
Szarvasi Úszó, Vízilabda, és Szabadidő Sportegyesület 

Alapszabálya 
 

A Szarvasi Úszó, Vízilabda, és Szabadidő Sportegyesület Szarvas Város és térsége 

úszósportjának hagyományain – és újbóli felvirágoztatása céljából – létrehozott önálló jogi 

személyiségű szervezet. 

I. 

Általános rendelkezések 

 

1. A Szarvasi Úszó, Vízilabda, és Szabadidő Sportegyesület (a továbbiakban: Sportegyesület) 

közhasznú szervezetként tevékenykedő civil szervezet, amely működését az egyesülési jogról, 

a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 

2011. évi CLXXV. törvény alapján, továbbá a sportról szóló, 2004. évi I. törvény alapján fejti 

ki.  

 

2. A Sportegyesület neve: Szarvasi Úszó, Vízilabda, és Szabadidő Sportegyesület 

Rövidített neve: Szarvasi Úszósport Egyesület (SZUSE) 

Székhelye és telephelye: 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 23. 

Működési területe: Szarvas és térsége 

Alapítás éve: 2006.  

Jogállása és státusza: Közhasznú szervezet, jogi személyiséggel rendelkező önálló civil 

szervezet 

Pecsétje, emblémája és színe:  

 

 

 
 

 

II. 

A Sportegyesület célja és feladatai 

 

1. A Sportegyesület célja: 

 

- A gyermek, ifjúsági, felnőtt és szenior korosztályok számára az uszodában folytatható 

szabadidős és versenysport szervezeti kereteit biztosítani. 

- Megszervezni, valamint tárgyi és személyi feltételét megteremteni az úszószakosztály, a 

vízilabda-szakosztály és a szeniorúszók szakágaknak, valamint mindazon sportágaknak, 

melyekre megfelelő számú igény jelentkezik. 



- Kiemelt céljának tekinti Szarvas Város Önkormányzata reá vonatkozó határozatainak, 

rendeleteinek és programjainak segítését és végrehajtását: az alap- és haladó szintű 

úszásoktatás valamint a kondicionálás, úszóprogram szervezés, szervezett szabadidő eltöltés, 

edzési és versenyzési lehetőség, valamint új sportágak bevezetése. 

- Szolgáltatásokat nyújtani az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi 

rehabilitáció területén nemcsak a Sportegyesület tagjai számára. 

 

2. A Sportegyesület feladatai: 

 

- Tagjai számára – valamint közhasznú tevékenységéből adódóan – tagjain kívül más 

személyek részére is biztosítja az úszósport edzés- és versenyfeltételeit. 

- Igény szerint rekreációs sporttevékenységet szervez valamint egyéb, uszodában végezhető 

képzést és szolgáltatást nyújt. 

- Jó kapcsolatot ápol és együttműködik a város intézményeivel és egyesületeivel. 

- Fellép a sportmozgalomban ható káros jelenségek – elsősorban a meg nem engedett 

teljesítményfokozó szerek, készítmények és módszerek alkalmazása ellen. 

Céljai végrehajtásához megteremti az anyagi feltételeket: saját bevételek, szponzori 

támogatás, pályázati források, önkormányzati támogatások igénybevételével. 

Az Egyesület vállakozási tevékenységét csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 

azokat nem veszélyeztetve végzi. 

 

 

3. Közhasznú tevékenység 
 

Az egyesület az alábbi közhasznú tevékenységet folytatja: 

14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján 

folytatott sporttevékenység kivételével. 

 

A közhasznú tevékenységet ezen közfeladathoz kapcsolódóan végzi: az egészséges életmód 

és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése; sportfinanszírozás; a gyermek- és 

ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának 

támogatása 

 

E közfeladat teljesítését ezen jogszabályhely írja  elő: 2004. évi I. tv. a sportról 49. § c)-e)    

(állami feladat). 

 

- Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú 

szolgáltatásaiból. 

- Az egyesület  gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő 

okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem 

veszélyeztetve végez. 

- Az egyesület  gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő 

okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja 

- Az egyesület  közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

- A közgyűlés és az elnökség ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban 

meghatározott esetekben korlátozható. 

- Az Egyesület ezen Alapszabály szerinti tevékenységének és gazdálkodásának 

legfontosabb adatait, éves beszámolóját saját internetes felületén (www.szuse.hu) 

valamint a Szarvas és Vidéke hetilapban hozza nyilvánosságra. 



- A közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való 

betekintés korlátlan és bárki számára hozzáférhető 

- A közhasznú szervezet szolgáltatásainak igénybevétele korlátlan és bárki számára 

hozzáférhető.  

 

A sportegyesület közgyűlését (küldöttgyűlését) évente legalább egyszer össze kell hívni, 

amelyen meg kell tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv 

teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített beszámolót, 

A sportegyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével 

összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak 

hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények 

használata, illetve működtetése - e rendelkezés alkalmazásában - a sportegyesület 

alaptevékenységének minősül. 

 

 

III. 

Az Egyesület tagsága 

 

1. Az Egyesület tagjai: 

 

Az Egyesület tagjai a tagokat megillető jogok és az őket terhelő kötelezettségek terjedelme 

alapján: 

- a tagok, 

- a tiszteletbeli elnök, 

- a tiszteletbeli tagok. 

 

2. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése: 

 

Az Egyesület tagja lehet közvetlenül minden olyan magánszemély, aki a sportággal 

kapcsolatban sporttevékenységet folytat. 

Az Egyesületbe való belépés, illetőleg kilépés önkéntes. 

Az Egyesületi tagság felvétellel – a tiszteletbeli elnök és tiszteletbeli tagok esetén választással 

– keletkezik, és  

a tagok esetében: 

- kilépéssel, 

- kizárással, 

- tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával, 

- tag halálával illetve jogutód nélküli megszűnésével 

a tiszteletbeli elnök és tiszteletbeli tagok esetén: 

- lemondással, 

- elhalálozással, illetőleg 

- méltatlanná válás esetén a cím visszavonásával szűnik meg. 

 

A tagfelvételi kérelmet írásban kell az Elnökségnek bejelenteni. 

A tagfelvétel kérdésében – a (6) bekezdésben foglaltak kivételével az Egyesület Elnöksége 

határoz. A felvételt megtagadó határozat ellen az Egyesület közgyűléséhez lehet fellebbezni, 

amely a fellebbezést a következő közgyűlésen tárgyalni köteles. 

A tiszteletbeli elnök és a tiszteletbeli tagok megválasztása a Sportegyesület 

közgyűlésének hatáskörébe tartozik. 

A Sportegyesület tagjairól az Elnökség nyilvántartást vezet. 



A Sportegyesületből tagja a Közgyűlés által megállapított tagsági díjat fizet. 

A  Sportegyesületből  való  kilépést  írásban kell  közölni  a  Sportegyesület 

Elnökségével. 

 

A Sportegyesületből való kizárást csak a sportfegyelmi eljárás során kiszabott 

jogerős büntetésként lehet alkalmazni. 

A sporttörvény
1
 (a továbbiakban: Stv.) 19. §-a alapján a Sportegyesület 

tagjai   döntése   szerint   a   Sportfegyelmi   Bizottság   feladatait   a   fegyelmi 

bizottság, a sportfegyelmi fellebbviteli bizottság feladatait pedig az egyesület  

Elnöksége látja el. A Sportegyesületnek azt a tagját, aki az Stv. 15. §-ában 

megjelölt fegyelmi vétségek bármelyikét elköveti, a fenti bizottságok fegyelmi eljárást 

követően a szervezet tagjai közül kizárhatják. A fegyelmi eljárás szabályait a 39/2004. 

(III. 12.) Kormányrendelet határozza meg. 

A sportfegyelmi határozat ellen, annak kézhezvételét követő 15 napon  

belül a Sportegyesület Elnökségéhez, mint II. fokú sportfegyelmi jogkör gyakorlójához 

lehet jogorvoslattal fordulni. 

 

A Ptk. 3:69. §-a alapján, amennyiben az alapszabálya tagságot feltételekhez köti, és 

a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt 

harminc napos határidővel írásban felmondhatja. Az alapszabály  

eltérő rendelkezése hiányában a felmondásról az egyesület közgyűlése dönt.  
A tagdíj megfizetésének elmulasztása csak abban az esetben eredményezheti a 
tagsági jogviszony egyesület általi felmondását, amennyiben az elnökség a tagot 
határidő tűzésével felhívta az elmulasztott tagdíj megfizetésére és a felhívásnak a 
tag határidőben nem tett eleget.  
 

3. A Sportegyesület tiszteletbeli elnöke és tiszteletbeli tagjai: 

 

A Sportegyesület tiszteletbeli elnökének és tiszteletbeli tagjainak azok a személyek 

választhatók, akik kimagasló tevékenységükkel a Sportegyesület célkitűzéseit támogatták. 

 

IV. A tagok jogai és kötelezettségei 

 

1. A tagok jogai és kötelezettségei: 

 

A Sportegyesület tagjainak jogai a sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján: 

a.) részt     vehet     a     Sportegyesület     minden     tevékenységében     és rendezvényein 

b.) szavazati joggal részt vehet a Közgyűlés határozatinak meghozatalában  

c.) választhat és választható a Sportegyesület szerveibe d.) észrevételeket, javaslatokat, 

ajánlásokat tehet, véleményt nyilváníthat, illetve   panasszal,   felszólalással   élhet   a   

Sportegyesület,   valamint szerveinek működésével kapcsolatban 

e.) igénybe veheti a Sportegyesület által nyújtott kedvezményeket.  

 

A Sportegyesület tagjainak kötelezettségei: 

a.) a Sportegyesület Alapszabályának és Szervezési és Működési Szabályzatának 

megtartása,  

b.) a Sportegyesület által meghatározott célkitűzések megvalósításának  elősegítése,  

c.) a tagdíj megfizetése, egyszeri belépési díj megfizetése. 

 

2. A tiszteletbeli elnök és tiszteletbeli tagok jogai és kötelezettségei: 

 



A tiszteletbeli elnök és tiszteletbeli tag jogai: 

a.) tanácskozási joggal részt vehet a Sportegyesület közgyűlésein,  

b.) javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat a Sportegyesület, valamint szerveinek 

működésével kapcsolatban. 

A tiszteletbeli elnök és tiszteletbeli tagok kötelezettségei: 

a.) a Sportegyesület Alapszabályának, egyéb  szabályainak, valamint a  Sportegyesület 

határozatainak a megtartása,  

b.) a sportág népszerűsítése. 

 

Az alapító tagok egyben tiszteletbeli tagok is.  

A tiszteletbeli elnök funkciót nem lát el. 

 

 

V. A Sportegyesület szervezete 

 

1. A Sportegyesület szervei: 

a.) A Sportegyesület közgyűlése 

b.) A Sportegyesület rendkívüli közgyűlése 

c.) A Sportegyesület Elnöksége 

d.) A Sportegyesület Elnöke 

e.) A Sportegyesület Felügyelő Bizottsága 

f.) A Sportegyesület Sportfegyelmi Bizottsága 

 

2. Összeférhetetlenségi szabályok  

 

A közgyűlés illetve az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki 

vagy akinek közeli hozzátartozója 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, illetve az egyesület által 

tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 

juttatás. 

 

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 

a)83 a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az 

egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 

b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 

másképp nem rendelkezik, 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a 

tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél 

szerinti juttatást -, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

 

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú 

szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet 

vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100175.TV&celpara=32#lbj83param


a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 

nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, 

vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 

szerint felfüggesztette vagy törölte. 

 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 

közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 

közhasznú szervezetnél is betölt. 

 

 

 

VI. A Sportegyesület közgyűlése 

 

1. A Közgyűlés 

 

A Sportegyesület legfelsőbb szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés. 

A Közgyűlésre a tagokon kívül meg kell hívni az Elnökség tagjait, a Felügyelő 

Bizottság elnökét és tagjait, valamint a tiszteletbeli elnököt és tiszteletbeli  

tagokat. 

A Közgyűlésen az Elnökség meghívására további személyek is részt vehetnek 

döntési jogkör nélkül. 

Minden rendes tag egy szavazattal rendelkezik. 

A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint fele jelen 

van. 

Határozatképtelenség   esetére   15   napon  belül   azonos   időpontra   azonos  

napirenddel összehívott újabb közgyűlés, az eredeti napirend tekintetében a  

megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. E rendelkezést az 

eredeti meghívónak kell tartalmaznia. 

A Közgyűlést az Elnök vezeti. Amennyiben az Elnök a Közgyűlésen nem  

jelenik meg, vagy ilyen jellegű tevékenységében akadályozva van, vagy ezt a  

jogát nem kívánja gyakorolni, úgy az Elnökség jelöli ki a Közgyűlést vezető 

elnököt. 

Abban az esetben, ha egyetlen elnökségi tag sincs jelen, akkor a szavazatra 

jogosultak sorából kell levezető elnököt egyszerű többséggel megválasztani. 

 

2. A Közgyűlés összehívása 

 

A döntéshozó szerv ülését a vezető tisztségviselő meghívó küldésével vagy közzétételével hívja 

össze. 

A meghívónak tartalmaznia kell 

a) a jogi személy nevét és székhelyét; 

b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 

c) az ülés napirendjét. 

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak 

a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 

A döntéshozó szerv az ülését a jogi személy székhelyén tartja. 



Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, 

ha az ülésen valamennyi részvételre 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 jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő 

kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 

 

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, az alapszabályban 

meghatározott időn 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 legalább évente egyszer ülésezik. A Sportegyesület rendes Közgyűlését 

minden évben április 15. napjáig össze kell hívni, melynek helyéről, időpontjáról, 

tervezett napirendi pontjairól a Közgyűlést megelőzőleg legalább 1 (egy) hónappal 

tájékoztatni kell a tagokat. 

Részükre a napirendi pontokhoz kapcsolódó beszámolót, előterjesztést, valamint a 

javaslatokat az Elnökségnek meg kell küldenie. Határozatképtelenség esetén az ismételt 

közgyűlés 15 napon belül, azonos napirendi pontokkal kerül összehívásra, oly módon, 

hogy arra minden tag az időpontot megelőzően legalább 8 nappa l meghívót kap. 

Az ülések nyilvánosak.  

A közhasznú szervezet éves beszámolójának jóváhagyása a rendes közgyűlésen, az 

általános szabályok szerint történik. 

A közgyűlési határozatokról az egyesület elnöke olyan nyilvántartást vezet, amelyből a 

döntésre jogosult szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést 

támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható.  

A döntéseket az érintettekkel írásban, a határozat meghozatalától számítottan 8 napon 

belül postai úton, az egyesület tagjainak szélesebb körét érintő döntést a faliújságon, 

egyesület tagjain kívüli érintettek esetén a Szarvas és Vidéke újság legközelebbi 

számában közleményként közli, illetve hozza nyilvánosságra.  

A Sportegyesület Rendkívüli Közgyűlését össze kell hívni: 

a.) ha az Elnökség eredetileg választott tagjainak száma csökken, 

b.) ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma csökken, 

c.) ha a Felügyelő Bizottság kezdeményezi, 

d.) ha a tagok legalább 1/3-a az ok és cél megjelölésével azt kezdeményezi, 

e.) ha a bíróság azt elrendeli. 

A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől, illetve 

az Elnökséghez történt bejelentéstől számított egy hónapon belül össze kell  

hívni. 

A  rendkívüli  Közgyűlést  egyebekben  a   rendes  Közgyűlésre  vonatkozó 

szabályok szerint kell megtartani. 

 

Az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, 

ha 

a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy 

c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 



Az előző bekezdés alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 

körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről 

dönteni. 

 

3. A Közgyűlés napirendje 

 

A Közgyűlés napirendjét az Elnökség állapítja meg és terjeszti a Közgyűlés  

elé. 

Az   évi   rendes   Közgyűlésnek   az   alábbi   napirendi   pontokat  kötelezően 

tartalmaznia kell: 

a.) az előző évi rendes Közgyűlése óta végzett tevékenységéről szóló  beszámolót,  

b.) a Felügyelő Bizottság beszámolóját az előző évi rendes Közgyűléstől  eltelt időszak 

gazdálkodásáról,  

c.) a Sportegyesület tagjai által beterjesztett javaslatot. 

A  Sportegyesület tagjai által beterjesztett javaslatot abban az esetben lehet 

napirendre tűzni, ha azt a Közgyűlés időpontját megelőző legalább 15 nappal  

írásban benyújtották az Elnökséghez. 

Az ezt követően, vagy a Közgyűlésen beterjesztett javaslat abban az esetben  

tárgyalható napirendi pontként, ha azt a jelenlévő szavazásra jogosultak  

többsége elfogadja. 

 

4. A Közgyűlés hatásköre 

 

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:  

a) az alapszabály módosítása; 

b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 

c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 

d) az éves költségvetés elfogadása; 

e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló 

jelentésének - elfogadása; 

f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az 

egyesülettel munkaviszonyban áll; 

g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; 

h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági 

tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való 

döntés; 

i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása; 

j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és 

k) a végelszámoló kijelölése. 

 

5. A Közgyűlés határozat hozatala 

 

A Közgyűlés a határozatait nyílt szavazással hozza. A határozat 

érvényességéhez a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint felének (50% + 

1) elfogadó szavazata szükséges (egyszerű többség).  Szavazategyenlőség 

esetén ismételt szavazást kell tartani. 

 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 



a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 

másfajta előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy 

alapítója; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 

vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

Az Alapszabály megállapításához és módosításához, a Sportegyesület éves költségvetés 

arányainak megállapításához és az évi költségvetés elfogadásához, valamint a Sportegyesület 

más egyesülettel való egyesülésének, valamint megszűnésének kimondásához a határozat 

meghozatalához a jelenlévő szavazásra jogosultak kétharmados többségének igenlő 

szavazata szükséges. Ugyancsak kétharmados többség szükséges   valamely   

hatáskörnek   a Közgyűlés hatáskörébe vonásához. 

 

Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel 

hozott határozata szükséges. 

Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez 

a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata 

szükséges. 

 

Titkos szavazással kell megválasztani az Elnököt, az Elnökség tagjait, a  

Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait, valamint a Sportfegyelmi Bizottság  

elnökét és tagjait. 

 

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia 

kell a Közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, valamint 

a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a Közgyűlés levezető elnöke, a  

jegyzőkönyvvezető, valamint a Közgyűlés elején megválasztott két hitelesítő  

tagja írja alá. 

Minden   szavazati   joggal   rendelkező   személy   kérheti,   hogy   az   általa  

elmondottak szó szerint kerüljenek jegyzőkönyvbe. Ez esetben a felszólalás  

írásos szövegét - aláírásával ellátva - át kell adnia a levezető elnöknek. 

 

A Közgyűlés nyilvános. A nyilvánosságot külön jogszabály kizárhatja 

(titokvédelem, személyiségi jog). 

 

6. A tisztségviselők megválasztása 

 

A Közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők: 

a.) A Közgyűlés választja meg az Elnököt és a további 6 elnökségi tagot,  

b.) A Felügyelő Bizottság elnökét és további két tagját,  

c.)  Szükség szerint a Sportfegyelmi Bizottság elnökét és további két tagját. 

 

A Közgyűlés az Elnököt, az Elnökség tagjait, a Felügyelő Bizottság elnökét és 

további két tagját, a Sportfegyelmi Bizottság elnökét és további két tagját 4 éves 

időtartamra választja. 



A tisztségviselőket megválasztó Közgyűlés előtt legalább 30 (harminc) nappal 

az Elnökség jelölőbizottságot hív össze. A jelölőbizottságnak az (1) 

bekezdésben meghatározott tisztségviselőkre vonatkozó javaslatát a bizottság 

elnöke terjeszti a Közgyűlés elé. Nem vehető fel olyan személy a jelölőlistára, 

aki a jelölését nem fogadta el. A Közgyűlésen is lehet jelöltet állítani. 

 

Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a szavazatok többségét  

megszerezte. Amennyiben a megválasztottak száma kisebb a szükségesnél,  

újabb választási fordulót kell tartani, amelyben a legtöbb szavazatot kapott  

személyek a szavazati aránytól függetlenül megválasztottnak tekintendők.  

 

7. A Sportegyesület vezető tisztségviselőinek összeférhetetlensége 

 

A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet 

részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója 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, illetve az 

egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak 

megfelelő cél szerinti juttatás. 

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a 

személy, aki 

a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja  (ide nem 

értve az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem 

töltenek be), 

b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység 

kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki 

által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az 

egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban 

foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.  

 

 

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú 

szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú 

szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben 

legalább egy évig -, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 

nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt 

tárt fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést 

alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,  

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 

törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.  



A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 

közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget 

egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.  

 

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.  

Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a 

természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A 

vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni 

kell. 

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen  köteles ellátni. 

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült. 

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit 

valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt 

az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője 

nem lehet. 

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 

tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.  

 

 

VII. A Sportegyesület Elnöksége 

 

1. Az Elnökség hatásköre 

 

A Sportegyesület tevékenységét a két közgyűlés között a Sportegyesület  

Elnöksége irányítja. Az Elnökség a Sportegyesület működését érintő 

valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket,  

amelyek  az  Alapszabály  szerint  a  Közgyűlés  kizárólagos  hatáskörébe  

tartoznak, vagy amelyeket a Közgyűlés saját hatáskörébe vont, vagy a 

Sportegyesület másszervének hatáskörébe utalt. 

 

Az Elnökség feladata és hatásköre: 

 

a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben 

a döntések meghozatala; 

b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; 

c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;  

d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére 

vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és 

végrehajtása; 

e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a 

tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;  

f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;  

g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak 

meghatározása; 

h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;  

i) a tagság nyilvántartása; 



j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek 

vezetése; 

k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;  

l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és 

annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és  

m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről va ló döntés. 

 

Az Elnökség gazdálkodik a Sportegyesület vagyonával, dönt a költségvetési 

előirányzatok évközi módosításáról, átcsoportosításáról. 

Az Elnökség hatáskörébe tartozik Sportegyesület részére ingatlan vagyon 

megszerzése, megterhelése, elidegenítése, hitelfelvétele, jogról való 

lemondás, gazdasági vállalkozási tevékenység elhatározása, valamint 

minden olyan határozat meghozatala, amelyek alapján a Sportegyesület  

számára jelentős vagyoni terhek, vagy kötelezettségek keletkeznek. 

 

A közhasznúsági melléklet 

Az Elnökség köteles éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg közhasznúsági 

jelentést készíteni. 

 

A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú 

tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú 

jogállás megállapításához szükséges Ectv. 32. § szerinti adatokat, mutatókat. 

A közhasznúsági melléklet tartalmazza a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a 

vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető 

tisztségek felsorolását. 

 

A közhasznúsági melléklet nyilvános, abba bárki betekinthet, és abból saját  

költségére másolatot kérhet. 

 

2. Az Elnökség tagjai 

 

Az Elnökség 7 tagú. Az Elnökség tagjai: 

a.) az Elnök  

b.) a tagok. 

A Sportegyesület Elnöke nem lehet a Sportegyesülettel munkaviszonyban álló 

személy. 

 

A Elnökségi tagok jogai és kötelezettségei: 

a.) Az Elnökségi Üléseken és az Elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel,  

b.) Észrevételek,  javaslatok  tétele a Sportegyesület  működésével kapcsolatban,  

c.) Felvilágosítás kérése a sportággal összefüggő kérdésekben a tisztségviselő döntéseivel 

kapcsolatban. 

d.) Javaslattétel a Rendkívüli Közgyűlés, az Elnökségi Ülés összehívására,  

e.) Végrehajtja  a Közgyűlés határozatait és mindazokaz  a döntéseket, 

amelyek nem tartoznak a Közgyűlés hatáskörébe. 

Az Elnökség tagjai tisztségükben újra választhatók. 

 

Az Elnökségi tagság megszűnik: 

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 

b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 



c) visszahívással; 

d) lemondással; 

e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

történő korlátozásával; 

g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

A jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói a vezető 

tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják. 

A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy másik vezető 

tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. 

Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő 

kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 

hatvanadik napon válik hatályossá. 

 

3. Az Elnökség működése 

 

Az Elnökség maga állítja meg munkatervét, illetőleg készíti el - szervezeti és 

működési szabályzatában - ügyrendjét. 

 

Az Elnökség köteles gondoskodni: 

a.) Olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a Közgyűlés, illetve az Elnökség 

döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók, illetve ellenzők 

számaránya - és nyílt szavazás esetén -személye megállapítható, valamint kifüggeszti a 

székhelyen elhelyezett hirdetőtáblára. 

b.)   A Közgyűlés és az Elnökség döntéseit az érintettekkel írásban közli. 

c.) A Sportegyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintést 

az Elnökség biztosítja azzal, hogy az iratokba az Elnökség bármely tagjával történt 

előzetes egyeztetés alapján bárki betekinthet. 

d.) A Sportegyesület működésnek - ideértve a b.) pontban foglalt döntéséket valamint 

a Sportfegyelmi Bizottság döntéseit is -, szolgáltatási igénybevétele módjának és 

beszámolói közlése nyilvánosságát a székhelyen történő kifüggesztés útján biztosítja. 

 

Az Elnökség az ügyrendben meghatározott időszakonként - éves ülésterv 

alapján - legalább 3 havonként ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha 

az Elnökségi tagok 1/3-a az ok és cél megjelölésével ezt indítványozza. 

 

Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről (napirendről - 

az előterjesztés megküldésével) legalább egy héttel az ülés időpontját 

megelőzően írásban értesíteni kell az Elnökség tagjait, illetve a megbízottakat. 

Sürgős esetben rövidebb határidő is megadható. 

 

Az  Elnökség a tagok 2/3-a jelenléte esetén - határozatképes. 

Határozatképtelenség    esetén    elhalasztott    Elnökségi    ülést    az    eredeti 

tájékoztatóban feltüntetett időpontban - akár ugyanarra a napra is - újra 

össze lehet hívni. 

Abban az estben, ha két Közgyűlés közötti időben az Elnökség létszáma 4 főre 

csökken,  Elnökségi  tagok  választás  céljából  Rendkívüli  Közgyűlést   kell 

összehívni. 

 



Az Elnökség határozatait nyílt szavazással hozza, négy tag esetén egyhangú 

szavazás, öt tag esetén egyszerű szótöbbség szükséges. Bármely Elnökségi tag 

indítványára az Elnökség határozatát titkos szavazással hozza meg. 

Az Elnökség ülései nyilvánosak, azokon az Elnökség tagjai, a meghívottak, és 

bárki részt vehet. Az Elnökség ettől eltérően is intézkedhet, ha a személyiségi  

jogok vagy az adatvédelem érdekében szükséges. 

Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell 

a  napirendet,   a   megjelentek  felsorolást,   az   ülésen  elhangzott  lényeges  

észrevételeket, javaslatokat, illetőleg a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet  

az Elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint a két megválasztott hitelesítő írja alá. 

Minden  elnökségi  tag  kérheti,  hogy  az   általa  elmondottak  szó   szerint  

kerüljenek jegyzőkönyvbe. 

 

Az Elnökség határozatairól az érintett szerveket és a Sportegyesület  

tagságát 15 (tizenöt) napon belül köteles tájékoztatni. 

 

 

 

VIII. A Sportegyesület Elnöke 

 

1.  A Sportegyesület Elnöke 

 

A Sportegyesület legfőbb tisztségviselője az Elnök. Az Elnök irányítja és  

vezeti a Sportegyesületet és az Elnökség tevékenységét. 

 

2. Az Elnök feladatai és hatáskörei: 

 

a.) Az Elnökség üléseinek összehívása és vezetése. 

b.) A Sportegyesület képviselete. 

c.) Az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a Közgyűlési és az  Elnökségi 

határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése,  

d.) Kapcsolattartás más szervekkel,  

e.) Aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása.  

f.) Döntési   jogkör   gyakorlása   mindazon   ügyekben,   amelyek   nem tartoznak a 

Közgyűlés, az Elnökség, illetőleg a Sportegyesület egyéb  szervének kizárólagos 

hatáskörébe,  

g.) Mindazon   feladatoknak   az   ellátása,   amelyeket   jogszabály   és   az Alapszabály, 

illetőleg a Közgyűlés vagy az Elnökség a hatáskörébe utal. 

 

3. Az   Elnök   a   Sportegyesület   más   tisztségviselőit   is   meghatalmazhatja  

meghatározott ügyekben történő eljárásra. 

Az Elnököt az Elnökségi tagok segítik munkájában. 

 

IX. A Felügyelő Bizottság 

 

1. A Felügyelő Bizottság 

 

A    Közgyűlés    a    Sportegyesület    működésének,    gazdálkodásának    és 

vagyonkezelésének ellenőrzésére egy Elnökből és két tagból álló Felügyelő  

Bizottságot választ. 



 

A Felügyelő Bizottság Elnöke és tagjai a Sportegyesületben más tisztséget 

nem viselhetnek, illetve nem lehetnek egymásnak, valamint a Sportegyesület 

bármely tisztségviselőjének és alkalmazottjának hozzátartozói. 

 

A   Felügyelő   Bizottság   tevékenységét   a   Bizottság   Elnöke   irányítja.   A 

Bizottság feladatainak ellátása érdekében külső szakembert is igénybe vehet. 

A Felügyelő Bizottság éves ellenőrzési terv alapján végzi tevékenységét,  

amelyről a Sportegyesület Elnökségét tájékoztatja. 

 

 

2. A Felügyelő Bizottság feladatai: 

 

a.) A Sportegyesület pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata. 

b.) A civil szervezetek és közhasznú szervezetek gazdálkodására vonatkozó 

jogszabályok és kötelező előírások betartásának ellenőrzése,  

c.) Az éves gazdálkodásról szóló Elnökségi beszámoló felülvizsgálata,  

d.) A bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése,  

e.) A tagdíjak befizetésének ellenőrzése,  

f.) A gazdálkodás célszerűségének az előirányzott bevételek és kiadások  teljesítésének 

vizsgálata,  

g.) A   Sportegyesület   vagyonának   érdekében   szükséges   intézkedések ellenőrzése. 

 

A   Felügyelő   Bizottság   Elnöke   a   Bizottság   tevékenységéről   köteles   a 

Sportegyesület Közgyűlésének beszámolni. 

 

3. A Felügyelő Bizottság működése 

 

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 

A Felügyelő Bizottság működése során a vezető tisztségviselőktől jelentést a  

Sportegyesület   tagjaitól   pedig   tájékoztatást   vagy   felvilágosítást   kérhet, 

továbbá    a    Sportegyesület   könyveibe    és    irataiba   betekinthet,    azokat 

megvizsgálhatja. 

Az  ellenőrzés  tapasztalatairól   a  Felügyelő   Bizottság  Elnöke   a  vizsgálat  

befejezésétől tájékoztatja az Elnökséget, ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy 

rendellenességet állapít meg, ennek megszűntetésére is felhívja az Elnökséget. 

 

4. A Felügyelő Bizottság a Sportegyesület Közgyűlésén és az Elnökség Ülésén  

tanácskozási joggal részt vehet. 

 

5. A Felügyelő  Bizottság köteles az intézkedésre jogosult Közgyűlést vagy  

Elnökséget tájékoztatni, és annak összehívását kérni, ha arról szerez tudomást, 

hogy 

a.) a Sportegyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy a Sportegyesület érdekeit 

egyébként súlyosan sértő cselekmény történt, amelynek megszűntetése a Közgyűlés vagy az 

Elnökség döntését teszi szükségessé. 

b.)  a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

Intézkedésre jogosult Közgyűlést vagy az Elnökséget a Felügyelő Bizottság  

indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. 



E   határidő   eredménytelen   eltelte   esetén   a   Közgyűlés   vagy   Elnökség 

összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. 

Amennyiben  az  arra jogosult  szerv  a  törvényes  működés helyreállítása  

érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles 

haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 

 

6. A Felügyelő Bizottság legalább 6 havonta ülésezik. 

A Felügyelő Bizottság határozatait nyílt szavazással hozza, két tag esetén  

egyhangú szavazás, 3 tag esetén egyszerű szótöbbség szükséges. Bármely  

Felügyelő Bizottsági tag indítványára a Felügyelő Bizottság határozatát titkos 

szavazással hozza meg. Egyebekben a Felügyelő Bizottság működésére az  

Elnökség működési szabályait kell alkalmazni. 

 

 

X. A Sportfegyelmi Bizottság 

 

1. A Sportfegyelmi Bizottság 

A    Közgyűlés    a    Sportegyesületnél    felmerülő    sportfegyelmi    eljárás 

lefolytatására  egy  elnökből  és  2  tagból  álló ad hoc Sportfegyelmi  Bizottságot 

választ. A II. fokú sportfegyelmi jogkör gyakorlója az Elnökség. 

A  Sportfegyelmi   Bizottság  Elnöke   és  tagjai   a   Sportegyesületben  más 

tisztséget nem viselhetnek, illetve nem lehetnek egymásnak, valamint a  

Sportegyesület      bármely      tisztségviselőjének      és      alkalmazottjának  

hozzátartozói. 

A Sportfegyelmi Bizottság tevékenységét a Bizottság Elnöke irányítja. A 

Bizottság feladatainak ellátása érdekében külső szakembert is igénybe vehet. 

 

A    Sportfegyelmi    Bizottság    tagjai    tevékenységüket    a    Sportfegyelmi 

felelősségről szóló 39/2004.  (III. 12.) Kormányrendelet alapján látják el,  

folytatják le, illetve mandátumuk is ezen Kormányrendeletben foglaltak  

szerint szűnik meg. 

 

XI. A Sportegyesület gazdálkodása és vagyona 

 

1. A   Sportegyesület   vállalkozási   tevékenységet   kizárólag   céljainak   elérése 

érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 

 

2. A Sportegyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az 

Alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja. 

 

3. A Sportegyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. 

 

4. A Sportegyesület bevételeiből  önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a  saját 

vagyonával felel. A Sportegyesület tagjai a Sportegyesület tartozásáért - a 

befizetett tagdíjon túlmenően - saját vagyonukkal nem felelnek. 

 

5. A Sportegyesület csak kiegészítő tevékenység keretében szerezheti meg a  

sportlétesítmény       tulajdonjogát,       használhat       illetve       működtethet  

sportlétesítményt, folytathat sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi  



tevékenységet,  vagy  hasznosíthatja  az  ezzel  kapcsolatos  vagyoni  értékű  

jogokat, illetve végezhet sporttal össze nem függő tevékenységet. 

 

6. A Sportegyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem 

bocsáthat ki, illetve vállalkozásának fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységet 

veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, valamint az államháztartás alrendszeritől kapott 

támogatás hitel fedezeteként, illetve hitel törlesztésre nem használhatja fel. 

 

7. A    Sportegyesület cél    szerinti    tevékenységéből,    illetve    vállalkozási 

tevékenységéből  származó  bevételeit és  ráfordításait e lkülönítetten kell 

nyilvántartani. 

 

8. A Sportegyesület bevételei: 

 

a.) Az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú célra 

vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás illetve adomány. 

b.) A közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó 

bevétel. 

c.)     Tagdíj. 

d.)    Egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel. 

e.)     Vállalkozási tevékenységből származó bevétel. 

 

9. A Sportegyesület költségei: 

 

a.) A közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (kiadások, 

ráfordítások),  

b.) Az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek. 

 A Sportegyesület nyilvántartásaira egyebekben az irányadó könyvvezetési  

szabályokat kell betartani. 

 

11. A Sportegyesület vagyona: 

 

a.) Készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg) 

b.) Készpénzre szóló követelés 

c.) Értékpapír 

d.) Ingatlan és ingó vagyon 

 

12. A gazdálkodására vonatkozó különös szabályok 

1. A közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt 

létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania. 

2. A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e 

személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 

szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 

létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem 

részesítheti. 

3. A közhasznú szervezet bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban 

meghatározott szabályok szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati 

felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek 



mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van 

(színlelt pályázat). 

4. Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 

5. A közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem 

bocsáthat ki. 

6. A közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez 

közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. 

7. A befektetési tevékenységet végző közhasznú szervezetnek befektetési szabályzatot 

kell készítenie, amelyet a döntéshozó szerv - ha ilyet létrehoztak - a felügyelő szerv 

véleményének kikérését követően fogad el. 

8. A közhasznú szervezet, valamint közhasznú szervezet jogi személyiséggel rendelkező 

szervezeti egysége köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 

mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe 

helyezni és közzétenni. 

9. A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, 

és abból saját költségére másolatot készíthet. 

 

XII. A Sportegyesület megszűnése 

 

1. A Sportegyesület megszűnik: 

 

a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt; 

b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett; 

c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy 

d) az arra jogosult szerv megszünteti 

e) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné 

vált, és új célt nem határoztak meg 

f) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt 

feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló 

megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli. 

 

A jogutód nélkül megszűnt jogi személynek a hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyona a 

jogi személy tagjait, tagság nélküli jogi személy esetén az alapítói jogok gyakorlóit illeti meg 

olyan arányban, amilyen arányban ők vagy jogelődjük a jogi személy javára vagyoni 

hozzájárulást teljesítettek. 

 

A jogutód nélkül megszűnt jogi személy tagjai és alapítója a felosztott vagyonból való 

részesedésük mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt jogi személy ki nem elégített 

tartozásaiért. 

 

A    Sportegyesület    megszűnése    esetén   vagyonának   felhasználásáról    a  

Sportegyesület Közgyűlése rendelkezik. Ha a Sportegyesület  feloszlatással 

szűnt meg, vagy megszűnését megállapították és a vagyon hovafordításáról  

nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítés után állami tulajdonba 

kerül, és közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásnak módját  

nyilvánosságra kell hozni.  

 

 

 A sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon 

állami tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 

költségvetésében az utánpótlás-nevelés támogatására kell fordítani. 



A sportegyesületnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a MOB 

igazolja, hogy a sportegyesület az állami sportcélú támogatás felhasználásával e törvényben, 

valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően 

elszámolt, vagy azt, hogy a sportegyesület állami sportcélú támogatásban nem részesült. 

 

XIII. Záró rendelkezések 

 

A Sportegyesület tevékenységét az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján, továbbá 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján folytatja, jelen 

alapszabályban nem szabályozott kérdésekben ezen mögöttes jogszabályok rendelkezései 

az irányadóak.  

A Sportegyesület Alapszabályában, illetőleg egyéb szabályzataiban foglalt rendelkezések 

hivatalos értelmezésére a Sportegyesület Elnöksége jogosult. Az Elnökség állásfoglalása a 

Sportegyesület valamennyi tagjára, illetve szervére kötelező. 

 

Szarvas, 2014. szeptember 4. 

 

Dr. Darida András 
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