Egri Spartacus Tájékozódási Futó Sportegyesület
2021. november 20. napján a Közgyűlés 9/2021.(11.20.) számú kgy. határozatával
elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt (változások dőlt betűvel és vastaggal
szedve)
ALAPSZABÁLYA
A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(továbbiakban: Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban Ectv.), a
sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Stv.) rendelkezéseinek megfelelve, valamint
a civil szervezetek gazdálkodására, az adománygyűjtés és közhasznúság egyes kérdéseiről
szóló 350/2011.(XII.30.) Kormányrendeletre figyelemmel az alábbi tartalommal fogadják el
a sportegyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát:
I.
AZ EGYESÜLET ADATAI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Az Egyesület neve: Egri Spartacus Tájékozódási Futó Sportegyesület
Az Egyesület rövidített neve: Egri Spartacus SE
Az Egyesület székhelye: 3300 Eger, Zellervár u. 3 tetőtér 5.
Az egyesület formája: sportegyesület
Az Egyesület működési területe: a Magyar Köztársaság területe, kiemelten Eger város
Az Egyesület alapítási éve: 1952.
Az Egyesület tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az Alapszabály 1. számú
mellékletét képezi.
8. Az Egyesület honlapjának címe: egrispartacus.hu
9. Az Egyesület szakosztálya: Természetjáró szakosztály
10.
Az Egyesület jogállása: az Egyesület önálló jogi személykényt működő Sportegyesület
11.
Az Egyesület emblémája:

12.
Az Egyesület a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség (MTFSZ) tagja. MTFSZ kódja:
ESP
II.
AZ EGYESÜLET CÉLJA, TEVÉKENYSÉGE
1.

Az egyesület célja:
-

a különböző tájékozódási sportágak megismertetése, népszerűsítése, a lakosság
részére rendszeres sportolás, testedzés, ill. a szabadidős tevékenységek biztosítása, a

2. oldal

2.

különböző tájékozódási sportágak iránti igények felkeltése, különös tekintettel a
gyermek, ifjúsági és szabadidősportra;
az egészséges életmód, a sport iránti szeretet növelése;
az utánpótlás nevelés, különös tekintettel a különböző tájékozódási sportágra;
a sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése;
sportrendezvények, ezen belül különösen szabadidősport-rendezvények szervezése és
lebonyolítása;
a környezet, kiemelten a természet védelme, ezen tevékenység összekapcsolása az
egészséges életmóddal és a sporttevékenységgel.
Az egyesület tevékenysége:

A sportszervezet keretében sporttevékenységet folytató sportoló számára a sportszervezet
biztosítja a sportág jellege szerinti, továbbá a versenyszabályzatban meghatározott biztonságos
sporttevékenység folytatásához szükséges feltételeket.
Az Egyesület céljainak megvalósításához megteremti a folyamatos működés feltételeit,
megszervezi a versenyeken való részvételt, tevékenyen közreműködik az utánpótlás
nevelésben.
Az egyesület tevékenysége során az általa szervezett edzéseken, rendezvényeken népszerűsíti
és gyakorolja tevékenységét.
Az egyesület a tevékenység megvalósításához rövid- közép- és hosszú távú programot készít.
Megvalósítását a lakossággal, helyi önkormányzatokkal, oktatási intézményekkel és más, az
egyesülettel azonos cél érdekében működő, nem kormányzati szervezetekkel együttműködve,
azokat segítve az Egyesület szellemi- és anyagi forrásainak a célok megvalósítása érdekében
történő felhasználásával végzi.
Az egyesület a fenti közhasznú tevékenységet az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan látja
el:
az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése;
a gyermek és ifjúsági sport;
sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek;
sport, ifjúsági ügyek;
környezet és természetvédelem.
A közfeladatok ellátást az alábbi jogszabályok írják elő:
- a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49.§ c) és e) pontjai,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
13.§ (1) bekezdés 15. pontja; 23.§ (4) bekezdés 8. és 12. pontja; 23. § (5) bekezdés 17.
pontja.
III.
Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok
1.
Sportegyesület – az e törvényben megállapított eltérésekkel – az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
törvény és a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint működő olyan egyesület, amelynek
__________________
Fekete Zoltán elnök

___________________
Tanú1

____________________
Tanú2
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alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek
megteremtése. [Stv.16.§ (1) bek.]
2.
A sportszervezet keretében sporttevékenységet folytató versenyző számára a
sportszervezet köteles biztosítani a sportág jellege szerinti biztonságos sporttevékenység
folytatásához szükséges feltételeket. [Stv.2.§ (1) bek.]
3.
Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesüljön az egyesület
közhasznú szolgáltatásiból. [Ectv. 34. § (1) bekezdés a) pont]
4.
Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. [Ectv. 34. § (1) bekezdés d) pont]
5.
Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen
alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve
végezhet. [Ectv. 34.§ (1) bekezdés b) pont]
6.
Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen
alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. [Ectv. 34.§ (1) bekezdés c)
pont]
7.
Az egyesület a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának
nyilvánosságát a www.egrispartacus.hu internetes honlapján, az egyesület székhelyén
elhelyezett hirdetőtáblán és a Szuperinfó újságban való közzététel útján biztosítja. Az éves
beszámolót és a közhasznúsági mellékletet minden év május 31. napjáig a
www.egrispartacus.hu internetes honlapján és az egyesület székhelyén kihelyezett
hirdetőtáblán közzéteszi. [Ectv. 37. § (3) bekezdés c) pont]
8.
Az egyesület közhasznú tevékenységével kapcsolatosan keletkezett iratok – a törvény
alapján nem nyilvános adatok kivételével – nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, és a saját
költségére másolatot készíthet. Az iratbetekintésre és iratmásolásra vonatkozó igényeket
írásban, az egyesület elnökségéhez címzetten kell előterjeszteni. Az elnökség az iratbetekintést
és az iratmásolat kiadását az egyesület székhelyén, az igény bejelentésétől számított 8 napon
belül köteles biztosítani a kérelmező számára. [Ectv. 37. § (3) bekezdés c.) pont]
IV.
Tagdíj
1.
Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege évi
2.000,- Ft, amelyet legkésőbb minden év március 15. napjáig kell egy összegben, az egyesület
házipénztárába vagy bankszámlájára történő átutalás / befizetés útján megfizetni.
2.
Az új belépő tagnak a belépési nyilatkozat elfogadásáról szóló értesítés kézhezvételét
követő 3 napon belül kell időarányosan az éves tagdíjat az egyesület házipénztárába vagy
bankszámlájára történő átutalás / befizetés útján teljesíteni, ezt követően pedig legkésőbb
minden év március 15. napjáig köteles az egyesület házipénztárába vagy bankszámlájára
történő átutalás / befizetés útján teljesíteni.

__________________
Fekete Zoltán elnök

___________________
Tanú1

____________________
Tanú2
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V.
Az egyesület tagságára vonatkozó rendelkezések
1. Az Egyesületi tagság:
Az Egyesületnek:
a) rendes
b) pártoló és
c) tiszteletbeli tagjai lehetnek.
1.1. Rendes tag lehet az a természetes személy, aki magyar állampolgár, aki
Magyarországon letelepedett, illetve magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkezik,
rendes tag lehet továbbá a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az
egyesület célkitűzéseivel egyetért és elfogadja az Egyesület Alapszabályában foglalt
rendelkezéseket.
A természetes személy részt vesz az Egyesület folyamatos működésében.
A Sportegyesülettel munkaviszonyt csak az a személy létesíthet, aki a Sportegyesület rendes
tagjainak sorába lép.
Pártoló tag lehet minden olyan gazdálkodó szervezet, intézmény, vagy magánszemély, amely,
illetve aki az Egyesület tevékenységét az éves pártolói vagyoni hozzájárulás befizetésével,
illetve más adományokkal kívánja segíteni.
A tiszteletbeli tagságról az elnökség javaslatát követően a közgyűlés dönt. Ilyen javaslat
előterjesztését a Sportegyesület tagjai is kezdeményezhetik az elnökség felé.
Tiszteletbeli tagnak az elnökség azt a kiemelkedő oktatási, tudományos vagy
sporteredményeket elért személyt javasolja, aki a sport, illetőleg a Sportegyesület érdekében
végzett kimagasló tevékenységével a Sportegyesület célkitűzéseit eredményesen támogatta.
Jogi személy tiszteletbeli tag jogait képviselője útján gyakorolja.
A Sportegyesület keretében hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet kifejtett személyek
tiszteletbeli tisztségre válaszhatók (tiszteletbeli elnök, tiszteletbeli társelnök).
2. A tagsági jogviszony keletkezése
Az egyesületi rendes tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési
nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított
30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről.
Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglalva igazolt módon kell
megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén
jogorvoslatnak helye nincs.
A pártoló tagok felvételéről az elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés dönt. A jogi személy
pártoló tag jogait képviselője útján gyakorolhatja. A pártoló tagnak nincs szavazati joga, vezető
tisztségviselővé nem választható.
__________________
Fekete Zoltán elnök

___________________
Tanú1

____________________
Tanú2
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A közgyűlés által – elnökség javaslatára – megválasztott tiszteletbeli tagnak nincs szavazati
joga, vezető tisztségviselővé nem választható.
3. A tagsági jogviszony megszűnése
A tagsági jogviszony megszűnik
a) a tag kilépésével;
b) a tagsági jogviszony Sportegyesület általi felmondásával;
c) a tag kizárásával;
d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez címzett írásbeli nyilatkozattal bármikor,
indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony az írásbeli nyilatkozatnak az Egyesület
képviselője általi átvételének napjával szűnik meg.
A kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségei alól.
A tag megszünteti a Sportegyesülettel való jogviszonyát átigazolással, a Magyar Tájékozódási
Futó Szövetség mindenkor érvényes átigazolási szabályzata szerint.
4. A rendes tag jogai:
A Sportegyesület rendes tagjainak jogai:
a) részt vehetnek a Sportegyesület Közgyűlésén;
b) tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen;
c) amennyiben vele szemben a jogszabályban meghatározott összeférhetetlenségi és kizáró
ok nem áll fenn, úgy bármely Sportegyesületi vezető tisztségre megválasztható és
újraválasztható;
d) jogosultak részt venni a Sportegyesület munkájában, rendezvényein,
e) észrevételeket, javaslatokat tehetnek, véleményt nyilváníthatnak a Sportegyesületet érintő
bármely kérdésben;
f) a Sportegyesület vezetése által meghatározott keretek között részt vehetnek a bizottságok
munkájában, az edzéseken, versenyeken, használhatják a sportlétesítményeket,
sportfelszereléseket, igényelhetik a Sportegyesület szakembereinek segítségét;
g) igénybe vehetik a Sportegyesület által nyújtott kedvezményeket,
h) a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet az
Egyesület tevékenységéről, indítványt tehet a közgyűlés napirendi pontjaira;
i) betekinthet az Egyesület irataiba;
j) az Egyesület rendes tagja a vezető tisztségviselő megválasztásakor, és az Egyesület
döntéshozó szerve egyéb határozatai meghozatalakor személyenként egy szavazattal
rendelkezik,
k) az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik;
l) a tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja.
Minden rendes tagnak egy szavazata van. A rendes tag szavazati jogát akkor gyakorolhatja,
ha az Egyesület felé tagdíj elmaradása nincs.
A rendes tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is
gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati
formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén
átadni.
__________________
Fekete Zoltán elnök

___________________
Tanú1

____________________
Tanú2
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Minden rendes tag vállalása szerint jogosult tevékenyen közreműködni az egyesületi célok
megvalósítása érdekében.
5. A pártoló és tiszteletbeli tag jogai:
a) Tanácskozási joggal rész vehet az Egyesület közgyűlésén;
b) A pártoló és tiszteletbeli tagok az Egyesület rendezvényeire meghívhatóak;
c) Javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az egyesület működésével kapcsolatban.
6. A rendes tag kötelezettségei:
- Az Egyesület tagja köteles az Alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek
teljesítésére.
- Az Egyesület tagja köteles megfizetni a közgyűlés által meghatározott éves tagdíjat minden
év március 15. napjáig, illetőleg az új belépő tagnak a belépési kérelem elfogadásáról szóló
tájékoztatás kézhezvételétől számított 3 napon belül kell időarányosan az éves tagdíjat az
egyesület bankszámlájára történő átutalás/befizetés útján megfizetni. Az egyesület tagdíja:
évi 2.000,- Ft.
- Az Egyesület tagja köteles megtartani, illetve teljesíteni a közgyűlés határozataiban
foglaltakat.
- Az Egyesület tagja köteles az Alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek
teljesítésére.
- Az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását, és az Egyesület
tevékenységét.
- Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó
előírásait, rendelkezéseit betartani.
- Köteles a sportág népszerűsítésére, propagálására.
- Köteles sportszerű magatartást tanúsítani.
- A versenyszerűen sportoló tagok kötelesek a versenyekre lelkiismeretesen felkészülni és a
legjobb tudásuk szerint szerepelni.
- Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökségnek bejelenteni.
7. A pártoló tag kötelezettségei:
a.) Köteles megtartani az Alapszabály rendelkezéseit, illetőleg az Egyesület határozatait;
b.) Köteles teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt
feladatait és befizetni az Egyesületnek a vállalt vagyoni hozzájárulást és ezzel
elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását.
8. A tiszteletbeli tag kötelezettségei:
a.) Köteles megtartani az Alapszabály rendelkezéseit, illetőleg az Egyesület határozatait;
b.) Köteles teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt
feladatait, és tőle elvárható módon elősegíti az Egyesület célkitűzéseinek
megvalósítását.
9. A tagsági jogviszony felmondása
Ha az Alapszabály a tagságot feltételhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek
a Sportegyesület a tagsági jogviszonyt 30 napos határidővel írásban f e l m o n d h a t j a .
__________________
Fekete Zoltán elnök

___________________
Tanú1

____________________
Tanú2

7. oldal

Felmondja, és törli tagjai közül a tagdíjbefizetés elmulasztása miatt (a felszólítás után a kitűzött
90 napos határidő eltelte után) a mulasztó tagot. A törlésről az Elnökség intézkedik.
A felmondásról az Egyesület közgyűlése dönt.
10. A rendes tag kizárása
A tagnak a jogszabályt, a Sportegyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan
vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés – bármely sportegyesületi tag vagy
sportegyesületi szerv kezdeményezésére – a taggal szemben k i z á r á s i e l j á r á s t
folytathat le. A tisztességes eljárást biztosító szabályokat a Sportegyesület szabályzata
biztosítja.
A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indoklással kell ellátni; az
indoklásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a
jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.
A t a g k i z á r á s á r a kerülhet sor többek között a következők szerint:
- a tag fegyelmi határozattal történő kizárásával sportfegyelmi eljárás során;
- az Elnökség titkos, 2/3-os minősített többséggel meghozott határozati kezdeményezésével
történő kizárásával annak a Sportegyesületi tagnak, aki, az Alapszabály rendelkezései ellen
súlyosan vét, ill. aki tevékenységével vagy magatartásával a Sportegyesület céljainak
megvalósulását veszélyezteti;
A sportegyesületi tagság bármi módon történő megszűnése esetén a tagot a Sportegyesület
vagyonából semmiféle térítés nem illeti meg.
VI.
A SPORTEGYESÜLET SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI
A Sportegyesület szervei
a) Közgyűlés,
b) Elnökség,
A Sportegyesület tisztségviselői:
a) elnök,
b) alelnök,
c) elnökségi tagok,
1. A Közgyűlés:
A Közgyűlés a tagok összessége, a Sportegyesület legfelsőbb, döntéshozó szerve. A
Közgyűlésen a természetes személy tagok személyesen, a jogi személy tagok képviselőjük útján
vesznek részt. A tag jogosult a Közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, kérdéseket
feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.
A Közgyűlés rendes és rendkívüli lehet.
R e n d e s K ö z g y ű l é s t évente legalább egyszer össze kell hívni, amelyen meg kell
tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a
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számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített beszámolót. [Stv. 17.§ (1) bekezdés
a) pont]
A Közgyűlést az Elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval,
elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli
igazolható módon történő kézbesítésnek minősül pl. ajánlott vagy tértivevényes
küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal,
hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).
A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. A Közgyűlés ülései nyilvánosak, és ez
csak jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.
Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az
ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és egyhangúlag hozzájárul
az ülés megtartásához.
A Közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés időpontját,
helyszínét (mely az Egyesület székhelyétől eltérő helyen is magtartásra kerülhet), a javasolt
napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletességgel kell
rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak
tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés, határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés
időpontját és helyszínét, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti
napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz, ha
azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják
össze.
A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az
egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a
napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá
elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától
számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.
Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja,
úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön
dönt a napirend kiegészítésének tárgyában azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt
napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha a részvételre jogosultak
legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához
egyhangúlag hozzájárul.
Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések
megtétele céljából, ha
a./ az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b./ az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c./ az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről
dönteni.
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A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő
szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni
kell.
A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet,
vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A
közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt
szavazással ( kézfeltartással/szavazólappal) megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá
a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két
fős szavazatszámláló bizottságot.
A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag,
valamint – ha az alapszabály a képviselő útján történő részvételt lehetővé teszi – képviselője
nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, és – ha a tagokat nem azonos számú szavazat illeti meg
– a tagot megillető szavazatok számát. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke, a
jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő tag aláírásával hitelesíti. Az elkészült jegyzőkönyvhöz kell
csatolni a beterjesztett írásbeli javaslatokat és a jelenléti ívet.
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza
a) az egyesület nevét és székhelyét;
b) a közgyűlés helyét és idejét;
c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a
nevét;
d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
e) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól
tartózkodók számát.
A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és két erre
megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti.
A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Közgyűlés elnöke, a
jegyzőkönyvvezető ír alá és a Közgyűlésen az elnök által felkért 2 tag hitelesít. Az elkészült
jegyzőkönyvhöz kell csatolni a beterjesztett írásbeli javaslatokat és a jelenléti ívet.
A Közgyűlés határozatait – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –
n y í l t s z a v a z á s s a l (kézfeltartással/szavazólap felmutatásával), egyszerű szótöbbséggel
hozza. A Közgyűlés éves beszámoló jóváhagyásáról az általános szabályok szerint dönt. Az
egyesület alapszabályának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához a
közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának
módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal
rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A Sportegyesület
éves tervének és költségvetésének elfogadásához, valamint az éves beszámoló jóváhagyásához
a jelenlévő tagok 2/3-os szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Ismételt szavazategyenlőség esetén
a határozati javaslatot el nem fogadottnak kell tekinteni.
A Közgyűlés – az Elnökség javaslata alapján – határozattal kizárhatja a tagok sorából azt, aki a
tagra vonatkozó jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő vagy az
egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi magatartást folytat. A kizárásra a jelen Alapszabály
V.10. pontjában foglalt rendelkezések irányadóak.
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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 az egyesületnek nem tagja;
e)
aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
f)
aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján
a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának,
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. [Ectv.
38. § (1) és (2) bekezdés]
A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több, mint felét képviselő
szavazásra jogosult részt vesz. Az egyébként szabályszerűen összehívott Közgyűlés a
megjelent tagoknak az előírtnál alacsonyabb száma miatt határozatképtelen.
A Közgyűlésen az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök elnököl.
A közgyűlési tisztségviselők, a levezető elnök, a szavazatszámlálók megválasztásáról a
közgyűlés a szavazati joggal rendelkező tagok szótöbbségével határoz, nyílt szavazással
(kézfeltartással/szavazólap felmutatásával).
A közgyűlésen hozott határozatokat a szavazatszámlálók jelentése alapján a levezető elnök
szóban kihirdeti, majd a határozatokat közgyűlést követő 15 napon belül az egyesület honlapján
közzéteszi.
A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Közgyűlés elnöke, a
jegyzőkönyvvezető ír alá és a közgyűlés által választott 2 hitelesítő tag hitelesít. Az elkészült
jegyzőkönyvhöz kell csatolni a beterjesztett írásbeli javaslatokat és a jelenléti ívet.
A Közgyűlés kizárólagos hatásköre:
a) elfogadja, jóváhagyja vagy módosítja az Alapszabályt, illetőleg a Sportegyesület egyéb
szabályzatait;
b) elhatározza a Sportegyesület megszűnését, egyesülését és szétválását; kijelöli a
végelszámoló a végelszámoló személyét;
c) megválasztja az Elnökség elnökét, alelnökét, az elnökségi tagokat;
d) vezető tisztségviselő visszahívása;
e) elfogadja az éves költségvetést;
f) Az éves beszámolójó – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről
szóló jelentések – és közhasznúsági melléklet elfogadása. A Sportegyesület köteles az éves
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g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni. A
közhasznúsági melléklet elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A
Sportegyesület éves beszámolójának jóváhagyása a közhasznúsági melléklet elfogadásával
egyidejűleg, tárgyévet követő év május 31. napjáig a Közgyűlés 2/3-os szótöbbséggel
hozott döntése alapján történik.
elfogadja a sportfejlesztési tervet;
meghatározza a következő naptári évre esedékes tagdíjak mértékét;
gyakorolja a vezető tisztségviselők feletti munkáltatói jogot (amennyiben a vezető
tisztségviselő a Sportegyesülettel munkaviszonyban áll);
jóváhagyja az olyan szerződést, amelyet a Sportegyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, vagy ezek hozzátartozójával köt;
dönt a jelenlegi és korábbi sportegyesületi tagok, vezető tisztségviselők vagy más
sportegyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről;
dönt választott könyvvizsgáló megválasztásáról, visszahívásáról és díjazása
megállapításáról;
határoz az Elnökség által előterjesztett fontos, a Sportegyesületet érintő ügyekben, és
kialakítja a Sportegyesület álláspontját az aktuális kérdésekben, melyet az Elnökség köteles
képviselni;
elbírálja az Elnökség kizárást javasló határozatát;
tárgyalja a tagok által előterjesztett indítványokat;
az Elnökség javaslata alapján dönt a tiszteletbeli és pártoló tagságra jelölt személyek
megválasztása ügyében;
döntés mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

A Közgyűlés a határozatát a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok
többségével hozza meg. Ha a Ptk. egyszerű vagy azt meghaladó szótöbbséget ír elő a határozat
meghozatalához, a létesítő okirat egyszerű szótöbbségnél alacsonyabb határozathozatali arányt
előíró rendelkezése semmis. Ha a Ptk. egyhangúságot ír elő a határozat meghozatalához, a
létesítő okirat ettől eltérő rendelkezése semmis.
T i t k o s s z a v a z á s t rendelhet el a Közgyűlés az elnök előterjesztésére vagy a tagok
egyharmadának kezdeményezésére. A titkos szavazás szavazólappal történik, a szavazatok
összesítésére pedig szavazatszámláló bizottságot kell felkérni.
A Sportegyesület Közgyűlése ülés tartása nélkül is hozhat határozatot. Az ilyen
határozathozatalt az Elnökség a határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével
kezdeményezi. A sportegyesületi tagok számára a Sportegyesület a tervezet kézhezvételétől
számított legalább nyolcnapos határidőt biztosít arra, hogy szavazatukat megküldjék az
Elnökség részére.
Az ü l é s t a r t á s a n é l k ü l i d ö n t é s h o z a t a l során az Alapszabálynak a
határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni,
hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek
az Elnökség részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez
szükséges lenne ülés tartása esetén.
Ha a Sportegyesület bármely tagja az ülés megtartását kívánja, a Közgyűlés ülését az
Elnökségnek össze kell hívnia.
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A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi
sportegyesületitag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat
beérkezésének napjától számított három napon belül - az Elnökség megállapítja a szavazás
eredményét, és azt további három napon belül közli a sportegyesületi tagokkal. A
határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban
beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.
A közgyűlés a határozatait a honlapján teszi közzé.
2. Az Elnökség:
Az egyesület ügyvezetését az Elnökség látja el. Az egyesület vezető tisztségviselői az Elnökség
tagjai, akik képviseleti jogukat önállóan gyakorolják és a képviseleti joguk gyakorlásának
terjedelme általános. Az Elnökség a Sportegyesület két közgyűlése közötti általános hatáskörű
végrehajtó és ügyintéző szerve, a Sportegyesület ügyvezetését látja el. Az Elnökség tagjait a
Sportegyesület tagjai közül kell választani. Az ügyvezető szerv dönt mindazon kérdésekben,
amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
Az Elnökségnek 5 tagja van. Az Elnökség elnökből, alelnökből és 3 elnökségi tagból áll.
Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
a./ a megbízás időtartamának lejártával;
b./ visszahívással;
c./ lemondással;
d./ a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
e./ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával;
f./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető
tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége
ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek
hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

Az elnökségi ülésre – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további tagok hívhatóak
meg.
Az Elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább évente egy alkalommal tartja.
Az Elnökség üléseit az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval,
elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, írásban igazolható módon. Írásbeli
igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes
küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal,
hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön. (elektronikus tértivevény).
Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az egyesült nevét, székhelyét, az elnökségi ülés
helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább
olyan részletességgel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák.
Az elnökségi ülésre szóló meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell
hozni.
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Az Elnökség ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben
korlátozható.
Az elnökségi ülés határozatképes, ha az ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi
tagok több mint fele jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot el nem fogadottnak kell tekinteni.
Az elnökségi üléseken jegyzőkönyv készül, amelyet minden jelenlévő tag aláír.
Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha
azokon az Elnökség tagjainak több mint fele jelen van.
Az Elnökség dönt a tagfelvételi és minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal
a Közgyűlés vagy a Sportegyesület más szerve kizárólagos hatáskörébe. Az Elnökség a két
Közgyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről a Közgyűlés előtt beszámol, és
intézkedéseit a Közgyűlés hagyja jóvá.
Az Elnökség feladatai közé tartozik:
a) a Sportegyesület napi ügyeinek vitele, az Elnökég hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése, és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
d) a Sportegyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) a Sportegyesület jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztásának előkészítése;
f) a Közgyűlés összehívása, a tagság és a Sportegyesület szerveinek értesítése;
g) az Elnökség által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás a Sportegyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
j) a Sportegyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek a vezetése;
k) a Sportegyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) a Sportegyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele;
m) az Alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés;
n) döntés mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.
2.1. Az elnök jogai és kötelezettségei:
-

a Közgyűlés és az elnökségi ülések levezetése;
a Közgyűlésről felvett jegyzőkönyv hitelesítésére felkérés;
a Sportegyesület működésének irányítása;
a Sportegyesület képviselete, számára jogok szerzése és kötelezettségek vállalása;
a Közgyűlést bármikor összehívhatja, a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja, a
kiadások számláit ellenőrzi, a Sportegyesület tevékenysége során keletkezett
dokumentációkat ellenőrzi, nyilvántartásukat biztosítja,
a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe véve a közgyűlési határozatoknak megfelelő
intézkedések, végrehajtásáról gondoskodik,
kapcsolatot tart más Sportegyesületekkel és az országos szakszövetséggel.
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2.2. Az alelnök jogai és kötelezettségei:
-

Az elnök akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesítheti az elnököt,
az elnök akadályoztatása esetén vezeti a Közgyűlést és/vagy az Elnökség ülését;
az elnök távollétében az elnökségi ülések levezetése;
tájékoztatja a tagokat a Sportegyesület munkájáról;
az alelnök előkészíti a vezető szerv üléseit, biztosítja működését és gondoskodik a
határozatok végrehajtásáról, azok nyilvántartását folyamatosan kezeli.
a határozatokat – a jegyzőkönyv alapján - köteles haladéktalanul bejegyezni a Határozatok
Könyvébe.

2.3. Az elnökségi tag jogai és kötelezettségei:
-

részt vesz az elnökség ülésein, közreműködik az elnökség munkájában,
az elnök, ill. az elnökség döntése alapján eseti jelleggel, konkrét feladatot hajt végre,
észrevételek, javaslatok megtétele a sportággal összefüggő ügyekben, a tisztségviselők
döntéseivel kapcsolatban,
javaslattétel rendkívüli közgyűlés, ill. rendkívüli elnökségi ülés összehívására.

3. Felügyelő Bizottság:
Az egyesületnél felügyelőbizottságot nem kell létrehozni, mert a nem természetes személy
tagok létszáma a teljes tagság felét nem éri el, és jelenleg a tagság létszáma a 100 főt nem
haladja meg.
4. A Közgyűlés és az Elnökség működésével kapcsolatos közös szabályok:
4.1. A Közgyűlés és az Elnökség üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül,
amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók
és ellenzők számaránya, személye.
A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot,
lefűzve és sorszámozva kell a Sportegyesület iratai között megőrizni. Folyamatos kezelését a
Sportegyesület alelnöke látja el.
4.3. A Közgyűlés és az Elnökség döntéseit, beszámolóit székhelyén fellelhető és bárki által
megtekinthető hirdetőtáblán közli az érintettekkel, illetve hozza azokat nyilvánosságra.
Amennyiben a döntés jellege indokolja, azt az érintettekkel 15 napon belül írásban kell közölni.
4.4. A közhasznú szervezetként működő Sportegyesület működésével kapcsolatosan
keletkezett iratokba a Sportegyesület székhelyén – a Sportegyesület képviselőjével előzetesen
egyeztetett időpontban – az érdekeltség igazolásával bárki betekinthet és azokról saját költségén
másolatot készíthet. Az iratokba való betekintés megtagadható, ha a betekintés a Sportegyesület
szolgáltatásait igénybevevők személyi adatainak nyilvánosságra hozatalára irányul, illetve a
személyiségi jogok sérelmével jár.
4.5. Az egyesület az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet
készít. A mellékletnek az 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltakat kell tartalmazni.
Az éves beszámoló jóváhagyásához a jelenlévő tagok 2/3-os szótöbbséggel hozott határozata
szükséges. Az éves beszámolót az elfogadás napjától számított 3 napon belül az egyesület
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honlapján30 napra ki kell függeszteni, biztosítva ezzel a beszámoló nyilvánosságát. Az
egyesület éves közhasznú mellékletébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére
másolatokat készíthet. Az egyesület az éves beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági
mellékletet készít, amely tartalmazza a 2011. évi CLXXV. törvény 29.§-ának (6) bekezdésében
foglaltakat. A közhasznúsági mellékletet az elnökség kizárólagos hatáskörben fogadja el, abba
bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. Az egyesület a
jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a
2011. évi CLXXV. törvény 30.§ előírásainak megfelelően köteles letétbe helyezni és azokat
közzé tenni az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig. Az
Egyesület bárki által igénybe vehető szolgáltatásának ismertetését, igénybe-vételük
lehetőségeit, módját részletesen ismertetni kell az egyesület honlapján.
5. A tisztségviselőkre vonatkozó általános szabályok:
5.1. A Sportegyesület tisztségviselői: az Elnökség összes tagja. A tisztségviselőket a Közgyűlés
választja.
5.2. A tisztségviselők megbízatása a megválasztás napjától öt évre szól.
5.3. Nem lehet tisztségviselő: aki nem tagja a Sportegyesületnek, akit a bíróság
cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alá helyezett, akit bűncselekmény miatt
elítéltek, és a büntetett előéletéhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól még nem
mentesült, akit valamely foglalkozástól a bíróság eltiltott, ezen ítélet hatálya alatt az abban
megjelölt tevékenységre nézve.
5.4. Vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok:
Valamely közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet a Sportegyesület
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes
személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre
vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az,
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akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
A Btk. 61. § (2) bekezdés i) pontja alapján a közügyektől eltiltott nem lehet civil szervezetnek
a civil szervezetekről szóló törvényben megjelölt vezető tisztségviselője.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
5.5. A tisztségviselő megbízatása megszűnik: a megbízás időtartamának lejártával, a
tisztségviselő tagsági viszonyának bármely okból történő megszűnésével, egyoldalú
lemondással a tisztségviselő részéről, ami külön elfogadást nem igényel, a fentebb leírt kizáró
okok bármelyikének bekövetkeztével.
5.6. A Közgyűlés és az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy
akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
− kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
− bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a Sportegyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Sportegyesület által tagjának, a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
5.7. Az Elnökségnek nem lehet tagja, aki Sportegyesületnél elnökségi tag, ill.
sportvállalkozásnál vezető tisztségviselő volt az annak megszűnését megelőző három évben,
feltéve, hogy a sportszervezetet felszámolták.
VII.
A SPORTEGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA
1. A Sportegyesület vagyoni eszközei:
A Sportegyesület bevételei:
a) tagdíjak,
b) támogatások,
c) pályázatokon elnyert összegek,
d) a Sportegyesület rendezvényeinek bevételei.
A Sportegyesület rendes tagjai évenként tagdíjat fizetnek, melynek mértékét a Közgyűlés
állapítja meg.
2. A Sportegyesület pénzeszközeinek felhasználása:
1.
A Sportegyesület pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít. A
következő évre szóló költségvetést és az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót az alelnök
terjeszti a Közgyűlés elé jóváhagyás végett.
2. Kifizetések két utalványozásra jogosult elnökségi tag együttes aláírása alapján teljesíthetők.
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3.
A Sportegyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén
túl – a Sportegyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. A tagok az adott naptári
évre esedékes tagdíjat az egyesület pénztárába készpénzben vagy az egyesület mindenkori
bankszámlájára történő átutalással tárgyév március 31. napjáig kötelesek megfizetni.
4.
A Sportegyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott
támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél
elősegítésére és megvalósítására fordítja, az esetleges maradvány- összegeket hasonló célok
támogatására használja fel, rendezvényeket tart melyek bevételeit a rendezvény céljában
meghatározott körben hasznosítja.
5.
A Sportegyesület nevében, vagy javára történő adománygyűjtés, csak írásbeli
meghatalmazás alapján végezhető, amely nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek
zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. Az adományokat
könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.
6.
A Sportegyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem
bocsáthat ki, gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez a közhasznú
tevékenységet veszélyeztető hitelt nem vehet fel.
7.
A Sportegyesület vezető tisztségviselőjét, támogatóját, önkéntesét valamint e személyek
közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a
Sportegyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő
juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
8.
A Sportegyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint
sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a Sportegyesület
vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A
sportlétesítmények használata, illetve működtetése – e rendelkezés alkalmazásában – a
Sportegyesület alaptevékenységének minősül a Sporttörvény. 17. § (1) bek. b.) pontjának
megfelelően.
VIII.
Megszűnés, törlés a nyilvántartásból
1.
A sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó
vagyon állami tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett
minisztérium költségvetésében az utánpótlás-nevelés támogatására kell fordítani. [Stv. 17.§
(6) bek.]
2. A sportegyesületnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a a
sportpolitikáért felelős miniszter igazolja, hogy a sportegyesület az állami sportcélú
támogatás felhasználásával e törvényben, valamint az államháztartás működésére vonatkozó
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elszámolt, vagy azt, hogy a sportegyesület állami
sportcélú támogatásban nem részesült. [Stv. 17.§ (7) bek.]
IX.
Záró rendelkezések
Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
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törvény (Ptk.), a sportról szóló 2004. évi I. törvény, és az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.
Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály 18., azaz tizennyolc számozott
oldalból áll.
Kelt: Egerben, 2021. november 20. napján

______________________________
Fekete Zoltán
az Egri Spartacus Tájékozódási Futó Sportegyesület
elnöke
Előttünk, mint tanúk előtt:
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Név:

Tanú2
Név:

Lakcím:

Lakcím:

Szig.szám:
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Aláírás

Aláírás:
ZÁRADÉK

Alulírott Fekete Zoltán, mint az Egri Spartacus Tájékozódási Futó Sportegyesület (székhely:
3300 Eger, Zellervár utca 3. tetőtér 5.) elnöke kijelentem és igazolom, hogy az egységes
szerkezetbe foglalt létesítő okirat szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján
hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű létesítő okirat elkészítését az Egyesület 2021.
november 20. napján megtartott közgyűlésen elfogadott – a 2015. november 28. napján kelt
Alapszabály I.-V. pontjait érintő – módosítások indokolták.
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