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III. Kerületi Torna és Vívó Egylet 

Egyesületi Tagok részére 

1037 Budapest, Kalap utca 1. 

 

Tárgy: Tájékoztatás a 2016. szeptember 22. napján tartott küldöttgyűlés alapján az alapszabály 

módosításának szükségességéről. 

 

Tisztelt Egyesületi Tagok! 

 

A III. kerületi Torna és Vívó Egylet képviseletében, hivatkozva a 2016. szeptember 22. napján tartott 

küldöttgyűlésen, a labdarúgó szakosztály által választott küldöttek, Juhász Andrea, Dusanek Mária, 

Simon Judit és Marján György kérése alapján, ezúton tájékoztatjuk Önöket az alábbiakról: 

 

Mint azzal bizonyára Önök is tisztában vannak, az új Ptk. (2013. évi V. tv.) hatályba lépése miatt 

szükséges volt az Egyesület alapszabályának módosítása. Az Egyesület tagjai által választott 

küldöttek az Egyesület 2016. június 15. napján tartott küldöttgyűlésén az alapszabálynak az új Ptk. 

rendelkezéseire tekintettel szükséges módosításait elfogadták. Az Egyesület jogi képviselője a 

módosított alapszabályt és a kapcsolódó iratokat a Fővárosi Törvényszéknek benyújtotta. A 

Fővárosi Törvényszék a benyújtott alapszabály tekintetében hiánypótlást rendelt el. Jelen 

tájékoztatásunk 1. sz. mellékleteként Önök megtekinthetik a Fővárosi Törvényszék hiánypótlást 

elrendelő végzését. 

 

Annak érdekében, hogy az Egyesület a Fővárosi Törvényszék hiánypótló végzésében foglaltaknak 

eleget tegyen, elkészítettük a 2016. június 15. napján elfogadott alapszabályban szükséges 

módosításokat. Jelen tájékoztatásunk 2. sz. mellékleteként csatoljuk a 2016. június 15. napján 

elfogadott alapszabályt és abban vastag dőlt betűvel jelöltük a Fővárosi Törvényszék hiánypótló 

végzésében foglaltak teljesítése érdekében javasolt változásokat. 

 

A Tisztelt Egyesületi Tagok tájékoztatása érdekében 3. sz. mellékletként csatoljuk a 2016. június 15. 

napján elfogadott alapszabálynak egy oly módon átdolgozott változatát is, amelyben kék színnel 

kiemelésre kerültek azon részek, amelyek a régi, 2011. december 12. napján kelt alapszabályból az 

új 2016. június 15. napján elfogadott alapszabályba – esetleg új sorszám alá – minimális 

változtatással átkerültek, megjegyzésként megjelölve ezen rendelkezéseknek a régi 

alapszabálybeli pontos helyét. 

 

Bízunk benne, hogy a fentiek szerinti tájékoztatás alapján a Tisztelt Egyesületi Tagok kellő módon át 

tudják tekinteni az Egyesület alapszabályának jelenlegi helyzetét és a Fővárosi Törvényszék által 

hiánypótlásként elrendelt módosításokat. 

 

Tisztelt Egyesületi Tagok! 

 

A fentieket figyelembe véve ezúton kérjük Önöket, hogy tanulmányozzák az alapszabály 

módosítását, hogy a választott küldöttek 2016. szeptember 30. napján tartandó küldöttgyűlésen 

arról szavazni tudjanak. Az alapszabály módosításával kapcsolatosan felmerülő kérdéseiket 2016. 

szeptember 27. napjáig a tve@tve1887.hu címre szíveskedjenek megküldeni részünkre. 

 

Mellékletek: 

 A Fővárosi Törvényszék 77.Pk.60.302/2000/43. végzése, 2 oldal; 

 2016. június 15. napján elfogadott alapszabály a Fővárosi Törvényszék végzésében 

megfogalmazottak szerinti módosításával egységes szerkezetben, 16 oldal; 

 2016. június 15. napján elfogadott alapszabály átdolgozott változata, amelyben a 2011. 

december 12. napján kelt alapszabály módosításai kiemelésre kerültek, 16 oldal 

 

Budapest, 2016. szeptember 23. 

 

 Tisztelettel:  

 

Alföldy Csaba 

meghatalmazott 

mailto:tve@tve1887.hu
http://www.tve1887.hu/
mailto:tve@tve1887.hu


Fővárosi Törvényszék
77.Pk.60.302/2000/43.

VÉGZÉS

A III. Kerületi Torna és Vívó Egylet változásbejegyzés iránti eljárásában a bíróság felhívja a kérelmezőt, 
hogy a kézbesítéstől számított 45 nap alatt kérelmének alábbi hiányait – elutasítás terhe mellett – pótolja:

Az alapszabály az alábbi pontokon további módosításra és kiegészítésre szorul.

1. Módosítsa  a  4.§  /2/  pontját,  mivel  a  Ptk.3:34.§-a  alapján  a jogi  személyek  feletti  általános 
törvényességi felügyeletet a jogi személyt nyilvántartó bíróság látja el. 

2. Módosítsa  a  12.§  /6/  pontját  arra  tekintettel,  hogy a  napirend  kiegészítésére  irányuló  javaslat  
elnökség általi elfogadása esetén a küldötteket erről igazolható módon kell értesíteni.

3. Rögzítse az alapszabályban a közgyűlés összehívására vonatkozó szabályok között a Ptk. 3:17. § (5) 
bekezdését.[Ha a döntéshozó szerv ülését  nem szabályszerűen hívták össze, az ülést  akkor lehet  
megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő  
kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.]

4. A határozathozatalra  vonatkozó szabályokat  a  Ptk.3:76.§-a  alapján  rögzítse  .[Ptk.3:76.§.:  (1)  Az  
egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott  
határozata szükséges.(2) Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló  
közgyűlési  döntéshez  a  szavazati  joggal  rendelkező  tagok  háromnegyedes  szótöbbséggel  hozott  
határozata szükséges.]

5. Amennyiben lehetővé teszi az elnökségi tagság megszűnését a tagsági jogviszony egyesület általi 
felmondásával, úgy rögzítse annak szabályait a Ptk.3:69.§-ára figyelemmel.

6. Módosítsa a 23.§ (9) pontját az alábbiak szerint: „...köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi  
ellenőrzést     ellátó szervet”. [Ectv.41.§ (5) bek.]

7. Az alapszabályt  azon mondattal zárja,  hogy „Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 
2013. évi  V. törvény (Ptk.), a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.)  és a sportról szóló 2004. évi I. 
törvény rendelkezései az irányadóak”.

Az alapszabály módosítása miatt a közgyűlés meg kell ismételni, ahol el kell fogadni a fentiek szerint 
módosított alapszabályt.

Ezt követően a bírósághoz az alábbi iratokat kell benyújtania:

• A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, átdolgozott  alapszabályt, amelynek továbbra meg 
kell felelnie a Cet. 38. § (2) bekezdésének! A módosításokat a korábbi alapszabályhoz képest teljes 
körűen jelölje.  (Tehát  dőlt  vagy félkövér  betűvel,  avagy aláhúzással  jelölje  azon részeket  az  új  
alapszabály szövegében  melyek  megváltoztak  az  eddigi  alapszabályhoz  képest.  Az  alapszabály 
végén rögzítse azt is, hogy a módosításokat hogyan jelölte. Az alapszabályt a közgyűlés újabb ülése 
időpontjának  megfelelő  keltezéssel  kell  ellátni.  Az  alapszabályt  a  szervezet  képviselőjének  kell 
aláírnia teljes bizonyító erejű magánokirati formában.

• Az alapszabály-módosítás tárgyában összehívott közgyűlés jegyzőkönyvét közgyűlési határozattal 
és jelenléti ívvel együtt.

• Ismételten  „Egyesület  változásbejegyzés  iránti  kérelem” elnevezésű  ÁNYK  nyomtatványt, 
amelynek „A „ lapján jelölje,  hogy a kérelmet  hiánypótlás  céljából  nyújtja  be  és  rögzítse  jelen 
végzés ügyszámát is. A kérelem  „C1” lapján tüntesse fel az alapszabály módosításának keltét is, 
mivel a kérelemhez kötöttség elvére figyelemmel a bíróság kizárólag a változásbejegyzési kérelem 
elnevezésű formanyomtatványon feltüntetett, módosítani kért adatok vonatkozásában dönthet. [Cet. 
5. § (1) bek., Pp. 3. § (2) bek., 215.§.] 



A  hiánypótlási  határidő  kérelemre,  indokolt  esetben,  legfeljebb  a  kérelemben  megjelölt  időtartamig  
meghosszabbítható. A kérelmező a hiánypótlás teljesítésekor kérheti, hogy a bíróság ismételt hiánypótlásra 
hívja fel, ha a hiánypótlás teljesítésekor a kérelem vagy annak melléklete olyan – az eredeti kérelemben nem 
szereplő – hiányosságban szenved, amely alapján hiánypótlási felhívás kibocsátásának lenne helye. Ismételt 
hiánypótlás csak kifejezett kérelemre bocsátható ki! 

Ha a hiánypótlási határidőt elmulasztották, vagy a hiánypótlást hiányosan vagy hibásan terjesztették elő, a  
bíróság a kérelmet végzéssel elutasítja, illetve hiányos tartalma szerint bírálja el.

Budapest, 2016.augusztus 25.

                                                                                                               dr. Pap Réka Orsolya s.k.
                                                                                                                     bírósági titkár
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III. Kerületi Torna és Vívó Egylet 
2016. szeptember 22-ig elfogadott változásokkal  

egységes szerkezetbe foglalt 
 

ALAPSZABÁLYA 
 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  
 

1, § /1/ A III. Kerületi Torna és Vívó Egylet (a továbbiakban: egyesület) a tagok által határozatlan 
időre, a jelen Alapszabályban meghatározott célok megvalósítása érdekében önkéntesen létrehozott, 
demokratikus önkormányzattal rendelkező szervezet. 
/2/ Az egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) alapján létrehozott, a sportról szóló 2004. év I. 
törvény (a továbbiakban: Stv.) 16-17.§-aiban foglalt rendelkezések alapján sportegyesületként 
működő szervezet.  
/3/ Az egyesületet a Fővárosi Törvényszék a Stv. 16. § (3) bekezdése értelmében, a civil szervezetek 
bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 
(a továbbiakban: Cnytv.) 4. §  c) pontja alapján tartja nyilván 01-02-0008960 nyilvántartási szám alatt. 
 
2.§ /1/ Az egyesület neve:    III. Kerületi Torna és Vívó Egylet 
Az egyesület rövidített neve:    III. Ker. TVE 
/2/ A sportegyesület székhelye:   1037 Budapest, Kalap u. 1. 
/3/ A sportegyesület alapításának éve:   2000. 
/4/ A sportegyesület működési területe:  Magyarország 
/5/ A sportegyesület színe:    kék - fehér 
/6/ A sportegyesület jelvénye:   fehér alapon kék kör szegéllyel, „III. Kerületi TVE 

1887.” felirat, babérlevél díszítéssel. 
/7/ Az egyesület honlapja   www.tve1887.hu 
 
3. § /1/ Az egyesület tagja az általa működtetett sportágakban létrehozott országos sportági 
szakszövetségeknek, illetőleg ezek területi és helyi szövetségeinek, továbbá tagja lehet a sport 
területén működő érdekvédelmi szervezeteknek. 
/2/ Az egyesület az /1/ bekezdés szerinti szövetségek alapszabályát és egyéb szabályzatait magára 
nézve kötelezőnek ismeri el. 
/3/ A jelen alapszabály 1. sz. melléklete tartalmazza azon sportágak felsorolását, melyet az egyesület 
tagjai a jelen alapszabály elfogadásának időpontjában az elnökség döntése alapján, külön álló 
szakosztályok keretén belül végeznek. 
 
 
A SPORTEGYESÜLET FELÜGYELETE 
 
4.§ /1/ Az egyesületet a Fővárosi Törvényszék tartja nyilván. 
/2/ Az egyesület feletti általános törvényességi felügyeletet az egyesületet nyilvántartó bíróság 
látja el. 
 
 
A SPORTEGYESÜLET CÉLJA, TEVÉKENYSÉGE 
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5.§ /1/ Az egyesület célja: 
a/ tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása,  minőségi 
sporteredmények elérése, mindezek feltételeinek megteremtése és fejlesztése, 
b/ a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, 
c/ az állampolgárok részére a sportolási és testedzési lehetőségek biztosítása, 
d/ a sportegyesület működési területén található nevelési- oktatási intézmények tanulóinak 
(hallgatóinak) a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának 
segítése, 
e/ hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése, fenntartása, 
f/ együttműködés kialakítása a baráti körökkel, szurkolóival, szimpatizánsaival, 
g/ együttműködés kialakítása utánpótlás bázisokkal, iskolákkal, 
h/ amatőr- valamint szabadidős sporttevékenysége keretében roma-közösségek és fogyatékkal 
élők érdekeinek segítése, 
/2/ Az Egyesület tevékenysége: 
-  az egyesületi célok megvalósítása érdekében sportáganként szakosztályok létrehozása és 
működtetése, a sportágak működési feltételeinek biztosítása, 
-  az egyesületi tevékenység fejlesztési célkitűzéseinek meghatározása és gondoskodás a 
megvalósításukról,  
-  hazai és nemzetközi sportesemények, mérkőzések, versenyek megrendezése, a szövetségek, 
valamint más sportegyesületek által megrendezett sporteseményeken, bajnokságokon és 
versenyeken való részvétel, 
- az egyesületben tagsági viszonnyal rendelkező sportolók sportbeli képzése, korszerű 
felkészülésének biztosítása, 
-  a működtetett sportágak utánpótlásának nevelése, az utánpótlás bázis szélesítése, 
együttműködés kialakítása bázisiskolákkal, diák- és tömegsport egyesületekkel, különös tekintettel az 
egyesület vagyonkezelésében lévő sportpályák fekvése szerinti kerületek lakossága sportolásának és 
élsportjának elősegítése, fejlesztése, 
- az egyesületben folyó testnevelési és sporttevékenység eredményes megvalósítása és 
fejlesztése érdekében társadalmi aktívahálózat kialakítása és szervezése, 
-  az egyesületi élet alapjait képező öntevékeny közösségi élet kibontakozásának elősegítése, a 
tagok nevelése, klubhűségük kialakítása, az egyesület hagyományainak ápolása, 
-  a tervszerű működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése és biztosítása, 
-  az egyesület lehetőségeivel összhangban a tehetséges fiatal sportolók továbbtanulásának 
elősegítése és támogatása, 
-  az egyesület lehetőségeivel összhangban fogyatékkal élők segítése, 
-  az egyesület lehetőségeivel összhangban roma-közösségek érdekében tevékenység végzése, 
- tisztességes játék (Fair Play) szellemében való versenyzés támogatása, 
- a sportmozgalomban ható káros jelenségek – elsősorban a meg nem engedett 
teljesítményfokozó szerek, készítmények és módszerek alkalmazása – elleni fellépés a hatályos 
magyar jogszabályoknak, a NOB és a WADA szabályainak, elveinek figyelembevételével; 
-  a sportlétesítmények használata, illetve működtetése,  
- az egyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítása. 

Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében - a jogszabályokban meghatározott körben - 
nemzetközi tevékenységet is folytathat. 
/3/ Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében - megállapodás alapján — szoros kapcsolatot tart 
a kormányzati szervekkel, valamint mindazokkal az állami, Önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó 
szervezetekkel, amelyek támogatásukkal elősegítik azok megvalósulását, és részt vállalnak az 
egyesület működési feltételeinek biztosításában és fejlesztésében. 
/4/ Az egyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek megteremtése érdekében kizárólag 
másodlagosan, kiegészítő tevékenységként gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági 
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társaságot létesíthet, illetőleg ilyenbe tagként beléphet. A sportlétesítmények használata, illetve 
működtetése - e rendelkezés alkalmazásában - a sportegyesület alaptevékenységének minősül. 
 
Az egyesület tagjai 
 
6.§ /1/ Az egyesület tagjai - a tagokat megillető jogok és az őket terhelő kötelezettségek 
terjedelme alapján lehetnek: 
a/ rendes tagok (természetes személy), 
b/ pártoló tagok, 
c/ tiszteletbeli tagok. 
/2/ Az egyesület rendes tagja lehet az a természetes személy, aki belépési nyilatkozatában a 
sportegyesület alapszabályát elfogadja, a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését 
vállalja és az előírt arányos — az elnökség által meghatározott mértékű és rendszerességű - tagdíjat 
megfizette. Tagfelvételét kérheti az egyesülettel szerződéses viszonyban lévő természetes személy. 
/3/ Az egyesületbe pártoló tagként az vehető fel, aki a sportegyesület célkitűzéseit erkölcsileg és 
anyagilag támogatja. 
/4/ Az egyesületbe tiszteletbeli tagként az vehető fel, aki a sport- és utánpótlás nevelés és/vagy a 
sportegyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével a sportegyesület célkitűzéseit 
elsősorban erkölcsileg támogatja. Tiszteletbeli tag választására az Elnökség javaslatára kizárólag a 
Közgyűlés jogosult. 
/5/ Az egyesület pártoló vagy tiszteletbeli tagja természetes és jogi személy lehet. 
/6/ Kiskorú személy az egyesületbe tagként a törvényes képviselő hozzájárulásával vehető fel. 
 
A tagsági viszony keletkezése és megszűnése 
 
7.§ /1/ A sportegyesületbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes. 
/2/ A sportegyesületi tagság felvétellel keletkezik és 
a/ kilépéssel, 
b/ kizárással, 
c./ a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével 
szűnik meg. 
/3/ A rendes és a pártoló tag felvétele kérdésében az egyesület elnöksége határoz, az illetékes 
szakosztályvezető és az ügyvezető elnök javaslata alapján. A „tiszteletbeli tag" felvételéről az 
elnökség javaslatára a közgyűlés dönt. 
/4/ A kilépési szándékot az Elnöknek kell írásban bejelenteni. A tag kilépettnek tekintendő a kilépő 
nyilatkozata Egyesület általi kézhezvételének napjával; 
/5/ Az Elnökség kizárhatja az Egyesület tagjai közül azt a tagot, aki  
- jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő 
magatartást tanusít; vagy 
- három hónapon keresztül az elnökség által igazolható módon megküldött, legalább 15 napos 
teljesítési határidőt tartalmazó írásbeli felszólítása ellenére elmaradt a tagdíj megfizetésével. Az 
írásbeli felszólításban figyelmeztetni kell a tagot a tagdíjfizetés elmulasztásának 
jogkövetkezményeire. 
 
A kizárási eljárást első fokon az Elnökség folytatja le. Az eljárás megindítását bármely tag írásban 
kezdeményezheti. Az eljárás alá vont taggal az eljárás megindítását és az ellene felhozott okokat, 
annak bizonyítékait írásban közölni kell és legalább tizenöt napos határidő biztosításával lehetőséget 
kell biztosítani a tag számára, hogy védekezését és bizonyítékait előadja. A taggal az Elnökség kizáró 
határozatát írásban közölni kell. A tag kizárását kimondó határozatot indokolással kell ellátni. Az 
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indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a 
jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást Az Elnökség tagjainak kizárási ügyében a Közgyűlés dönt. 
 
A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen, annak kézhezvételét követő tizenöt napon belül 
az Egyesület Küldöttgyűléséhez fellebbezéssel élhet. Az Elnökség kizárt tagja a Küldöttgyűlés kizáró 
határozata ellen az általános szabályok szerint bírósághoz fordulhat. 
/6/ A tag halálát halotti anyakönyvi kivonattal, jogutód nélküli megszűnését bíróság jogerős 
határozatával kell igazolni. 
 
A tagok jogai és kötelezettségei 
 
8. § /1/ A rendes tag jogai:  
a) az egyesület rendes tagja szakosztályában küldöttnek választható,  
b) az egyesület rendes tagja - ha a törvényes feltételek fennállnak - tisztségviselőnek választható,  
c) részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein,   
d) tanácskozási és javaslattételi joggal rendelkezik az egyesület működésével kapcsolatban, 
felvilágosítást kérhet az egyesület, illetve a szakosztály tevékenységéről, amely felvilágosítás kérésre 
az elnökség vagy a szakosztály illetékes szerve 30 napon belül írásban köteles válaszolni, 
e) kérheti a bíróságtól a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül az egyesület valamely szervének 
jogszabálysértő vagy az alapszabály rendelkezéseibe ütköző határozata hatályon kívül helyezését, 
f) az egyesület elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehet az egyesületi bizottságok, 
illetve az általa választott szakosztályok munkájában, az edzéseken és a versenyeken, 
g) részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben, használhatja az egyesület 
létesítményeit, sportszereit, felszereléseit, igénybe veheti az egyesület szakembereinek segítségét, 
h) az egyesületben eltöltött, az Elnökség által meghatározott időtartam vagy kimagasló 
sporteredményei alapján megkaphatja és viselheti az egyesület elnöksége által alapított címeket és 
jelvényeket. 
/2/ A rendes tag kötelezettségei:  
a) az egyesület Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a vezető szervek határozatainak 
betartása,  
b) sporttevékenységet folytató tag esetén az irányításával megbízott edző utasításainak betartása, a 
maximális sportteljesítmény eléréséhez szükséges követelmények teljesítése, részvétel és 
fegyelmezett magatartás az edzéseken, versenyeken és mérkőzéseken, a hazai és nemzetközi 
versenyekre való lelkiismeretes felkészülés, azokon a legjobb tudása szerinti szereplés, 
doppingmentes, drogmentes felkészülés és versenyzés, 
c) az egyesület által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése,  
d) az egyesület hírnevéhez méltó, sportszerű magatartás tanúsítása mind egyesületi 
tevékenységében, mind azon kívül (közönség és a média felé történő megnyilvánulásokban is),  
d) a tagdíj megfizetése,  
e) az egyesület vagyonának megóvása, létesítményeinek költség-hatékony használata.  
 
A pártoló tag jogai és kötelezettségei 
 
9. § /1/ A pártoló tag jogai:  
a) személyesen – jogi személy képviselője útján – tanácskozási joggal részt vehet az egyesület 
Küldöttgyűlésén, rendezvényein,  
b) javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat az egyesület működésével kapcsolatban,  
c) külön megállapodás alapján – az általa vállalt hozzájárulással arányosan – részesülhet az egyesület 
által nyújtott kedvezményekben, igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait.  
/2/ A pártoló tag kötelezettségei:  
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a) az egyesület Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a vezető szervek határozatainak 
betartása, illetve betartatása,  
b) az egyesület népszerűsítése, hagyományainak ápolása, 
c) a vállalt vagyoni, illetőleg egyéb kötelezettségeit teljesítse, 
d) sportszerű magatartása rendezvények látogatásakor, az adott terület rendjének betartása, 
e) az egyesület hírnevéhez méltó sportszerű magatartás mind sportegyesületi tevékenységében, 
mind azon kívül (közönség és média felé történő megnyilvánulásokban is). 
/3/ A pártoló tag az egyesület szerveibe nem választhat és tisztség viselésére nem választható. 
 
A tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei 
 
10. § /1/A tiszteletbeli tag jogai:  
a) tanácskozási joggal részt vehet az egyesület Küldöttgyűlésén, rendezvényein, 
b) javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat az egyesület működésével kapcsolatban,  
c) az elnökség által megállapított feltételek mellett részesülhet az egyesület által nyújtott 
kedvezményekben, igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait.  
/2/ A tiszteletbeli tag kötelezettségei:  
a) az egyesület Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a vezető szervek határozatainak 
betartása,  
b) az egyesület népszerűsítése, hagyományainak ápolása, 
c) az egyesület hírnevéhez méltó sportszerű magatartás mind sportegyesületi tevékenységében, 
mind azon kívül (közönség és média felé történő megnyilvánulásokban is) 
d) az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi támogatása. 
/3/) A tiszteletbeli tag az egyesület szerveibe nem választhat és tisztség viselésére nem választható. 
 
 
A SPORTEGYESÜLET SZERVEZETE 
 
11.§ A sportegyesület szervei: 
a/ Küldöttgyűlés 
b/ Elnökség 
c/Felügyelő Bizottság (3 fő) 
d/ Elnök 
e/ Ügyvezető  
 
 
AZ EGYESÜLET KÜLDÖTTGYŰLÉSE 
 
A Küldöttgyűlés összehívása 
 
12. § /1/ Az egyesület döntéshozó szerve a Küldöttgyűlés, amely a küldöttek összességéből áll. 
/2/A Küldöttgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer az Elnökség meghívó közzétételével a 
Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett az egyesület székhelyére, illetve a meghívottak 
létszámára tekintettel Budapest területén külső helyszínre hívja össze.   
/3/ A Küldöttgyűlést akkor is össze kell hívni, ha  
a./ a rendes tagok egyharmada – az ok és a cél megjelölésével – az elnökségnél kezdeményezi, vagy  
b./ az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; vagy 
c./ az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy 
d./ az egyesület céljainak elérése veszélybe került, vagy 
e./ ha a bíróság a küldöttgyűlés összehívását elrendeli. 
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A Küldöttgyűlést az Elnökség az erre irányuló kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napon 
belül köteles összehívni. 
/4/ A meghívónak tartalmaznia kell:  
‒ az Egyesület nevét és székhelyét; 
‒ az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 
‒ az ülés napirendjét.  
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a 
tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A meghívóhoz csatolni kell továbbá az 
írásbeli előterjesztéseket is. 
A meghívóban közölni kell azt az időpontot, amikor a megismételt Küldöttgyűlést meg kell tartani, ha 
az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes. 
/5/ Az Elnökség a Küldöttgyűlés összehívásáról a küldötteket, a részvételre jogosult egyéb 
személyeket és szerveket a meghívónak az egyesület honlapján történő közzététele útján, 
Küldöttgyűlés időpontját legalább 15 nappal megelőzően értesíti.  
/6/ A meghívó közzétételétől számított öt napon belül a küldöttek kérhetik az Elnökségtől a napirend 
kiegészítését, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult 
dönteni. Ha az Elnökség a napirend kiegészítéséről dönt, erről az Elnökség a küldötteket a 
küldöttgyűlés előtt legalább kettő nappal igazolható módon (emailben vagy postai úton) értesíti. 
Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az Elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, a küldöttgyűlés 
a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend 
kiegészítésének tárgyában. 
/7/ Ha a küldöttgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az 
ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés 
megtartásához. 
 
Küldöttválasztás szabályai 
 
13.§ /1/ Az elnökség a Küldöttgyűlés előtt a küldöttgyűlési meghívó kiküldésével egyidejűleg  a 
központi nyilvántartás alapján megállapítja az egyesület taglétszámát, ennek alapján - az arányos 
képviseletet biztosítva – szakosztályonként a küldöttek számát meghatározza. A tagok a küldötteket 
szakosztályonként szervezett küldöttválasztó gyűlésen választják meg, és a küldöttek névsoráról a 
szakosztályvezető köteles az elnökséget tájékoztatni legkésőbb a Küldöttgyűlés előtti 3. napig. 
/2/ A küldöttválasztó gyűléseket az adott szakosztály vezetője köteles megszervezni. A 
küldöttválasztó gyűlések időpontjáról és helyéről a szakosztályvezető köteles valamennyi szakosztályi 
tagot közvetlenül, az adott szakosztályban szokásos módon – elektronikus levél, faliújságon 
közlemény, stb. - legkésőbb a küldöttválasztó gyűlés előtt 5 nappal értesíteni. 
/3/ A küldöttválasztó gyűlés abban az esetben határozatképes, ha azon az adott szakosztályban 
tevékenykedő tagok több mint fele megjelent. Amennyiben a küldöttválasztó gyűlés nem volt 
határozatképes, a megismételt küldöttválasztó gyűlést  ugyanazon a napon, 30 perc elteltével kell 
megismételni az eredetivel azonos napirendi pontokkal. A megismételt küldöttválasztó gyűlés 
kizárólag azon napirendi pontok tekintetében, amelyek az eredeti meghívóban rögzítésre kerültek, a 
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, amennyiben az eredeti meghívóban – a 
távolmaradás következményeire történő figyelmeztetés mellett – a megismételt küldöttválasztó 
gyűlés helye és időpontja is feltüntetésre került.  A küldöttválasztó gyűlésen a küldöttgyűlésnek az 
elnökség által megadott napirendi pontjait ismertetni kell. 
/4/ A küldöttválasztó gyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A 
küldöttválasztó gyűlésen minden szavazásra jogosult tag egy szavazattal rendelkezik 
/5/ Az egyesület működő szakosztályai által történő delegálás szabályai: 

a.) küldött csak rendes tag lehet 
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b.) minden szakosztály saját jogán jogosult 1 fő küldött delegálására 50 fő rendes 
taglétszámig. 

c.) Minden megkezdett további, újabb 50 fő tag esetében további 1 fő küldöttet 
delegálhat a közgyűlésbe. 

d.) Küldött nem lehet az egyesülettel munkaviszonyban, vagy más, 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy,  

 
A Küldöttgyűlés határozatképessége 
 
14. § /1/ A Küldöttgyűlésen szavazati joggal csak a megválasztott küldöttek rendelkeznek. Minden 
szavazásra jogosult küldött egy szavazattal rendelkezik. 
/2/ A szavazati jogot a küldött személyesen gyakorolhatja.  
/3/ A Küldöttgyűlés határozatképes, ha a leadható szavazatok több mint felét képviselő, szavazásra 
jogosult küldött jelen van. 
/4/ A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy küldött valamely ügyben 
nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során 
figyelmen kívül kell hagyni. 
/5/ A határozatképtelenség miatt megismételt küldöttgyűlés a megjelent küldöttek számától 
függetlenül határozatképes az eredeti meghívóban szereplő napirendi pontok tekintetében, feltéve, 
hogy  a meghívó a küldöttgyűlés megismételt jellegét, és a távollét következményeire vonatkozó 
kifejezett tájékoztatást tartalmazza. 
 
A Küldöttgyűlés hatásköre 
 
15. § /1/ A Küldöttgyűlés 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 és éves pénzügyi terv elfogadása; 
e) az éves beszámoló - ezen belül az  elnökségnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének 
– elfogadása,  
f)az előző évi pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számviteli törvény rendelkezéseinek megfelelően 
készített beszámoló elfogadása; 
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) amennyiben jogszabályi előírás folytán könyvvizsgáló választása kötelező, könyvvizsgáló 
megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;  
k) a végelszámoló kijelölése; 
l) az egyesület célkitűzéseinek elfogadása, módosítása 
m) a tiszteletbeli tag megválasztása és a tiszteletbeli tagság visszavonása,  
n) döntés az Elnökség tagjának egyesületi tagsági jogviszonya felmondásáról. 
 
A küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik továbbá mindaz, amit jelen alapszabály vagy jogszabály a 
közgyűlés hatáskörébe utal. 
 
A Küldöttgyűlés menete, határozathozatala 
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16. § /1/ A Küldöttgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is 
megbízhat. A küldöttgyűlés nem nyilvános. 
/2/A Küldöttgyűlés határozatképességét a levezető Elnök állapítja meg. 
/3/ Az ülés megnyitását követően meg kell választani a küldöttgyűlés tisztségviselőit, akik a levezető 
elnök, a jegyzőkönyv-vezető, és a jegyzőkönyv hitelesítők (utóbbiak egyúttal szükség szerint, a titkos 
szavazásoknál mindig szavazatszámláló bizottságot is alkotnak). A küldöttgyűlés a küldöttgyűlés 
tisztségviselőit a jelenlévők egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással választja meg. 
/4/ A Küldöttgyűlés napirendjét – a Küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztását követően – a 
Küldöttgyűlés fogadja el. 
A napirendi pontok sorrendje a Küldöttgyűlés hatékony működése érdekében megváltoztatható. Egy 
napirendi pont tárgyalása egy alkalommal felfüggeszthető legfeljebb 30 napra. 
/5/ A küldöttgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az Elnök, a jegyzőkönyvvezető és két, a 
küldöttgyűlés által megválasztott tag hitelesít. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell  az egyesület nevét, 
székhelyét,  az ülés helyét, idejét, napirendjét, a küldöttgyűlésen történt főbb eseményeket, 
hozzászólások rövid tartalmát, a meghozott határozatokat a szavazati aránnyal. A jegyzőkönyvnek - 
ha a határozatokat nem foglalják külön dokumentumba - tartalmaznia kell a küldöttgyűlésen 
elfogadott határozatok pontos szövegét. 
/6/ A Küldöttgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévő küldöttek szavazatainak 
többségével (a továbbiakban: egyszerű többség) hozza meg. A küldöttgyűlés határozatát titkos 
szavazással hozza meg, ha valamelyik, a szavazati joggal rendelkező küldött ezt indítványozza és a 
küldöttgyűlés egyszerű többséggel hozott határozatával ezt elfogadja. 
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. 
/7/ A jelenlévő szavazásra jogosult küldöttek háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata 
szükséges az egyesület alapszabályának módosításához. 
A szavazati joggal rendelkező küldöttek háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata 
szükséges 
- az egyesület célkitűzéseinek módosításához,  
- az egyesület megszűnésének elhatározásához, 
- elnökségi tag, felügyelő bizottsági tag visszahívásához. 
/8/ Az Elnök és Elnökség tagjainak megválasztása titkos szavazással történik. Megválasztottnak azt a 
személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a 
jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a 
tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. A 
megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz. 
/9/ A küldöttgyűlési határozatokat a határozatok meghozatalát követő nyolc napon belül az egyesület 
honlapján kell közzétenni. 
 
A tisztségviselők megválasztása 
 
17.§ /1/ A küldöttközgyűlés által megválasztott tisztségviselők: 
a/ az elnök 
b/ az elnökség tagjai. 
c./ felügyelő bizottság tagjai 
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/2/ Az elnökség tagjait a küldöttgyűlés legfeljebb öt évre választja. Az elnökség megbízási ideje alatt 
új tagként megválasztott elnökségi tag megbízási ideje az elnökség megbízási idejéhez igazodik 
 
/3/ Vezető tisztségviselő az a nagykorú, büntetlen előéletű személy lehet, akinek cselekvőképességét 
a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták és nem áll eltiltás hatálya alatt. Nem 
lehet vezető tisztségviselő, aki más sportegyesületnél vezető tisztségviselő. 
/4/A tisztségviselők választásának előkészítésével kapcsolatos szabályok:  
a)  a tagok a tisztségviselők személyére tett írásbeli javaslataikat a Küldöttgyűlés időpontját megelőző  
5. napig jogosultak az Elnökség részére eljuttatni.  
b) a jelölt személynek az elnökség megkeresésére írásos nyilatkozatot kell tennie a jogszabályi 
feltételeknek való megfelelésről és a jelölés elfogadásáról, több tisztségre jelölése esetén az 
elfogadás sorrendjéről is, ehhez a nyilatkozathoz a tisztségre megválasztott személy kötve marad;  
c) az elnökség a nyilatkozatok alapján felállítja az előzetesen jelöltek listáját és azt az adott napirendi 
pont keretében a küldöttgyűlés elé terjeszti;  
/5/ A tisztségviselők megválasztására egyebekben az Alapszabály 16, § /8/ bekezdésének 
rendelkezései irányadóak. 
/6/ A vezető tisztségviselők újraválaszthatóak. 
 
A SPORTEGYESÜLET ELNÖKSÉGE 
 
Az Elnökség  
 
18§ /1/ Az Elnökség az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve, amely az egyesület tevékenységét 
két közgyűlés közötti időszakban irányítja.  
/2/ Az Elnökség létszáma 5 fő. Az Elnök és 2 fő elnökségi tag személyére Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata tesz javaslatot. Amennyiben az elnökség tagjainak száma 3 fő alá csökken, 
haladéktalanul össze kell hívni a rendkívüli küldöttgyűlés 
/3/ Az Elnökség tagjai:  
a) az Elnök,  
b) az elnökségi tagok. 
/4/ Az Elnökség tagjainak általános jogai:  
a) az Elnökségi üléseken és az Elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel,  
b) észrevételek, javaslatok tétele az egyesület működésével kapcsolatban,  
c) felvilágosítás kérése az egyesület tevékenységével összefüggő kérdésekben,  
d) javaslattétel Küldöttgyűlés, Elnökségi ülés összehívására 
e) betekintés kaphat mindenről, ami az egyesülettel kapcsolatos, 
/5/ Az Elnökség tagjainak általános kötelezettségei: 
a) megbízás alapján az egyesület képviselete,  
b) az egyesület határozatainak betartása, végrehajtása,  
c) kijelölés alapján folyamatos kapcsolattartás az egyesület tagjaival  
d) beszámolás az Elnökségben vállalt egyéni feladatok végrehajtásáról.  
/6/ Az Elnökségi tagság megszűnik:  
a) a mandátum lejártával,  
b) lemondással,  
c) elhalálozással,  
d) az egyesületből való kizárással,  
e) tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával; 
e) ha a megválasztást követően bármely, jogszabályban előírt kizáró feltétel bekövetkezik.  
 
19.§ Az Elnökség hatásköre 
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/1/ Az Elnökség a Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó kérdések (Alapszabály 15. § /1/ bekezdés) 
kivételével az egyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv.  
2/ Az Elnökség feladata és hatásköre különösen: 
a) a Küldöttgyűlés összehívása, előkészítése és lebonyolítása, az Elnökség által összehívott 
Küldöttgyűlés napirendi pontjainak meghatározása, részvétel a Küldöttgyűlésen és válaszadás az 
egyesülettel kapcsolatos kérdésekre, 
b) az egyesület törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása,  
c) a küldöttgyűlési határozatok végrehajtásának szervezése és a végrehajtás ellenőrzése,  
d) a pénzügyi terv teljesítéséről szóló, valamint a számviteli törvény szerinti beszámolók előkészítése 
és azoknak a küldöttgyűlés elé terjesztése; 
e) az éves költségvetés, pénzügyi terv  elkészíttetése és annak a küldöttgyűlés elé terjesztése; 
f) az egyesületi vagyonkezelés, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a Küldöttgyűlés 
hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása,  ennek keretében 
 - döntés ingatlanvagyon megszerzéséről, megterheléséről, elidegenítéséről, 
 - döntés vagyoni értékű jogokkal kapcsolatos szerződés megkötéséről, 
 - döntés hitel felvételéről 
 - döntés jogi személy alapításáról, abban tagként/tulajdonosként való részvételről, jogi 
személyben fennálló részesedés értékesítéséről, 

- vagyonkezelői jog gyakorlásával kapcsolatos döntések meghozatala, így a vagyonkezelésbe 
vett ingatlanok kezelésére, használatára és hasznosítására vonatkozó döntések; 

- döntés harmadik személyért történő felelősségvállalásról. 
g) az egyesület jogszabály és alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők 
megválasztásának előkészítése, 
h)  a tagfelvételi kérelmek elbírálása, döntés tagsági viszony felmondásáról, illetve tag kizárásáról, a 
tiszteletbeli tagok kivételével,  
i) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte 
esetén a szükséges intézkedések megtétele, 
j) az ügyvezető feletti munkáltatói jogok gyakorlása, 
k) szakosztályok létrehozása, a szakosztályok vezetőinek és tisztségviselőinek 2 évre történő 
megbízása, kinevezése és visszahívása, 
l) a sportági szakszövetségbe való belépés, illetőleg az abból való kilépés elhatározása, 
m) az egyesület működésével kapcsolatos szabályzatok elfogadása, módosítása, hatályon kívül 
helyezése, 
n) a tagdíj meghatározása 
o) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az 
egyesülettel munkaviszonyban áll; 
.  
/3/ Az Elnökség tevékenységéről az egyesület Küldöttgyűlésének tartozik beszámolási 
kötelezettséggel. 
/4/ Az Elnökség – megfelelő fedezet birtokában – dönt a rendkívüli, a költségvetésben nem szereplő, 
valamint az előirányzatokat meghaladó kiadásokról. Előirányzat felhasználási ügyekben dönt a 
költségvetési előirányzatok év közbeni módosításáról, átcsoportosításáról. 
 
Az Elnökség működése, határozathozatala 
 
20. § /1/ Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. Az elnökség üléseit az elnök 
hívja össze. Az Elnökségi ülést össze kell hívni, ha azt két elnökségi tag az ok és a cél megjelölésével 
kéri. 
/2/ Az Elnökség ülései nem nyilvánosak. 
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/3/. Az ülés helyéről, időpontjáról a napirend egyidejű megküldésével 8 nappal korábban értesíteni 
kell az Elnökség tagjait és a meghívottakat. Az elnökség üléseit technikai és hírközlői eszközök útján is 
megtarthatja az ügyrendjében meghatározott részletszabályoknak megfelelően. 
/4/ Az Elnökség határozatképes, ha legalább három tag jelen van. Határozatképtelenség esetén az 
ülést 3 napon belül az eredeti napirendi pontokkal újból össze kell hívni. Az ismételten összehívott 
elnökségi ülés az eredeti napirenden szereplő kérdésekben is csak akkor határozatképes, ha azon 
legalább három elnökségi tag jelen van.  
/5/ Az Elnökség a határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, azzal, hogy 
szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Amennyiben valamely elnökségi tag 
a szavazás előtt kéri, akkor az adott kérdésben az Elnökség névszerinti szavazással dönt. 
/6/ Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a 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 az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony 
alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.  
/7/ Az Elnökségi ülésről jelenléti ívet és jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia 
kell a napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és 
javaslatokat, valamint sorszámozva a hozott határozatokat szavazati arányukkal. A jegyzőkönyvet a 
jegyzőkönyvvezető és a jelen lévő Elnökségi tagok írják alá. A határozatokat az egyesület honlapján 
azok meghozatalát követő 8 napon belül nyilvánosságra kell hozni. 
/8/ Egyebekben az elnökség maga állapítja meg munkatervét és az ügyrendjét. 
 
Az Egyesület elnöke 
 
21. § /1/ Az egyesület elnöke feladatait társadalmi megbízatásként látja el. 
/2/ Az elnök feladatai és hatásköre: 
a./ az egyesület képviselete, 
b./ az elnökség összehívása, az elnökség üléseinek vezetése,  
c./ gondoskodik az elnökségi ülésekkel kapcsolatos dokumentumok elkészítéséről, 
d./ tájékoztatja a hírközlő szerveket az egyesület tevékenységéről, 
e) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az alapszabály, a küldöttgyűlés vagy az elnökség a 
hatáskörébe utal. 
 
Az Ügyvezető  
 
22.§ /1/ Az egyesület napi operatív irányítását— a jogszabályok, szabályzatok, a küldöttgyűlés és az 
elnökség által meghatározott keretek között — az ügyvezető látja el. Az ügyvezetőt az egyesület 
elnöksége választja. Amennyiben az  ügyvezető az egyesülettel munkaviszonyban áll, felette a 
munkáltatói jogokat az elnökség gyakorolja. 
/2/ Az ügyvezető jogosult dönteni mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a küldöttgyűlés 
vagy az elnökség kizárólagos hatáskörébe. 
/3/ Az ügyvezető kialakítja és irányítja az egyesület munkaszervezetét, gyakorolja az egyesület 
munkavállalói felett a munkáltatói jogokat. 
/4/ Az ügyvezető önállóan jogosult az egyesületet képviselni. 
/5/ Az ügyvezető feladata az egyesület szabályszerű gazdálkodásának biztosítása, az ügyvezető 
gondoskodik az egyesület könyveinek szabályszerű vezetéséről. 
/6/ Az ügyvezető gondoskodik az Egyesület pénzügyi és számviteli beszámolójának és 
vagyonkimutatásának elkészítéséről, és az elnökség elé terjeszti; 
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/7/ Az ügyvezető szervezi a Küldöttgyűlés, az elnökség határozatainak végrehajtását;  
/8/ Az ügyvezető gondoskodik az egyesület iratainak  kezeléséről őrzéséről, továbbá a határozatok 
nyilvántartásáról;  
/9/ Az ügyvezető gondoskodik az egyesület nyilvántartásainak továbbá az egyesület tagjainak, 
pártoló és tiszteletbeli tagjainak  a  nyilvántartásáról, 
/10/ az ügyvezető feladat a kapcsolattartás az országos, a területi és a helyi szövetségekkel, 
Önkormányzattal, továbbá  hírközlő szervek tájékoztatása az Egyesület tevékenységéről; 
/11/ Az ügyvezető figyelemmel kíséri az egyesület működését érintő jogszabályokat, biztosítja azok  
végrehajtását, biztosítja a jogszabályok és az egyesület belső szabályzatainak összhangját 
/12 Az ügyvezető utalványozási jogkört gyakorol. 
/13/  Az ügyvezető feladata az Egyesület sportpolitikai és egyéb tevékenységének a szervezése és 
ellenőrzése, a sportegyesület szakmai tevékenységének vezetése és összehangolása a mindenkori 
szakmai munkáért felelős  szakmai igazgatóval együttműködve; 
/14/ Az ügyvezető  feladata a szakosztályok beszámoltatása és tevékenységük értékelésének 
jóváhagyásra az elnökség elé terjesztése. 
/15/ Az ügyvezető ellátja mindazokat az egyéb feladatokat, amelyeket jelen alapszabály, a 
küldöttgyűlés és az elnökség hatáskörébe utal. 
/16/Az ügyvezető tevékenységéről az elnökségnek számol be. 
 
A Felügyelő Bizottság 
 
23. § /1/ Az Egyesület jogszerű működését és gazdálkodását a Küldöttgyűlés által választott Felügyelő 
Bizottság ellenőrzi.  
/2/ A Felügyelő Bizottság tagjaira, a bizottsági tagság keletkezésére és megszűnésére ugyanazok a 
szabályok irányadóak, amelyeket az Alapszabály az egyesületi tisztségviselőkkel kapcsolatban ír elő 
azzal, hogy a felügyelő bizottsági tagok megbízatása a Küldöttgyűlés által meghatározott időre – 
legfeljebb 5 évre – szól. A felügyelő bizottság tagja újraválasztható. A felügyelő bizottsági tagsági 
jogviszony az elfogadással jön létre. 
/3/  A Felügyelő Bizottság tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok: 
A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, akivel szemben 
a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója az 
Egyesület vezető tisztségviselője. 
/4/ A Felügyelő Bizottság létszáma három fő, tagjai sorából Elnökét maga választja meg. Amennyiben 
a Felügyelő Bizottság létszáma három fő alá csökken, úgy a létszám helyreállítására Küldöttgyűlést 
kell összehívni.  
/5/ A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.  
/6/ A felügyelő bizottság tagjait az Elnökségi ülésekről, valamint a távollétükben meghozott 
valamennyi határozatról és döntésről értesíteni kell. 
/7/ A felügyelő bizottság köteles az Elnökséget, illetve szükség esetén a Küldöttgyűlést tájékoztatni és 
annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy  
a) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként 
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek 
elhárítása, illetve enyhítése az Elnökség, vagy a Közgyűlés döntését teszi szükségessé; 
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
/8/ A felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül – az Elnökséget, 
illetve szükség esetén a Küldöttgyűlést össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az 
Elnökség, illetve szükség szerint a Küldöttgyűlés összehívására a felügyelő bizottság is jogosult. 
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/9/ Ha a Küldöttgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem 
teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó 
szervet.  
/10/ A felügyelő bizottság működése: 
A felügyelő bizottság testületként jár el, üléseit szükség szerint, de legalább évente négyszer hívja 
össze. A felügyelő bizottság határozatképes, ha azon mindhárom tag jelen van, határozatát egyszerű 
szótöbbséggel hozza. Minden tag egy szavazattal rendelkezik.   
A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő 
bizottság elnökét és két tagját e minőségében az Elnökség tagjai/vezető tisztségviselők nem 
utasíthatják.  
A felügyelő bizottság üléseit az elnöke hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél 
megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem 
kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc 
napon belüli időpontra történő összehívásáról. 
Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 
A felügyelő bizottság az üléseiről jegyzőkönyvet készít, a döntéseit határozatba foglalja, melyeket 
minden tag aláír. A jegyzőkönyvek és a határozatok példányainak irattárazása az elnök feladatkörébe 
tartozik. 
/11/ A felügyelő bizottság hatásköre: 
- az Egyesület jogszerű működésének és gazdálkodásának ellenőrzése, amelyről éves ellenőrzést 
készít, amelyet a Küldöttgyűlésnek köteles benyújtani, 
- az Egyesület működésének éves ellenőrzéséről jelentés készítése, 
- az Egyesület tisztségviselőitől jelentést, az Egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy 
felvilágosítást kérhet, az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja, 
- a könyvelési módnak megfelelő éves zárást a felügyelő bizottság Elnöke ellenjegyzi, 
- a Küldöttgyűlés elé kerülő valamennyi fontosabb előterjesztést, jelentést, továbbá a mérleget, 
vagyonkimutatást,  éves munkatervet a felügyelő bizottság megvizsgálja, a vizsgálat eredményéről a 
felügyelő bizottság elnöke írásos beszámolót készít a Küldöttgyűlésnek. A pénzügyi és számviteli 
beszámoló, a pénzügyi terv és éves költségvetés elfogadásáról a Küldöttgyűlés a felügyelő bizottság 
beszámolóinak ismeretében határoz. 
 
A szakosztályok 
 
24. § /1/ A sportegyesület szervezetében sportáganként szakosztályok működnek.  
/2/ A szakosztályok feladata: 
a/ a szakosztályba tartozó sportolókkal kapcsolatos oktató-nevelő munka ellátása, 
b/ a sportághoz tartozó tagok foglalkoztatásának megszervezése, illetőleg a versenyeken, 
mérkőzéseken való részvétel szervezése, tevékenységük fejlesztése, versenyek és bajnokságok 
lebonyolítása, 
c/ az ügyvezető megbízása alapján a sportegyesület képviselete az országos, illetőleg területi és helyi 
sportági szakszövetségekben, kapcsolattartás ezekkel, 
d/ a sportág utánpótlás-nevelésének megszervezése, 
e/ a sportegyesületi célok megvalósításának elősegítése, 
f/ a szakosztály tagjainak nyilvántartása, az egyesületi tagdíjak tanfolyamdíjak beszedése és 
elszámolása, 
g/ a szakosztályi költségvetésével kapcsolatos pénzügyi, számviteli feladatok 
előkészítése,javaslattétel a szakosztály éves költségvetésére, 
h/ a szakosztály hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása, 
i/ A szakosztályok közreműködnek az ifjúsági és a lakosság szabadidősportjával összefüggő 
sportegyesületi feladatok meghatározásában és ellátásában, 
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j/ az elnökség által jóváhagyott egyesületi házirend, valamint a szervezeti és működési szabályzat 
(SZMSZ) betartása, betartatása, 
k/ a mindenkori sportegyesületi adatlap tagokkal és tanfolyamon résztvevőkkel történő kitöltése és 
meghatározott időn belüli leadása. 
/2/ A szakosztályokat a szakosztályvezetők irányítják, akiket az ügyvezető nevez ki. A szakosztályok  
az ügyvezetéssel és az elnökséggel együttműködnek, az elnök, az elnökség és az ügyvezető döntései 
alapján végzik tevékenységüket 
 
 
A SPORTEGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA 
 
25. § /1/ Az egyesület az elnökség által jóváhagyott éves költségvetés alapján az alapszabályban 
meghatározott célok megvalósítása érdekében gazdálkodik. 
/2/ Az egyesület az alapszabályban meghatározott célok szerinti tevékenységet (a továbbiakban: célja 
szerinti tevékenység) folytat és kiegészítő tevékenységként vállalkozási tevékenységet is végezhet. 
/3/ Az egyesület bevételei: 
a/ a célja szerinti tevékenység bevétele (tagdíjak, céltámogatások stb.),  
b/ a vállalkozási tevékenység bevétele. 
/4/ A sportegyesület költségei (kiadásai): 
a/ célja szerinti tevékenység közvetlen költségei, 
b/ vállalkozási tevékenység közvetlen költségei, 
c/ egyéb közvetett (a cél szerinti és a vállalkozási tevékenység arányában megosztandó) költségek 
(kiadások). 
/5/ Az egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. A 
sportegyesület tagjai a tartozásaiért - a befizetett tagdíjon túlmenően - saját vagyonukkal nem 
felelnek. 
/6/ A sportegyesület a tevékenységi célja szerinti gazdálkodását, valamint gazdaságivállalkozási 
tevékenységét és az abból származó eredmény megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodó 
tevékenységéről szóló vonatkozó jogszabályok alapján végzi. 
A vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében azokat nem veszélyeztetve 
végez (vállalkozási tevékenység: a jövedelem — és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező 
gazdasági tevékenység, ide nem értve a bevétellel járó cél szerinti tevékenységet, valamint a 
közhasznú tevékenységhez nyújtott támogatást) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja 
fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. 
/7/ Az egyesület csak kiegészítő tevékenység keretében szerezheti meg sportlétesítmény 
tulajdonjogát, vagyonkezelői jogát folytathat sporttevékenységével összefiiggő kereskedelmi 
tevékenységet vagy hasznosíthatja az ezzel kapcsolatos vagyoni értékű jogokat, illetve végezhet 
sporttal össze nem függő tevékenységet. 
 
Tagdíj 
 
26. § /1/ A tagdíj az egyesület alapvető bevétele. 
/2/A tagdíjfizetés rendjét és mértékét az elnökség határozza meg.  
/3/ Az újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj időarányosan 
számított összegét köteles az egyesület részére megfizetni a vonatkozó elnökségi határozatnak 
megfelelően. 
 
Helytállás az egyesület tartozásaiért 
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27. § /1/ Az egyesület kötelezettségeiért saját vagyonával köteles helytállni, az egyesület tagja az 
egyesület tartozásaiért nem felel. 
/2/ Ha az egyesület tagja korlátolt felelősségével visszaélt, és emiatt az egyesület jogutód nélküli 
megszűnésekor kielégítetlen hitelezői követelések maradtak fenn, e tartozásokért a tag korlátlanul 
köteles helytállni.  
 
Az Egyesület határozatainak bírósági felülvizsgálata 
 
28.§ /1/ Az Egyesület bármely tagja, vezető tisztségviselője és a Felügyelő Bizottság tagja kérheti a 
bíróságtól a Küldöttgyűlés, vagy az Egyesület egyéb szervei által hozott határozat hatályon kívül 
helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a jelen Alapszabályba ütközik. A határozat hatályon 
kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül lehet keresetet indítani az 
Egyesület ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást 
szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per 
nem indítható. Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával 
hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat 
mellett. Ha a határozatot az Egyesület vezető tisztségviselője támadja meg, és az Egyesületnek nincs 
más olyan vezető tisztségviselője, aki az Egyesület képviseletét elláthatná, a perben az Egyesületet a 
Felügyelő Bizottság által kijelölt felügyelő bizottsági tag képviseli. Ha a Felügyelő Bizottság 
valamennyi tagja felperesként perben áll, a bíróság az Egyesület perbeli képviseletére ügygondnokot 
rendel ki.  
/2/ A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására 
halasztó hatálya nincs. A bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a határozat végrehajtását 
felfüggesztheti. A felfüggesztést elrendelő végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. A perben bírósági 
meghagyás nem bocsátható ki. 
/3/ Ha a határozat jogszabályt sért vagy az Alapszabályba ütközik, a bíróság a határozatot hatályon 
kívül helyezi és szükség esetén új határozat meghozatalát rendeli el. A határozat hatályon kívül 
helyezését kimondó bírósági ítélet hatálya a határozat felülvizsgálatának kezdeményezésére jogosult, 
de perben nem álló más személyekre is kiterjed. Ha a jogszabálysértés vagy az Alapszabályba ütközés 
nem jelentős és nem veszélyezteti a jogi személy jogszerű működését, a bíróság a jogsértés tényét 
állapítja meg. 
 
Az Egyesület megszűnése 
 
29. § /1/  Az Egyesület megszűnik, ha  
a) döntéshozó szerve a jogutód nélküli megszűnésről határoz,  
b) döntéshozó szerve a jogutóddal történő megszűnésről határoz (egyesülés, szétválás), 
c) a bíróság megszünteti, 
d) az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált és új 
célt nem határoz meg, 
e) az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a 10 főt,  
és az egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a 
bíróság a nyilvántartásból törli. 
/2/ Az egyesület megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról az egyesületi vagyon a hitelezők 
kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium költségvetésében az utánpótlás-nevelés támogatására kell fordítani. 
/4/ Az egyesületnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a MOB igazolja, 
hogy az egyesület az állami sportcélú támogatás felhasználásával az Stv-ben, valamint az 
államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elszámolt, vagy 
azt, hogy az egyesület állami sportcélú támogatásban nem részesült. 
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Záró rendelkezések 
 
30.§ /1/ Az egyesület működését, az Elnökség, a tisztségviselők és az egyesület egyéb szerveinek 
feladatait és működését érintő – az Alapszabályban nem szabályozott – kérdéseket az egyesület 
szervezeti és működési szabályzata határozza meg. A szervezeti és működési szabályzat nem állhat 
ellentétben az Alapszabállyal. 
 
Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú szervezetek jogállásáról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a sportról szóló 2004. évi I. 
törvény rendelkezései az irányadóak. 
 
Budapest, 2016. szeptember 22. 
 
 
 
        Csákvári László 
 
 

A fentiek szerinti alapszabályt az Egyesület 2016. szeptember 22-én tartott közgyűlésén 
hozott határozatok alapján foglaltam egységes szerkezetbe. Az Egyesület fentiek szerint 
egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya megfelel az Egyesület hatályos létesítő okirata 
tartalmának. Az egyesület alapszabálya nem tartalmaz a 2013. évi V. tv. kógens 
rendelkezéseivel ellentétes előírást. Ellenjegyzem: 

 
Budapest, 2016. szeptember 22. 
 
 

dr. Kósik Tamás ügyvéd 
Kósik Ügyvédi Iroda 

1142 Budapest, Mexikói út 45/a. 
Kamarai nyilvántartási szám: 13830 
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III. Kerületi Torna és Vívó Egylet 
2016. szeptember 22-ig elfogadott változásokkal  

egységes szerkezetbe foglalt 
 

ALAPSZABÁLYA 
 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  
 

1. § /1/ A III. Kerületi Torna és Vívó Egylet (a továbbiakban: egyesület) a tagok által határozatlan 
időre, a jelen Alapszabályban meghatározott célok megvalósítása érdekében önkéntesen létrehozott, 
demokratikus önkormányzattal rendelkező szervezet. 
/2/ Az egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) alapján létrehozott, a sportról szóló 2004. év I. 
törvény (a továbbiakban: Stv.) 16-17.§-aiban foglalt rendelkezések alapján sportegyesületként 
működő szervezet.  
/3/ Az egyesületet a Fővárosi Törvényszék a Stv. 16. § (3) bekezdése értelmében, a civil szervezetek 
bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 
(a továbbiakban: Cnytv.) 4. §  c) pontja alapján tartja nyilván 01-02-0008960 nyilvántartási szám alatt. 
 
2.§ /1/ Az egyesület neve:    III. Kerületi Torna és Vívó Egylet 
Az egyesület rövidített neve:    III. Ker. TVE 
/2/ A sportegyesület székhelye:   1037 Budapest, Kalap u. 1. 
/3/ A sportegyesület alapításának éve:   2000. 
/4/ A sportegyesület működési területe:  Magyarország 
/5/ A sportegyesület színe:    kék - fehér 
/6/ A sportegyesület jelvénye:   fehér alapon kék kör szegéllyel, „III. Kerületi TVE 

1887.” felirat, babérlevél díszítéssel. 
/7/ Az egyesület honlapja   www.tve1887.hu 
 
3. § /1/ Az egyesület tagja az általa működtetett sportágakban létrehozott országos sportági 
szakszövetségeknek, illetőleg ezek területi és helyi szövetségeinek, továbbá tagja lehet a sport 
területén működő érdekvédelmi szervezeteknek. 
/2/ Az egyesület az /1/ bekezdés szerinti szövetségek alapszabályát és egyéb szabályzatait magára 
nézve kötelezőnek ismeri el. 
/3/ A jelen alapszabály 1. sz. melléklete tartalmazza azon sportágak felsorolását, melyet az egyesület 
tagjai a jelen alapszabály elfogadásának időpontjában az elnökség döntése alapján, külön álló 
szakosztályok keretén belül végeznek. 
 
 
A SPORTEGYESÜLET FELÜGYELETE 
 
4.§ /1/ Az egyesületet a Fővárosi Törvényszék tartja nyilván. 
/2/ Az egyesület feletti általános törvényességi felügyeletet az egyesületet nyilvántartó bíróság 
látja el. 
 
 
A SPORTEGYESÜLET CÉLJA, TEVÉKENYSÉGE 
 

[KT1] megjegyzést írt: 2011. dec. 11-i Eredeti Alapszabály 
(EASZ) 2. § §(1) 

[KT2] megjegyzést írt: EASZ 2. § (2)-(6) 

[KT3] megjegyzést írt: EASZ 3. §  (1)-(3) 
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5.§ /1/ Az egyesület célja: 
a/ tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása,  minőségi 
sporteredmények elérése, mindezek feltételeinek megteremtése és fejlesztése, 
b/ a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, 
c/ az állampolgárok részére a sportolási és testedzési lehetőségek biztosítása, 
d/ a sportegyesület működési területén található nevelési- oktatási intézmények tanulóinak 
(hallgatóinak) a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának 
segítése, 
e/ hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése, fenntartása, 
f/ együttműködés kialakítása a baráti körökkel, szurkolóival, szimpatizánsaival, 
g/ együttműködés kialakítása utánpótlás bázisokkal, iskolákkal, 
h/ amatőr- valamint szabadidős sporttevékenysége keretében roma-közösségek és fogyatékkal 
élők érdekeinek segítése, 
/2/ Az Egyesület tevékenysége: 
-  az egyesületi célok megvalósítása érdekében sportáganként szakosztályok létrehozása és 
működtetése, a sportágak működési feltételeinek biztosítása, 
-  az egyesületi tevékenység fejlesztési célkitűzéseinek meghatározása és gondoskodás a 
megvalósításukról,  
-  hazai és nemzetközi sportesemények, mérkőzések, versenyek megrendezése, a szövetségek, 
valamint más sportegyesületek által megrendezett sporteseményeken, bajnokságokon és 
versenyeken való részvétel, 
- az egyesületben tagsági viszonnyal rendelkező sportolók sportbeli képzése, korszerű 
felkészülésének biztosítása, 
-  a működtetett sportágak utánpótlásának nevelése, az utánpótlás bázis szélesítése, 
együttműködés kialakítása bázisiskolákkal, diák- és tömegsport egyesületekkel, különös tekintettel az 
egyesület vagyonkezelésében lévő sportpályák fekvése szerinti kerületek lakossága sportolásának és 
élsportjának elősegítése, fejlesztése, 
- az egyesületben folyó testnevelési és sporttevékenység eredményes megvalósítása és 
fejlesztése érdekében társadalmi aktívahálózat kialakítása és szervezése, 
-  az egyesületi élet alapjait képező öntevékeny közösségi élet kibontakozásának elősegítése, a 
tagok nevelése, klubhűségük kialakítása, az egyesület hagyományainak ápolása, 
-  a tervszerű működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése és biztosítása, 
-  az egyesület lehetőségeivel összhangban a tehetséges fiatal sportolók továbbtanulásának 
elősegítése és támogatása, 
-  az egyesület lehetőségeivel összhangban fogyatékkal élők segítése, 
-  az egyesület lehetőségeivel összhangban roma-közösségek érdekében tevékenység végzése, 
- tisztességes játék (Fair Play) szellemében való versenyzés támogatása, 
- a sportmozgalomban ható káros jelenségek – elsősorban a meg nem engedett 
teljesítményfokozó szerek, készítmények és módszerek alkalmazása – elleni fellépés a hatályos 
magyar jogszabályoknak, a NOB és a WADA szabályainak, elveinek figyelembevételével; 
-  a sportlétesítmények használata, illetve működtetése,  
- az egyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítása. 

Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében - a jogszabályokban meghatározott körben - 
nemzetközi tevékenységet is folytathat. 
/3/ Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében - megállapodás alapján — szoros kapcsolatot tart 
a kormányzati szervekkel, valamint mindazokkal az állami, Önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó 
szervezetekkel, amelyek támogatásukkal elősegítik azok megvalósulását, és részt vállalnak az 
egyesület működési feltételeinek biztosításában és fejlesztésében. 
/4/ Az egyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek megteremtése érdekében kizárólag 
másodlagosan, kiegészítő tevékenységként gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági 

[KT4] megjegyzést írt: EASZ 5. § (1) 

[KT5] megjegyzést írt: EASZ 6. §  

[KT6] megjegyzést írt: EASZ 5- § (2)-(4) 
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társaságot létesíthet, illetőleg ilyenbe tagként beléphet. A sportlétesítmények használata, illetve 
működtetése - e rendelkezés alkalmazásában - a sportegyesület alaptevékenységének minősül. 
 
Az egyesület tagjai 
 
6.§ /1/ Az egyesület tagjai - a tagokat megillető jogok és az őket terhelő kötelezettségek 
terjedelme alapján lehetnek: 
a/ rendes tagok (természetes személy), 
b/ pártoló tagok, 
c/ tiszteletbeli tagok. 
/2/ Az egyesület rendes tagja lehet az a természetes személy, aki belépési nyilatkozatában a 
sportegyesület alapszabályát elfogadja, a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését 
vállalja és az előírt arányos — az elnökség által meghatározott mértékű és rendszerességű - tagdíjat 
megfizette. Tagfelvételét kérheti az egyesülettel szerződéses viszonyban lévő természetes személy. 
/3/ Az egyesületbe pártoló tagként az vehető fel, aki a sportegyesület célkitűzéseit erkölcsileg és 
anyagilag támogatja. 
/4/ Az egyesületbe tiszteletbeli tagként az vehető fel, aki a sport- és utánpótlás nevelés és/vagy a 
sportegyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével a sportegyesület célkitűzéseit 
elsősorban erkölcsileg támogatja. Tiszteletbeli tag választására az Elnökség javaslatára kizárólag a 
Közgyűlés jogosult. 
/5/ Az egyesület pártoló vagy tiszteletbeli tagja természetes és jogi személy lehet. 
/6/ Kiskorú személy az egyesületbe tagként a törvényes képviselő hozzájárulásával vehető fel. 
 
A tagsági viszony keletkezése és megszűnése 
 
7.§ /1/ A sportegyesületbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes. 
/2/ A sportegyesületi tagság felvétellel keletkezik és 
a/ kilépéssel, 
b/ kizárással, 
c./ a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével 
szűnik meg. 
/3/ A rendes és a pártoló tag felvétele kérdésében az egyesület elnöksége határoz, az illetékes 
szakosztályvezető és az ügyvezető elnök javaslata alapján. A „tiszteletbeli tag" felvételéről az 
elnökség javaslatára a közgyűlés dönt. 
/4/ A kilépési szándékot az Elnöknek kell írásban bejelenteni. A tag kilépettnek tekintendő a kilépő 
nyilatkozata Egyesület általi kézhezvételének napjával; 
/5/ Az Elnökség kizárhatja az Egyesület tagjai közül azt a tagot, aki  
- jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő 
magatartást tanusít; vagy 
- három hónapon keresztül az elnökség által igazolható módon megküldött, legalább 15 napos 
teljesítési határidőt tartalmazó írásbeli felszólítása ellenére elmaradt a tagdíj megfizetésével. Az 
írásbeli felszólításban figyelmeztetni kell a tagot a tagdíjfizetés elmulasztásának 
jogkövetkezményeire. 
 
A kizárási eljárást első fokon az Elnökség folytatja le. Az eljárás megindítását bármely tag írásban 
kezdeményezheti. Az eljárás alá vont taggal az eljárás megindítását és az ellene felhozott okokat, 
annak bizonyítékait írásban közölni kell és legalább tizenöt napos határidő biztosításával lehetőséget 
kell biztosítani a tag számára, hogy védekezését és bizonyítékait előadja. A taggal az Elnökség kizáró 
határozatát írásban közölni kell. A tag kizárását kimondó határozatot indokolással kell ellátni. Az 

[KT7] megjegyzést írt: EASZ 5. § (5) utolsó mondat 

[KT8] megjegyzést írt: EASZ 7. § (1)-(4) 

[KT9] megjegyzést írt: EASZ  7. § (6) 

[KT10] megjegyzést írt: EASZ 8. § (1), (2) a./ és c./ 
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indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a 
jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást Az Elnökség tagjainak kizárási ügyében a Közgyűlés dönt. 
 
A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen, annak kézhezvételét követő tizenöt napon belül 
az Egyesület Küldöttgyűléséhez fellebbezéssel élhet. Az Elnökség kizárt tagja a Küldöttgyűlés kizáró 
határozata ellen az általános szabályok szerint bírósághoz fordulhat. 
/6/ A tag halálát halotti anyakönyvi kivonattal, jogutód nélküli megszűnését bíróság jogerős 
határozatával kell igazolni. 
 
A tagok jogai és kötelezettségei 
 
8. § /1/ A rendes tag jogai:  
a) az egyesület rendes tagja szakosztályában küldöttnek választható,  
b) az egyesület rendes tagja - ha a törvényes feltételek fennállnak - tisztségviselőnek választható,  
c) részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein,   
d) tanácskozási és javaslattételi joggal rendelkezik az egyesület működésével kapcsolatban, 
felvilágosítást kérhet az egyesület, illetve a szakosztály tevékenységéről, amely felvilágosítás kérésre 
az elnökség vagy a szakosztály illetékes szerve 30 napon belül írásban köteles válaszolni, 
e) kérheti a bíróságtól a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül az egyesület valamely szervének 
jogszabálysértő vagy az alapszabály rendelkezéseibe ütköző határozata hatályon kívül helyezését, 
f) az egyesület elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehet az egyesületi bizottságok, 
illetve az általa választott szakosztályok munkájában, az edzéseken és a versenyeken, 
g) részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben, használhatja az egyesület 
létesítményeit, sportszereit, felszereléseit, igénybe veheti az egyesület szakembereinek segítségét, 
h) az egyesületben eltöltött, az Elnökség által meghatározott időtartam vagy kimagasló 
sporteredményei alapján megkaphatja és viselheti az egyesület elnöksége által alapított címeket és 
jelvényeket. 
/2/ A rendes tag kötelezettségei:  
a) az egyesület Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a vezető szervek határozatainak 
betartása,  
b) sporttevékenységet folytató tag esetén az irányításával megbízott edző utasításainak betartása, a 
maximális sportteljesítmény eléréséhez szükséges követelmények teljesítése, részvétel és 
fegyelmezett magatartás az edzéseken, versenyeken és mérkőzéseken, a hazai és nemzetközi 
versenyekre való lelkiismeretes felkészülés, azokon a legjobb tudása szerinti szereplés, 
doppingmentes, drogmentes felkészülés és versenyzés, 
c) az egyesület által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése,  
d) az egyesület hírnevéhez méltó, sportszerű magatartás tanúsítása mind egyesületi 
tevékenységében, mind azon kívül (közönség és a média felé történő megnyilvánulásokban is),  
d) a tagdíj megfizetése,  
e) az egyesület vagyonának megóvása, létesítményeinek költség-hatékony használata.  
 
A pártoló tag jogai és kötelezettségei 
 
9. § /1/ A pártoló tag jogai:  
a) személyesen – jogi személy képviselője útján – tanácskozási joggal részt vehet az egyesület 
Küldöttgyűlésén, rendezvényein,  
b) javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat az egyesület működésével kapcsolatban,  
c) külön megállapodás alapján – az általa vállalt hozzájárulással arányosan – részesülhet az egyesület 
által nyújtott kedvezményekben, igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait.  
/2/ A pártoló tag kötelezettségei:  

[KT11] megjegyzést írt: EASZ 9. § (1) b./ 

[KT12] megjegyzést írt: EASZ 9. § (1) i./ 

[KT13] megjegyzést írt: EASZ 9. § (1) f./ 

[KT14] megjegyzést írt: EASZ 9. § (1) g./ 

[KT15] megjegyzést írt: EASZ 9. § (1) h./ 

[KT16] megjegyzést írt: EASZ 9. § (2) a./ 

[KT17] megjegyzést írt: EASZ 9. § (2) b./ 

[KT18] megjegyzést írt: EASZ 9. § (2) e./ 

[KT19] megjegyzést írt: EASZ ). § (2) i./ 

[KT20] megjegyzést írt: EASZ ). § (2) c./ 

[KT21] megjegyzést írt: EASZ 9. § (2) d:6 

[KT22] megjegyzést írt: EASZ 9. § (2) f./ 

[KT23] megjegyzést írt: EASZ 9. § (2) g./ 

[KT24] megjegyzést írt: EASZ 10. § (1) a./ 

[KT25] megjegyzést írt: EASZ 10. § (1) a./ 

[KT26] megjegyzést írt: EASZ 10. § (1) d./ 
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a) az egyesület Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a vezető szervek határozatainak 
betartása, illetve betartatása,  
b) az egyesület népszerűsítése, hagyományainak ápolása, 
c) a vállalt vagyoni, illetőleg egyéb kötelezettségeit teljesítse, 
d) sportszerű magatartása rendezvények látogatásakor, az adott terület rendjének betartása, 
e) az egyesület hírnevéhez méltó sportszerű magatartás mind sportegyesületi tevékenységében, 
mind azon kívül (közönség és média felé történő megnyilvánulásokban is). 
/3/ A pártoló tag az egyesület szerveibe nem választhat és tisztség viselésére nem választható. 
 
A tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei 
 
10. § /1/A tiszteletbeli tag jogai:  
a) tanácskozási joggal részt vehet az egyesület Küldöttgyűlésén, rendezvényein, 
b) javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat az egyesület működésével kapcsolatban,  
c) az elnökség által megállapított feltételek mellett részesülhet az egyesület által nyújtott 
kedvezményekben, igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait.  
/2/ A tiszteletbeli tag kötelezettségei:  
a) az egyesület Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a vezető szervek határozatainak 
betartása,  
b) az egyesület népszerűsítése, hagyományainak ápolása, 
c) az egyesület hírnevéhez méltó sportszerű magatartás mind sportegyesületi tevékenységében, 
mind azon kívül (közönség és média felé történő megnyilvánulásokban is) 
d) az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi támogatása. 
/3/) A tiszteletbeli tag az egyesület szerveibe nem választhat és tisztség viselésére nem választható. 
 
 
A SPORTEGYESÜLET SZERVEZETE 
 
11.§ A sportegyesület szervei: 
a/ Küldöttgyűlés 
b/ Elnökség 
c/Felügyelő Bizottság (3 fő) 
d/ Elnök 
e/ Ügyvezető  
 
 
AZ EGYESÜLET KÜLDÖTTGYŰLÉSE 
 
A Küldöttgyűlés összehívása 
 
12. § /1/ Az egyesület döntéshozó szerve a Küldöttgyűlés, amely a küldöttek összességéből áll. 
/2/A Küldöttgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer az Elnökség meghívó közzétételével a 
Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett az egyesület székhelyére, illetve a meghívottak 
létszámára tekintettel Budapest területén külső helyszínre hívja össze.   
/3/ A Küldöttgyűlést akkor is össze kell hívni, ha  
a./ a rendes tagok egyharmada – az ok és a cél megjelölésével – az elnökségnél kezdeményezi, vagy  
b./ az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; vagy 
c./ az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy 
d./ az egyesület céljainak elérése veszélybe került, vagy 
e./ ha a bíróság a küldöttgyűlés összehívását elrendeli. 

[KT27] megjegyzést írt: EASZ 10. § (2) A./ 

[KT28] megjegyzést írt: EASZ 10. § (2) b./ 

[KT29] megjegyzést írt: EASZ 10. § (2) d./ 

[KT30] megjegyzést írt: EASZ 10. § (2) c./ 

[KT31] megjegyzést írt: EASZ 10. § (2) e./  

[KT32] megjegyzést írt: EASZ 11.§ (1) a./ 

[KT33] megjegyzést írt: EASZ 11. § (1) b./ 

[KT34] megjegyzést írt: EASZ 11. § (1) c./ 

[KT35] megjegyzést írt: EASZ 11. § (2) a./ 

[KT36] megjegyzést írt: EASZ 11. § (2) b./ 

[KT37] megjegyzést írt: EASZ 11. § (2) c./ 

[KT38] megjegyzést írt: EASZ 11. § (2) d./ 

[KT39] megjegyzést írt: EASZ 12. § c./ 
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A Küldöttgyűlést az Elnökség az erre irányuló kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napon 
belül köteles összehívni. 
/4/ A meghívónak tartalmaznia kell:  
‒ az Egyesület nevét és székhelyét; 
‒ az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 
‒ az ülés napirendjét.  
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a 
tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A meghívóhoz csatolni kell továbbá az 
írásbeli előterjesztéseket is. 
A meghívóban közölni kell azt az időpontot, amikor a megismételt Küldöttgyűlést meg kell tartani, ha 
az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes. 
/5/ Az Elnökség a Küldöttgyűlés összehívásáról a küldötteket, a részvételre jogosult egyéb 
személyeket és szerveket a meghívónak az egyesület honlapján történő közzététele útján, 
Küldöttgyűlés időpontját legalább 15 nappal megelőzően értesíti.  
/6/ A meghívó közzétételétől számított öt napon belül a küldöttek kérhetik az Elnökségtől a napirend 
kiegészítését, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult 
dönteni. Ha az Elnökség a napirend kiegészítéséről dönt, erről az Elnökség a küldötteket a 
küldöttgyűlés előtt legalább kettő nappal igazolható módon (emailben vagy postai úton) értesíti. 
Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az Elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, a küldöttgyűlés 
a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend 
kiegészítésének tárgyában. 
/7/ Ha a küldöttgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az 
ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés 
megtartásához. 
 
Küldöttválasztás szabályai 
 
13.§ /1/ Az elnökség a Küldöttgyűlés előtt a küldöttgyűlési meghívó kiküldésével egyidejűleg  a 
központi nyilvántartás alapján megállapítja az egyesület taglétszámát, ennek alapján - az arányos 
képviseletet biztosítva – szakosztályonként a küldöttek számát meghatározza. A tagok a küldötteket 
szakosztályonként szervezett küldöttválasztó gyűlésen választják meg, és a küldöttek névsoráról a 
szakosztályvezető köteles az elnökséget tájékoztatni legkésőbb a Küldöttgyűlés előtti 3. napig. 
/2/ A küldöttválasztó gyűléseket az adott szakosztály vezetője köteles megszervezni. A 
küldöttválasztó gyűlések időpontjáról és helyéről a szakosztályvezető köteles valamennyi szakosztályi 
tagot közvetlenül, az adott szakosztályban szokásos módon – elektronikus levél, faliújságon 
közlemény, stb. - legkésőbb a küldöttválasztó gyűlés előtt 5 nappal értesíteni. 
/3/ A küldöttválasztó gyűlés abban az esetben határozatképes, ha azon az adott szakosztályban 
tevékenykedő tagok több mint fele megjelent. Amennyiben a küldöttválasztó gyűlés nem volt 
határozatképes, a megismételt küldöttválasztó gyűlést  ugyanazon a napon, 30 perc elteltével kell 
megismételni az eredetivel azonos napirendi pontokkal. A megismételt küldöttválasztó gyűlés 
kizárólag azon napirendi pontok tekintetében, amelyek az eredeti meghívóban rögzítésre kerültek, a 
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, amennyiben az eredeti meghívóban – a 
távolmaradás következményeire történő figyelmeztetés mellett – a megismételt küldöttválasztó 
gyűlés helye és időpontja is feltüntetésre került.  A küldöttválasztó gyűlésen a küldöttgyűlésnek az 
elnökség által megadott napirendi pontjait ismertetni kell. 
/4/ A küldöttválasztó gyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A 
küldöttválasztó gyűlésen minden szavazásra jogosult tag egy szavazattal rendelkezik 
/5/ Az egyesület működő szakosztályai által történő delegálás szabályai: 

a.) küldött csak rendes tag lehet 
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b.) minden szakosztály saját jogán jogosult 1 fő küldött delegálására 50 fő rendes 
taglétszámig. 

c.) Minden megkezdett további, újabb 50 fő tag esetében további 1 fő küldöttet 
delegálhat a közgyűlésbe. 

d.) Küldött nem lehet az egyesülettel munkaviszonyban, vagy más, 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy,  

 
A Küldöttgyűlés határozatképessége 
 
14. § /1/ A Küldöttgyűlésen szavazati joggal csak a megválasztott küldöttek rendelkeznek. Minden 
szavazásra jogosult küldött egy szavazattal rendelkezik. 
/2/ A szavazati jogot a küldött személyesen gyakorolhatja.  
/3/ A Küldöttgyűlés határozatképes, ha a leadható szavazatok több mint felét képviselő, szavazásra 
jogosult küldött jelen van. 
/4/ A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy küldött valamely ügyben 
nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során 
figyelmen kívül kell hagyni. 
/5/ A határozatképtelenség miatt megismételt küldöttgyűlés a megjelent küldöttek számától 
függetlenül határozatképes az eredeti meghívóban szereplő napirendi pontok tekintetében, feltéve, 
hogy  a meghívó a küldöttgyűlés megismételt jellegét, és a távollét következményeire vonatkozó 
kifejezett tájékoztatást tartalmazza. 
 
A Küldöttgyűlés hatásköre 
 
15. § /1/ A Küldöttgyűlés 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 és éves pénzügyi terv elfogadása; 
e) az éves beszámoló - ezen belül az  elnökségnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének 
– elfogadása,  
f)az előző évi pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számviteli törvény rendelkezéseinek megfelelően 
készített beszámoló elfogadása; 
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) amennyiben jogszabályi előírás folytán könyvvizsgáló választása kötelező, könyvvizsgáló 
megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;  
k) a végelszámoló kijelölése; 
l) az egyesület célkitűzéseinek elfogadása, módosítása 
m) a tiszteletbeli tag megválasztása és a tiszteletbeli tagság visszavonása,  
n) döntés az Elnökség tagjának egyesületi tagsági jogviszonya felmondásáról. 
 
A küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik továbbá mindaz, amit jelen alapszabály vagy jogszabály a 
közgyűlés hatáskörébe utal. 
 
A Küldöttgyűlés menete, határozathozatala 
 

[KT40] megjegyzést írt: EASZ 14. § (3) 

[KT41] megjegyzést írt:  EASZ 14. § (4) 

[KT42] megjegyzést írt: EASZ 17. § (1) b./ 

[KT43] megjegyzést írt: EASZ 17. § (1) h./ 
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16. § /1/ A Küldöttgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is 
megbízhat. A küldöttgyűlés nem nyilvános. 
/2/A Küldöttgyűlés határozatképességét a levezető Elnök állapítja meg. 
/3/ Az ülés megnyitását követően meg kell választani a küldöttgyűlés tisztségviselőit, akik a levezető 
elnök, a jegyzőkönyv-vezető, és a jegyzőkönyv hitelesítők (utóbbiak egyúttal szükség szerint, a titkos 
szavazásoknál mindig szavazatszámláló bizottságot is alkotnak). A küldöttgyűlés a küldöttgyűlés 
tisztségviselőit a jelenlévők egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással választja meg. 
/4/ A Küldöttgyűlés napirendjét – a Küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztását követően – a 
Küldöttgyűlés fogadja el. 
A napirendi pontok sorrendje a Küldöttgyűlés hatékony működése érdekében megváltoztatható. Egy 
napirendi pont tárgyalása egy alkalommal felfüggeszthető legfeljebb 30 napra. 
/5/ A küldöttgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az Elnök, a jegyzőkönyvvezető és két, a 
küldöttgyűlés által megválasztott tag hitelesít. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell  az egyesület nevét, 
székhelyét,  az ülés helyét, idejét, napirendjét, a küldöttgyűlésen történt főbb eseményeket, 
hozzászólások rövid tartalmát, a meghozott határozatokat a szavazati aránnyal. A jegyzőkönyvnek - 
ha a határozatokat nem foglalják külön dokumentumba - tartalmaznia kell a küldöttgyűlésen 
elfogadott határozatok pontos szövegét. 
/6/ A Küldöttgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévő küldöttek szavazatainak 
többségével (a továbbiakban: egyszerű többség) hozza meg. A küldöttgyűlés határozatát titkos 
szavazással hozza meg, ha valamelyik, a szavazati joggal rendelkező küldött ezt indítványozza és a 
küldöttgyűlés egyszerű többséggel hozott határozatával ezt elfogadja. 
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. 
/7/ A jelenlévő szavazásra jogosult küldöttek háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata 
szükséges az egyesület alapszabályának módosításához. 
A szavazati joggal rendelkező küldöttek háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata 
szükséges 
- az egyesület célkitűzéseinek módosításához,  
- az egyesület megszűnésének elhatározásához, 
- elnökségi tag, felügyelő bizottsági tag visszahívásához. 
/8/ Az Elnök és Elnökség tagjainak megválasztása titkos szavazással történik. Megválasztottnak azt a 
személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a 
jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a 
tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. A 
megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz. 
/9/ A küldöttgyűlési határozatokat a határozatok meghozatalát követő nyolc napon belül az egyesület 
honlapján kell közzétenni. 
 
A tisztségviselők megválasztása 
 
17.§ /1/ A küldöttközgyűlés által megválasztott tisztségviselők: 
a/ az elnök 
b/ az elnökség tagjai. 
c./ felügyelő bizottság tagjai 

[KT44] megjegyzést írt: EASZ 18. § (1) 

[KT45] megjegyzést írt: EASZ 19. § (1)  
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/2/ Az elnökség tagjait a küldöttgyűlés legfeljebb öt évre választja. Az elnökség megbízási ideje alatt 
új tagként megválasztott elnökségi tag megbízási ideje az elnökség megbízási idejéhez igazodik 
 
/3/ Vezető tisztségviselő az a nagykorú, büntetlen előéletű személy lehet, akinek cselekvőképességét 
a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták és nem áll eltiltás hatálya alatt. Nem 
lehet vezető tisztségviselő, aki más sportegyesületnél vezető tisztségviselő. 
/4/A tisztségviselők választásának előkészítésével kapcsolatos szabályok:  
a)  a tagok a tisztségviselők személyére tett írásbeli javaslataikat a Küldöttgyűlés időpontját megelőző  
5. napig jogosultak az Elnökség részére eljuttatni.  
b) a jelölt személynek az elnökség megkeresésére írásos nyilatkozatot kell tennie a jogszabályi 
feltételeknek való megfelelésről és a jelölés elfogadásáról, több tisztségre jelölése esetén az 
elfogadás sorrendjéről is, ehhez a nyilatkozathoz a tisztségre megválasztott személy kötve marad;  
c) az elnökség a nyilatkozatok alapján felállítja az előzetesen jelöltek listáját és azt az adott napirendi 
pont keretében a küldöttgyűlés elé terjeszti;  
/5/ A tisztségviselők megválasztására egyebekben az Alapszabály 16, § /8/ bekezdésének 
rendelkezései irányadóak. 
/6/ A vezető tisztségviselők újraválaszthatóak. 
 
A SPORTEGYESÜLET ELNÖKSÉGE 
 
Az Elnökség  
 
18§ /1/ Az Elnökség az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve, amely az egyesület tevékenységét 
két közgyűlés közötti időszakban irányítja.  
/2/ Az Elnökség létszáma 5 fő. Az Elnök és 2 fő elnökségi tag személyére Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata tesz javaslatot. Amennyiben az elnökség tagjainak száma 3 fő alá csökken, 
haladéktalanul össze kell hívni a rendkívüli küldöttgyűlés 
/3/ Az Elnökség tagjai:  
a) az Elnök,  
b) az elnökségi tagok. 
/4/ Az Elnökség tagjainak általános jogai:  
a) az Elnökségi üléseken és az Elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel,  
b) észrevételek, javaslatok tétele az egyesület működésével kapcsolatban,  
c) felvilágosítás kérése az egyesület tevékenységével összefüggő kérdésekben,  
d) javaslattétel Küldöttgyűlés, Elnökségi ülés összehívására 
e) betekintés kaphat mindenről, ami az egyesülettel kapcsolatos, 
/5/ Az Elnökség tagjainak általános kötelezettségei: 
a) megbízás alapján az egyesület képviselete,  
b) az egyesület határozatainak betartása, végrehajtása,  
c) kijelölés alapján folyamatos kapcsolattartás az egyesület tagjaival  
d) beszámolás az Elnökségben vállalt egyéni feladatok végrehajtásáról.  
/6/ Az Elnökségi tagság megszűnik:  
a) a mandátum lejártával,  
b) lemondással,  
c) elhalálozással,  
d) az egyesületből való kizárással,  
e) tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával; 
e) ha a megválasztást követően bármely, jogszabályban előírt kizáró feltétel bekövetkezik.  
 
19.§ Az Elnökség hatásköre 

[KT46] megjegyzést írt: EASz 22. § (2) 

[KT47] megjegyzést írt: EASZ 22. § (5) 

[KT48] megjegyzést írt: EASz 22. § (1) 

[KT49] megjegyzést írt: EASZ 22. § (3) 

[KT50] megjegyzést írt: EASZ 22. § (4)a-d 

[KT51] megjegyzést írt: EASZ 22. § (4) e./ 

[KT52] megjegyzést írt: EASz 22. § (6)  
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/1/ Az Elnökség a Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó kérdések (Alapszabály 15. § /1/ bekezdés) 
kivételével az egyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv.  
2/ Az Elnökség feladata és hatásköre különösen: 
a) a Küldöttgyűlés összehívása, előkészítése és lebonyolítása, az Elnökség által összehívott 
Küldöttgyűlés napirendi pontjainak meghatározása, részvétel a Küldöttgyűlésen és válaszadás az 
egyesülettel kapcsolatos kérdésekre, 
b) az egyesület törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása,  
c) a küldöttgyűlési határozatok végrehajtásának szervezése és a végrehajtás ellenőrzése,  
d) a pénzügyi terv teljesítéséről szóló, valamint a számviteli törvény szerinti beszámolók előkészítése 
és azoknak a küldöttgyűlés elé terjesztése; 
e) az éves költségvetés, pénzügyi terv  elkészíttetése és annak a küldöttgyűlés elé terjesztése; 
f) az egyesületi vagyonkezelés, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a Küldöttgyűlés 
hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása,  ennek keretében 
 - döntés ingatlanvagyon megszerzéséről, megterheléséről, elidegenítéséről, 
 - döntés vagyoni értékű jogokkal kapcsolatos szerződés megkötéséről, 
 - döntés hitel felvételéről 
 - döntés jogi személy alapításáról, abban tagként/tulajdonosként való részvételről, jogi 
személyben fennálló részesedés értékesítéséről, 

- vagyonkezelői jog gyakorlásával kapcsolatos döntések meghozatala, így a vagyonkezelésbe 
vett ingatlanok kezelésére, használatára és hasznosítására vonatkozó döntések; 

- döntés harmadik személyért történő felelősségvállalásról. 
g) az egyesület jogszabály és alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők 
megválasztásának előkészítése, 
h)  a tagfelvételi kérelmek elbírálása, döntés tagsági viszony felmondásáról, illetve tag kizárásáról, a 
tiszteletbeli tagok kivételével,  
i) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte 
esetén a szükséges intézkedések megtétele, 
j) az ügyvezető feletti munkáltatói jogok gyakorlása, 
k) szakosztályok létrehozása, a szakosztályok vezetőinek és tisztségviselőinek 2 évre történő 
megbízása, kinevezése és visszahívása, 
l) a sportági szakszövetségbe való belépés, illetőleg az abból való kilépés elhatározása, 
m) az egyesület működésével kapcsolatos szabályzatok elfogadása, módosítása, hatályon kívül 
helyezése, 
n) a tagdíj meghatározása 
o) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az 
egyesülettel munkaviszonyban áll; 
.  
/3/ Az Elnökség tevékenységéről az egyesület Küldöttgyűlésének tartozik beszámolási 
kötelezettséggel. 
/4/ Az Elnökség – megfelelő fedezet birtokában – dönt a rendkívüli, a költségvetésben nem szereplő, 
valamint az előirányzatokat meghaladó kiadásokról. Előirányzat felhasználási ügyekben dönt a 
költségvetési előirányzatok év közbeni módosításáról, átcsoportosításáról. 
 
Az Elnökség működése, határozathozatala 
 
20. § /1/ Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. Az elnökség üléseit az elnök 
hívja össze. Az Elnökségi ülést össze kell hívni, ha azt két elnökségi tag az ok és a cél megjelölésével 
kéri. 
/2/ Az Elnökség ülései nem nyilvánosak. 

[KT53] megjegyzést írt: EASZ 21. § (2) 2. 

[KT54] megjegyzést írt: EASZ 21. § (2) 3. 

[KT55] megjegyzést írt: EASZ 21. § (2) 6. 

[KT56] megjegyzést írt: EASZ 21. § (2) 7. 

[KT57] megjegyzést írt: EASZ 21. § (2) 9. 

[KT58] megjegyzést írt: EASZ 21. § (2) 5. 

[KT59] megjegyzést írt: EASz 21. § (6) 

[KT60] megjegyzést írt: EASZ 21. § (3) 

[KT61] megjegyzést írt: EASZ 24. § (3) 
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/3/. Az ülés helyéről, időpontjáról a napirend egyidejű megküldésével 8 nappal korábban értesíteni 
kell az Elnökség tagjait és a meghívottakat. Az elnökség üléseit technikai és hírközlői eszközök útján is 
megtarthatja az ügyrendjében meghatározott részletszabályoknak megfelelően. 
/4/ Az Elnökség határozatképes, ha legalább három tag jelen van. Határozatképtelenség esetén az 
ülést 3 napon belül az eredeti napirendi pontokkal újból össze kell hívni. Az ismételten összehívott 
elnökségi ülés az eredeti napirenden szereplő kérdésekben is csak akkor határozatképes, ha azon 
legalább három elnökségi tag jelen van.  
/5/ Az Elnökség a határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, azzal, hogy 
szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Amennyiben valamely elnökségi tag 
a szavazás előtt kéri, akkor az adott kérdésben az Elnökség névszerinti szavazással dönt. 
/6/ Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a 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 az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony 
alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.  
/7/ Az Elnökségi ülésről jelenléti ívet és jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia 
kell a napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és 
javaslatokat, valamint sorszámozva a hozott határozatokat szavazati arányukkal. A jegyzőkönyvet a 
jegyzőkönyvvezető és a jelen lévő Elnökségi tagok írják alá. A határozatokat az egyesület honlapján 
azok meghozatalát követő 8 napon belül nyilvánosságra kell hozni. 
/8/ Egyebekben az elnökség maga állapítja meg munkatervét és az ügyrendjét. 
 
Az Egyesület elnöke 
 
21. § /1/ Az egyesület elnöke feladatait társadalmi megbízatásként látja el. 
/2/ Az elnök feladatai és hatásköre: 
a./ az egyesület képviselete, 
b./ az elnökség összehívása, az elnökség üléseinek vezetése,  
c./ gondoskodik az elnökségi ülésekkel kapcsolatos dokumentumok elkészítéséről, 
d./ tájékoztatja a hírközlő szerveket az egyesület tevékenységéről, 
e) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az alapszabály, a küldöttgyűlés vagy az elnökség a 
hatáskörébe utal. 
 
Az Ügyvezető  
 
22.§ /1/ Az egyesület napi operatív irányítását— a jogszabályok, szabályzatok, a küldöttgyűlés és az 
elnökség által meghatározott keretek között — az ügyvezető látja el. Az ügyvezetőt az egyesület 
elnöksége választja. Amennyiben az  ügyvezető az egyesülettel munkaviszonyban áll, felette a 
munkáltatói jogokat az elnökség gyakorolja. 
/2/ Az ügyvezető jogosult dönteni mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a küldöttgyűlés 
vagy az elnökség kizárólagos hatáskörébe. 
/3/ Az ügyvezető kialakítja és irányítja az egyesület munkaszervezetét, gyakorolja az egyesület 
munkavállalói felett a munkáltatói jogokat. 
/4/ Az ügyvezető önállóan jogosult az egyesületet képviselni. 
/5/ Az ügyvezető feladata az egyesület szabályszerű gazdálkodásának biztosítása, az ügyvezető 
gondoskodik az egyesület könyveinek szabályszerű vezetéséről. 
/6/ Az ügyvezető gondoskodik az Egyesület pénzügyi és számviteli beszámolójának és 
vagyonkimutatásának elkészítéséről, és az elnökség elé terjeszti; 

[KT62] megjegyzést írt: EASZ 25. § (1)  

[KT63] megjegyzést írt: EASZ 28. § (2) e./  
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/7/ Az ügyvezető szervezi a Küldöttgyűlés, az elnökség határozatainak végrehajtását;  
/8/ Az ügyvezető gondoskodik az egyesület iratainak  kezeléséről őrzéséről, továbbá a határozatok 
nyilvántartásáról;  
/9/ Az ügyvezető gondoskodik az egyesület nyilvántartásainak továbbá az egyesület tagjainak, 
pártoló és tiszteletbeli tagjainak  a  nyilvántartásáról, 
/10/ az ügyvezető feladat a kapcsolattartás az országos, a területi és a helyi szövetségekkel, 
Önkormányzattal, továbbá  hírközlő szervek tájékoztatása az Egyesület tevékenységéről; 
/11/ Az ügyvezető figyelemmel kíséri az egyesület működését érintő jogszabályokat, biztosítja azok  
végrehajtását, biztosítja a jogszabályok és az egyesület belső szabályzatainak összhangját 
/12 Az ügyvezető utalványozási jogkört gyakorol. 
/13/  Az ügyvezető feladata az Egyesület sportpolitikai és egyéb tevékenységének a szervezése és 
ellenőrzése, a sportegyesület szakmai tevékenységének vezetése és összehangolása a mindenkori 
szakmai munkáért felelős  szakmai igazgatóval együttműködve; 
/14/ Az ügyvezető  feladata a szakosztályok beszámoltatása és tevékenységük értékelésének 
jóváhagyásra az elnökség elé terjesztése. 
/15/ Az ügyvezető ellátja mindazokat az egyéb feladatokat, amelyeket jelen alapszabály, a 
küldöttgyűlés és az elnökség hatáskörébe utal. 
/16/Az ügyvezető tevékenységéről az elnökségnek számol be. 
 
A Felügyelő Bizottság 
 
23. § /1/ Az Egyesület jogszerű működését és gazdálkodását a Küldöttgyűlés által választott Felügyelő 
Bizottság ellenőrzi.  
/2/ A Felügyelő Bizottság tagjaira, a bizottsági tagság keletkezésére és megszűnésére ugyanazok a 
szabályok irányadóak, amelyeket az Alapszabály az egyesületi tisztségviselőkkel kapcsolatban ír elő 
azzal, hogy a felügyelő bizottsági tagok megbízatása a Küldöttgyűlés által meghatározott időre – 
legfeljebb 5 évre – szól. A felügyelő bizottság tagja újraválasztható. A felügyelő bizottsági tagsági 
jogviszony az elfogadással jön létre. 
/3/  A Felügyelő Bizottság tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok: 
A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, akivel szemben 
a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója az 
Egyesület vezető tisztségviselője. 
/4/ A Felügyelő Bizottság létszáma három fő, tagjai sorából Elnökét maga választja meg. Amennyiben 
a Felügyelő Bizottság létszáma három fő alá csökken, úgy a létszám helyreállítására Küldöttgyűlést 
kell összehívni.  
/5/ A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.  
/6/ A felügyelő bizottság tagjait az Elnökségi ülésekről, valamint a távollétükben meghozott 
valamennyi határozatról és döntésről értesíteni kell. 
/7/ A felügyelő bizottság köteles az Elnökséget, illetve szükség esetén a Küldöttgyűlést tájékoztatni és 
annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy  
a) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként 
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek 
elhárítása, illetve enyhítése az Elnökség, vagy a Közgyűlés döntését teszi szükségessé; 
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
/8/ A felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül – az Elnökséget, 
illetve szükség esetén a Küldöttgyűlést össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az 
Elnökség, illetve szükség szerint a Küldöttgyűlés összehívására a felügyelő bizottság is jogosult. 
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/9/ Ha a Küldöttgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem 
teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó 
szervet.  
/10/ A felügyelő bizottság működése: 
A felügyelő bizottság testületként jár el, üléseit szükség szerint, de legalább évente négyszer hívja 
össze. A felügyelő bizottság határozatképes, ha azon mindhárom tag jelen van, határozatát egyszerű 
szótöbbséggel hozza. Minden tag egy szavazattal rendelkezik.   
A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő 
bizottság elnökét és két tagját e minőségében az Elnökség tagjai/vezető tisztségviselők nem 
utasíthatják.  
A felügyelő bizottság üléseit az elnöke hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél 
megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem 
kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc 
napon belüli időpontra történő összehívásáról. 
Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 
A felügyelő bizottság az üléseiről jegyzőkönyvet készít, a döntéseit határozatba foglalja, melyeket 
minden tag aláír. A jegyzőkönyvek és a határozatok példányainak irattárazása az elnök feladatkörébe 
tartozik. 
/11/ A felügyelő bizottság hatásköre: 
- az Egyesület jogszerű működésének és gazdálkodásának ellenőrzése, amelyről éves ellenőrzést 
készít, amelyet a Küldöttgyűlésnek köteles benyújtani, 
- az Egyesület működésének éves ellenőrzéséről jelentés készítése, 
- az Egyesület tisztségviselőitől jelentést, az Egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy 
felvilágosítást kérhet, az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja, 
- a könyvelési módnak megfelelő éves zárást a felügyelő bizottság Elnöke ellenjegyzi, 
- a Küldöttgyűlés elé kerülő valamennyi fontosabb előterjesztést, jelentést, továbbá a mérleget, 
vagyonkimutatást,  éves munkatervet a felügyelő bizottság megvizsgálja, a vizsgálat eredményéről a 
felügyelő bizottság elnöke írásos beszámolót készít a Küldöttgyűlésnek. A pénzügyi és számviteli 
beszámoló, a pénzügyi terv és éves költségvetés elfogadásáról a Küldöttgyűlés a felügyelő bizottság 
beszámolóinak ismeretében határoz. 
 
A szakosztályok 
 
24. § /1/ A sportegyesület szervezetében sportáganként szakosztályok működnek.  
/2/ A szakosztályok feladata: 
a/ a szakosztályba tartozó sportolókkal kapcsolatos oktató-nevelő munka ellátása, 
b/ a sportághoz tartozó tagok foglalkoztatásának megszervezése, illetőleg a versenyeken, 
mérkőzéseken való részvétel szervezése, tevékenységük fejlesztése, versenyek és bajnokságok 
lebonyolítása, 
c/ az ügyvezető megbízása alapján a sportegyesület képviselete az országos, illetőleg területi és helyi 
sportági szakszövetségekben, kapcsolattartás ezekkel, 
d/ a sportág utánpótlás-nevelésének megszervezése, 
e/ a sportegyesületi célok megvalósításának elősegítése, 
f/ a szakosztály tagjainak nyilvántartása, az egyesületi tagdíjak tanfolyamdíjak beszedése és 
elszámolása, 
g/ a szakosztályi költségvetésével kapcsolatos pénzügyi, számviteli feladatok 
előkészítése,javaslattétel a szakosztály éves költségvetésére, 
h/ a szakosztály hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása, 
i/ A szakosztályok közreműködnek az ifjúsági és a lakosság szabadidősportjával összefüggő 
sportegyesületi feladatok meghatározásában és ellátásában, 

[KT64] megjegyzést írt: EASz 34. § (1) 

[KT65] megjegyzést írt: EASz 34. § (2) a-b./ 



14 

 

j/ az elnökség által jóváhagyott egyesületi házirend, valamint a szervezeti és működési szabályzat 
(SZMSZ) betartása, betartatása, 
k/ a mindenkori sportegyesületi adatlap tagokkal és tanfolyamon résztvevőkkel történő kitöltése és 
meghatározott időn belüli leadása. 
/2/ A szakosztályokat a szakosztályvezetők irányítják, akiket az ügyvezető nevez ki. A szakosztályok  
az ügyvezetéssel és az elnökséggel együttműködnek, az elnök, az elnökség és az ügyvezető döntései 
alapján végzik tevékenységüket 
 
 
A SPORTEGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA 
 
25. § /1/ Az egyesület az elnökség által jóváhagyott éves költségvetés alapján az alapszabályban 
meghatározott célok megvalósítása érdekében gazdálkodik. 
/2/ Az egyesület az alapszabályban meghatározott célok szerinti tevékenységet (a továbbiakban: célja 
szerinti tevékenység) folytat és kiegészítő tevékenységként vállalkozási tevékenységet is végezhet. 
/3/ Az egyesület bevételei: 
a/ a célja szerinti tevékenység bevétele (tagdíjak, céltámogatások stb.),  
b/ a vállalkozási tevékenység bevétele. 
/4/ A sportegyesület költségei (kiadásai): 
a/ célja szerinti tevékenység közvetlen költségei, 
b/ vállalkozási tevékenység közvetlen költségei, 
c/ egyéb közvetett (a cél szerinti és a vállalkozási tevékenység arányában megosztandó) költségek 
(kiadások). 
/5/ Az egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. A 
sportegyesület tagjai a tartozásaiért - a befizetett tagdíjon túlmenően - saját vagyonukkal nem 
felelnek. 
/6/ A sportegyesület a tevékenységi célja szerinti gazdálkodását, valamint gazdaságivállalkozási 
tevékenységét és az abból származó eredmény megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodó 
tevékenységéről szóló vonatkozó jogszabályok alapján végzi. 
A vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében azokat nem veszélyeztetve 
végez (vállalkozási tevékenység: a jövedelem — és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező 
gazdasági tevékenység, ide nem értve a bevétellel járó cél szerinti tevékenységet, valamint a 
közhasznú tevékenységhez nyújtott támogatást) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja 
fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. 
/7/ Az egyesület csak kiegészítő tevékenység keretében szerezheti meg sportlétesítmény 
tulajdonjogát, vagyonkezelői jogát folytathat sporttevékenységével összefiiggő kereskedelmi 
tevékenységet vagy hasznosíthatja az ezzel kapcsolatos vagyoni értékű jogokat, illetve végezhet 
sporttal össze nem függő tevékenységet. 
 
Tagdíj 
 
26. § /1/ A tagdíj az egyesület alapvető bevétele. 
/2/A tagdíjfizetés rendjét és mértékét az elnökség határozza meg.  
/3/ Az újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj időarányosan 
számított összegét köteles az egyesület részére megfizetni a vonatkozó elnökségi határozatnak 
megfelelően. 
 
Helytállás az egyesület tartozásaiért 
 

[KT66] megjegyzést írt: EASz 34. § (2) 

[KT67] megjegyzést írt: EASz 35. § (1) 

[KT68] megjegyzést írt: EASZ 35. § (2)-(4) 

[KT69] megjegyzést írt: EASZ 35. § (5)-(7) 
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27. § /1/ Az egyesület kötelezettségeiért saját vagyonával köteles helytállni, az egyesület tagja az 
egyesület tartozásaiért nem felel. 
/2/ Ha az egyesület tagja korlátolt felelősségével visszaélt, és emiatt az egyesület jogutód nélküli 
megszűnésekor kielégítetlen hitelezői követelések maradtak fenn, e tartozásokért a tag korlátlanul 
köteles helytállni.  
 
Az Egyesület határozatainak bírósági felülvizsgálata 
 
28.§ /1/ Az Egyesület bármely tagja, vezető tisztségviselője és a Felügyelő Bizottság tagja kérheti a 
bíróságtól a Küldöttgyűlés, vagy az Egyesület egyéb szervei által hozott határozat hatályon kívül 
helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a jelen Alapszabályba ütközik. A határozat hatályon 
kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül lehet keresetet indítani az 
Egyesület ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást 
szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per 
nem indítható. Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával 
hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat 
mellett. Ha a határozatot az Egyesület vezető tisztségviselője támadja meg, és az Egyesületnek nincs 
más olyan vezető tisztségviselője, aki az Egyesület képviseletét elláthatná, a perben az Egyesületet a 
Felügyelő Bizottság által kijelölt felügyelő bizottsági tag képviseli. Ha a Felügyelő Bizottság 
valamennyi tagja felperesként perben áll, a bíróság az Egyesület perbeli képviseletére ügygondnokot 
rendel ki.  
/2/ A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására 
halasztó hatálya nincs. A bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a határozat végrehajtását 
felfüggesztheti. A felfüggesztést elrendelő végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. A perben bírósági 
meghagyás nem bocsátható ki. 
/3/ Ha a határozat jogszabályt sért vagy az Alapszabályba ütközik, a bíróság a határozatot hatályon 
kívül helyezi és szükség esetén új határozat meghozatalát rendeli el. A határozat hatályon kívül 
helyezését kimondó bírósági ítélet hatálya a határozat felülvizsgálatának kezdeményezésére jogosult, 
de perben nem álló más személyekre is kiterjed. Ha a jogszabálysértés vagy az Alapszabályba ütközés 
nem jelentős és nem veszélyezteti a jogi személy jogszerű működését, a bíróság a jogsértés tényét 
állapítja meg. 
 
Az Egyesület megszűnése 
 
29. § /1/  Az Egyesület megszűnik, ha  
a) döntéshozó szerve a jogutód nélküli megszűnésről határoz,  
b) döntéshozó szerve a jogutóddal történő megszűnésről határoz (egyesülés, szétválás), 
c) a bíróság megszünteti, 
d) az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált és új 
célt nem határoz meg, 
e) az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a 10 főt,  
és az egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a 
bíróság a nyilvántartásból törli. 
/2/ Az egyesület megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról az egyesületi vagyon a hitelezők 
kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium költségvetésében az utánpótlás-nevelés támogatására kell fordítani. 
/4/ Az egyesületnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a MOB igazolja, 
hogy az egyesület az állami sportcélú támogatás felhasználásával az Stv-ben, valamint az 
államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elszámolt, vagy 
azt, hogy az egyesület állami sportcélú támogatásban nem részesült. 
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Záró rendelkezések 
 
30.§ /1/ Az egyesület működését, az Elnökség, a tisztségviselők és az egyesület egyéb szerveinek 
feladatait és működését érintő – az Alapszabályban nem szabályozott – kérdéseket az egyesület 
szervezeti és működési szabályzata határozza meg. A szervezeti és működési szabályzat nem állhat 
ellentétben az Alapszabállyal. 
 
Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú szervezetek jogállásáról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a sportról szóló 2004. évi I. 
törvény rendelkezései az irányadóak. 
 
Budapest, 2016. szeptember 22. 
 
 

[KT70] megjegyzést írt: EASZ 39. §  
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