségvállalások esetén a szerződést a titkár is köteles 
ellenjegyezni. 

 
 

9. Egyéb előírások 
 
 
Az egyesület megszűnése: 
  

 Megszűnik az egyesület, ha a Közgyűlés kimondja feloszlását, illetve más társadalmi 
szervezettel történő egyesülését; továbbá  

 ha a Bíróság az egyesület feloszlatása felől határoz, vagy megállapítja megszűnését. 
 

Az egyesület megszűnéséről, valamint megszűnése esetén a vagyonának felhasználásáról a 
közgyűlés kétharmados többséggel dönt a fent megjelölt célok megtartása mellett. Ha a 
társadalmi szervezet feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését állapította meg, és a vagyon 
hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami 
tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját ez 
esetben nyilvánosságra kell hozni. 
 

Határozatok és nyilvánosság 
  

A testületi szervek döntéseit az elnökség nyilvántartja a határozatok tárában. Ebben fel kell 
tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és az ellenzők számarányát és 
(nyílt szavazás esetén) személyét. 
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Az elnök gondoskodik a szervezet döntéseinek érintettekkel való közléséről írásban, 
igazolható módon. A testületi szervek döntéseit a szervezet székhelyén elhelyezett 
hirdetőtáblán hozza nyilvánosságra. A szervezet működésével kapcsolatban keletkezett 
iratokba bárki betekinthet, a szervezet székhelyén előre egyeztetett időpontban. 

 
Az egyesületnek címzett leveleket 5 évig meg kell őrizni. 
Borítékon feladó feltüntetése csak az egyesület névvel és mindenkori székhelyével ellátott 
bélyegzőjével lehetséges. 
Az egyesület működése során keletkező iratok öt évig megőrzendők. 
 
Az egyesület hivatalos e-mail címe: klub@acmilan.hu. 
 
 

10. Záró rendelkezések 
 
 
Azokban a kérdésekben, amelyekről az alapszabály nem rendelkezik, a Magyar Köztársaság Polgári 
Törvénykönyvének, valamint az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény előírásai az irányadóak. 
 
Ezen Szervezetet az alapítók határozatlan időre hozzák létre. 
 
Budapest, 2009. november 21. 
 
 
 

 
 

(Fekete-Szalóky Zoltán) 
az egyesület elnöke 

 
 
 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
 
Név         
 
Lakcím:        
 
 
 
Név:         
 
Lakcím:        


