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ALAPSZABÁLY
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény (Ectv.) a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.), a civil szervezetek gazdálkodása, az
adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011 (XII. 30.) Korm. rendelet
és a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Stv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok – a 2019.
március 27. napján megtartott közgyűlés alapján – az alábbi tartalommal fogadják el a
sportegyesület (a továbbiakban: egyesület) – változásokkal egységes szerkezetbe foglalt –
alapszabályát:
I.
Az egyesület adatai
I/1. Az egyesület neve: SZEKSZÁRDI Utánpótlás-nevelő Football Club
I/2. Az egyesület rövidített elnevezése: SZEKSZÁRDI UFC
I/3. Az egyesület székhelye: 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.
I/4. Az egyesület formája: egyesület
I/5. Az egyesület működési területe: Tolna megye
I/6. Az egyesület nyilvántartási száma: Szekszárdi Törvényszék, 17-02-0000107
I/7. Az egyesület színe: sárga-fekete
I/8. Az egyesület jelvénye: az alapszabály 1. számú melléklete szerinti ábra
I/10. Az egyesület honlapja: www.szufc.hu
II.
Az egyesület célja, tevékenysége, jogállása
II/1. Az egyesület célja:
- tagjai részére rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, a minőségi
sporteredmények elérése, feltételeinek megteremtése és fejlesztése;
- társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása;
- az állampolgárok részére sportolási és testedzési lehetőségek biztosítása;
- az egyesület működési területén található nevelési intézmények tanulóinak részére a
sportolási és testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidős sportjának
segítése;
- az egyesület működési területén található nevelési, oktatási intézmények tanulóinak,
hallgatóinak megismertetése és bevonása a kosárlabda sportba, ennek során
tehetségkutatás, tehetséggondozás.
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- hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása;
- a sportolás elősegítésével az egészségmegőrzés a képességfejlesztés és a nevelés terén
is hasznos tevékenységet fejt ki, mellyel hozzájárul az egészségügyi és szociális célok,
továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásához,
- a sportolási lehetőségek biztosításán keresztül részt vesz a gyermek és az ifjúság
egészséges életmódra nevelésében, a sportkultúra kialakításában és ezzel együtt a
kulturális, művelődési és oktatási célok megvalósításában.
II/2. Az egyesület tevékenysége:
Az egyesület céljának megvalósítása érdekében szoros kapcsolatot tart mindazokkal az
állami, önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, amelyek elősegítik
támogatásaikkal a célok megvalósulását, részt vállalnak az egyesület működési
feltételeinek biztosításában és fejlesztésében.
Az egyesület lehetőség szerint biztosítja a helyi lakosság részére a változatos
tömegsportolási feltételeket.
Elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak testnevelési és sporttevékenységét.
Sportlétesítményeket működtet, fejleszt, és gondoskodik az üzemeltetésükről.
- az egyesületi célok megvalósítása érdekében szakosztályok létrehozása és
működtetése, a sportágak működési feltételeinek biztosítása,
- az egyesület tevékenység fejlesztései, célkitűzések meghatározása és gondoskodás a
megvalósításukról,
- hazai és nemzetközi sportesemények, mérkőzések (versenyek) megrendezése, a
szövetség, valamint más sportegyesületek által megrendezett sporteseményeken,
bajnokságokon való részvétel,
- a sportegyesületben tagsági viszonnyal rendelkező sportolók, továbbá más az
egyesülettel kapcsolatban álló személyek sportbeli képzése, korszerű felkészülésének
biztosítása, nevelése, oktatása és egészségmegőrzése,
- a működtetett sportágak utánpótlásának nevelése,
- a sportegyesületben folyó testnevelési és sporttevékenység eredmények megvalósítása
és fejlesztése érdekében társadalmi aktívhálózat kialakítása és szervezése,
- az egyesületi élet a lapjait képező öntevékeny közösségi élet kibontakozásának
elősegítése, a tagok nevelése, klubhűség kialakítása, a sportegyesület hagyományainak
ápolása,
- a tervszerű működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése és
biztosítása.
Az egyesület közhasznú tevékenységének ellátása érdekében a következő tevékenységi
köröket gyakorolja:
9312’08 Sportegyesületi tevékenység
9319’08 Egyéb sporttevékenység
6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7311’08 Reklámügynöki tevékenység
II/3. Az egyesület jogállása: közhasznú szervezet.
Az egyesület határozatlan időre alakuló, bírósági nyilvántartásba vétellel létrejövő közhasznú jogállású jogi személy.
Az egyesület a Cnytv. 32. § (4) és (5) bekezdésében előírt közhasznú jogállás megszerzésének feltételeivel rendelkezik, azaz megfelelő erőforrás áll az egyesület rendelkezésére és
megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki az egyesület.
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Az egyesület nyilvántartott tagsággal rendelkezik, nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is
részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból, illetőleg azokat igénybe vegye.
Az egyesület tevékenysége és célja közhasznú, mivel az alapszabályban megjelölt
közfeladat teljesítését – közvetlenül vagy közvetve – szolgálja, ezzel az egyesület
hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, megfelelő
erőforrással rendelkezik továbbá megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható, és ezen
feladatot közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott
követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez.
Az Ectv. 34.§ (1) bekezdés a) pontja figyelembevételével az egyesület céljainak
megvalósítása érdekében az alábbi közhasznú tevékenységet folytatja, a közfeladatok
teljesítésére vonatkozó jogszabályhelyek megjelölésével:
- a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § c) pontja: elősegíti az egészséges életmód és
a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtését;
- a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § e) pontja: az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportját.
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 15. pontja: sport, ifjúsági ügyek.
Az egyesület a fentiek szerint az állampolgárok részére sportolási és testedzési
lehetőségeket biztosít, a működési területén található nevelési, oktatási intézmények
tanulóit, hallgatóit megismerteti és bevonja a sportba, ennek során tehetségkutatást,
tehetséggondozást végez, továbbá a labdarúgást sportot mint versenysportot, és mint
szabadidős sporttevékenységet népszerűsíti.
Az Ectv. 34. § (1) bekezdés b)-d) pontja figyelembevételével az egyesület:
- gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez;
- gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja;
- közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára. Az egyesület az egyesületi cél
megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. Az
egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai
között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.
Az egyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével öszszefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve az egyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata,
illetve működtetése – e rendelkezés alkalmazásában – az egyesület alaptevékenységének
minősül. [Stv. 17.§ (1) bek. b) pont]
A közhasznú tevékenységről, annak eredményéről a vezetőség évente köteles beszámolni a
közgyűlésnek, mely a felügyelő bizottság javaslatának előterjesztése után határoz a beszámoló jóváhagyásáról.
Az Ectv. rendelkezései alapján a közgyűlés és a vezetőség ülései nyilvánosak.
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Az egyesület, mint közhasznú szervezet a közgyűlési és vezetőségi üléseiről
jegyzőkönyvet készít, a határozatokat pedig e jegyzőkönyvbe foglalja:
• A jegyzőkönyvben, illetve a határozatban fel kell tüntetni a döntést támogatok és
ellenzők számarányát (ha lehetséges személyét is), a határozathozatal időpontját, a
határozat hatályát és tartalmát.
• A határozatokról olyan nyilvántartást (ez a határozatok jegyzéke) kell vezetni, amely
az előbb felsorolt adatokat tartalmazza.
• A közgyűlés és vezetőség döntéseit az érintettekkel 15 napon belül írásban, postai
vagy elektronikus úton, avagy személyes átvétel útján kell közölni, valamint az
egyesület székhelyén oly módon kell kifüggeszteni, hogy az mindenki számára
hozzáférhető legyen (hirdetőtábla), illetve a határozatot az egyesület honlapján is
közzé kell tenni legalább 30 napra.
• A vezetőségi ülés határozatait az érintettekkel a vezetőség bármely tagja vagy a
határozatban megjelölt személy valamely formában közli.
• A közgyűlések határozatait az érintettekkel az elnökség kötelessége közölni.
• Ha a határozat valamely nem tagot vagy tagjelöltet érint, úgy az érintett személyt
a határozatról írásban, a határozat vagy az érintettel összefüggésben álló részének
szószerinti teljes idézésével kell tájékoztatni.
• Az egyesület működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról
időszaki kiadványokban tájékoztatja a nyilvánosságot, ahol évente egyszer
nyilvánosságra hozza a működéséről készült éves, szakmai és pénzügyi beszámolót.
• A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet
részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
− kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
− 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.
Az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba (határozatok, beszámoló,
stb) bárki előfeltételek nélkül az elolvasáshoz szükséges időre betekinthet, s arról saját
költségére másolatot készíthet vagy költségtérítés ellenében kérhet. Ez irányú kéréssel
hely- és időpont-egyeztetés végett az egyesület elnökéhez kell fordulni.
Az egyesület működése nyilvános. Tevékenységéről, igénybe vehető szolgáltatásairól
rendszeresen tájékoztatja a közvéleményt a helyi médiumokon keresztül. A döntések
közlésének nyilvánosságát elsősorban a honlapján történő közzététellel teljesíti, azonban
indokolt esetben az elnök gondoskodik arról, hogy az érintettek akár levél útján, akár a
helyi médiumok közvetítésével is értesüljenek az őket érintő döntésekről. Az egyesület
beszámolóját az egyesület honlapján történő közzététellel kell nyilvánosságra hozni,
azonban a közgyűlés döntése alapján a helyi médiában (pl. a Szekszárdi Vasárnapban) is
közzé kell tenni.
Összeférhetetlenségi szabályok:
A közhasznú szervezet megszűnését követő 3 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző évben legalább egy évig –,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatósággal nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki
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b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletzárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője
nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
A vezető tisztségviselő e tevékenysége során az egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel az egyesülettel szemben.
Ha az egyesület tisztségviselője e jogviszonyával összefüggésben harmadik személynek
kárt okoz, a károsulttal szemben a vezető tisztségviselő az egyesülettel egyetemlegesen felel.
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.
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki
− a vezetőség elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó szervének
azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
− a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
− a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a
tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél
szerinti juttatást -, illetve
− az előző pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
III.
Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok
III/1. Egyesület – az e törvényben megállapított eltérésekkel – az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény (Ectv.)
és a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint működő olyan egyesület, amelynek
alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek
megteremtése. [Stv. 16.§ (1)bek.]
III/2. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
III/3. A sportszervezet keretében sporttevékenységet folytató versenyző számára a sportszervezet
köteles biztosítani a sportág jellege szerinti biztonságos sporttevékenység folytatásához
szükséges feltételeket. [Stv. 2.§(1)bek.]
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III/4. Az egyesület tagja lehet az általa működtetett sportágakban létrehozott országos sportági
szakszövetségnek, illetőleg területi és helyi szövetségeinek.
IV.
Tagdíj
IV/1. Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek, melynek összegét és
esedékességi idejét a közgyűlés határozza meg. A tagdíjat az egyesület házipénztárába vagy
az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján kell megfizetni.
IV/2. Az újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj összegét a
tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, legkésőbb minden év december 31.
napjáig köteles az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő
átutalás útján teljesíteni.
V.
A tagság
V/1. Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki az egyesület célkitűzésével egyetért és az alapszabályban foglalt
rendelkezéseket elfogadja.
V/2. Az egyesületbe pártoló tagként az vehető fel, aki az egyesület célkitűzéseit erkölcsileg
és/vagy anyagilag támogatja, illetve társadalmi munkájával hozzájárul a kitűzött célok
eléréséhez valamint a feladatok megvalósításához.
V/3. Az egyesületbe tiszteletbeli tagként az vehető fel, aki a sport, illetőleg az egyesület
érdekében végzett kimagasló teljesítményével az egyesület célkitűzéseit elsősorban
erkölcsileg támogatja. Az egyesület tiszteletbeli tagját az elnökség javaslatára a közgyűlés
választja
.
V/4. Kiskorú állampolgár is felvehető tagként az egyesületbe, részükre korosztályos
tagcsoportokat hoznak létre. A kiskorú tag nyilatkozatára, képviseletére a Ptk szabályai az
irányadóak.
VI.
A tagsági jogviszony keletkezése
VI/1. Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az
egyesület megalakulását követően a 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 foglaltan,
igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. Az elnökség tagfelvételt
megtagadó határozatával szemben a közgyűléshez lehet fellebbezni. A fellebbezést az
elutasító határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban kell az elnökséghez
benyújtani. Az elnökség köteles a fellebbezést a soron következő közgyűlésen napirendre
tűzni. A felvett tagokról nyilvántartást kell vezetni.
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VI/2. A tagcsoportok: a természetes személy tagok, tagcsoportok keretében vesznek részt az
egyesület tevékenységében. A tagcsoport az egyesület legkisebb szervezeti egysége. Az
áttekinthetőség érdekében az egyesület tagjait tagcsoportonként kell nyilvántartani.
Az egyesületben a következő tagcsoportok működnek:
− felnőtt bajnokságban induló csapatok, azzal, hogy minden csapat egy tagcsoportot
jelent
− utánpótlás sportolók korosztályonként egy tagcsoport (U7-U19);
− az egyesületben munkaviszony vagy megbízási jogviszony alapján munkát végző
nem sportoló tagok;
− az egyesület tevékenységében részt vevő egyéb tagok, akik nem tartoznak az előző
tagcsoportba, pl: elnökségi tagok, felügyelőbizottsági tagok.
VII.
A tagsági jogviszony megszűnése
VII/1. A tagsági jogviszony megszűnik:
a./ A tag kilépésével.
b./ A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
c./ A tag kizárásával.
VII/2. A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az
elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.
VII/3. Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai
közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát
súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.
Kizárható a tag akkor is, ha egy hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A
tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább egy
hónapos mulasztás elteltét követően az elnökség írásban – igazolható módon, póthatáridő
tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel –
felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is
eredménytelen maradt.
VII/4. A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség
folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére igazolható módon meg kell
hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő
távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen
biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is
képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és
indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló
tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az
elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30
napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.
A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől
számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés
beérkezését követően az elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli
időpontra össze kell hívnia a rendkívüli közgyűlést. A közgyűlés nyílt szavazással,
egyszerű szótöbbséggel dönt, az érintett tag nem szavazhat. A közgyűlés határozatát annak
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meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az
érintett taggal.
VIII.
A tagok jogai
VIII/1. Az egyesület tagja jogosult:
a./ Az egyesület tevékenységében részt venni.
b./ Az egyesület szolgáltatásait igénybe venni.
c./ A közgyűlésen személyesen vagy képviselője útján részt venni, szavazati jogát
gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni,
javaslatokat és észrevételeket tenni, 14. életévének betöltését követően részt vehet az
elnökség tagjainak és tisztségviselőinek, valamint a felügyelő bizottság tagjainak
megválasztásában, továbbá a határozatok meghozatalában.
d./ Az egyesület irataiba betekintetni.
e./ Arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben
jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.
f./ Véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az egyesületet érintő bármely kérdésben, az
egyesület felügyelő szervénél indítványozhatja az egyesület jogszabályba vagy
alapszabályba ütköző határozatának megsemmisítését, a tudomásra jutástól számított
30 napon belül (de legfeljebb a határozat meghozatalától számított 1 éven belül)
bíróság előtt megtámadhatja az egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát.
Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával
hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt
szavazott a határozat mellett.
g./ Részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben.
h./ Az egyesületben eltöltött idő, illetve kimagasló sporteredményei alapján
megkaphatja és viselheti az egyesület elnöksége által alapított címeket és jelvényeket.
i./ Az egyesület elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehet a
bizottságok, a sportcsoportok munkájában, edzéseken, versenyeken, használhatja a
sportlétesítményeket
és
sportfelszereléseket:
igényelheti
az
egyesület
szakembereinek segítségét.
VIII/2 A 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.
VIII/3. A 18 éves kor alatti tag egyesületi tisztségekre nem választható, míg 14 év alatt a
közgyűléseken szavazati, tanácskozási és indítványtételi jogát törvényes képviselője útján
gyakorolhatja.
VIII/4. A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.
VIII/5. Jogi személy pártoló tagok jogai:
a./ Képviselője útján tanácskozási joggal részt vehet az egyesület közgyűlésén, ott
javaslatokat, észrevételeket tehet az egyesület működésével kapcsolatban, de
szavazati joggal nem rendelkezik.
b./ Külön megállapodás alapján részesülhet az egyesület által nyújtható
kedvezményekben, használhatja az egyesület létesítményeit, sportszereit és
felszereléseit, igényelheti az egyesület szakembereinek segítségét.

10
VIII/6. Természetes személy pártoló tagok jogai:
a./ Javaslatokat, észrevételeket tehet az egyesület működésével kapcsolatban.
b./ Az elnökség meghívása alapján tanácskozási joggal részt vehet az egyesület
közgyűlésén.
c./ Az elnökség által határozatban megállapított feltételek mellett részesülhet a pártoló
tag az egyesület által nyújtott kedvezményekben és látogathatja az egyesület
helyiségeit, rendezvényeit.
VIII/7. Tiszteletbeli tag jogai:
a./ Tanácskozási joggal részt vehet az egyesület közgyűlésén.
b./ Javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat az egyesület működésével kapcsolatban.
c./ Részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben.
IX.
A tagok kötelezettségei
IX/1. Az egyesület tagja:
a./ Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület
tevékenységét.
b./ Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.
c./ Köteles az egyesület vagyonát megóvni.
d./ Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá
vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani.
e./ Köteles az adatainak megváltozását 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.
f./ Sporttevékenységet folytató tag esetén az irányításával megbízott edző utasításainak
betartása, a maximális sportteljesítmény eléréséhez szükséges követelmények
teljesítése. Fegyelmezett magatartás tanúsítása az edzéseken, versenyeken és
mérkőzéseken. A hazai és nemzetközi versenyekre való lelkiismeretes felkészülés és
azokon a legjobb tudása szerinti szereplés.
IX/2. Jogi személy pártoló tag kötelezettségei:
a./ Az egyesület alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a vezető szervek
határozatainak megtartása.
b./ Az egyesület, illetve vezető szervei által meghatározott célkitűzések
megvalósításának elősegítése.
c./ A pártoló tagi hozzájárulás megfizetése és pártoló tagi megállapodásban rögzítettek
teljesítése.
IX/3. Az egyesület pártoló tagjának kötelezettségei:
a./
Az egyesület alapszabályának, egyéb szabályainak, valamint a vezető szervek
határozatainak megtartása.
b./
Az egyesület népszerűsítése, hagyományainak ápolása.
c./
Sportszerű magatartás a rendezvények látogatásakor, a rend betartása és betartatása.
d./ A vállalt hozzájárulás megfizetése.
IX/4. Tiszteletbeli tag kötelezettségei:
a./ Az egyesület alapszabályának, egyéb szabályainak, valamint a vezető szervek
határozatainak megtartása.
b./ Az egyesület népszerűsítése, hagyományainak ápolása.
c./ Az egyesület elismertségének, tekintélyének növelésére irányuló tevékenység
kifejtése az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi támogatása.
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X.
Az egyesület szervei
X/1. Az egyesület szervei:
a./ Közgyűlés
b./ Elnökség
c./ Felügyelő Bizottság
A Közgyűlés
X/2. A közgyűlés az egyesület döntéshozó szerve.
A közgyűlés ülései nyilvánosak, a nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben
korlátozható.
X/3. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása;
d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről
szóló jelentésének - elfogadása;
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az
egyesülettel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés;
i) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.
X/4. A közgyűlését évente legalább egyszer össze kell hívni, amelyen meg kell tárgyalnia éves
pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló
törvény rendelkezései szerint készített beszámolót. [Stv. 17.§ (1) bek. a) pont]
X/5. A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval,
elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon avagy azt az
egyesület székhelyén kifüggesztés útján és az egyesület honlapján történő közzététel útján
közli a tagsággal, azzal hogy a meghívó tartalmát legalább 15 nappal a közgyűlés előtt
közölni kell. 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).
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 helyét,
idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan
részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat
kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége
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esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy
a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára
tekintet nélkül határozatképes lesz. A megismételt közgyűlést az eredeti időpontot legalább
három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívható össze. A meghívó
küldöttgyűlés tartása esetén az erre a körülményre történő utalást is tartalmazza.
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.
X/6. 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.
d./a tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével az elnök részére írásban előterjesztést
tesz.
Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot
adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület
megszüntetéséről dönteni.
X/7. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő
szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni
kell.
X/8. 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 megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és a
két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló
bizottságot.
X/9. 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 és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza
a) az egyesület nevét és székhelyét;
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b) a közgyűlés helyét és idejét;
c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőinek
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 kettő erre
megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti.
X/10. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok
többségével hozzák meg. 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.
X/11. A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 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.
X/12. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti, illetve az
alapszabály szerinti módon intézkedik azok közléséről.
X/13. Küldöttgyűlés:
A közgyűlés helyett küldöttgyűlést lehet összehívni.
Minden Tagcsoport 2 fő küldöttet delegál a küldöttgyűlésbe. A küldötteket a tagcsoport
tagjai választják/jelölik ki, az alábbiak szerint:
− a felnőtt csapatok tagjai maguk közül 2-2 főt választanak;
− az utánpótlás sportolók (törvényes képviselőik) U15- U19 korosztály esetén 2-2
tagot választanak maguk közül;
− az utánpótlás sportolók (törvényes képviselőik) U7-U14 korosztály esetén 2-2
tagnak az egyik törvényes képviselőjét (pl. szülő) választják meg küldöttnek;
− az egyesületben munkát végző tagok maguk közül 2 főt választanak
− az egyéb tagok maguk közül 2 főt választanak.
A küldötteket minden év szeptember 30. napjáig választják, megbízatásuk a következő év
június 30. napjáig érvényes. Minden küldöttnek egy szavazata van. A választás akkor
érvényes, ha a tagcsoport tagjainak 50%-a +1 fő jelen van. A küldöttek választása nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik. A választásról jegyzőkönyvet kell felvenni,
melyet a vezetőedző és két hitelesítő tag aláírásával hitelesít.
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A küldöttgyűlésre egyebekben a közgyűlés szabályait kell megfelelően alkalmazni.
Elnökség
X/14. Az elnökség az egyesület 5-10 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt
mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe.
Az elnökség tagjai:
1. Elnök
2. Elnökhelyettes
3. Elnökség tagok
4. Tiszteletbeli elnök
A tiszteletbeli elnök az egyesület közgyűlése által ezzel a címmel felruházott, különleges
jogállású tag.
Tiszteletbeli elnök az lehet, aki tagságból fakadó kötelezettségeinek maradéktalanul eleget
tett, megfelel az elnökség tagjaival szemben támasztott jogszabályi feltételeknek,
kimagasló módon járult hozzá az egyesület jó hírének, ismertségének erősítéséhez, az
egyesületi célok megvalósításához.
A tiszteletbeli elnöki cím odaítélésére az elnökség tagjainak megválasztására vonatkozó
szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Egyidejűleg csak egy tag viselheti a tiszteletbeli
elnöki címet.
X/15. Az elnökség tagjait a közgyűlés az egyesület tagjai közül választja 4 év határozott
időtartamra.
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
tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új
vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a
napon válik hatályossá.

címzett, az egyesület másik vezető
lemondhat. Ha a jogi személy
vezető tisztségviselő kijelölésével
bejelentéstől számított hatvanadik

X/16. 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.
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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, aki közügyektől
eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói
ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi
személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott
időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői
tevékenységtől.
Az egyesület megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.
X/17. Az egyesület vezető tisztségviselői az elnökség valamennyi tagjai.
Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el. A képviseleti jog gyakorlásának
terjedelme: általános. A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.
Az elnökség többi tagja képviseleti joggal nem rendelkezik.
X/18. Az elnökség hatáskörébe tartozik:
a./ az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
b./ a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c./ az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
d./ az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e./ a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
f./ az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
g./ részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
h./ a tagság nyilvántartása;
i./ az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
j./ az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
k./ az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
l./ a tag felvételéről való döntés.
m/ döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal
X/19. Az elnökség ülései nyilvánosak, a nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben
korlátozható.
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Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tarja. Az elnökségi
ülést az elnök legalább 5 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).
Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi
ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban
legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat
kialakíthassák.
X/20. Az elnökség határozatát nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza,
szavazategyenlősége esetén az elnök szavazat dönt. Az elnökség határozatképes, ha ülésén
a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van.
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.
X/21. Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a
határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli, illetve az
alapszabály szerinti módon intézkedik a határozat közzétételéről.
Felügyelőbizottság
X/22. A közgyűlés, az egyesület működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének
ellenőrzésére 3 (három) tagú felügyelő bizottságot választ. A felügyelő bizottság tagjainak
megbízatása 4 (négy) évre szól, újraválaszthatók. A felügyelő bizottság tagjai az
egyesületben más tisztséget nem viselhetnek. A felügyelő bizottsági tagok maguk közül
elnököt választanak.
X/23. A felügyelő bizottságnak nem lehet tagja:
a) akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn;
b) aki az egyesület elnöke vagy tagja;
c) aki az egyesülettel megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik;
d) aki az egyesület cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a civil szervezet által tagjának a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást;
e) f) a b)-d) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
X/24. A felügyelő bizottság éves ellenőrzési terve alapján dolgozik, erről az elnökséget
tájékoztatja. A felügyelő bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente egyszer tartja.
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A felügyelő bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető,
a felügyelő bizottság elnöke valamint egy, a jegyzőkönyv hitelesítésre felkért jelen levő
bizottsági tag írja alá.
X/25. A felügyelő bizottság feladata:
a) pénz és vagyonkezelés vizsgálata;
b) a társadalmi szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és pénzügyi előírások
betartásának ellenőrzése;
c) a gazdálkodás szabályszerűségének az előirányzott bevételek és kiadások
teljesítésének
évenkénti vizsgálata;
d) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése;
e) az egyesületi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének
ellenőrzése.
X/26. A felügyelő bizottság tagjai feladatuk ellátása során jogosultak az egyesület
gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a vezető tisztségviselőktől
tájékoztatást kérni, az egyesület pénztárát ellenőrizni, szerződéseit megvizsgálni,
bankszámlájáról felvilágosítást kérni.
X/27. Az ellenőrzések megkezdéséről a bizottság elnöke tájékoztatja az egyesület elnökét. Az
ellenőrzés tapasztalatairól a bizottság elnöke - a vizsgálat lezárását követő bizottsági ülésen
- tájékoztatja az elnökséget. Ha a vizsgálat szabálytalanságot is feltár, akkor a szükséges
intézkedések megtételére az elnökséget fel kell kérni.
X/28. A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását, az abban foglalt határidőt követő 30
napon belül, utóvizsgálat keretében a felügyelő bizottság ellenőrizheti. Amennyiben a
kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el vagy az utóvizsgálat nem
vezetett eredményre, a bizottság közvetlenül az intézkedésre jogosult szervhez fordulhat,
szükség esetén kezdeményezheti rendkívüli közgyűlés összehívását. Ha az arra jogosult
szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi
meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést
ellátó szervet.
X/29. A felügyelő bizottság tevékenységéről a bizottság elnöke a közgyűlésnek köteles
beszámolni.
XI.
Az egyesület felügyelete
XI/1. Az Egyesület feletti adóellenőrzést az adóhatóság, az államháztartásból származó
(költségvetési) támogatás felhasználásának ellenőrzését törvény eltérő rendelkezése
hiányában az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati költségvetésből, illetve
a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön
jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet, a közhasznú működés feletti törvényességi
ellenőrzést, a közhasznú civil szervezet esetében a közhasznú minősítés követelményeinek
való megfelelés ellenőrzését pedig a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el.
XI/2. A sportegyesület nyilvántartásával kapcsolatos, valamint jogszabályban meghatározott
további feladatokat a Szekszárdi Törvényszék látja el.
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XII.
Az egyesület vagyona, gazdálkodása
XII/1. Az egyesület vagyoni eszközei
Az egyesület a tagoktól elkülönült önálló vagyonnal rendelkezik, mely vagyon az egyesület zavartalan működését biztosítja.
Az Egyesület bevételei:
a) tagdíjak,
b) költségvetési támogatás - pályázat útján, vagy egyedi döntéssel kapott pénzeszközök,
c) természetes és jogi személyek támogatásai,
d) rendezvények bevételei,
e) egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek,
f) gazdasági - vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás) származó bevételek,
g) a pártoló tagjai által évente befizetett tagsági díjak, hozzájárulások
h) egyéb bevételek.
XII/2. Az Egyesület a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év
könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával,
mint mérleg-fordulónappal köteles beszámolót készíteni.
A közgyűlés az éves beszámoló elfogadásakor az általános szabályok szerint jár el, azaz
erre vonatkozó határozatát – határozatképesség esetén – a jelenlévők egyszerű
szótöbbségével és nyílt szavazással hozza meg.
Az Egyesület beszámolója tartalmazza:
a) a mérleget (egyszerűsített mérleget)
b) az eredmény-kimutatást (egyszerűsített mérleget)
c) kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet
Az Egyesület köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját –
kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának
elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt – az adott üzleti év
mérlegfordulóját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni,
kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek
alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.
A letétbe helyezett beszámolót a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon kell közzétenni,
valamint adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehetővé kell tenni. A
közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló saját honlapon történő elhelyezésére is. Az
egyesület a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a
közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.
Az egyesület beszámolójára egyebekben a számvitelről szóló törvény, valamint az annak
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.
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XIII.
Megszűnés, törlés a nyilvántartásból
XIII/1. Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha:
a) a tagok közgyűlési határozatban kimondják megszűnését;
b) az arra jogosult szerv megszünteti;
c) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált és új célt nem határoztak meg;
d) az egyesület tagjainak száma 6 (hat) hónapon keresztül nem éri el a 10 (tíz) főt.
XIII/2. Az egyesület csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.
XIII/3. Az egyesület 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.]
XIII/4. Az egyesületnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a a
sportpolitikáért felelős miniszter igazolja, hogy az egyesület az állami sportcélú támogatás
felhasználásával e törvényben, valamint az államháztartás működésére vonatkozó
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elszámolt, vagy azt, hogy az egyesület állami
sportcélú támogatásban nem részesült. [Stv. 17.§ (7) bek.]
XIV.
Záró rendelkezések
XIV/1. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. 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.
XIV/2. Jelen változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt az egyesület közgyűlése –
a korábbi alapszabály hatályon kívül helyezését követően – 2019. március 27. napján
tartott közgyűlésen elfogadta. Az új alapszabály elkészítését elsődlegsen a
jogszabályváltozás, a közhasznúvá válás, illetve az elnökség összetételének változása
indokolta.
Szekszárd, 2019. március 27.

Kárpáti Zoltán Gábor
elnök
Ellenjegyzem!
Szekszárd, 2019. március
Dr. Agod Tamás
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