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ÉRDI SHAOLIN WUSHU ÉS SPORTAKROBATIKA SPORTEGYESÜLET 

ALAPSZABÁLYA 
(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 

 

BEVEZETÉS 

Az Érdi Shaolin Wushu és Sportakrobatika Sportegyesület 2015. október 30-ai közgyűlése 

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 

(sporttörvény), illetőleg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:63. 

§ – 3:87.§ -ai alapján a mai napon az Egyesület – módosításokkal egységes szerkezetbe fog-

lalt – Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el: 

 

1. AZ EGYESÜLET ADATAI 

1.1. Az Egyesület neve  

Érdi Shaolin Wushu és Sportakrobatika Sportegyesület 

Rövidített megnevezés: ÉSWS SE 

1.2. Az Egyesület székhelye  

2030 Érd, Kont u. 13. 

1.3. Az Egyesület működési területe 

 Magyarország egész területe 

1.4. Az Egyesület alapításának éve 

2011. 

1.5. Az Egyesület formája 

 Sportegyesület 

1.6. Az Egyesület tevékenysége 

1.6.1. Cél szerinti tevékenység  

Minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt célkitűzés elérését közvetle-

nül szolgálja. 

1.6.2. Közérdekű tevékenység 

A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére  irányuló következő - a szervezet 

létesítő okiratában szereplő - cél szerinti tevékenységek: 

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékeny-

ség, 

2. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
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3. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folyta-

tott sporttevékenység kivételével. 

1.7. Az Egyesület jogképessége 

Az Egyesület önálló jogi személy. Az Egyesületet az Elnök képviseli. E jogkört esetenként, 

vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az Elnök más személyre átruházhatja. 

Az Egyesület a nyilvántartásba vétellel válik jogi személlyé. 

1.8. Az Egyesület függetlensége 

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá ország-

gyűlési és megyei, valamint fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem tá-

mogat. 

1.9. Az Egyesület színei 

Az Egyesület színe: szürke, kék 

1.10. Az Egyesület emblémája 

Az Egyesület emblémája 

 

2. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI 

2.1. Az Egyesület célja 

1. Az Egyesület célja a rendszeres sportolás biztosítása, az ilyen igények felkeltése, feltérképe-

zése. A szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését szolgáló sport, turisztikai és kulturális prog-

ramok szervezése, lebonyolítása, valamint a kínai hagyományok és kultúra széles körű ter-

jesztése és ismertetése. 

2. Az Egyesület alapvetően szabadidősport (tömegsport, utánpótlás, egészségmegőrzés) tevé-

kenységet folytat, ezzel kapcsolatosan rendezvényeket, versenyeket szervez, amelyeken az 

egyesület tagjain kívül más szervezetek, személyek is részt vehetnek. 

3. Az Egyesület – céljának megvalósítása érdekében – együttműködik minden állami, társa-

dalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az 

Egyesület eredményes működését és céljának megvalósítását. 

4. Az Egyesület nemzetközi tevékenységet is folytat. 

6. Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a szolgáltatásaiból. 
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7. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat 

nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő 

okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. 

2.2. Az Egyesület feladatai 

Az Egyesület – céljai elérése érdekében – különösen az alábbi feladatokat látja el: 

1. A szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését szolgáló sport, kulturális és hagyományőrző 

programok szervezése, lebonyolítása. Tartalmas szabadidős – kulturális programok kereté-

ben testi és szellemi sportolási, szórakozási – lehetőségek biztosítása. Szabadidős sporttevé-

kenység szervezése, támogatása, népszerűsítése. 

2. Az Egyesület olyan társadalmi szervezet, amelynek alaptevékenysége sport és kulturális te-

vékenység szervezése, valamint e tevékenység feltételeinek megteremtése. 

3. Az Egyesület sport és kultúrával össze nem függő tevékenységet, valamint tevékenységével 

összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak 

hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmény használata, 

ill. működtetése – e rendelkezés alkalmazásában - az Egyesület alaptevékenységének minő-

sül. 

 

3. A TAGSÁGI VISZONY 

3.1. Az Egyesület tagsági formái 

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik rendes tagként azok a természetes személyek, akik az 

Egyesület célkitűzéseit magukévá teszik. 

Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni. 

3.1.1. Rendes tagság 

Az Egyesület rendes tagjává választható az a büntetlen előéletű Magyar Állampolgár, aki a 

belépési nyilatkozatban az Egyesület Alapszabályát elfogadja, és a tagsági viszonyból szár-

mazó kötelességek teljesítését vállalja. 

Az Egyesület tagjává választást a jelölt a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat 

benyújtásával kérelmezheti. A nyilatkozatot az Elnökséghez kell benyújtani. 

Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a tagok személyes aktivitás útján 

gyakorolják. 

A jelen Alapszabályban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a „tag”kifejezés 

szerepel, kizárólag az Egyesület rendes tagjait kell érteni, a tiszteletbeli tagokra vonatkozó 

eltérő rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a „tiszteletbeli tag” kifejezést. 

3.1.1.1. Az Egyesület rendes tagjainak jogai 

Az Egyesület rendes tagjai 

1. részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén; 

2. tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen; 

3. bármely egyesületi tisztségre választhatnak és megválaszthatók; 
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4. jogosultak részt venni az Egyesület rendezvényein; 

5. igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket; 

6. a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphatnak; 

7. a tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli 

elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti; 

8. az Elnökség által meghatározott feltételek szerint részt vehet az Egyesület által vállalt 

rendezvények szervezésében és lebonyolításában; 

9. funkciót vállalhat egy vagy több ad-hoc bizottságban. Az Egyesület elnökségében vagy 

állandó bizottságaiban azonban csak egy tisztséget tölthet be; 

10. a kialakult rendszabályzatnak megfelelően használhatja az Egyesület eszközeit, általa bé-

relt létesítményeket, látogathatja a rendezvényeket, az Egyesület színeiben rajthoz állhat, 

részt vehet más Egyesület rendezvényein is; 

11. rendes tag az Egyesületben végzett célfeladatok ellátásáért – ha erre az Egyesület anyagi 

lehetőségei biztosítékot nyújtanak – díjazásban részesülhet, melynek kifizetésére a min-

denkori jogszabályi rendelkezések irányadóak, továbbá költségtérítésre is igényt tarthat. 

3.1.1.2. Az Egyesület rendes tagjainak kötelezettségei 

1. Kötelesek megtartani az Alapszabály, és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, il-

letőleg az Egyesület szerveinek határozatait; 

2. Kötelesek a tagdíjat a belépés évében késedelem nélkül, a továbbiakban minden év feb-

ruár 15. napjáig befizetni. Az éves tagdíj 8.000,-Ft. 

3. Belépéskor a tagdíjat a naptári negyedévek figyelembe vételével kell megfizetni. 

3.1.2. Tiszteletbeli tagság 

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik tiszteletbeli tagként azok a természetes, illetőleg azok a 

jogi személyek, akik, illetve amelyek az Egyesület célkitűzéseit magukévá teszik. 

Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet – az Elnökség felkérése alapján – az a kiemelkedő okta-

tási, tudományos vagy sporteredményeket elért személy, aki a sport, illetőleg az Egyesület 

érdekében végzett kimagasló tevékenységével az Egyesület célkitűzéseit elsősorban támo-

gatja. 

A tiszteletbeli taggá választásra az Egyesület Elnöksége tesz javaslatot a Közgyűlés számára. 

Ilyen javaslat előterjesztését az Egyesület tagjai is kezdeményezhetik. 

A tiszteletbeli tag jogosult az Egyesület rendezvényein részt venni, de az Egyesület közgyű-

lésén szavazati joggal nem rendelkezik, és Egyesületi tisztségre sem választható. A tisztelet-

beli tag tagdíj fizetésére nem köteles, egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a 

rendes tagokéval. Az Egyesület keretében hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet kifej-

tett személyek tiszteletbeli tisztségre választhatóak (tiszteletbeli elnök, tiszteletbeli társel-

nök). 

3.2. A tagsági viszony megszűnése 

A tagsági viszony megszűnik: 
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1. a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód nél-

küli megszűnésével. 

2. a tag kilépésével. Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés 

az Elnökség részére történt bejelentés időpontjában hatályos. 

3. a tag kizárásával: 

 tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén, amennyiben a tagdíj fizetésére 

köteles tag három hónapon át a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, és tar-

tozását a – a kizárás lehetőségére vonatkozó tájékoztatást is tartalmazó – írásbeli 

felszólításra sem rendezi. 

 .az Elnökség határozattal kizárhatja azt a tagot, aki a jogszabályt, az alapszabályt 

vagy az egyesületi határozatot sértő magatartást tanúsít, valamint az egyesület 

céljának megvalósítását jelentősen veszélyezteti.  

4. az Egyesület megszűnésével. 

3.3. Kizárás 

A rendes tag kizárása kérdésében az Elnökség, a tiszteletbeli tag kizárásáról pedig a közgyű-
lés egyszerű szótöbbséggel határoz. 

A kizárás szándékáról a tagot az Elnökség a kizárás tárgyában döntő ülés megtartása előtt le-

galább 15 nappal – igazolható módon – írásban értesíteni köteles. Az értesítésben meg kell 

jelölni a kizárás okát, tájékoztatni kell a tagot a védekezés, valamint a határozat elleni jogor-
voslat lehetőségéről. 

Az elnökség határozatával szemben a kizárt tag, annak kézhezvételétől számított 15 napon 

belül a Közgyűlés irányában jogorvoslattal élhet. A Közgyűlés a jogorvoslattal megtámadott 
elnökségi határozat tárgyában, annak bejelentésétől számított 30 napon belül köteles dönteni. 

Az elnökségi döntés felülvizsgálata kérdésében a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz. 

A közgyűlés határozatát a kizárt tag - a tudomására jutástól számított 30 napon belül – annak 

jogszabálysértő jellegére hivatkozva a bíróság előtt megtámadhatja. 

 

4. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE 

4.1. Közgyűlés 

 

A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkot. 

A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés össze-

hívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján 

tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. 

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50%+1 fő jelen van. A 

határozatképtelenség miatt megismételt meghívóban rögzített napirendi pontok tekinteté-
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ben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a távolmara-

dás következményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták. 

 

4.1.1. A Közgyűlés összehívása 

 

1. A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni, amelyen meg kell tárgyalnia éves 

pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről 

szóló törvény rendelkezései szerint készített beszámolót. 

2. A Közgyűlés összehívása, valamint a közgyűlés helyének meghatározása az Elnök fela-

data. 

3. A Közgyűlést az Elnök hívja össze, valamennyi regisztrált tag írásbeli értesítésével, a 

hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével, valamint a határozatképtelenség esetén 

megtartandó megismételt közgyűlés helyének és időpontjának pontos megjelölésével. A 

meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább 10 (tíz) naptári nappal 

meg kell küldeni. 

4.  A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított három napon belül a 

tagok és az egyesület szervei az Elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés 

indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnök jogosult dönteni. Ha a na-

pirend kiegészítése iránti kérelemről az Elnök nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a 

napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend 

kiegészítésének tárgyában. 

 

5. A Közgyűlést össze kell hívni,  

 ha a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt, 

 ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek, 

 ha a bíróság a Közgyűlés összehívását elrendeli. 

6. Az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele 

céljából, ha  

 az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;  

 az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesí-

teni; vagy  

 az egyesület céljainak elérése veszélybe került.  

7. az 5. és 6. pont alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot 

adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszünte-

téséről dönteni.  

 

8. A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is meg-

bízhat. 
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4.1.2. A Közgyűlés ülései 

 

A Közgyűlés ülésein a megjelent tagok közül levezető elnököt és Szavazatszámláló 

Bizottságot kell választani. A Szavazatszámláló Bizottság kettő tagú, akiket a Közgyűlés 

a jelenlévők egyszerű többségével választ meg. A levezető elnök megválasztására is a 

jelenlévők egyszerű többségének azonos szavazatával kerül sor. A Közgyűlés üléseiről 

jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és két, a Közgyűlés által megválasztott tag 

hitelesít. 

A jegyzőkönyvnek tartalmazni kell: 

 a közgyűlés helyét, időpontját, 

 a határozatok szó szerinti szövegét, 

 a döntés hatályára vonatkozó rendelkezéseket, 

 a döntést támogatók és az azt ellenzők számarányát. 

A jegyzőkönyvet, határozatokat és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását 

szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Egyesület iratai között megőrizni. 

Folyamatos kezelését az Egyesület elnöke látja el. 

4.1.3. A Közgyűlés kizárólagos hatásköre 

 

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más Egyesülettel történő egyesülé-

sének, valamint szétválásának elhatározása; 

 az Alapszabály elfogadása és módosítása; 

 tisztségviselők megválasztása és visszahívása, valamint díjazásának megállapítá-

sa 

 tagdíj mértékének megállapítása; 

 az Elnökség éves beszámolójának elfogadása; 

 az éves költségvetés elfogadása; 

 az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni hely-

zetéről szóló jelentésének – elfogadása 

 a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztség-

viselő az egyesülettel munkaviszonyban áll 

 az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjá-

val, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátar-

tozójával köt 
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 a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbi-

zottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvé-

nyesítéséről való döntés;  

 a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megál-

lapítása; 

 a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapí-

tása;  

 a végelszámoló megválasztása;  

 döntés minden olyan kérdésben, amelyet a mindenkori hatályos jogszabály és je-

len alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal. 

 

4.1.4. A Közgyűlés határozatai 

 

1. A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással hozza. Minden tagnak 

egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén meg kell ismételni a szavazást. Amennyi-

ben a megismételt szavazás eredménye ismételten szavazategyenlőség, a javaslatot elve-

tettnek kell tekinteni. A tartózkodás nem számítható sem az igen sem a nem szavazatok-

hoz, azt figyelmen kívül kell hagyni a szavazati arányok megállapításánál. 

2. A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges: 

 az Egyesület éves beszámolójának jóváhagyásához; 

 a tag kizárásával kapcsolatos határozathoz; 

 a tisztségviselő visszahívásához. 

3. A jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges az egyesü-

let alapszabályának módosításához. 

4. Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési 

döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott hatá-

rozata szükséges. 

5. A tisztségviselők megválasztása nyílt szavazással történik. Megválasztottnak azt a sze-

mélyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyi-

ben 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 szava-

zást kell tartani. A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy 

lesz. 

 

4.2. Az Elnökség 

 

1. Az Egyesület ügyvezetését az Elnökség látja el.  
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2. Az Egyesület vezető tisztségviselői az Elnökség tagjai. Az Elnökség három tagból áll, az 

elnökből, főtitkárból és egy elnökségi tagból. Az Elnökség az elnökét maga választja tag-

jai közül. Az Elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az 

egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasá-

gi helyzetéről beszámolni. 

3. Az Elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Határozatképte-

lenség esetén legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Hatá-

rozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha 

azokon legalább 2 elnökségi tag jelen van. Az Elnökség üléseire – annak tárgykörére fi-

gyelemmel – esetenként további tagok hívhatók meg. 

4. A háromtagú Elnökséget a Közgyűlés választja meg az Egyesület tagjai sorából öt éves 

időtartamra. 

5. Az Elnökség tagjai felelősek és kötelesek az elnökség munkájában maradéktalanul részt 

venni, vállalt funkciójukat maradéktalanul betölteni. Külső nyilatkozataikban az Egyesü-

let jó hírét öregbíteni. Kapcsolataikat az Egyesület érdekében hasznosítják, az Egyesület 

pénzügyi lehetőségeinek bővítését támogatók, szponzorok szervezésével segítik. Részt 

vállalnak konkrét előkészítő, szervező és lebonyolító munkában. 

6. Az Elnökség tagjai felelősek az Egyesület életével kapcsolatban, illetve a gazdasági, 

pénzügyekben hozott határozatok végrehajtásáért, kivéve, ha a határozat ellen szavazott, 

vagy az intézkedés ellen tiltakozott, és tiltakozását a Felügyelő Bizottságnak bejelentette. 

4.2.1. Az Elnökség (ügyvezetés) feladata és hatásköre 

Az Elnökség feladatkörébe tartozik: 

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

döntések meghozatala;  

 a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;  

 az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;  

 az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonat-

kozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtá-

sa;  

 az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a 

tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;  

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

 az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatáro-

zása;  

 részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;  

 a tagság nyilvántartása;  

 az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezeté-

se;  

 az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;  
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 az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és an-

nak bekövetkezte esetén a Ptk-ban előírt intézkedések megtétele; és  

 az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés 

 a jelen alapszabályban, illetőleg bármely jogszabály által meghatározott vala-

mennyi egyéb feladat 

 az elnökség egyébként is jogosult mindent megtenni, ami szükséges és hasznos 

az ebben az alapszabályban rögzített célok eléréséhez, akkor is, ha az nincs kife-

jezetten rögzítve.  

 

4.3. A Bizottságok 

 

1. Egy-egy rendezvény, verseny, túra szervezésére és lebonyolítására az Elnökség ad-

hoc bizottságot hozhat létre, melynek általában csak a vezetőjét bízza meg, 

összetételére nem tesz javaslatot, azt a megbízott vezetőre átruházza. 

2. Az ad-hoc bizottság vezetője a vállalt feladatokért teljes felelősséggel tartozik a 

szakmai munkát és az engedélyezett, jóváhagyott költségvetést illetően. 

 

4.4. Az Egyesület tisztségviselői 

4.4.1. Az Elnök 

 

1. Az Egyesület elnökét öt éves időtartamra a Közgyűlés választja, az Elnök 

tevékenységével a Közgyűlésnek felelős. 

2. Az Elnök feladata és hatásköre: 

 az Egyesület tevékenységének irányítása; 

 a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése 

 döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskö-

rébe tartozó kérdésekben; 

 a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehaj-

tásának irányítása és ellenőrzése; 

 kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel; 

 irányítja az Elnökség munkáját; 

 vezeti az Elnökség üléseit; 

 képviseli az Egyesületet; 
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 intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben; 

 összehívja az Elnökség üléseit; 

 vezeti (ha van) az ügyintéző apparátust; 

 irányítja az Egyesület gazdálkodását; 

 utalványozási jogot gyakorol; 

 az Egyesület bankszámlája felett az elnök önálló jogkörrel bír. 

 gyakorolja (ha szükséges és lehetőség van rá) a munkáltatói jogokat; 

 minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal. 

 

4.4.2. A Főtitkár 

 

1. Az Egyesület Főtitkárát öt éves időtartamra a Közgyűlés választja. A Főtitkár 

tevékenységével a Közgyűlésnek felelős. 

2. Az Egyesület működésével kapcsolatos operatív, konkrét szervezői, rendezői 

feladatok ellátása a szakosztályvezetőkkel együttműködve. 

3. Az Elnököt távollétében a főtitkár helyettesíti. Helyettesítés esetén a főtitkár teljes 

joggal képviseli az Egyesületet, és gyakorolja az Elnök jogait.  

4. Felkutatja a pályázati lehetőségeket, és annak elkészítésében aktívan közreműködik. 

 

4.4.3. A tisztségviselők megválasztása és visszahívása 

 

1. A tisztségviselők megválasztása nyílt szavazással történik. Megválasztottnak azt a sze-

mélyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyi-

ben 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 szava-

zást kell tartani. A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy 

lesz. 

2. A Közgyűlés a tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja. Visszahívásra 

különösen az alábbi esetekben kerülhet sor: a tisztségviselő bejelentett lakcímén nem el-

érhető, az egyesület érdekeit súlyosan veszélyezteti, az alapszabályban meghatározott kö-

telezettségeit nem teljesíti. 

3. A Közgyűlés a visszahívást tartalmazó határozatáról az érintettet 8 napon belül írásban 

tájékoztatja a visszahívást tartalmazó határozat egy példányának ajánlott levél útján tör-

ténő megküldésével. A Közgyűlés határozatát a tisztségviselő a határozat kézhezvételét 

követő 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja. 
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4.5. Összeférhetetlenségi szabályok 

 

1. Az Egyesület ügyintéző szervének tagja, illetőleg az Egyesület képviselője olyan magyar 

állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási enge-

déllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától 

való eltiltás hatálya alatt. 

2. Az Egyesület vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, 

vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy fele-

lősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jog-

ügyeletben 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, létesítő okiratnak meg-

felelő cél szerinti juttatás. 

5. AZ EGYESÜLET VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA 

1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet a Közgyűlés fogad el. Az 

Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség, jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a 

Közgyűlés elé terjeszt. 

2. Az Egyesület – céljai sikeresebb megvalósítása érdekében – alapítványokat hozhat létre, 

és másodlagos jelleggel gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat. 

3. Az Egyesület éves költségvetési irányszámok alapján gazdálkodik. Szervezési és rende-

zési tevékenységért (más szervezet irányába) díjazást és költségtérítést számít fel, illetve 

az Egyesület érdekeinek megfelelően közösségi munkát végez. 

4. A működéshez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze: 

 tagdíjak (rendes, és jogi személyek) 

 egyesületi alapítványok bevételei 

 rendezvény bevételek 

 állami és önkormányzati támogatás 

 közalapítványoktól pályázat útján 

 jogi- és magánszemélyek támogatási befizetése 

 felszerelések (kölcsönzési) díjak 

 vállalkozói tevékenységből származó bevételek 

 egyéb fel nem sorolt eset, pl. eszközök bérleti díjai, stb. 

5. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak a tagdíjat kötelesek meg-

fizetni, és a rájuk bízott eszközökért tartoznak felelősséggel. Az Egyesület tartozásáért a 

tagok saját vagyonukkal nem felelnek. 

6. Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását az 

egyesületek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi. 
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7. Az Egyesület pénzeszközeit bankszámlán és pénztárában kezeli. 

8. Az Egyesület a Ptk. felelősségi szabályai szerint felel minden olyan okozott kárért, mely 

nála alkalmazotti állományban lévő, vagy tagsági viszonyban álló sportolói, illetve sport-

szakemberei, szerződésben foglalt tevékenységükkel kapcsolatban harmadik személyek-

nek okoznak. 

9. Az Egyesület sportegyesület, ezért sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint 

sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület 

vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A 

sportlétesítmények használata, illetve működtetése - e rendelkezés alkalmazásában - a 

sportegyesület alaptevékenységének minősül. 

10. A sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó 

vagyon állami tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős miniszter által veze-

tett minisztérium költségvetésében az utánpótlás-nevelés támogatására kell fordíta-

ni.  
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6. BESZÁMOLÓ, KÖZZÉTÉTEL 

 

1. Az Egyesület, mint civil szervezet köteles a beszámolót készíteni.  

2. Az Egyesület köteles a Közgyűlés által elfogadott beszámolóját az adott üzleti év 

mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni.  

3. A közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló saját honlapon történő elhelyezésére is. 

Az Egyesület a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a 

közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.  

4. Az Egyesület működéseinek, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát az egye-

sület honlapján való közzététel útján is biztosítja. 

5. Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén – 

az Egyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, azok-

ról saját költségére másolatot készíthet. 

6. Az Egyesület (saját honlapján keresztül) nyilvánosságra hozza az Egyesület szolgáltatá-

sainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, működési módját, illetve azok 

mértékét és feltételeit, valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót. Az 

Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. Az érintettekkel 

a Közgyűlés és az Elnökség, valamint az Egyesület valamennyi döntését a döntéstől szá-

mított 15 napon belül írásban, igazolható módon kell közölni. Írásbeli közlésnek minősül 

a postai úton ajánlott küldeményként kézbesített levél, továbbá telefaxon, elektronikus 

levélben, illetve az egyesület honlapján történő közlés, amennyiben annak elküldése iga-

zolható. 

 

7. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 

1. Az Egyesület megszűnik: 

 ha a Közgyűlés az Egyesület feloszlását kimondja, 

 ha feloszlatják, 

 ha más szervezettel egyesül, 

 ha megszűnését megállapítják. 

2. Az Egyesület vagyonáról – megszűnése esetén – a Közgyűlés rendelkezik, kivéve, ha bí-

rósági feloszlatás következtében szűnik meg. A sportegyesület bírósági feloszlatása 

esetén jelen Alapszabály 5.10. pontjában foglaltaknak megfelelően a hitelezők kielé-

gítése után fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül. 

3. A sportegyesületre - a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével - megfelelő-

en alkalmazni kell a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 

törvény szabályait. 

4. A sportegyesületnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, 

ha a MOB igazolja, hogy a sportegyesület az állami sportcélú támogatás felhaszná-
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lásával e törvényben, valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogsza-

bályokban foglaltaknak megfelelően elszámolt, vagy azt, hogy a sportegyesület ál-

lami sportcélú támogatásban nem részesült.  

 

 

8. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre az egyesülési jogról, a közhasznú jogál-

lásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 

törvény, illetőleg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a minden-

kori hatályos egyéb jogszabályok irányadóak. 

Érd, 2015.október 30. 

 

 

 

Balogh Péter 

elnök sk. 
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