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1. cikk: Általános rendelkezések
1.1. Az egyesület
a. neve: Magyar Veterán Ural-Dnepr-Izs Klub (továbbiakban: Egyesület),
b. rövidített neve: MUDIK
c. székhelye: Budapest, 1098. IX. Ker. Távíró út. 13/III. 4. em. 19.
d. alapítás éve: 2006.
1.2. Az Egyesület működése a Magyar Köztársaság területére terjed ki.
1.3. Az Egyesület jogi személy, működését a bírósági nyilvántartásba vétellel kezdi
meg.
1.4. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, és nem fogad
támogatást.
2. cikk: Az Egyesület céljai
2.1. Az Egyesület az Ural, Dnepr és Izs típusú (IMZ, KMZ és Izsevszki gyártmányú)
motorkerékpárok fenntartásával, gyűjtésével, üzemeltetésével,
versenyeztetésével és kiállításával foglalkozó vagy azt aktívan támogató
magánszemélyek országos tömörülése.
2.2. Az Egyesület célja, hogy
a. elősegítse, és támogassa az Ural, Dnepr és Izs motorkerékpárok üzemképes,
bemutatható állapotban tartását,
b. szakmai és baráti fórumot teremtsen az Ural, Dnepr és Izs motorkerékpárok
megismerésének,
c. szakmai önképzést biztosítson az egyesületi tagoknak és motoros
márkatársaknak,
d. az internet segítségével informálja az egyesületi tagokat és az Ural, Dnepr és
Izs motorkerékpárok iránt érdeklődőket különféle motoros és egyéb a fent
nevezett márkákhoz kapcsolódó témában,
e nemzetközi márkatárs kapcsolatokat építsen ki,
f. átadja az utókor számára a gépjármű-technika szeretetét és nevelje azt a
környezetvédelemre.
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2.3. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében feladatának tekinti, hogy
a. összehangolja tagjainak a közös célok érdekében kifejtett tevékenységét,
b. a rendelkezésére álló eszközökkel segítse az Egyesület céljaihoz kötődő
tudományos tevékenységet, ezek eredményeinek nyilvánosságra kerülését,
c. rendszeresen karbantartsa az egyesületi tevékenységet bemutató internet
honlapot, ahol híreket, információkat közöl, tájékoztatást nyújt minden
közérdeklődésre számot tartható tényről,
d. felkeltse a veteránmotorozás iránti érdeklődést, növelje azok számát, akik
ezt közösségi formában kívánják végezni,
e. segítse a szabadidő kellemes és hasznos eltöltését, a sportra, barátkozásra és
szakmai tapasztalatcserére , illetve művelődésre alkalmat adó programok,
rendezvények szervezésével és támogatásával,
f. motoros túrák, találkozók szervezésével gazdagítsa a technika, a természet, a
kultúra, Magyarország és más országok és népek megismerésének
lehetőségeit, ezáltal hozzájáruljon a hazaszeretet és más népek közötti
barátság elmélyítéséhez,
g. minden rendelkezésére álló eszközzel segítse a kultúrált közlekedésre
nevelést és a közlekedési morál javítását,
h. ellássa a Tagság érdekképviseletét,
i. kialakítsa, fenntartsa és fejlessze kapcsolatait mind a helyi, mind pedig az
országos intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, nemzetközi
kapcsolatok kiépítésére törekszik,
j. propagálja, népszerűsítse a Magyar Veteránautós és Motoros Szövetség
céljait, intézményeit, eszméit és lehetőségeit,
k. támogassa a környezet- és természetvédelem érdekeit szolgáló törekvéseket,
szervezett tevékenységgel hozzájáruljon a természeti értékek védelméhez, a
környezetvédelmi feladatok ellátásához,
l. minden rendelkezésére álló eszköz igénybevételével törekedjék az Egyesület
céljait szolgáló állami és önkormányzati költségvetési támogatás, és
Szövetségi juttatás igénylésére és megszerzésre,
m. tagjai tájékoztatására igény szerint szakmai kiadványokat szerezzen be,
továbbá felhívja a figyelmet a szakirodalomra és az ismeretterjesztő
kiadványokra,
n. tájékoztató-oktató tevékenysége keretében hibaelhárító tanácsadással
szolgáljon.
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3. cikk: Tagság
3.1. Az Egyesületnek tagja lehet minden olyan 18. életévét betöltött természetes
személy, aki írásban kéri tagfelvételét továbbá:
a. aki Ural és/vagy Dnepr és/vagy Izs típusú gépjárművel, vagy a hajdani
Szovjetunió területén gyártott más típusú motorkerékpárral rendelkezik, az
ezen alapszabályban meghatározott célkitűzésekkel egyetért,
megvalósításukat aktívan és tevőlegesen támogatja, valamint teljesíti az
egyesületi tagsággal járó kötelezettségeket, vagy
b. aki nem rendelkezik ugyan ilyen gépjárművel, de vállalja a 2. cikkben
foglaltakat.
3.2. Az Egyesületnek jogi személy is tagja lehet, ha az Egyesület alapszabályát
elfogadja, és a elnökség felveszi a tagok közé.
3.3

Az egyesület tagfelvételre jogosult szerve az elnökség.

3.4. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar vagy külföldi magán- vagy jogi
személy, aki belépéskor együttműködési kötelezettséget vállal az Egyesület
erkölcsi és anyagi támogatására, de abban tagként nem kíván részt venni.
3.5. Az Egyesület tagjának javaslatára, az elnökség ajánlása mellett a Közgyűlés
tiszteletbeli tagot vehet fel, aki kimagasló erkölcsi, anyagi támogatásban
részesítette az Egyesületet, céljai elérése érdekében.
4. cikk: A tagok jogai és kötelezettségei
4.1. Az Egyesület rendes tagja
a. részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein,
b. választhat és választható az Egyesület szerveibe,
c. jogosult a Közgyűlésen szavazati, tanácskozási és javaslattételi joggal részt
venni,
d. igénybe veheti az Egyesület által nyújtott kedvezményeket.
e. a szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja.
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4.2. Az Egyesület rendes tagja köteles
a. az Alapszabály, valamint a Közgyűlés, a vezető szervek és a tisztségviselők
rendelkezéseit betartani,
b. az Egyesület szervezeti életében, továbbá a közös vagyon védelmében és
annak gyarapításában tevékenyen részt venni,
c. az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításában, az Alapszabályban vagy a
közgyűlési határozatban foglalt előírásoknak megfelelően közreműködni,
d. a megállapított tagdíjat rendszeresen fizetni.
4.3. Az Egyesület jogi személyiséggel rendelkező, illetve nem rendelkező
szervezetei, mint tagok magukra és tagjaikra nézve vállalják a tagsággal járó
jogokat és kötelezettségeket azzal, hogy tagságuk esetén ugyanúgy egy-egy
szavazattal rendelkeznek, mint a magánszemély jogi tagok. A jogi
személyiségek nevében a képviselőjük jár el.
4.4. A pártoló tagok jogaira és kötelezettségeire a rendes tagok jogai és
kötelezettségei vonatkoznak, azzal a különbséggel, hogy
a. szavazati joggal nem rendelkeznek,
b. tisztségre nem választhatók,
c. vállalásuk szerint fizetnek tagdíjat.
4.5. A Tiszteletbeli tagok jogaira és kötelezettségeire a rendes tagok jogai és
kötelezettségei vonatkoznak, azzal a különbséggel, hogy
a. szavazati joggal rendelkeznek,
b. tisztségre nem választhatók,
c. tagdíjat nem fizetnek.
d. kötelezettségük az egyesület erkölcsi támogatása.
5. cikk: A tagsági viszony megszűnése
5.1. A tagság megszűnik:
a. kilépéssel,
b. kizárással,
c. elhalálozással,
d. jogi személy megszűnésével,
e. tiszteletbeli tag esetén a cím visszavonásával,
f. az Egyesület megszűnésével.
g. a tag kizárható, ha nem tartja be az alapszabályzatban foglaltakat, valamint
tevékenysége a klub érdekeit sérti.
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5.2. A tag az Egyesületből írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet, mely hatályossá
válik a soron következő közgyűléstől.
5.3. Az Egyesület tagfelvételre jogosult szerve egyszerű szótöbbséggel hozott
határozattal kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, aki
a. tagdíjfizetési kötelezettségének másodszori felszólításra sem tesz eleget,
vagy a tagdíj elmaradása meghaladja a három hónapot,
b. az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét, az Egyesület céljainak
megvalósulását súlyosan veszélyezteti,
c. a 4. cikkben foglalt kötelezettségei valamelyikét súlyosan megsértette.
5.4. A kizárásról szóló határozattal szemben -annak kézhezvételétől számított 15
napon belül- fellebbezéssel lehet élni a közgyűlésnél.
5.5. A tiszteletbeli tagság címet az Egyesület Vezetősége a tiszteletbeli tag
méltatlanná válása esetén visszavonhatja. A visszavonó határozattal szemben
fellebbezésnek helye nincs.
6. cikk: Az Egyesület szervei és működésének szabályai
6.1. Az Egyesület tevékenységét és ügyeit a következő szervek irányítják:
a. Közgyűlés
b. Elnökség (elnök, alelnök, titkár, két fő elnökségi tag)
c. Ellenőrző bizottság
6.2. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb testületi szerve, amely a tagok összességéből
áll.
6.3. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik
a. az Egyesület Alapszabályának megállapítása és módosítása,
b. az éves költségvetés meghatározása, az Ellenőrző Bizottság jelentése alapján
az Egyesület gazdálkodásának értékelése,
c. az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság éves beszámolójának elfogadása,
d. az Elnökség tagjainak, továbbá a három tagból álló Ellenőrző Bizottság,
illetve a szükséges más bizottság(ok) tagjainak megválasztása,
e. a tagdíjak megállapítása és elfogadása,
f. az Egyesület más egyesülettel, társadalmi szervezettel való egyesülésének,
valamint feloszlásának vagy megszűnésének kimondása,
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g. feloszlás esetén az egyesületi vagyon felhasználásának módjáról történő
döntés.
6.4. A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell
hívni. Továbbá össze kell hívni az Ellenőrző Bizottság kezdeményezésére, a
tagság egyharmadának az ok és a cél megjelölésével tett kérelmére valamint, ha
azt az illetékes hatóság elrendeli.
6.5. A Közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a
meghívók elküldése és a Közgyűlés napja között legalább 14 nap időköznek kell
lennie. A meghívók elküldése rendes esetben az interneten, kivételes esetben
levélben történik.
6.6. A Közgyűlés(ben)
a. akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező (rendes) tagok
több mint fele jelen van, ha nem jelenik meg a tagság több mint fele, akkor
a meghirdetett közgyűlés kezdési időpontja után egy órával a megjelent
tagsággal a Közgyűlés határozatképes.
b. a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés a megjelentek
számától függetlenül az eredeti napirendi pontok tekintetében és csak
akkor határozatképes, ha az eredeti meghívóban felhívták a tagok
figyelmét a távolmaradás következményeire.
c. minden tagját egy szavazat illeti meg,
d. határozatait nyílt szavazással, egyszerű 50%+1 szavazattöbbséggel hozza
meg,
e. esetleges szavazategyenlőségnél új javaslattételre kerül sor.
f. szavazati jog meghatalmazott útján nem gyakorolható.
6.7. A Közgyűlésen a magánszemély tagok személyesen, míg az egyéb tagok
törvényes képviselőjük útján vesznek részt.
6.8. A Közgyűlést a választott szóvivő vezeti le, a határozatokat és a jegyzőkönyvet
pedig a szintén választott jegyzőkönyvvezető két jelenlevő taggal együtt
hitelesíti.
6.9. A Közgyűlések között az Egyesület legfőbb vezető, ügyintéző és végrehajtó
szerve az öt tagból álló Elnökség. Az Elnökséget a Közgyűlés egy évi
időtartamra választja meg.
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6.10. Az Egyesület Elnökségének összetétele a következő:
a. elnök,
b. alelnök,
c. titkár,
d. két fő elnökségi tag.
6.11. Az Elnökség:
a. összehívja a Közgyűlést,
b. gondoskodik az Egyesületet érintő jogszabályok, illetve közgyűlési
határozatok végrehajtásáról, a szükséges szabályzatok elkészítéséről,
c. irányítja és szervezi az Egyesület működését,
d. elkészíti és a Közgyűlés elé terjeszti az éves költségvetés és beszámoló
tervezetét,
e. határozatot hoz tagfelvétel illetve kizárás ügyében,
f. szerződéseket köt az Egyesület nevében,
g. dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy az
Alapszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe.
6.12. Az Elnökség ügyrendjét és éves munkarendjét maga állapítja meg. Üléseit
szükség szerint, de legalább évente négy alkalommal tartja. Az ülések
összehívásáról az elnök gondoskodik, aki egyben az ülések levezetője is. Az
Elnökség tagjait a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók
elküldése és az Elnökségi ülés napja között legalább 14 nap időköznek kell
lennie. A meghívók elküldése rendes esetben az interneten, kivételes esetben
levélben történik. Az Elnökség határozatképes, ha az ülésen az Elnökségi tagok
több mint a fele jelen van. Az Elnökség döntéseit nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített
többséget ír elő. Szavazategyenlőség esetén új javaslattételre kerül sor. Ha az
Elnökség ülése nem határozatképes, akkor az Elnöknek újra össze kell hívni
az Elnökségi ülést egy másik új időpontban, az előző meghívás eljárása
szerint.
6.13. Döntéseiről az Elnökség a következő Közgyűlésen köteles beszámolni, illetve a
6.11 e. és f. pontja szerinti kérdésekben az érintetteket nyolc napon belül
tájékoztatni.
6.14. Az Egyesület képviseletére az elnök, az elnökhelyettes és a titkár önállóan
jogosultak, hármójuk közül bármelyikjük képviselheti az egyesületet.
Akadályoztatás esetén a képviseleti jog más Elnökségi tagra átruházható.
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6.15. Az Egyesület bankszámlája feletti képviseleti jogot minden esetben az Elnök
és a Titkár, vagy az Elnök és az Alelnök együttes aláírásukkal képviselik.
6.16. Bármely az Elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre
lehetőség szerint külön is meg kell hívni. Az Elnökség a tagság észrevételeit
mindenkor köteles figyelembe venni, az intézkedéseket a Közgyűlés
határozatainak megfelelően kell megtennie.
6.17. Az elnök
a. felelős az Egyesület szabályos és jogszerű működéséért,
b. ellenőrzi és irányítja az Alapszabály és az Elnökségi határozatok
végrehajtását,
c. vezeti az Elnökség üléseit,
d. aláírási és utalványozási jogot gyakorol,
e. dönt mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés, az
Elnökség, illetve más szerv kizárólagos hatáskörébe,
f. gyakorolja a munkáltatói jogokat,
g. összehívja az Elnökség üléseit,
h. kapcsolatot tart az Egyesület hazai és külhoni partnereivel.
6.18. Az alelnök
a. felelős az Elnökség ügyviteléért,
b. előkészíti a Közgyűlések és az Elnökségi ülések írásos anyagait, megszervezi
a jegyzőkönyvezést,
c. gondoskodik az Egyesület ügyvitelének szabályszerű vezetéséről, ennek
keretében a levelezésről és adatszolgáltatásról,
d. az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesítheti az elnököt,
kivéve, ha ennek időtartama meghaladja a három hónapot, ez esetben a
helyettesítéshez a Közgyűlés hozzájárulása szükséges.
6.19. A titkár az Egyesület gazdasági felelőseként, az elnök irányítása és ellenőrzése
mellett látja el az Egyesület működésével kapcsolatos gazdálkodási és pénzügyi
feladatokat, vezeti az Egyesület pénztárát.
6.20. A titkár
a. elkészíti az éves költségvetési javaslatot
b. gondoskodik az Egyesület pénz-, és egyéb eszközgazdálkodásának
lebonyolításáról,
c. gondoskodik a számviteli és az azzal összefüggő ügyviteli és bizonylati
rendszer, valamint a bizonylati fegyelem megszervezéséről,
d. biztosítja az egyesületi vagyon megóvását.
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6.21. Az Elnökségi tagok
a. gondoskodnak a tagfelvételi ügyek előkészítéséről, a tagnyilvántartás pontos
vezetéséről.
b. mindennemű visszaélési gyanú esetén értesítik az elnököt.
6.22. A Közgyűlés illetve az Elnökség bizottságot, vagy munkabizottságot alakíthat
akciófeladatok illetve tartós feladatok megszervezésére, végrehajtására.
6.23. Az Ellenőrző Bizottság (EB) -elnökkel az élén- három főből áll, akiket a
Közgyűlés választ meg egy éves időtartamra.
6.24. Az Ellenőrző Bizottság a megválasztását követő első ülésén saját tagjaiból
választja meg elnökét és állapítja meg ügyrendjét.
6.25. Az Elnökség tagja nem lehet tagja az Ellenőrző Bizottságnak.
6.26. Az Ellenőrző Bizottság tevékenységéről a Közgyűlésnek évente jelentést készít.
6.27. A Közgyűlés az Ellenőrző Bizottság jelentése nélkül érvényesen nem határozhat
az éves költségvetés meghatározásáról és az Elnökség éves beszámolójának
elfogadásáról. Az Ellenőrző Bizottság évente egyszer ülésezik, az
összehívásáról az Ellenőrző Bizottság Elnöke gondoskodik. Az Ellenőrző
Bizottság tagjait a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók
elküldése és a vezetőségi ülés napja között legalább 14 nap időköznek kell
lennie. A meghívók elküldése rendes esetben az interneten, kivételes esetben
levélben történik. Az Ellenőrző Bizottság határozatképes, ha az ülésen az
Ellenőrző Bizottsági tagok több mint a fele jelen van. Az Ellenőrző Bizottság
döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Ha az Ellenőrző
Bizottság ülése nem határozatképes, akkor az Ellenőrző Bizottság Elnökének
újra össze kell hívni az Ellenőrző Bizottságot egy másik új időpontban, az
előző meghívás eljárása szerint.
7. cikk: Az Egyesület bevételi forrásai és vagyona
7.1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Bevételét a tagsági díjak,
megállapodás alapján átadott támogatások, felajánlások, pályázati úton nyert
pénzeszközök és egyéb támogatások képezik. Az Egyesület gazdálkodása során
nyereségre nem törekszik. Az Egyesület vagyona a rendelkezésre álló
készpénzből, készpénzre szóló követelésből, valamint egyéb ingó és ingatlan
vagyontárgyakból áll. A vezető tisztségviselők társadalmi megbízatásként látják
el feladatukat.
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7.2. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával
felel. A tagok tagdíjbefizetéseik felett az Egyesület tartozásaiért saját
vagyonukkal nem felelnek.
7.3. Az Egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az
Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.
7.4. A tagsági díjakat az Egyesület elsősorban fenntartási-, ügyviteli költségek,
valamint az Egyesületet terhelő járadékok és adók megfizetésére használja fel.
Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az
elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az
elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges maradvány
összegeket hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melyek
bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel.
7.5. Az éves tagdíj összegét a Közgyűlés határozza meg, melyet minden folyó év
március 1-ig kötelesek az Egyesület pénztárába befizetni.
7.6. Az Egyesület céljai megvalósítása és gazdasági feltételeinek biztosítása
érdekében vállalkozási tevékenységet is folytathat, mely esetén a képviseletet az
arra a jogosult tisztségviselő képviseli.
8. cikk: Az Egyesület megszűnése
8.1. Az Egyesület megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való
egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával.
8.2. Az egyesület megszűnése esetén vagyonáról az alapszabály vagy a Közgyűlés
rendelkezik. Ha a vagyon hovafordításáról ezek 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 közérdekű célra kell fordítani.
9. cikk: Ügyvitel és nyilvántartások
9.1. Az Egyesület ügyvitelét úgy kell meghatározni, hogy a működés jogszerűsége
mindenkor megállapítható és ellenőrizhető legyen.
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10. cikk: Záró rendelkezések
10.1. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesülési jogról
szóló 1989. évi II. tv. rendelkezései, a Polgári Törvénykönyv, másrészt a
később meghozandó Közgyűlési határozatok az irányadók.
…………………………………
Maretics Zoltán
Elnök
Budapest, 2007. január. 16.
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Maretics Zoltán: Elnök - Ural M-72 oldalk., Ural M-62 oldalk., Izs Planéta-2
Izs Planéta-3 oldalk., Izs Planéta-3
Uhlik Krisztián: Alelnök - Ural M-63
Hrubóczki Tibor: Titkár - URAL M-62 , Simson KR50 /SW/ , Jawa smkp
Bartus László:

Elnökségi tag - Izs-49

Falusi László:

Elnökségi tag - Dnepr K750-M, MZ ES/1 125 "Trophy"

Túri Zoltán:

Ellenőrző Bizottság Elnöke - Ural M-62 oldalk.

Vén Zoltán:

Ellenőrző Bizottság Tagja - Ural M-63 oldalk.

Káldi Benedek: Ellenőrző Bizottság Tagja - Izs Planeta-3, Izs Planeta-2
Planeta-1, Izs-56, Komar MR232 moped
Bartus Zoltán:

Tag - Dnepr MT-9

Egervári Zoltán: Tag - Ural M-63, Új Ural Solo

