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A  

KŐBÁNYA SPORT CLUB 

ALAPSZABÁLYA 

  I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. § 

(1) A Kőbánya Sport Club (továbbiakban: Sportegyesület) az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.), a Polgári Törvénykönyv 

és a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban:Stv) szabályai szerint 

működő egyesület, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, 

valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése.  

(2) A Sportegyesület alaptevékenysége a sport. A Sportegyesület közvetlen politikai 

tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi 

támogatást nem nyújt.  

 

2. § 

(1) A Sportegyesület neve:  Kőbánya Sport Club  

   rövidített neve:  KSC  

(2) A Sportegyesület székhelye:  1105 Budapest, Ihász u. 24. 

(3) A Sportegyesület működési területe:  Magyarország  

(4) A Sportegyesület alapításának éve:  1967.  

(5) A Sportegyesület színe: kék-sárga  

(6) A Sportegyesület jellege:   az Stv. hatálya alá tartozó 

Sportegyesület 

 

II. 

A SPORTEGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI 

 

A Sportegyesület célja 

 

3. § 

(1) A Sportegyesület a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, az ilyen irányú 

igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi 

élet kibontakoztatása céljából létrehozott civil szervezet. A Sportegyesület nemre, 

nemzetiségre, korra, világnézetre, vallási hovatartozásra tekintet nélkül tömöríti 

tagjait és számukra lehetőségei keretei között egyesületi életet és sportolási alkalmat 

teremt. A Sportegyesület elsődlegesen Budapest Főváros X. kerület területén, a X. 

kerületi Önkormányzattal együttműködésben támogatja tagságának és a kerület 

lakosságának szabadidő sportját, valamint a diáksportot, elősegíti a fiatal, tehetséges 
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sportolók kibontakozását, szakosztályai révén hazai és nemzetközi versenyeken, 

bajnokságokon, kupákban és mérkőzéseken részt vesz, illetve ilyeneket rendez. 

Hozzájárul a hazai sportélet és olimpiai mozgalom céljainak megvalósításához, a 

válogatott keretek működéséhez.  

(2) A Sportegyesület céljainak megvalósítása érdekében - a jogszabályokban 

meghatározott keretek között - nemzetközi tevékenységet is folytathat.  

(3) A Sportegyesület céljai gazdasági feltételeinek megteremtése érdekében a 

Sportegyesület - kiegészítő jelleggel - gazdasági-vállalkozási tevékenységet 

folytathat, vállalatot létesíthet, magán-illetőleg jogi személyekkel, jogi személyiséggel 

rendelkező vagy a nélküli gazdasági társaságot létesíthet, illetőleg ilyenbe tagként 

beléphet. A Sportegyesület ezen tevékenységét kizárólag másodlagosan végezheti. 

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 a 

Sportegyesület alaptevékenységének minősül.  

(4) A Sportegyesület céljainak megvalósításával összhangban a Sportegyesület tagja 

az általa működtetett sportágakban létrehozott országos sportági 

szakszövetségeknek.  

(5) A sportegyesület működéséről, szolgáltatási igénybevétele módjáról, 

beszámolói kötelezettségeiről, az Elnöksége és a küldöttgyűlése határozatairól 

a www. kobanyasc.hu honlapján ad tájékoztatást. 

 

A Sportegyesület feladata 

 

4. § 

A Sportegyesület feladatai:  

a) a Sportegyesület céljainak megvalósítása érdekében a versenysport, a diák- 

és szabadidősport mindennapossá tétele céljából szakosztályok 

létrehozásával és működtetésével a sporttevékenység megszervezése, 

végzése, a sportágak működési feltételeinek biztosítása,  

b) a Sportegyesület fejlesztési célkitűzéseinek meghatározása és gondoskodás 

megvalósításukról,  

c) a sportági szakszövetségek, valamint más sportegyesületek és szervezetek 

által rendezett sportversenyeken, bajnokságokon, sporteseményeken, 

szabadidősport rendezvényeken való részvétel, sportversenyek, 

sportesemények szervezése és lebonyolítása,  

d) a Sportegyesület tagjainak sokoldalú sportbeli képzése, a sportolók 

felkészülésének biztosítása,  

http://www.h2ose.hu/
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e) a Sportegyesület által működtetett sportágak utánpótlásának nevelése, a 

sportágak oktatása, a sportágak alapjainak szélesítése, ennek érdekében 

kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás óvodákkal, iskolákkal,  

f) mindazon országos sportági szakszövetségek, illetőleg területi szövetségeik 

céljai megvalósításának elősegítése, munkájuk támogatása, melyekben a 

Sportegyesület tagsági viszonnyal rendelkezik,  

g) a tervszerű működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek 

megteremtése és biztosítása.  

 

III. 

A SPORTEGYESÜLET TAGSÁGA 

 

A tagsági viszony 

 

5. § 

(1) A sportegyesület tagjai - a tagokat megillető jogok és az őket 

terhelő kötelezettségek terjedelme alapján lehetnek: 

a) teljes jogú rendes tagok, 

- alapító tagok, 

- alapítást követően belépett tagok, 

b) különleges jogállású tagok 

- pártoló tagok, 

- tiszteletbeli tagok. 

(2) A sportegyesületnek rendes tagja lehet minden olyan magánszemély, aki 

belépési nyilatkozatban a sportegyesület alapszabályát elfogadja, a tagsági 

viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja, és részt vesz a célok 

megvalósításában. 

(3) A sportegyesületbe pártoló tagként az a magánszemély illetőleg az a jogi 

személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vehető fel aki/amely a 

sportegyesület célkitűzéseit erkölcsileg és anyagilag támogatja. 

(4) A „Kőbánya Sport Club Tiszteletbeli Tagja” és ”a Kőbánya Sport Club Örökös 

Tiszteletbeli Tagja” címet azon személyek kaphatják, akik a Sportegyesület 

érdekében végzett kimagasló tevékenységükkel, kiemelkedő munkájukkal, erkölcsi, 

anyagi segítségükkel hozzájárulnak a Sportegyesület céljainak megvalósításához. A 

„Kőbánya Sport Club Örökös Tiszteletbeli Tagja” cím adományozásának további 

feltétele, hogy fenti tevékenységüket öt évet meghaladó időtartamban végezték.  
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A tagsági viszony keletkezése és megszűnése 

 

6. § 

 

(1) A Sportegyesületbe való belépés és kilépés önkéntes. A sportegyesületi tagság 

alapításkor a sportegyesület nyilvántartásba vételével, alapítást követően a 

belépési kérelem elnökség általi elfogadásával – tiszteletbeli tagok esetében 

választással – keletkezik és kilépéssel, felmondással, kizárással, a tag halálával 

valamint a tiszteletbeli tagsági cím visszavonásával szűnik meg. 

(2) A tagfelvétel kérdésében - a tiszteletbeli tagok kivételével - a Sportegyesület 

elnöksége határoz. Az elnökség ezt a jogkörét - a sportegyesület elnökére, 

ügyvezető elnökére átruházhatja. 

(3) A felvételt megtagadó határozat ellen a Küldöttgyűléshez (elnöki döntés esetén 

az Elnökséghez) lehet fellebbezni. A fellebbezést a soron következő ülésen meg kell 

tárgyalni, és arról dönteni kell. 

(4) A Sportegyesület tagjairól nyilvántartást vezet és a tagokat tagsági könyvvel, a 

pártoló tagokat pártoló tag igazolvánnyal látja el. A tagok személyére vonatkozó 

adatok nem nyilvánosak. 

(5) A Sportegyesület tagjai havonta tagdíjat fizetnek, melynek összegét a 

Küldöttgyűlés határozza meg. 

(6)  A tag a tagsági jogviszonyát a sportegyesület elnökéhez, ügyvezető elnökéhez 

intézett írásbeli nyilatkozatával kilépéssel bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. 

A tagsági jogviszony a kilépési nyilatkozatban megjelölt időpontban annak 

hiányában a kilépési nyilatkozat átvétele napján szűnik meg. A kilépés a tagot 

nem mentesíti a tagság idején keletkező kötelezettségei alól, megszűnik azonban a 

tagsági viszonyból eredő jogokkal kapcsolatos igény. 

(7) A tagsági jogviszonyt az Elnökség 30 napos határidővel felmondhatja, ha a 

tag a tagsági feltételeknek utóbb nem felel meg. Így különösen, ha a rendes tag 

a tagsági díját, a szerződéses sportoló és tanfolyamon résztvevő sportoló a 

sportképzési hozzájárulást, a pártoló tag a vállalt anyagi támogatást (a 

továbbiakban: tagdíj) 15 napos határidő tűzésével, írásbeli felszólítás ellenére 

nem fizeti meg. Az írásos felszólításnak tartalmazni kell a felmondás 

jogkövetkezményét is. A tagdíjat havonta, a tárgyhó 15. napjáig kell megfizetni. 

(8) A tag halála, a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnése esetén a 

tagsági viszony a tag halála napjával, jogi személy esetén nyilvántartásból 

való törlése napjával szűnik meg. 

(9) A sportegyesület bármely tagja vagy szerve kezdeményezésére az elnökség 

kizárja azt a tagot, aki jogszabályt, a sportegyesület alapszabályát vagy 

küldöttgyűlési, elnökségi határozatát súlyosan vagy ismételten megsérti vagy a 

sportegyesület céljával összeegyezhetetlen magatartást tanúsít. Az elnökség a 

tagot döntése előtt meghallgatja, aki védekezését, bizonyítékait előterjesztheti, 

jogi képviselőt igénybe vehet. A kizáró határozatot írásba kell foglalni és 

indokolással ellátni. Az indokolásnak tartalmazni kell a kizárás alapjául 
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szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való 

tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell és részére igazolható 

módon kézbesíteni. Az elnökség által hozott kizárási határozat ellen a tag a 

kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezhet a küldöttgyűléshez. A 

küldöttgyűlés a fellebbezés tárgyában a következő ülésén határoz. A 

küldöttgyűlés eljárására az elsőfokú eljárás szabályait értelemszerűen 

alkalmazni kell. 

(10) A „Kőbánya Sport Club Tiszteletbeli Tagja” cím és ”a Kőbánya Sport Club 

Örökös Tiszteletbeli Tagja” cím adományozására és visszavonására az elnökség 

javaslatára a közgyűlés jogosult. A tiszteletbeli cím adományozását a 

sportegyesület bármely tagja vagy szervezeti egysége kezdeményezheti az 

Elnökségnél. A tiszteletbeli cím tulajdonosát élete végéig megilleti. A 

küldöttgyűlés érdemtelenség esetén azt visszavonhatja. Az érdemtelenség oka 

lehet, ha  

a) a tagot bűncselekmény miatt jogerősen elítélik, 

b) a sportegyesület szabályait súlyosan vagy ismétlődően megsérti,  

c) a sportegyesületnek anyagi vagy erkölcsi kárt okoz. 

(11) A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők. 

(12) A rendes tagokat egyenlő jogok illetik és egyenlő kötelezettségek terhelik. 

(13) A sportegyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi 

kötelezettségek teljesítésére. 

(14) A sportegyesület tagja nem veszélyezteti a céljainak megvalósítását és 

tevékenységét. 

 

A tagok jogai és kötelezettségei 

 

7. § 

(1) A rendes tagok jogai: 

a) a Sportegyesület Küldöttgyűlésén személyesen részt vehet, közreműködhet a 

vezető szervek megválasztásában, továbbá a határozathozatalban, 

b) tisztségre választható (képviselettel járó tisztségre csak nagykorúság esetén),  

c) észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat a Sportegyesületet érintő 

bármely kérdésben, 

d) a tag a sportegyesület bármely szerve jogszabálysértő határozatát – a 29.§ 

(1) bekezdésében foglaltak eredménytelensége esetén – a tudomásszerzéstől 

számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszék előtt keresettel 

megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a 

bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti,  

e) részt vehet az elnökség által meghatározottak szerint a bizottságok, 

szakosztályok, sportcsoportok munkájában, 
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f) részesülhet a Sportegyesület által biztosított kedvezményekben és 

szolgáltatásokban, használhatja a sportfelszereléseket, létesítményeket, igényelheti 

a szakemberek segítségét. 

(2) A rendes tagok kötelezettségei: 

a) a Sportegyesület alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint 

határozatainak betartása és betartatása, a vezető szervek határozatainak 

végrehajtása, 

b) a sport- és a hozzá kapcsolódó programok, célkitűzések megvalósításának 

elősegítése, 

c) a vállalt anyagi kötelezettség teljesítése, az egyesületi vagyon megóvása, 

d) sporttevékenységet folytató tag esetén részvétel és fegyelmezett magatartás az 

edzéseken, versenyeken, a hazai és nemzetközi versenyekre való lelkiismeretes 

készülés és legjobb tudás szerinti szereplés, az irányításával megbízott edző, 

sportszakember utasításainak betartása, a maximális sportteljesítmény eléréséhez 

szükséges követelmények teljesítése, 

e) a Sportegyesület hírnevéhez méltó sportszerű magatartás tanúsítása, 

f) aktív közreműködés a Sportegyesület életében. 

 

A pártoló tagok jogai és kötelezettségei 

 

8. § 

(1) A pártoló tagok jogai: 

a) tanácskozási joggal (jogi személy képviselője útján) részt vehet a Sportegyesület 

Küldöttgyűlésén, javaslatot tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a Sportegyesület 

működésével kapcsolatban 

b) részt vehet (jogi személy esetén képviselője) a szakosztályok, sportcsoportok 

munkájában, igénybe veheti (jogi személy külön megállapodás szerint) a 

Sportegyesület szolgáltatásait, részt vehet rendezvényein, használhatja a 

sportfelszereléseket és eszközöket, igényelheti a szakemberek segítségét, 

c) meghatározhatja, hogy anyagi hozzájárulását milyen célra lehet felhasználni. 

(2) A pártoló tagok kötelezettségei: 

a) a Sportegyesület alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint 

határozatainak betartása és betartatása, a vezető szervek határozatainak 

végrehajtása, 

b) a testnevelés és sport, valamint a hozzá kapcsolódó programok megvalósításának 

elősegítése, 

c) a Sportegyesület működésének erkölcsi és anyagi támogatása, a vállalt 

támogatás befizetése. 
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A Sportegyesület Tiszteletbeli és Örökös Tiszteletbeli Tagjainak jogai és 

kötelezettségei 

 

9.§ 

(1) A Tiszteletbeli Tag és az Örökös Tiszteletbeli Tag cím viselőjének jogai:  

a) tanácskozási joggal részt vehet a Sportegyesület küldöttgyűlésén és elnökségi 

ülésén,  

b) észrevételeket, javaslatokat tehet a Sportegyesület működésével kapcsolatban,  

c) részesülhet a Sportegyesület által nyújtott kedvezményekben.  

(2) A Tiszteletbeli Tag és az Örökös Tiszteletbeli Tag cím viselőjének 

kötelezettségei:  

a) a Sportegyesület Alapszabályának betartása,  

b) a Sportegyesület által meghatározott célkitűzések népszerűsítése, támogatása,  

c) sportszerű magatartás.  

 

IV. 

A SPORTEGYESÜLET SZERVEZETE 

 

10. § 

(1) A Sportegyesület szervei: 

 a) küldöttgyűlés,  

b) az elnökség,  

c) a Számvizsgáló Bizottság,  

d) a bizottságok,  

e) a szakosztályok.  

(2) A Sportegyesület vezető tisztségviselői:  

a) az elnök, 

b) az ügyvezető elnök 

c) az elnökségi tagok  

d) a Számvizsgáló Bizottság elnöke és tagjai  

 

V. 

A küldöttgyűlés 

 

11. § 

(1) A Sportegyesület legfőbb szerve a küldöttgyűlés. A Küldöttgyűlést évente 

legalább egyszer össze kell hívni. A küldöttgyűlés az 5.§ (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott tagok által választott küldöttek összessége. A tagok a 

küldötteket küldöttválasztó gyűlésen választják, szakosztályonként minden 10 tag 

után 1 fő küldöttet.  

(2) A Küldöttgyűlés időpontját a Sportegyesület elnökségének kell legalább négy 

héttel a tervezett időpont előtt megállapítania. Annak helyéről, időpontjáról és 
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tervezett napirendjéről a Küldöttgyűlés előtt 25 nappal a tagokat, a részvételre 

jogosult egyéb személyeket és a szakosztály vezetőséget – a meghívó 

postai, tértivevényes kiküldésével vagy a sportegyesület honlapján való 

közzététellel – kell értesítenie olyan részletességgel, hogy azokról 

álláspontjukat kialakíthassák. Az értesítésnek tartalmaznia kell a 

határozatképtelenség miatt megismételt küldöttgyűlés időpontját és helyszínét, 

napirendi pontjait valamint azt a figyelmeztetést, hogy a határozatképtelenség 

miatt megismételt küldöttgyűlés az eredeti értesítésben szereplő napirendi 

pontok tekintetében a jelenlevők számától függetlenül határozatképes. A 

megismételt küldöttgyűlés időpontját nem lehet az eredeti küldöttgyűlés 

időpontját követő 30 percnél korábbi időpontban meghatározni. A meghívónak 

tartalmazni kell a sportegyesület nevét, székhelyét, a küldöttgyűlés időpontját, 

helyszínét és napirendjét. 

A beterjesztett javaslatokat és a Küldöttgyűlés írásos anyagait a tárgyalásra javasolt 

napirendi pontok megjelölésével a Küldöttgyűlés előtt 4 nappal az érintettek részére 

el kell juttatni. 

(3) A küldöttválasztó gyűléseket a szakosztály-vezetőség köteles a küldöttgyűlést 

megelőzően legalább 15 nappal megszervezni. A küldöttválasztó gyűlések 

időpontjáról és helyéről a szakosztály-vezetőség köteles valamennyi tagot értesíteni. 

A küldöttválasztó gyűlés abban az esetben határozatképes, ha azon a szakosztályi 

tagok több, mint fele megjelent. A küldöttválasztó gyűlés határozatait egyszerű 

szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Küldött lehet az a személy, akit a 

küldöttválasztó gyűlésen jelenlévő tagok 50% + 1 szavazattal küldöttként 

megválaszt. A küldöttválasztó gyűlés működésére a jelen bekezdésben nem 

szabályozott kérdésekben a küldöttgyűlésre és a tisztségviselők választására 

vonatkozó alapszabályi rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni. 

(4) A küldöttgyűlés ülését a sportegyesület székhelyén kell megtartani. 

Amennyiben a székhely nem alkalmas a küldöttgyűlés megtartására az 

elnökség a székhely településén más helyszínt köteles kijelölni.  

(5) A küldöttgyűlés tisztségviselői azok a személyek, akik a küldöttgyűlés 

előkészítésében és lebonyolításában részt vesznek. Így különösen a jelölő-, 

a mandátum vizsgáló-, a szavazatszámláló bizottság tagjai, a levezető elnök, 

a jegyzőkönyvvezető és hitelesítő személyek. A jelölő- és mandátum 

vizsgáló bizottság tagjait az elnökség kéri fel és a küldöttgyűlés erősíti meg, 

míg a többi tisztségviselőt a küldöttgyűlés választja a küldöttgyűlésen 

résztvevők közül. A bizottságok elnökből és két tagból állnak. Feladataikat 

és működésük egyéb szabályait az SZMSZ-ben kell szabályozni.  

 

A küldöttgyűlés hatásköre 

 

12. § 

A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:  

a) az Alapszabály megállapítása és módosítása,  
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b) a Sportegyesület más civil szervezettel való egyesülésének, valamint 

feloszlásának elhatározása,  

c) az elnökség és a Számvizsgáló Bizottság megválasztása, visszahívása,  

d) a Sportegyesület éves tevékenységéről szóló szakmai beszámoló 

elfogadása,  

e) a Számvizsgáló Bizottság jelentésének elfogadása,  

f) az előző évi pénzügyi terv (költségvetés) teljesítéséről szóló, valamint a 

számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített beszámoló (mérleg) 

elfogadása,  

g) az éves pénzügyi terv elfogadása,  

h) a tagdíj összegének meghatározása,  

i) a tiszteletbeli tag cím adományozása, visszavonása,  

j) mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály a 

küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.  

 

A küldöttgyűlés rendje, határozatképessége, határozathozatala 

 

13. § 

(1) A Küldöttgyűlés határozatképes, ha a küldöttek 50% + 1 fő létszámban jelen 

vannak. A küldöttgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, 

aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, valamint élettársa a határozat alapján: 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy a sportegyesület 

terhére bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő 

jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a 

sportegyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által igénybe 

vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a sportegyesület által a 

tagjának- a tagsági viszony alapján - nyújtott, az alapszabálynak 

megfelelő cél szerinti juttatás. 

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 

sportegyesületnek nem tagja vagy alapítója, 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 

kapcsolatban áll, 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

(2) A küldöttgyűlésen szavazati joggal a teljes jogú tagok küldöttei 

rendelkeznek. A küldöttgyűlésen minden teljes jogú tag küldötte egy szavazattal 

rendelkezik. 
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(3) A Küldöttgyűlés napirendjét az elnökség állapítja meg és terjeszti a Küldöttgyűlés 

elé. 

(4) A rendes Küldöttgyűlés napirendjének az alábbi pontokat kötelezően tartalmaznia 

kell: 

a) a Sportegyesület előző évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadása,  

b) az Ellenőrző Testület beszámolója, 

c) a Sportegyesület előző évi pénzügyi tevékenységéről szóló beszámoló (az 

éves mérlegbeszámoló) elfogadása, 

d) a tárgyévi költségvetés elfogadása, 

e) a Sportegyesület rendes tagjainak írásos javaslatát. 

(5) A küldöttgyűlési meghívó napirendi pontjaiban nem szereplő ügyben 

határozatot hozni abban az esetben lehet, ha a küldöttgyűlés előtt legalább 10 

nappal a napirendi pontok kiegészítésére valamelyik tagtól javaslat érkezik 

indoklással ellátva és azt az elnökség támogatja. Ha az elnökség a napirendi 

pontok kiegészítéséről nem dönt, vagy azt elutasítja, a küldöttgyűlés arról a 

napirendi pontok elfogadása előtt külön dönt. 

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott határidő után vagy a küldöttgyűlésen 

beterjesztett napirendi javaslatok akkor tárgyalhatók, ha a részvételre jogosult 

tagok háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés 

megtárgyalásához egyhangúan hozzájárul. 

(7) Az elnökség a napirendek kiegészítése kérelemről, az azzal kapcsolatos 

döntéséről haladéktalanul, de legkésőbb az (5) bekezdés szerinti határidő 

leteltét követő 3 napon belül köteles a tagokat a meghívóval azonos módon 

tájékoztatni és a napirendhez kapcsolódó minden előkészítő intézkedést 

megtenni. Így különösen, ha a napirendi kezdeményezés tisztségviselői 

változtatásra irányul a jelölés, választás feltételeit biztosítani.  

(8) A küldöttgyűlés határozatképességét a küldöttgyűlés teljes idején a tagok 

összlétszáma alapján, - kivéve a határozatképtelenség miatti megismételt 

küldöttgyűlést - nem pedig a megjelentek száma alapján kell megállapítani. 

(9) A határozatképességet a küldöttgyűlésen folyamatosan ellenőrizni kell. A 

határozatok meghozatalakor nem elégséges a „látható többség” megállapítása, 

minden esetben pontosan meg kell állapítani az „igen”, a „nem” és a 

„tartózkodók” számát. 

(10) Ha a küldöttgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet 

megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen 

van és egyhangúlag hozzájárul az ülés tartásához. 

(11) A nem szabályosan összehívott vagy megtartott küldöttgyűlésen 

elfogadott és ebből az okból érvénytelen határozat – a (6) bekezdés és a (10) 

bekezdésében foglaltak kivételével - az elfogadásának időpontjára visszamenő 

hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot a küldöttgyűlés napjától számított 

harminc napon belül valamennyi tag egyhangúlag érvényesnek ismer el. 
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(12) Ha a küldöttgyűlés az ülését határozatképtelensége kivételével bármilyen 

más okból (áramszünet, haláleset, földrengés, rendbontás stb.) befejezni nem 

tudja, a küldöttgyűlést el kell halasztani és 15-30 napon belüli időpontban 

folytatólagos küldöttgyűlésen azt be kell fejezni. A folytatólagos 

küldöttgyűlésen csak az elmaradt napirendek tárgyalhatók. A folytatólagos 

küldöttgyűlés csak határozatképesség esetén tartható meg. A megválasztott 

küldöttgyűlési tisztségviselők megbízása is folytatólagos. Ha a folytatólagos 

küldöttgyűlésen bármelyik megválasztott küldöttgyűlési tisztségviselő nem tud 

megjelenni, helyére más személyt kell a tisztségére választani. Egyebekben a 

folytatólagos küldöttgyűlést az eredeti küldöttgyűlésre vonatkozó szabályok 

szerint kell lefolytatni.  

(13) A küldöttgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévő 

szavazásra jogosultak több mint felének "igen" szavazatával (a továbbiakban: 

egyszerű többség) hozza.  

(14) A küldöttgyűlés a jelenlévő szavazásra jogosultak háromnegyedének "igen" 

szavazatával hoz határozatot a 12.§ a-b) pontjaiban meghatározott kérdésekben. A 

Sportegyesület céljának módosításához és a megszűnéséről szóló 

küldöttgyűlési döntéshez a tagok a háromnegyedes szótöbbséggel hozott 

határozata szükséges. 

(15) A küldöttgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a tisztségviselők 

megválasztásakor, valamint, ha a jelenlevő szavazásra jogosultak 1/3-a 

indítványozza. Egy jelölt esetén a küldöttgyűlés nyílt szavazással is dönthet.  

(16) A küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia 

kell a küldöttgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a 

hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a küldöttgyűlés elnöke és a 

jegyzőkönyvvezető írja alá és két, a küldöttgyűlés elején megválasztott személy 

hitelesíti.  

(17) A küldöttgyűlés nyilvános. A nyilvánosság kizárásáról vagy korlátozásáról a 

küldöttgyűlés egyszerű többségi határozattal dönthet.  

(18) Kivételesen indokolt esetben, amennyiben a döntéshozatalra nyitva álló 

határidő miatt az szükséges, a küldöttgyűlés, ülésen kívül írásban is hozhat 

határozatot. Az ülésen kívüli határozathozatalt az Elnökség a határozat tervezet 

tagok részére való megküldésével kezdeményezi úgy, hogy azt az ügyvezető 

elnök felhívásban, a sportegyesület email fiókján keresztül elektronikus 

levélben küldi el. A felhívásnak tartalmaznia kell a döntést igénylő kérdést, az 

írásbeli határozathozatal szükségességének indokát, a határozati javaslatot, a 

válaszadási határidőt, a határozathoz szükséges szavazati arányt. A 

szavazatokat az ügyvezető elnöknek kell leadni, a tag által aláírt, dátummal 

ellátott levélben, melyet elektronikus levélhez szkennelt mellékletként vagy 

telefax útján kell eljuttatni. Az ügyvezető elnök köteles a leadott szavazatokat 

összegyűjteni és a hozott határozat mellékleteként megőrizni. A szavazatok 

leadási határidejének lejártát követő három napon belül az ügyvezető elnök 

köteles írásban tájékoztatni a tagokat és az Elnökség tagjait a szavazás 
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eredményéről, a hozott határozatról. Amennyiben az írásbeli szavazás 

eredménytelen, Rendkívüli Küldöttgyűlést kell összehívni. 

 

A küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők választása 

 

14. § 

(1) A 10.§ (2) bekezdés a-d) pontjaiban meghatározott tisztségviselőket a 

küldöttgyűlés öt évre választja.  

(2) A választást napirendre tűző küldöttgyűlés megkezdését megelőző egy hónappal 

a Sportegyesület elnöksége jelölő bizottságot választ. A jelölő bizottság köteles a 

Sportegyesület tagjai számára a tisztségviselőkre történő jelölés lehetőségét 

megadni. A jelölőbizottság valamennyi beérkező személyi javaslatot köteles 

véleményével együtt a küldöttgyűlés elé terjeszteni. Jelölt lehet az a személy, 

akit a sportegyesület rendes tagja jelöl, megfelel a jogszabályok és az 

Alapszabályban meghatározott feltételeknek, és írásban nyilatkozik a jelöltség 

elfogadásáról, valamint arról, hogy megválasztása esetén vele szemben kizáró 

vagy összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. A Jelölő Bizottság a jelölő listát a 

küldöttgyűlés időpontja előtt 10 nappal zárja le. Amennyiben a választás 

napirend kiegészítésként kerül napirendre és arról a tagság legalább 5 nappal 

korábban tájékoztatva lett, a jelölő listát a Jelölő Bizottság a küldöttgyűlés 

időpontja előtt 48 órával zárja le. A jelölti feltételeknek ezen időpontokig 

megfelelő személyt a Jelölő Bizottság köteles a jelölő listára felvenni. Egy 

személy több tisztségre is jelölhető. Amennyiben egy jelöltet több tisztségre is 

jelöltek, úgy egy adott tisztségre történő megválasztása esetén további 

tisztségre nem választható. 

(3) A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először a 

Sportegyesület elnökét, azt követően az ügyvezető elnököt, a további elnökségi 

tagokat, azt követően a Számvizsgáló Bizottság elnökét és tagjait kell 

megválasztani.  

(4) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a leadott érvényes 

szavazatok több mint a felét megszerezte. Több jelölt esetén, ha az első választási 

fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a megválasztásához szükséges szavazatot, 

vagy a testületi létszámtól kevesebben kapták meg a megválasztáshoz 

szükséges szavazatot újabb választási fordulót kell tartani. Ezen a legkevesebb 

szavazatot kapott jelölt nem vehet részt. Ezt az eljárást addig kell ismételni, amíg 

valamely jelölt a szükséges számú szavazatot megkapja. Szavazategyenlőség 

esetén a választást meg kell ismételni. Testület választásánál, ha többen 

kapják meg a szavazatok több mint a felét köztük a sorrendet a magasabb 

szavazatszám dönti el. 

(5) A vezető tisztségviselők megválasztásukat követően a választásra és az 

összeférhetetlenségi okok fenn nem állására vonatkozó elfogadó nyilatkozatot 

tesznek. 
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A rendkívüli küldöttgyűlés 

 

15. § 

(1) Rendkívüli küldöttgyűlést kell összehívni  

a) a Sportegyesület elnökségének határozata alapján,  

b) ha azt a rendes tagok legalább 1/3-a az ok és a cél megjelölésével írásban 

kérik, 

c) ha a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv elrendeli,  

d) ha a Sportegyesület elnöki tisztsége bármilyen okból megüresedik, az 

Elnökség létszáma a megválasztottak felével, a Számvizsgáló Bizottság 

létszáma kiválás következtében egyre csökken,  

e) a Fővárosi Főügyészség kezdeményezésére. 

f) a Számvizsgáló Bizottság kérelmére, 

g) ha a sportegyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,  

h) ha a sportegyesület előre láthatólag nem lesz képes a tartozásokat az 

esedékességekor teljesíteni, 

i) ha sportegyesület céljainak elérése veszélybe került, 

j) egyéb, az Alapszabályban meghatározott esetben, különösen, ha az évi 

rendes küldöttgyűlés az elnökség beszámolóját nem fogadja el.  

(2) Az (1) bekezdésbe megjelölt okok miatt összehívott Rendkívüli 

Küldöttgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény 

megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a sportegyesület 

megszüntetéséről dönteni.  

(3) A rendkívüli küldöttgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől 

számított egy hónapon belül össze kell hívni. A rendkívüli küldöttgyűlés 

napirendjén kizárólag az összehívásra okot adó kérdés szerepelhet. Amennyiben az 

elnökség a rendkívüli küldöttgyűlést az (1) bekezdés d) pontban meghatározott 

működésképtelenség vagy más ok miatt nem tudja összehívni, a Számvizsgáló 

Bizottság köteles intézkedni a küldöttgyűlés összehívásáról.  

(4) A rendkívüli küldöttgyűlésre egyebekben a rendes küldöttgyűlésre vonatkozó 

szabályok alkalmazandóak. Vita esetén az eltérésről a Rendkívüli Küldöttgyűlés 

dönt. 

 

VI. 

A Sportegyesület elnöksége 

 

16. § 

(1) A Sportegyesület ügyvezetését két küldöttgyűlés közötti időszakban az elnökség 

irányítja. Az elnökség a Sportegyesület működését érintő valamennyi kérdésben 
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döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek a küldöttgyűlés vagy a 

Sportegyesület más szervének kizárólagos hatáskörébe tartoznak.  

(2) A Sportegyesület elnöksége 4 főből áll. Tagjai: az elnök, az ügyvezető elnök és 

2 (két) elnökségi tag. Az elnökség tagjait a sportegyesület tagjai közül kell 

választani. A vezető tisztségviselők egyharmada a tagszervezetekben 

tagsággal nem rendelkező személyek közül is választható. Az elnökség tagjai 

tisztségükben újraválaszthatók. 

(3) Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy 

akinek közeli hozzátartozója (Ptk.8:1.§ 1.pont) élettársa (a továbbiakban együtt: 

hozzátartozó) a hozott határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy  

b) 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 tagjának, a tagsági jogviszony 

alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.  

(4) A sportegyesület vezető tisztségviselője, amennyiben megválasztott 

tisztségével összeférhetetlenség áll fenn köteles azt 30 napon belül 

megszüntetni. 

(5) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek 

cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem 

korlátozták. 

Nem lehet vezető tisztségviselő az,  

- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés 

büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült, 

- 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, 

- akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől az eltiltást 

kimondó határozatban megszabott időtartamig,  

- a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig 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, 
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d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről 

szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte. 

 (6) Az elnökség tagjainak jogai és kötelezettségei:  

a) az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való 

részvétel,  

b) észrevételek, javaslatok tétele a Sportegyesület működésével kapcsolatban,  

c) felvilágosítás kérése a Sportegyesület tevékenységével összefüggő 

kérdésekben,  

d) javaslattétel rendkívüli küldöttgyűlés, elnökségi ülés összehívására,  

e) megbízás alapján a Sportegyesület képviselete,  

f) a Sportegyesület határozatainak betartása, végrehajtása,  

g) folyamatos kapcsolattartás a Sportegyesület szakosztályaival, tagjaival,  

h) beszámolás az elnökségben vállalt feladatok végrehajtásáról.  

(7) A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnik: 

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával, 

b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel 

bekövetkezésével, 

c)  lemondással 

d)  visszahívással 

e) a vezető tisztségviselő halálával 

f) vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához 

szükséges körben történő korlátozásával, 

g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkeztével. 

 

Az elnökség hatásköre 

 

17.§ 

 

(1) Az elnökség feladata és hatásköre:  

- a sportegyesület rendes és rendkívüli küldöttgyűlésének összehívása, 

- a napi ügyek vitele, 

- három tagú Jelölő- és Mandátum vizsgáló Bizottság megválasztása; 

- a sportegyesület törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása és 

felügyelete, 

- a küldöttgyűlési határozatok végrehajtásának szervezése és a végrehajtás 

ellenőrzése, 
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- a Sportegyesület működésével kapcsolatos szabályzatok megállapítása, 

módosítása, 

- a sportegyesület zavartalan működéséhez szükséges határozatok 

meghozatala, 

- a sportegyesület adminisztratív feladatainak ellátása, igazgatási 

szervezetének kialakítása, 

- olyan szakosztályok, bizottságok létrehozása és megszüntetése, átadása és 

beszámoltatása, amelyek nem tartoznak a Küldöttgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe, ezen bizottságok vezetőinek és tagjainak megbízása, felmentése, 

kinevezése és visszahívása, 

- sportági szakszövetségbe való belépés, illetőleg az abból való kilépés 

elhatározása, annak köz- vagy küldöttgyűlésére képviselő kijelölése, 

- a Sportegyesület éves programjának munka- és üléstervének összeállítása, az 

éves program jóváhagyása, 

- az éves költségvetés és a beszámoló elkészítése, 

- a sportegyesület eredményes működéséhez, a sportoláshoz, testedzéshez 

szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése, 

- a tagfelvételi kérelmek elbírálása, kizárásról döntés, 

- az elnök, ügyvezető elnök által kötött megállapodások jóváhagyása, 

- javaslat állami és egyéb elismerések adományozására, 

- a sportképzési hozzájárulás mértékének megállapítása a szakosztályok 

javaslata alapján, 

- a működőképesség fenntartása és a fenyegető fizetésképtelenség esetén a 

hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések 

meghozatala, illetve kezdeményezése, 

- a sportegyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése és a 

sportegyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori 

vizsgálata és annak bekövetkeztekor a törvényben előírt intézkedések 

megtétele, 

- vezető tisztségviselők feletti munkáltatói jogok gyakorlása a munkaviszony 

létesítése és megszüntetése vonatkozásában, ha a vezető tisztségviselő a 

sportegyesülettel munkaviszonyban áll, 

- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a sportegyesület 

saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt, 

- a jelenlegi és a korábbi sportegyesületi tagok és a vezető tisztségviselők 

elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés, 

- amennyiben kötelező, a választott könyvvizsgáló megválasztása, 

visszahívása és díjazása megállapítása és a végelszámoló kijelölése, 

- kapcsolattartás állami szervekkel, önkormányzattal, közoktatási intézménnyel, 

diáksport szervezetekkel, sportegyesületekkel valamint szakszövetségekkel, 

- megfelelő fedezet birtokában dönt a rendkívüli, a költségvetésben nem szereplő, 

valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról. Dönt a költségvetési 

előirányzatok évközi módosításáról, átcsoportosításáról, 
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- döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, az 

alapszabály, illetőleg a küldöttgyűlés a hatáskörébe utal. 

(2) Az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik a sportegyesület részére 

ingatlanvagyon megszerzése, megterhelése, elidegenítése, hitel felvétele, jogról 

való lemondás, gazdasági-vállalkozási tevékenység elhatározása, valamint 

minden olyan határozat meghozatala, amelyek alapján a sportegyesület 

számára jelentős vagyoni terhek vagy kötelezettségek keletkeznek.  

(3) Az elnökség egyedi határozattal egyéb – sportegyesület más szervének 

kizárólagos hatáskörébe nem tartozó - ügyet is a saját hatáskörébe vonhat. 

(4) Az elnökség tevékenységéről a sportegyesület küldöttgyűlésének tartozik 

beszámolási kötelezettséggel 

Az elnökség működése 

 

18. § 

(1) Az elnökség szükség szerint, de legalább négyhavonta ülésezik. Rendkívüli ülést 

kell összehívni, ha azt az elnök vagy legalább három elnökségi tag kéri, valamint ha 

valamelyik szakosztály vezetősége írásban az ok megjelölésével indítványozza.  

(2) Az elnökség ülései nem nyilvánosak, azokon az elnökség tagjain kívül csak a 

meghívott személyek lehetnek jelen. Az elnökség ettől eltérően is rendelkezhet.  

(3) Az elnökség üléseit az ügyvezető elnök hívja össze. Az ülés helyéről, 

időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről legalább egy héttel korábban értesíteni 

kell az elnökség tagjait és a meghívottakat. Sürgős esetben az elnök rövidebb 

határidőt is megállapíthat.  

(4) Az elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Az elnökség a 

határozatait általában nyílt szavazással, legalább a jelenlévők több mint felének 

„igen” szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek 

kell tekinteni. Az elnökségi ülésen szavazási kötelezettség áll fenn. A szavazási 

kötelezettség alól – indokolt esetben - az elnök felmentést adhat. Az elnökség 

titkos szavazással hoz határozatot bármely tag kezdeményezésére, ha azt a 

jelenlévő tagok többsége támogatja. 

Amennyiben a döntés az elnökség tagját személy szerint érinti, akkor a 16.§ (3) 

bekezdése szerint a szavazásban nem vehet részt. 

(5) Az Elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a Számvizsgáló 

Bizottság vezetőjét, továbbá az őket érintő napirend tárgyalására a 

szakosztályvezetőket.  

(6) Az elnökségi ülésen jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az ügyvezető elnök és 

a jegyzőkönyvvezető ír alá. A jegyzőkönyvet a Sportegyesület irattárában meg kell 

őrizni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a napirendet, a megjelentek felsorolását, 

az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott 

határozatokat. A határozatokról a tagokat a szakosztályok útján kell tájékoztatni.  
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(7) Konferencia elnökségi ülés 
a) Halaszthatatlan esetben vagy rendkívüli helyzetben az elnökségi ülés 
videokonferencia útján is megtartható. 
b) A használt elektronikus hírközlő eszköz a kép és a hang egyidejű 
közvetítését, illetve a tagok korlátozásmentes, valós idejű kommunikációját 
egyszerre biztosító hálózati, illetve internetes elektronikai eszköz lehet. 
c) Az ügyvezető elnök által összehívott elnökségi ülésen a tagok az a) pontban 
meghatározott módon is megjelenhetnek. Erre a meghívóban ki kell térni, és 
meg kell határozni a video konferencia ülésen történő részvétel műszaki 
feltételeit. 
d) A video konferencia elnökségi ülésre, az ülés megtartására vonatkozó 
általános szabályokat kell alkalmazni.  
e) Az elnökségi tagok azonosítása a rendszerbe történő bejelentkezés során 
történik. Az elnökségi tagoknak egyedi felhasználónevet kell biztosítani, 
melynek jelszavát az elnökségi tag határozza meg.  
f) A video konferencia ülésre, az elnökségi tagokon kívül a meghívottak 
részvételét is biztosítani kell.  
g)A titkos szavazást igénylő kérdések a video konferencia elnökségi ülésen 
csak akkor tárgyalhatók, ha a titkos szavazás lebonyolításának a technikai 
feltételei biztosítottak. 
 (8) Az elnökség rendkívüli, sürgős döntést igénylő esetben elnökségi ülésen kívül 

írásban hozhat határozatot.  

Az írásos (elektronikus adathordozóval történő) szavazást az ügyvezető elnök 

rendeli el. Az elrendeléssel egyidejűleg az ügyvezető elnök a határozattervezet 

szövegét megküldi az elnökség tagjainak azzal, hogy megjelöli azt a határidőt, amíg 

az elnökség tagjai „igen” vagy „nem” szavazataikat leadhatják. Ez a határidő a 

szavazás elrendelésétől számított legalább 24 óra és legfeljebb 72 óra lehet. Az 

ügyvezető elnök az elnökség tagjainak elektronikus levélcímére küldi meg az 

elrendelés tényét és a határozattervezetet. Az elnökségi tagok szavazatukat az 

ügyvezető elnöknek küldik meg válaszlevélben. A szavazás érvényes, ha a 

megadott elektronikus levélcímről az elrendelt szavazásra felhívást és a mellékelt 

határozattervezetet tartalmazó elektronikus levélre válaszul határidőben beérkezett 

igen vagy nem válaszokat az elnökségi tagok több mint fele megadta. A megadott 

elektronikus levélcímre küldött és az onnan beérkezett választ megfelelően 

beazonosítottnak kell tekinteni. 

Az elnökségi tagok elektronikus levelezési címük megváltozását kötelesek a 

változástól számított 24 órán belül bejelenteni. 

Bármelyik elnökségi tag kérheti az írásos (elektronikus adathordozóval történő) 

szavazás elrendelését követő 24 órán belül, hogy a szavazás tárgyában ülést tartson 

az elnökség. Ebben az esetben az ügyvezető elnöknek össze kell hívnia az 

elnökségi ülést. 

Az érvényes szavazást követően az ügyvezető elnök összesíti a szavazatokat, 

megállapítja a szavazás végeredményét és elektronikusan kihirdeti a határozatot. A 

kihirdetésről szóló elektronikus levelet az elnökség tagjainak az általuk megadott 

elektronikus levélcímére küldi ki, azzal, hogy megjelöli azt, hogy melyik elnökségi tag 

mikor és milyen (igen vagy nem) szavazatot adott le. A kihirdetést követő 24 órán 
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belül bármelyik elnökségi tagnak joga és lehetősége van arra, hogy jelezze az 

ügyvezető elnök és a többi tag felé, ha a szavazata a kihirdetés alkalmával tévesen 

szerepel az ügyvezető elnök elektronikus levelében. Amennyiben a téves szavazat 

befolyásolja a szavazás eredményét, úgy a folyamatot az elrendeléstől meg kell 

ismételni. Amennyiben 24 órán belül nem érkezik ilyen jelzés az ügyvezető elnök 

részére, a határidő leteltét követő 24 órán belül elektronikus levélben tájékoztatja az 

elnökségi tagokat arról, hogy a határozat érvényes. 

 

VII. 

A Sportegyesület elnöke, ügyvezető elnöke 

 

19. § 

 

(1) A Sportegyesület legfőbb tisztségviselője a Sportegyesület elnöke. Az elnök az 

elnökség közreműködésével irányítja és vezeti a Sportegyesület tevékenységét.  

(2) Az elnök feladatai:  

a) a küldöttgyűlés elnöki tisztségének ellátása,  

b) a Sportegyesület képviselete,  

c) az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a küldöttgyűlési és az 

elnökségi határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése,  

d) a Sportegyesület törvényes képviselőjeként önálló aláírási jogkör gyakorlása, 

a bankszámla feletti rendelkezési jog.  

e) a hírközlő szervek tájékoztatása az egyesület tevékenységéről,  

f) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak 

a küldöttgyűlés vagy az elnökség kizárólagos hatáskörébe,  

g) A tulajdonosi jogok gyakorlása a Sportegyesület által alapított gazdasági 

társaság vonatkozásában, a kizárólagosan a Küldöttgyűlés hatáskörébe 

tartozó jogok kivételével. 

h) az ügyvezető elnök felett munkáltatói jogok gyakorlása a munkaviszony 

létesítése és megszüntetése kivételével, ha az ügyvezető elnök a 

sportegyesülettel munkaviszonyban áll, 

i) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály, vagy más határozat 

hatáskörébe utal.  

(3) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az ügyvezető elnök 

helyettesíti.  

(4) Az elnök képviseleti vagy egyéb hatáskörét meghatározott ügyekben, vagy az 

ügyek meghatározott csoportjára nézve az elnökség más tagjára vagy 

alkalmazottjára átruházhatja. 
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19/A. § 

 

(1) A Sportegyesület operatív ügyeinek irányítását és ellátását az ügyvezető 

elnök végzi.  

(2) Az ügyvezető elnök feladatai:  

a) a küldöttgyűlési meghívó kiküldése és az elnökség üléseinek 

összehívása, annak levezetése, 

b) a Sportegyesület képviselete,  

c) az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a küldöttgyűlési és az 

elnökségi határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése,  

d) a Sportegyesület törvényes képviselőjeként önálló aláírási jogkör 

gyakorlása, a bankszámla feletti rendelkezési jog.  

e) a hírközlő szervek tájékoztatása az egyesület tevékenységéről,  

f) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem 

tartoznak a küldöttgyűlés, az elnökség vagy az elnök kizárólagos 

hatáskörébe, 

g) a vezető tisztségviselők felett munkáltatói jogok gyakorlása a 

munkaviszony létesítése és megszüntetése kivételével, ha a vezető 

tisztségviselő a sportegyesülettel munkaviszonyban áll, 

h) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály, vagy más határozat 

hatáskörébe utal.  

(3) Az ügyvezető elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén a kialakított 

munkamegosztás szerinti elnökségi tag helyettesíti.  

(4) Az ügyvezető elnök képviseleti vagy egyéb jogkörét meghatározott 

ügyekben, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az elnökség más 

tagjaira vagy alkalmazottjára is átruházhatja. 

 

VIII. 

A SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG 

 

20.§ 

 

(1) A küldöttgyűlés a Sportegyesület működésének, gazdálkodásának és 

vagyonkezelésének ellenőrzésére Számvizsgáló Bizottságot választ. A 

Számvizsgáló Bizottság Elnökből és két tagból áll.  

(2) Nem lehet a sportegyesület Számvizsgáló Bizottságának elnöke vagy 

tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 

a) a sportegyesület küldöttgyűlése illetve az elnökség elnöke vagy tagja, (ide 

nem értve a sportegyesület küldöttgyűlésének azon tagjait, akik tisztséget 

nem töltenek be), 
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b) a sportegyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére 

irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban áll, 

c) a sportegyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a 

sportegyesület tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az 

alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve 

d) az a-c) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója. 

 (3) A Számvizsgáló Bizottság feladata:  

a) a Sportegyesület működésének, pénz-és vagyonkezelésének vizsgálata,  

b) a Sportegyesület gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező 

előírások betartásának ellenőrzése,  

c) a tagdíjak és egyéb befizetések ellenőrzése,  

d) az éves mérleg felülvizsgálata és arról a küldöttgyűlés részére, jelentés 

készítése, 

e) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott 

bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata,  

f) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése,  

g) a Sportegyesület vagyonának megóvása érdekében szükséges intézkedések 

megtételének ellenőrzése.  

(4) A Számvizsgáló Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a 

Sportegyesület gazdálkodásával kapcsolatosan bármely iratba betekinteni, a 

Sportegyesület tisztségviselőitől tájékoztatást kérni.  

(5) Az ellenőrzések megkezdéséről a Számvizsgáló Bizottság tájékoztatni köteles a 

Sportegyesület ügyvezető elnökét. Az ellenőrzés során a Számvizsgáló Bizottság a 

pénzügyi-gazdasági, illetőleg a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.  

(6) Az ellenőrzés tapasztalatairól a Bizottság a vizsgálat befejezésétől számított 15 

napon belül tájékoztatja a Sportegyesület elnökségét. Ha a vizsgálat 

szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek 

megszüntetésére is fel kell hívni a figyelmet.  

(7) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott 

határidő elteltével számított 30 napon belül a Számvizsgáló Bizottság utóvizsgálat 

keretében ellenőrzi.  

(8) Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el, vagy az 

utóvizsgálat sem vezetett eredményre, a Számvizsgáló Bizottság közvetlenül az 

intézkedésre jogosult szervhez fordulhat, szükség esetén kezdeményezheti 

rendkívüli küldöttgyűlés összehívását. A Számvizsgáló Bizottság köteles az 

intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak összehívását 

kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy  
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a) a Sportegyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy a 

Sportegyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás 

történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve 

enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé,  

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.  

(9) Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Számvizsgáló Bizottság indítványára 

30 napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető 

szerv összehívására a Számvizsgáló Bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv 

a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi 

meg, a Számvizsgáló Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi 

felügyeletet ellátó szervet.  

(10) A Számvizsgáló Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, de évente 

legalább egy alkalommal – a 20.§ (3) bekezdés alapján hatáskörébe tartozó – átfogó 

ellenőrzést köteles tartani.  

(11) A Számvizsgáló Bizottság tevékenységéről a Sportegyesület küldöttgyűlésének 

köteles beszámolni.  

(12) A Számvizsgáló Bizottság szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik. 

Az időpontját és napirendjét a Bizottság tagjaival nyolc nappal az ülés előtt közölni 

kell írásban postai úton ajánlott küldeményként vagy az átvétel igazolására, 

visszajelzésére alkalmas elektronikus úton. Ha bármely bizottsági tag a napirend 

megjelölésével kéri, a Számvizsgáló Bizottság elnöke köteles a rendkívüli bizottsági 

ülést tizenöt napon belül összehívni.  

(13) A Bizottság ülése határozatképes, ha azon legalább két tag jelen van. A 

határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést - azonos napirenddel – legalább három 

nappal későbbi időpontra kell kitűzni. A Számvizsgáló Bizottság tevékenységét 

a bizottság elnöke irányítja. 

(14) A Bizottság határozatait nyílt szavazással, legalább két bizottsági tag “igen” 

szavazatával hozza. A Bizottság titkos szavazással hoz határozatot bármely 

bizottsági tag indítványára.  

(15) A Számvizsgáló Bizottság működésére a jelen fejezetben nem szabályozott 

kérdésekben az elnökség működésére vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen 

alkalmazni.  

 

IX. 

A bizottságok 

 

21.§ 

(1) A Sportegyesület elnöksége egyes feladatok ellátására állandó és ideiglenes 

bizottságokat hozhat létre. A bizottságok vezetőit és tagjait az elnökség legfeljebb 

mandátumának időtartamára választja.  

(2) A bizottságok feladatait és hatáskörét, továbbá működésük főbb szabályait 

minden esetben szabályzatban (SZMSZ, Ügyrend stb.)  kell meghatározni.  
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X. 

A szakosztályok 

22.§ 

(1) Az elnökség a Sportegyesület által működtetett sportágakban jogi személyiség 

nélküli szakosztályokat hoz létre.  

(2) A szakosztály tevékenységét az elnökség által megbízott szakosztály vezetőség 

irányítja a Sportegyesület szabályzatai, a küldöttgyűlés és az elnökség határozatai 

alapján.  

(3) A szakosztály feladata:  

a) a Sportegyesület céljai megvalósításának elősegítése,  

b) a sportághoz tartozó tagok foglalkoztatásának megszervezése, a 

versenyeken, sporteseményeken való részvétel megszervezése, 

tevékenységük fejlesztése, versenyek, sportesemények lebonyolítása, 

c) a sportág utánpótlás nevelésének megszervezése, az oktatások 

megszervezése,  

d) közreműködés az ifjúsági és lakossági szabadidősporttal, valamint a 

diáksporttal összefüggő feladatok meghatározásában és ellátásában,  

e) az elnökség megbízása alapján, meghatalmazással a Sportegyesület 

képviselete az országos sportági szakszövetségekben, illetőleg azok területi 

szervezeteiben,  

f) a szakosztályi költségvetés elkészítése, elnökség elé terjesztése, az elnökség 

határozata alapján vagy szükség esetén a költségvetés módosítására javaslat 

készítése,  

g) az elnökség által meghatározott keretek között gazdasági feladatok ellátása, 

gazdálkodás a szakosztályra bízott egyesületi vagyonnal,  

h) a hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása.  

(4) A szakosztály vezetőség köteles az elnököt a szakosztály tevékenységéről 

folyamatosan tájékoztatni, és az elnökségnek legalább évente egy alkalommal 

beszámolni. A szakosztályvezető köteles évente legalább egy alkalommal 

szakosztály értekezletet tartani, melyre a szakosztályhoz tartozó tagokat köteles 

meghívni és a szakosztály működéséről tájékoztatást adni.  

(5) A szakosztályok működésére vonatkozó részletes szabályokról, szükség esetén 

szakosztály vezetőség létrehozásáról az elnökség a szakosztály létrehozására 

vonatkozó határozatban vagy az éves beszámoltatást tárgyaló elnökségi ülésen 

dönt. 

 

XI. 

Az apparátus 

 

23. § 

(1) A Sportegyesület adminisztratív, gazdálkodási, szervezési és egyéb feladatainak 

ellátására a Sportegyesület apparátust hoz létre. Az apparátus részletes feladataira, 
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felépítésére és működésére vonatkozó szabályokat az elnökség a szervezeti és 

működési szabályzatban kell megállapítani.  

(2) Az apparátust az ügyvezető elnök irányítja.  

(3) A hivatali szervezet tagjai tevékenységüket munkaviszony keretében, megbízási 

jogviszony keretében vagy társadalmi megbízatásként is elláthatják.  

 

XII. 

A SPORTEGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA 

 

24. § 

(1) A Sportegyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. 

2) A Sportegyesület működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek 

össze:  

a) tagsági díjak, sportképzési hozzájárulás, 

b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) 

származó bevétel, 

c) a költségvetési támogatás: 

 ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési 

támogatás, 

 cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós 

Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás, 

 cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, 

nemzetközi szervezettől származó támogatás, 

 cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 

rendelkezése szerint kiutalt összege, 

d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés 

ellenértékeként szerzett bevétel, 

e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány, 

f) befektetési tevékenységből származó bevétel, 

g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel, mint 

h) az alaptevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül 

kapcsolódó bevétel,  

i) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz 

közvetlenül kapcsolódó bevétel,  

j) a Sportegyesület eszközeinek befektetéseiből származó bevétel,  

(3) A Sportegyesület költségei ráfordításai (kiadásai): 

a) alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek, 

b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) 

közvetlenül kapcsolódó költségek, 

c) a sportegyesület szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve 

az adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), 



 
26 

 

valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi 

eszközök értékcsökkenési leírása, 

d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség. 

(4) A Sportegyesület vagyona készpénzből, ingatlan és ingó vagyonból és egyéb 

vagyoni értékű jogokból állhat.  

(5) A Sportegyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját 

vagyonával felel. A Sportegyesület tagjai a Sportegyesület tartozásaiért saját 

vagyonukkal nem felelnek. A Sportegyesület gazdálkodása eredményét nem 

oszthatja fel, azt az alapszabályában meghatározott tevékenységére fordíthatja  

(6) A Sportegyesület a tevékenységi célja szerinti gazdálkodását, valamint 

gazdasági-vállalkozási tevékenységét és az abból származó eredmény 

megállapítását a civil szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos 

jogszabályok alapján végzi.  

(7) A Sportegyesület kizárólag céljainak elérése érdekében, azokat nem 

veszélyeztetve végezhet vállalkozási tevékenységet. A Sportegyesület a cél szerinti 

tevékenységből és a vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és 

ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. A sportegyesület kizárólag olyan 

vállalkozást alapíthat, illetve olyan gazdasági társaságban vehet részt, 

amelyben felelőssége korlátozott, és e korlátozott felelősség mértéke nem 

haladhatja meg a vállalkozásba, gazdasági társaságba vitt vagyon mértékét. Ez 

a korlátozás érvényes a sportegyesület által a vállalkozás (gazdasági társaság) 

alapítása és működtetése során tett kötelezettségvállalás mértékére is. 

(8) A Sportegyesület alaptevékenységével össze nem függő tevékenységet, valamint 

alaptevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a 

Sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő 

tevékenységként folytathat.  

(9) A Sportegyesület saját maga rendelkezik nevével, címerével, logójával és minden 

a nevéhez kapcsolódó joggal, különös tekintettel a hirdetési, reklám és a 

tevékenység televíziós, rádiós valamint egyéb elektronikus technikákkal történő 

közvetítésével kapcsolatos jogokra. A Sportegyesület hirdetési, reklám, illetve 

közvetítési jogokkal kapcsolatosan egy évnél hosszabb időre szerződést csak a 

küldöttgyűlés külön felhatalmazása alapján köthet.  

(10) A sportegyesület váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt 

nem bocsáthat ki, vállalkozásának fejlesztéséhez, tevékenységét veszélyeztető 

mértékű hitelt nem vehet fel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott 

támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. 

(11) A Sportegyesület gazdálkodásának részletes szabályait az elnökség által 

megállapított gazdálkodási szabályzat határozza meg. Az ingatlanvagyont érintő 

kérdésekben a Sportegyesület befektetési szabályzatát kell alkalmazni. 

(12) A Sportegyesület költségvetésében előirányzott összegek rendeltetésszerű és a 

mindenkori pénzügyi előírásoknak megfelelő felhasználásáért az ügyvezető elnök a 

felelős.  
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XIII. 

A SPORTEGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 

 

25. § 

(1) A sportegyesület megszűnik jogutódlással és jogutód nélkül. 

(A) Jogutódlással megszűnés esetei: a küldöttgyűlés döntése alapján más 

egyesülettel történő egyesüléssel vagy szétválással, 

a) Az egyesülés történhet összeolvadással és beolvadással. (Ptk 3:44.§) 

illetve 

b) szétválással (Ptk 3:45.§) A szétválás történhet különválással vagy 

kiválással. 

(B) Jogutód nélküli megszűnés esetei: 

a) ha a sportegyesület meghatározott időre jött létre és a meghatározott 

időtartam eltelt, 

b) ha a sportegyesület megszűnése meghatározott feltétel 

bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett, 

c) a sportegyesület tagjai kimondják a sportegyesület önkéntes 

feloszlását, 

d) az arra jogosult szerv megszünteti, 

feltéve mindegyik esetben, hogy a sportegyesület vagyoni viszonyainak 

lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a Fővárosi 

Törvényszék a nyilvántartásából törli. (Ptk 3:48.§) 

e) ha a sportegyesület megvalósította célját vagy céljának megvalósítása 

lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg vagy 

f) ha a sportegyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a 

10 tagot,(Ptk 3:84.§) 

(2) A sportegyesület bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a 

sportpolitikáért felelős miniszter igazolja, hogy a sportegyesület az állami 

sportcélú támogatás felhasználásával az Stv-ben, valamint az államháztartás 

működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elszámolt, vagy 

azt, hogy állami sportcélú támogatásban nem részesült. 

(3) A sportegyesület feloszlása esetén vagyonának felhasználásáról a 

küldöttgyűlés rendelkezik. A sportegyesület feloszlatása vagy jogutód nélküli 

megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a 

sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium fizetési számlájára 

kell befizetni, és azt az utánpótlás-nevelés központi költségvetési támogatására 

kell fordítani.  
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XIV. 

A SPORTEGYESÜLET JOGKÉPESSÉGE 

26.§ 

(1) A sportegyesület jogi személy, amelyet az elnök és az ügyvezető elnök 

képvisel. Képviseleti joguk terjedelme általános, módja önálló. 

(2) Az Elnök vagy az ügyvezető elnök képviseleti jogkörét esetenként vagy az 

ügyek meghatározott csoportjára nézve elnökségi tagra vagy alkalmazottjára, 

írásban átruházhatja. Az elnökségi tagok képviseleti jogaikat a Ptk 3:30.§ szerint 

látják el.  

(3) A sportegyesület első vezető tisztségviselője: dr György István elnök, anyja 

neve: Zombori Márta Mária, lakcíme: 1108 Budapest, Andezit utca 4. 

 

XV. 

Vezető tisztségviselők felelőssége jogutód nélküli megszűnés esetén 

 

   27.§ 

(1) A sportegyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető 

tisztségviselőkkel szemben e minőségükben a sportegyesületnek okozott 

károk miatti kártérítési igényt – a jogerős bírósági törléstől számított egy éven 

belül- a sportegyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló 

tagok vagy az érvényesíheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó 

vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni. 

(2) Ha sportegyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégitetlen 

követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek a sportegyesület vezető 

tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való 

felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő a sportegyesület 

fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem 

vette figyelembe. Ez a rendelkezés a végelszámolással történő megszűnés 

esetén nem alkalmazható. 

 

 

ZÁRADÉK 

 

28.§ 

(1) A sportegyesület tagjai kötelezik magukat arra, hogy a sportegyesületben 

folytatott tevékenységükkel kapcsolatban egymás között, illetve a tag és a 

sportegyesület közötti vitás ügyekben mindaddig nem fordulnak a 

törvényességi felügyeletet vagy ellenőrzést ellátó szervhez, amíg a vitás ügy a 

sportegyesület szervezetei előtt jogerősen nem rendeződik.  
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(2) Az alapszabály, a sportegyesület belső szabályzatai, és az elnökség 

határozatainak értelmezésére a sportegyesület elnöksége jogosult. Az 

elnökség állásfoglalása a sportegyesület valamennyi tagjára, illetőleg szervére 

kötelező mindaddig, amíg döntését a küldöttgyűlés, vagy a bíróság nem 

változtatja meg.  

 

(3) Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Civil tv. rendelkezései és a 

Polgári Törvénykönyvnek az egyesületekről szóló rendelkezései az irányadók, 

továbbá sporttevékenységére a sportról szóló 2004. évi I. törvényt, gazdálkodására a 

civil szervezetek gazdálkodásáról szóló hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.  

 

(4) Jelen alapszabály módosítást a Kőbánya Sport Club küldöttgyűlése 2021. 

szeptember 08.-án módosította és egységes szerkezetbe foglalta. 

Rendelkezéseit elfogadásukkal hatályba léptette. 

 

Budapest, 2021 szeptember 08. 

 

 

 

dr György István 

elnök 

Záradék: 

Igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege, megfelel 

az alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának.  

Budapest, 2021. szeptember 08. 


