
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 1. §-ában írt, a 2013. 
évi V. tv. III. Könyve VII. Címe 3:63 §-a és a Sportról szóló 2004. évi I. tv.  5. §-a   
felhatalmazásai alapján a 2014. július 10-én, 2015. február 20. és a 2015. június 20. 
napján tartott közgyűlés az alábbi tartalommal fogadta  el a Fehérvár Rugby Club 
Alapszabályának   
 

MÓDOSÍTÁSÁT 
(a módosításokkal, kiegészítésekkel egységes szerkezetben.  

A 2015. JÚNIUS ….NAPJÁN ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁSOK VASTAG DŐLT BETŰKKEL SZEDVE ÉS 
SZÜRKE HÁTTÉRREL KIEMELVE KERÜLTEK FELTÜNTETÉSRE ) 

AZ ALAPSZABÁLY ELVÁLASZTHATATLAN MELLÉKLETÉT KÉPEZI AZ ALAPSZABÁLY ALÁÍRÁSAKOR 
HATÁLYOS, A RENDES TAGOKAT TARTALMAZÓ TAGNYILVÁNTARTÁS.    

 
 

I. 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. §. 

A Székesfehérvári RUGBY Club, a rögbi és a súlyemelő  sportág működésére, 
fejlesztésére létrehozott sportegyesület. Az egyesület az Alaptörvénynek az 
egyesülési jogra mint mindenkit megillető alapvető szabadságjogra vonatkozó elve 
alapján működő, a 2011. évi CLXXV. tv. alapján létrehozott civil szervezet.  
 

2. §. 
1. Az egyesület neve: FEHÉRVÁR RUGBY CLUB Sportegyesület 
2. Az egyesület rövidített elnevezése: FEHÉRVÁR RUGBY CLUB SE 
3. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Zombori u. 21. 
4. Címe: 8000 Székesfehérvár, Zombori u. 21. 
5. Jogállása: Önálló jogi személyiségű társadalmi szervezet, a Sportról szóló 2004. 
évi I. tv. alapján SPORTEGYESÜLET  
6. Működési terület: Fejér megye 
 

3. §. 
Club jelvénye: Futó vaddisznó piros, kék színű mezőben, kezében RUGBY 

labdával. 
Zászlója: Háromszög alakú, piros, kék színű, középen futó vaddisznó, 

kezében labdával. 
Club színe:  Kék-piros 
Pecsétje: Körpecsét, „Fehérvár RUGBY CLUB Székesfehérvár” 

körkörösen, középen futó vaddisznó, kezében labdával. 
 

 
4. §. 

A Fehérvár Rugby Club Sportegyesület tagja a Magyar Rögbi Szövetségnek, továbbá 
tagja a Magyar Súlyemelő Szövetségnek amelynek Alapszabályát, Szabályait és 
Határozatait magára nézve kötelezőnek ismeri el, vele szorosan együttműködik.  
 



 
II. 

AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI 
 

5. §. 
Célja 

1./ A sportág megismertetése, a sport – mozgás – az egészség – az egészséges 
életmód és annak megőrzésének összefüggésében.  

2./ A fiatalok hasznos szabadidő eltöltésének megszervezése, közösségi életre 
nevelés.  

3./ A rugby és súlyemelő sportág – tanítása, továbbadása, utánpótlás kinevelése.  
4./ A sportág méltó képviselete belföldön és külföldön.  
5./ Az egyesület célját szolgáló vállalkozás létrehozása, vagy ilyenekben való 

részvétel, a közhasznú céljait nem veszélyeztetve gazdasági tevékenység 
folytatása és az elért eredmény az alapszabály módosításban meghatározott 
célokra való fordítása.  

6./ Bármely olyan tevékenység, amely az egyesület céljait előmozdítja.  
7./ Az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból az egyesület tagjain kívül a Fejér 

megyében működő (oktatási intézményeken) rugby és súlyemelő csapatok, az 
azokat alkotó, vezető személyek részesülhetnek. Az egyesület tagjai csak a létesítő 
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatásban részesülhetnek.    

 

Az egyesület céljai megvalósítása érdekében támogatást nyújthat szakemberek 
igénybevételének költségeihez, hozzájárulhat díjazásuk kiegyenlítéséhez, a 
szociálisan rászoruló gyermekek utaztatási költségeinek átvállalásához vagy 
hozzájárulásához, sportfelszerelés vásárlásához, edzőtábor költségeinek 
hozzájárulásához, vagy átvállalásához.  

Díjak adományozása, jutalmazás körében az egyesület az eredmény elérése 
érdekében célfeladatokat tűzhet ki. Az egyesület érdekében végzett kimagasló 
teljesítményeket jutalmazhatja.  

Az egyesület közhasznú szolgáltatások nyújtása körében támogatásnyújtásra, 
célfeladat kitűzése esetén köteles az ezek igénybevételének lehetőségét tartalmazó 
hirdetményt az egyesület club helyiségében kifüggeszteni a tagság részére. A nem 
egyesületi tagok részére szórólapokon, vagy helyben (oktatási intézményekben, 
edzéseken) közzétenni. Az egyesület közhasznú szolgáltatásait igénybe venni 
szándékozók az adott hirdetményben foglaltak figyelembe vételével írásban 
fordulhatnak kérelemmel az egyesület vezetőségéhez. A kérelmeket az egyesület 
titkáránál kell benyújtani. A kérelmek tárgyában az egyesület vezetősége a soron 
következő vezetőségi ülésen a 28. §., 30. §-ban leírt rend szerint dönt.  

 
 
Az egyesület a fenti célok megvalósítása során, illetve azok érdekében a 

Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § 15. 
pontja szerinti sport – és ifjúsági ügyek tekintetében a rugby és a súlyemelő 
sportágaknak elsősorban az ifjúság körében való népszerűsítése, egyesületi szinten 



való gyakorlása, versenyeken, bemutatókon, egyéb rendezvényeken való részvétellel, 
elsősorban amatőr szinten, több korosztályban. A Sportról szóló  2004. évi I. tv. 5. §-a 
alapján elsősorban amatőr sportolókat nevel az egyesület több korosztályban, rugby 
és súlyemelő szakosztályban és a 16. §-a szerint fejti ki közhasznú tevékenységét: 
szabadidős-, utánpótlás-nevelő, tehetséggondozó, versenysportban részt vevő tagokat 
nevel.  A Sporttörvény 49. §-ának c.) -e.) pontjaiban foglaltak alapján elősegíti az 
egészséges életmód és a szabadidősport  gyakorlása feltételeinek megteremtését, a 
sportfinanszírozást, az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági 
sportot, a nők sportját, az ezen jogszabályhely által megfogalmazott állami 
feladatok és az 55. § ában megfogalmazott önkormányzati feladatok  
megvalósítását segíti elő a helyi sportfejlesztési koncepció megvalósításában való 
részvételével, a sportrendezvényeken való részvételével, a sport és az egyes 
sportágak  népszerűsítésében való részvételével.  

 
 

6. §. 
Az egyesület feladata 

a. A sportágak működésének elősegítése, fejlesztési célkitűzéseinek 
meghatározása és megvalósulásának elősegítése. 

b. A korosztályos csapatok, mini, leány, női, kölyök, kadet, junior, felnőtt 
rendszeres edzésének és versenyeztetésének biztosítása.  

c. A sportág méltó képviselete belföldön és külföldön. 
d. Külön jogszabályban meghatározottak szerint a játékosok igazolása és 

átigazolása.  
e. Az egyesület fegyelmi szabályzatában meghatározott sportfegyelmi jogkör 

gyakorlása.  
f. A sportág népszerűsítése, elterjesztése, oktatási intézményekkel történő 

kapcsolat felvétellel, toborozással. 
g. Az egyesület nyilvántartásának vezetése. 
h. Feladatai megvalósítása érdekében gazdálkodás az egyesület vagyonával, 

szükség szerint vállalkozási tevékenység kifejtése.  
i. Önálló sportpálya és öltöző komplexum létrehozása és a meglévő javakkal 

történő ésszerű gazdálkodás.  
j. A jogszabályokban meghatározott, valamint az egyesület működési 

feltételeinek biztosításával összefüggő egyéb feladatok ellátása.  
k. 2012. február 10. közgyűlés által létrehozott súlyemelő szakosztály 

működtetése. 
 
 
 
 

III. 
AZ EGYESÜLET TAGSÁGA 

 

7. §. 
A tagsági viszony keletkezése 



 Az egyesületnek teljes jogú (rendes) ragja lehet minden olyan természetes 
személy, aki az egyesület által  működtetett valamelyik sportágban tevékenységet fejt 
ki, továbbá aki a sportággal összefüggő tevékenységet folytat, és az Egyesület 
célkitűzéseit magáévá teszi, alapszabályát magára nézve kötelezően elismeri, s az 
Egyesület Elnökségének határozata alapján a tagok sorába felvételt nyert.  
A rendes tagok tagfelvételi eljárása:  
egyesületbe belépni szándékozó tag – a 18. életévét be nem töltött kiskorú esetében 
törvényes képviselőjének/képviselőinek hozzájárulásával – írásban az elnökségtől 
kérheti a tagfelvételét, nevének, lakcímének és személyes adatainak kezeléséhez való 
hozzájárulásának feltüntetésével. Az elnökség köteles a tagfelvételi kérelemről a 
benyújtást követő legkésőbb 30 napon belül dönteni és a döntésről a kérelmezőt és 
törvényes képviselőjét a döntés meghozatala után legkésőbb  8 napon belül írásban 
tájékoztatni. A tagfelvételi eljárás során joga van az elnökségnek arra, hogy a 
kérelmezőtől egészségügyi sportorvosi igazolást kérjen és ezt a döntése meghozatala 
során – a kérelmező személyes adatai, az egészségügyi állapotára vonatkozó 
információk bizalmas kezelése mellett – figyelembe vegye. A tagfelvételi kérelmet az 
elnökség indokolás nélkül elutasíthatja. A tagfelvétel elutasításával szemben 
fellebbezésnek nincs helye.                
  
 

8. §.  
Pártoló tag 

 Az egyesületnek pártoló tagja lehet minden nagykorú magyar és nem magyar 
természetes, jogi személy, és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, 
aki az egyesület tevékenységében részt kíván venni, s anyagi eszközökkel, 
tevékenységével az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításában részt vállal, s 
mindezt az egyesület elnökségével kötött pártoló tagsági megállapodásban rögzítik.  
A pártoló tag köteles az alapszabály rá vonatkozó rendelkezéseit betartani, illetve 
tiszteletben tartani a másokra vonatkozó kötelező előírásokat. 
A pártoló tagok tagfelvételi eljárása: 
Az egyesület pártoló tagsági felvételét az elnökség részére írásban kell benyújtani. A 
jogi személy kérelmét a természetes személy képviseletre jogosult tisztségviselője 
aláírásával és a jogi személy döntéshozó testületének érvényes és hatályos határozata 
csatolásával kérheti. Az elnökség a felvételről a benyújtást követő legkésőbb 30 
napon belül köteles döntést hozni, melyről annak meghozatalát követő legkésőbb 8 
napon belül írásban tájékoztatni köteles a kérelmezőt. A tagfelvételi kérelmet az 
elnökség indokolás nélkül elutasíthatja.   

 
 
 

9. §. 
Tiszteletbeli tag 

 Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a személy, aki kimagasló 
tevékenységével az egyesület célkitűzéseit, feladatainak megoldását hosszú időn 
keresztül eredményesen segítette elő, és erkölcsi támogatásával, szakmai 



hozzáértésével továbbra is az egyesület rendelkezésére áll.  
A tiszteletbeli tag köteles az alapszabály rá vonatkozó rendelkezéseit betartani, illetve 
tiszteletben tartani a másokra vonatkozó kötelező előírásokat. 
Az egyesület tagjai 30 %-os hányadának az elnökség részére benyújtott, de a 
közgyűléshez címzett, indokolással ellátott kezdeményezésére tiszteletbeli taggá 
nyilvánítási eljárás kezdeményezhető. Az elnökség a kezdeményezés benyújtását 
követően a legközelebbi időpontra összehívott rendes, illetve rendkívüli közgyűlés 
napirendje közé köteles felvenni az általa a tagi létszám és a kezdeményezők száma 
szerint érvényesnek tekintett indítványt és köteles az elnökség álláspontját is közölni 
az indítványról. Az egyesület köteles a létszám és a kezdeményezők száma 
összevetése alapján érvénytelennek nyilvánított kezdeményezésről a benyújtó 
személyeket az érvénytelenségről a benyújtást követően legkésőbb 30 napon belül 
írásban tájékoztatni. Az egyesület az érvényes indítványról – ezen tény közlésével – 
is köteles a benyújtó személyeket 30 napon belül tájékoztatni. 
Érvényesnek tekinthető az indítvány akkor is, ha annak  napirendre vételekor, illetve 
közgyűlési tárgyalásakor a hatályos  taglétszám és a kezdeményezők száma 
összevetése alapján nem éri el a 30 %-ot. 
A tiszteletbeli tagokat az egyesület rendes tagjai választják meg egyszerű többséggel 
tiszteletbeli tagságra, nyílt szavazással.   

10. §. 
A tagsági viszony megszűnése 

Teljes jogú (rendes) tag: 
- kilépéssel, 
- a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával,  
- a tag kizárásával,  
- a tag halálával, 
- az egyesület megszűnésével szűnik meg. 
A tagági jogviszony megszűnésével kapcsolatos eljárás szabályai: 
-   kilépés esetén: a tag tagsági viszonyát bármikor, indokolás nélkül írásban 
megszüntetheti. Kiskorú esetén ezen nyilatkozat csak a törvényes képviselő 
hozzájárulásával érvényes.   
-  a tagsági jogviszony egyesület általi felmondása esetén: abban az 
esetben, ha a tag az Alapszabály 7. pontjában foglalt feltételeket nem teljesíti (nem 
fejt ki az egyesületben folytatott sportági tevékenységet vagy az egyesületi 
sportágakkal kapcsolatban nem fejt ki az egyesület céljait és működését szolgáló 
semmilyen tevékenységet, a közgyűlés a tagsági jogviszonyt 30 napos határidővel 
írásban felmondhatja. A felmondással szemben további fellebbezésnek nincs helye. A 
közgyűlés döntését írásban, az indokolással együtt az érintettel a döntés 
meghozatalától számított 15 napon belül közölni kell. 
-  a tag kizárásával kapcsolatos eljárás szabályai: a tagnak a 
jogszabályokat, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan sértő 
magatartása esetén, továbbá a tagdíjfizetési kötelezettség megsértése esetén a 
közgyűlés – bármely egyesületi tag, egyesületi szerv kezdeményezésére – a taggal 
szemben kizárási eljárást folytathat le, a kizárási eljárásra vonatkozó alapszabályi 
rendelkezések alapján. A kizárási eljárásban a tagsági jogviszony kizárás jogcímén 



történő azonnali hatályú megszüntetéséről döntés hozható. 
A kizárási eljárásra vonatkozó szabályok:  
- az elnökség, vagy – ha a  tag sportszerződéssel rendelkező sportoló-  a fegyelmi 
bizottság az érintett rendes tag jogsértő magatartása tudomására jutásától számított 15 
napon belül a tag kizárására irányuló vizsgálati eljárást indít, melyről írásban értesíti 
a tagot. A vizsgáló bizottságok testületként járnak el és testületi döntésként 
előterjesztést készítenek, amelyben a vizsgálati eljárás során  feltárt összes bizonyíték 
szerepel. A vizsgálati eljárásban a vizsgáló bizottságok bizonyítási eljárást folytatnak 
le, amelynek során biztosítani kell az érintett tag számára a védekezési lehetőséget, 
mely nélkül a vizsgálati eljárás során érvényes közgyűlési előterjesztés nem hozható. 
A vizsgálati eljárásban csak olyan bizonyítási eszköz értékelhető, amely jogszerűen 
jutott a vizsgáló bizottságok tudomására. A vizsgálati eljárást annak taggal történő 
tudomásszerzése időpontjától kezdődő 3 naptári hónapon belül le kell zárni és az 
erről szóló   előterjesztést a közgyűlés és a tag elé kell tárni. Az elnökség köteles arra, 
hogy az előterjesztést a soron követő rendes vagy rendkívüli közgyűlés napirendjére 
tűzze. 
A közgyűlés tag kizárására irányuló napirendjének tárgyalásakor lehetőséget kell 
teremteni ismételten az érintett tag számára, hogy a védekezését előterjessze és 
bizonyítékait feltárja. A közgyűlés a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján 
folytatja le a kizárási eljárást és köteles döntést hozni. A tag kizárásával kapcsolatos 
határozat 2/3-os többségi döntéssel érvényes. A közgyűlési döntést annak közgyűlési 
kihirdetésétől számított legkésőbb 15 napon belül, indokolással ellátva írásban is 
közölni kell az érintettel. A közgyűlés határozatával szemben nincs helye további 
fellebbezésnek. 
A tag kizárásával kapcsolatos döntéseknek tartalmazniuk kell a kizárás alapjául 
szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való 
tájékoztatást. 
Az egyesület tagja kérheti a bíróságtól kizárást kimondó közgyűlési határozat 
hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az alapszabályba 
ütközik. A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított 30 
napon belül lehet keresetet indítani, amikor a jogosult a határozatról tudomást 
szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától 
számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható.   
  

 
 

11. §. 
Pártoló tag: 
- a pártoló tagsági tagsági viszonyának tag általi felmondásával, melynek 

szabályai az alábbiak: a pártoló tag pártoló tagsági viszonyát bármikor, írásban, az 
elnökség részére benyújtott nyilatkozatával szüntetheti meg. A felmondást nem 
kell megindokolni.  

- Törléssel, melynek szabályai az alábbiak: az egyesület elnöksége törölheti  a 
pártoló tagok nyilvántartásából azt, aki a tárgyévi hozzájárulás összegét a tárgyév 
április 30. napjáig sem teljesíti a közgyűlés, illetve az Alapszabály által 



meghatározott összegű, a pártoló tagokat terhelő vagyoni hozzájárulás teljesítési 
kötelezettségét. Az elnökség döntését írásban hozza, melyről a pártoló tagot az 
elnökségi döntést követő 15 napon belül írásban, indokolással ellátva tájékoztatja. 
A törlést kimondó határozattal szemben nincs helye további fellebbezésnek. 
- A pártoló tag kizárásával kapcsolatos döntéseknek tartalmazniuk kell a 

kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati 
lehetőségről való tájékoztatást. 

- Kizárással, melynek szabályai az alábbiak: pártoló tag kizárására irányuló 
eljárást az egyesület rendes tagjainak min. 10 %-a kezdeményezése alapján az 
elnökségnek kötelessége lefolytatni. A kezdeményezés során a kizárásra okot 
adó körülményeket konkrétan meg kell jelölni. Kizárásra okot adó 
körülménynek kell többek között tekinteni az egyesület jó hírének megsértését, 
az egyesület rendezvényein tanúsított sportszerűtlen, vagy bármely jogellenes 
viselkedést, továbbá minden olyan magatartást, amely az egyesület céljainak 
megvalósítását súlyosan sérti, illetve veszélyezteti. A kezdeményezést írásban 
kell benyújtani, amelyet az elnökség  köteles a kezdeményezés beterjesztését 
követő 30 napon belül tárgyalni és a beterjesztéstől számított legkésőbb 3 
hónapon belül döntést hozni. A pártoló tagnak lehetőséget kell adni a 
védekezése előadására, mely nélkül az elnökség érvényes döntést nem hozhat. 
A döntésről, annak indoklásával együtt köteles az előterjesztőket és az 
érintettet tájékoztatni.            

- a természetes személy tag halálával,  a jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet jogutód nélküli megszűnésével, 

- az Egyesület megszűnésével. 
 
 

12. §. 
Tiszteletbeli tag: 
- lemondással, melynek szabályai az alábbiak:a tiszteletbeli tag írásban, az 

egyesület közgyűléséhez címezve az egyesület elnökségének benyújtott 
nyilatkozatával szüntetheti meg. A lemondást nem kell indokolni.    
- Kizárással, melynek szabályai az alábbiak: a tiszteletbeli tag kizárására 

irányuló eljárást az egyesület rendes tagjainak min. 10 %-a kezdeményezése 
alapján a közgyűlésnek kötelessége lefolytatni. A kezdeményezés során a 
kizárásra okot adó körülményeket konkrétan meg kell jelölni. Kizárásra okot 
adó körülménynek kell többek között tekinteni az egyesület jó hírének 
megsértését, az egyesület rendezvényein tanúsított sportszerűtlen, vagy 
bármely jogellenes viselkedést, továbbá minden olyan magatartást, amely az 
egyesület céljainak megvalósítását súlyosan sérti, illetve veszélyezteti. A 
kezdeményezést írásban, a közgyűlésnek címezve, de az elnökséghez kell 
benyújtani. Az elnökség köteles a kezdeményezés beterjesztését követő 
közgyűlés napirendjére tűzni. A tiszteletbeli tagnak lehetőséget kell adni a 
védekezése előadására, mely nélkül a közgyűlés érvényes döntést nem hozhat. 
A közgyűlés 2/3-os minősített többségi döntéshozatallal hoz érvényes 
határozatot a tiszteletbeli tag kizárásáról.  A döntésről, annak indoklásával 



együtt köteles és az érintettet tájékoztatni. A közgyűlési döntést annak 
közgyűlési kihirdetésétől számított legkésőbb 15 napon belül, indokolással 
ellátva írásban is közölni kell az érintettel. A közgyűlés határozatával szemben 
nincs helye további fellebbezésnek. 

- A tiszteletbeli tag kizárásával kapcsolatos döntéseknek tartalmazniuk kell a 
kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati 
lehetőségről való tájékoztatást. 

- a természetes személy halálával. 
- az Egyesület megszűnésével. 

 
IV. 

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 
 

13. §. 
Rendes tagok jogai 

Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik, 

kivéve, ha az alapszabály különleges jogállású tagságot határoz meg.  A tag tagsági 

jogait csak személyesen gyakorolhatja, mely alól kivételt képez a kiskorú  tagok 

esetében a törvényes képviselőjük törvényben biztosított képviseleti jogosultsága. A 

tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.  

- részt vehetnek az egyesület tevékenységében,  rendezvényein, a Szövetség által 
kiírt bajnokságokon, kupaversenyeken, 

- az Egyesület minden fórumán joga van véleményt nyilvánítani, és javaslatot 
tenni, 

- szavazati jogát gyakorolni, az egyesület tisztségviselőinek választásában részt 
venni, indokolt esetben visszahívásukra javaslatot tenni, 

- az Egyesület bármely tisztségére megválasztható, amennyiben nagykorú 
természetes személy és  személyét a vonatkozó jogszabályokban foglalt tilalmi- és 
összeférhetetlenségi rendelkezések nem érintik, melyek az alábbiak:  nem lehet 
vezető tisztségviselő az a személy, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben korlátozták vagy kizárták, akit bűncselekmény 
elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült, akit foglalkozástól 
eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel tiltottak el, 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 közhasznú szervezet 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 döntéshozó szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy 

akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján  
a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy  
b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai 
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, 
az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott,  a létesítő 
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.      

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki 
a.) a döntéshozó szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó 

szervének azon tagjait,akik tisztséget nem töltenek be), 
b.) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére 

irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 
áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 

c.) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásában 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 szerin ti juttatást-, illetve 

d.) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.       
A vezető tisztségviselő, illetve a vezető tisztségviselőnek jelölt személy köteles a 

közhasznú egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget 
egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.     

- részesülhet az Egyesület közhasznú tevékenységéből eredő szolgáltatásaiból. 
 

14. §. 
Rendes tagok kötelességei: 
- a sportág fejlődésének és eredményességének elősegítése, 
- az  alapszabály reá vonatkozó rendelkezéseinek betartása, sporttevékenység 

végzése esetén a sporttevékenységre vonatkozó jogszabályokban foglaltak 
betartása 

- az edzéseken, bajnoki és kupamérkőzéseken részt venni 
- az általános  sporterkölcsi normákat betartani  
- tagdíjat fizetni.  
Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az 
egyesület tevékenységét. 

15. §. 
Pártoló tagok jogai, kötelességei: 
- javaslatokat tehet az elnökségnek az egyesület működésével, valamint a 



sportággal kapcsolatban, 
- egyesület alapszabályzatában a reá vonatkozó rendelkezéseket betartani, 
- a sportág népszerűsítése, 
- szavazati joggal nem rendelkeznek, illetve nem választhatók az Egyesület 

tisztségeire, 
- a közgyűlés határozatai és az alapszabály szerinti pártoló tagsági díjat vagy 

vagyoni juttatást köteles teljesíteni. 
-  Az egyesület pártoló tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának 

megvalósítását és az egyesület tevékenységét. 
 
 

16. §. 

Tiszteletbeli tag jogai, kötelességei: 
- tanácskozási joggal részt vehet az egyesület közgyűlésén, 
- javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az egyesület működésével 

kapcsolatban, 
- az egyesület alapszabályában a reá vonatkozó rendelkezéseket betartani 
- a sportág népszerűsítése. 

 

Az egyesület tiszteletbeli tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának 

megvalósítását és az egyesület tevékenységét. 

 

17. §. 

Az egyesületbe való belépés, illetőleg kilépés önkéntes, amit írásban kell kérni. Az 
egyesület rendes tagjai egyenlők. A tagok személyére vonatkozó adatok nem 
nyilvánosak. Kiskorú is az egyesület tagjává válhat, meghatározott tisztségeket csak 
nagykorúsága elérését követően tölthet be. A kiskorú tagok a tagsági jogaikat 
törvényes képviselőjük útján gyakorolhatják a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján.  
Az egyesület tagjai a közgyűlés által, évente előre meghatározott mértékű tagdíjat 
fizetnek. 2015. évben a rendes tagok évi 20.000 Ft összegű tagdíjat fizetnek, melyet 
negyedévente kell megfizetni. 2015-ben a pártoló tagoknak minimum évi 20.000 Ft 
összeggel kell támogatniuk az egyesületet pártoló tagsági jogviszonyuk 
fennmaradásához. A pártoló tagok a hozzájárulás összegét a tárgyévben előre, a 
tárgyév március 15. napjáig teljesítik késedelem nélkül.     
A rendes tag esetén a tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása akkor vezethet 
kizáráshoz,  ha a tag kettő negyedévi tagdíjrészletnek megfelelő összeggel tartozik és 
tartozását az elnökség írásbeli felszólítása ellenére, a felszólításban megjelölt 
legalább 30 napos befizetési póthatáridőben sem teljesíti. A fizetési felszólításban a 
tagot tájékoztatni kell arról, hogy ha kötelezettségét a póthatáridőben sem teljesíti, az 
egyesület közgyűlése a tagok sorából kizárhatja. 
A pártoló tag esetén a hozzájárulás teljesítésére külön felhívást nem kötelező az 
esedékességi idő lejártát követően kiküldeni, az Alapszabály szerinti tárgyévi április 
30-i határidő lejáratát követően minden egyéb nyilatkozat nélkül a törlésre irányuló 



határozatot az elnökség meghozhatja. 
 
 

V. 
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE 

 

18.§. 
1./ Az egyesület szervei: 

- a Közgyűlés 
- az Elnökség 

 
- Fegyelmi Bizottság 

 

2./ Az egyesület vezető tisztségviselői: 
- elnök 
- ügyvezető alelnök 
- elnökségi tagok 
- felügyelő bizottság tagjai 

 
 

VI. 
AZ EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE 

 

19. §. 
A közgyűlés 

Az Egyesület legfelsőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a tagok 
összességéből áll. A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer (rendes 
Közgyűlés) az Elnökségnek össze kell hívnia. Az Elnökségnek kötelessége a 
Közgyűlés (rendkívüli) összehívásáról 30 napon belül gondoskodni, amennyiben azt 
a tagság 1/3-ad része – az összehívás okát, célját és az ülés napirendjét megnevezve – 
írásban kéri. Ugyancsak kötelező a Közgyűlés összehívása, ha azt a bíróság elrendeli. 
Az elnökség köteles a közgyűlést 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. 
 
 
A Közgyűlések összehívására az Elnökség jogosult és kötelezett, amely az elnök, 
vagy az ügyvezető alelnök által aláírt, írásbeli meghívó útján történik, a tagok 
(pártoló tag, tiszteletbeli tag) részére. A meghívás akkor tekinthető szabályszerűnek, 
ha a Közgyűlés tervezett időpontja előtt legalább 15 naptári nappal a tagok, a 
napirendet is tartalmazó meghívót kézhez kapják. A meghívónak tartalmaznia kell az 
egyesület nevét és székhelyét, az ülés idejének és helyszínének megjelölését, az ülés 
napirendjét.   
Az egyesület a közgyűlési meghívót az egyesület honlapján és a székhelyen 



található hirdetőtáblán hozza nyilvánosságra. 
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 3 naptári napon belül a tagok és az 
egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend 
kiegészítését kérhetik,  a kiegészítés indokolásával. 
A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy 
jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó 
szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend 
elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend 
kiegészítésének tárgyában. A döntésre jogosult szerv a javaslat hozzá érkezésétől 
számított 3 naptári napon belül dönt az elfogadásról, illetve az elutasításról. Abban az 
esetben, ha a napirend kiegészítésére tett javaslatot a döntésre jogosult szerv 
elfogadja, köteles a kiegészítő napirendről szóló értesítést    a tagoknak a döntést 
követő további 3 naptári napon belül kézbesíteni. Abban az esetben, ha a döntéshozó 
elutasította a kiegészítő napirendre tett javaslatot, köteles ezt a javaslattevő 
taggal/tagokkal/szervvel 3 naptári napon belül közölni.    
Ha az elnökség nem dönt a napirend kiegészítése tárgyában, akkor a közgyűlésen a 
szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha 
valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés 
megtárgyalásához hozzájárult.  
A közgyűlést az egyesület székhelyére kell összehívni, melynek kezdetén ügyrendi 
napirendként mindig kötelező megválasztani a levezető elnök személyét, a 
jegyzőkönyv és a jelenléti ívet hitelesítők személyét – legalább kettő rendes tagot -, a 
szavazatszámlálók személyét - legalább kettő  rendes tagot - , továbbá a 
jegyzőkönyvvezető, személyét.  Ezen személyek kizárólag az egyesület rendes tagjai 
közül választhatók. A levezető elnök egyúttal jegyzőkönyvvezetővé is választható. A 
levezető elnök minden esetben az elnökség tagjaiból választható. A közgyűlésen 
hozott határozatokat a közgyűlésen szóban is ki kell hirdetni. A  közgyűlési 
jegyzőkönyvet a közgyűlést követő legkésőbb 15 napon belül írásba kell foglalni és 
az abban foglalt határozatokról készített szöveg-hű kivonatot haladéktalanul ki kell 
függeszteni az egyesület székhelyének hirdetőtábláján 30 napra, jelezve a 
kifüggesztés napját és levétel napját a közleményen. A határozatkivonatot az 
egyesület elnökének és a két jegyzőkönyv hitelesítőnek kell hitelesítéssel ellátni.  Az 
egyesület székhelyén a hirdetőtáblát a CLUB-helyiségben kell folyamatosan 
működtetni.        
 A közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet.  
 

 
20. §. 

A közgyűlés határozatképessége 

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét 
képviselő szavazásra jogosult vesz részt. A határozatképességet minden 
határozathozatalnál vizsgálni kell.  
A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlést az előírt meghívási rend 
betartása mellett a meghiúsult közgyűlést követő 1 óra elteltét követő időpontra kell 
kitűzni,ahol az eredeti napirendi pontok tekintetében a Közgyűlés a megjelentek 



számától függetlenül határozatképesnek tekintendő, amennyiben ez nem ellentétes az 
Alapszabály vagy a jogszabályokban foglalt minősített többségi határozathozatallal 
kapcsolatos rendelkezéseivel.  
A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés a jelenlévő szavazati joggal 
rendelkező tagok számára tekintet nélkül akkor határozatképes a jelen alapszabály 
további korlátozó feltételei mellett, , ha a megismételt közgyűlést azonos 
napirenddel hívják össze ,és a szavazati joggal rendelkező tagokat előzetesen 
írásban figyelmeztették a távolmaradásuk ilyen következményére.  
A meghívási rend megtartásának tekintendő az az eset is, amikor az eredeti 
meghívóban közli az elnökség a határozatképtelenség esetén ismételten összehívott 
ülés idejét, s azt, hogy az ismételten összehívott közgyűlés már a megjelentek 
számára tekintet nélkül határozatképes.  
A határozatképtelenség miatt megismételt, s az ismételten összehívott, s 
határozatképesnek tekintendő közgyűlés az eredeti napirendekben szereplő 
kérdésekben dönthet, kivéve az alapszabály módosításának, illetve az egyesület 
feloszlását, más társadalmi szervezettel történő egyesülésének kérdését.  
 

 
21. §. 

A Közgyűlés határozatait (beleértve a tisztségviselők megválasztását is) nyílt 
szavazással, a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbséggel hozza. Az egyesület 
alapszabályának módosításához a jelenlévő tagok 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.    
 

22. §. 
A közgyűlés hatásköre 

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
- az Alapszabály elfogadása, módosítása, belső szabályzatok megállapítása 
- az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása 
- a vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása 
- az éves költségvetés elfogadása, az éves pénzügyi tervét, az előző éves 

pénzügyi terv teljesítéséről szóló beszámolót     
- az Számviteli törvény szerint készített éves beszámoló- ezen belül az 

ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének -
elfogadása 

- a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha  a vezető 
tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll 

- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület  saját 
tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelő bizottság tagjával vagy ezek 
hozzátartozóival köt 

- a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelő 
bizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények 
érvényesítéséről való döntés 



- a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, a felügyelő bizottság 
elnökének megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása  

- a fegyelmi bizottság tagjainak megválasztása, a tagok közül az elnök 
megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása    

- a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazása megállapítása 
- a végelszámoló kijelölése       
- az elnökség éves beszámolójának elfogadása 
- az elnökség által beterjesztett költségvetés fő tételeinek jóváhagyása, illetve 

módosítása 
- a tiszteletbeli tagok megválasztása 
- az éves tagsági díj meghatározása 
- mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály a közgyűlés 

kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe 
von 

- közhasznúsági jelentés elfogadása. 
 

A Közgyűlést az elnök, vagy ügyvezető alelnök, vagy bármely elnökségi tag vezeti. 
A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az üléseken esetenként 
választott jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv 
jelenléti ívvel alátámasztva tartalmazza a szavazóképes tagok létszámát, a szavazatok 
pontos, számszerű arányát (a döntést ellenzők, és tartózkodók személyét), a 
Közgyűlésen történtek menetét, a hozott határozatokat, döntéseket, azok pontos 
tartalmát és hatályát. 
A döntéshozó szerv határozathozatalakor nem szavazhat az,  
a)akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy a jogi személy 
terhére másfajta előnyben részesít,
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, 
c.) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, 
d.) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja 
e.) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 
kapcsolatban áll vagy  
f.) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet 
részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 
érdekelt. 
 
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület 
által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél 
szerinti juttatás. 
 
 

23. §. 



Az elnök, vagy az ügyvezető alelnök köteles gondoskodni arról, hogy a Közgyűlés 
idejét követően 15 munkanapon belül a jegyzőkönyv írásba foglalása megtörténjen, s 
azt a tagság megtekinthesse. 
Ugyancsak az Elnökség köteles gondoskodni a Határozatok Nyilvántartása 
vezetéséről, amely többek között a Közgyűlés határozatainak pontos tartalmát, 
időpontját és hatályát tartalmazza, utalva a Közgyűlés jegyzőkönyvére, amelyből a 
határozatot elfogadók és ellenzők számaránya és személye is megállapítható. 
A Határozatok Nyilvántartása, a Közgyűlési jegyzőkönyvvel együtt a tagok által, az 
ellenőrzésre jogosult szervek által, bárki által megtekinthető az Egyesület Club 
helyiségében, amely az egyesület Székesfehérvár Zombori út 21. szám alatti 
székhelyén belül található.  
A Közgyűlés döntéseit, határozatait az érintettekkel – akikre az rendelkezést 
tartalmaz – postai vagy személyes kézbesítés útján kell közölni a döntés követő 
legkésőbb 5 munkanapon belül oly módon, hogy az átvétel, illetve a kézbesítés 
megkísérlése kétséget kizáróan utólag igazolható legyen (ajánlott postai küldemény, 
tértivevény, átvételi elismervény).  

24. §. 
A tisztségviselők választása, a vezető tisztségviselői megbízás megszűnése 

A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselőket a közgyűlés négy évre választja.  
A választást napirendre tűző közgyűlés megkezdését megelőző egy hónappal az 
egyesület elnöksége jelülő bizottságot választ. A jelölő bizottság köteles az egyesület 
rendes tagjai számára a tisztségviselőkre történő jelölés lehetőségét megadni. Jelölt 
lehet az a személy, akit a jelölő bizottság tisztségre jelöl vagy a közgyűlés jelenlévő 
szavazásra jogosultnak több mint felének „igen” szavazatával a jelölő listára felkerül 
és előzetesen nyilatkozik a mindenkor hatályos tilalmi és összeférhetetlenségi 
szabályokban való érintettségéről. 
A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először az egyesület 
elnökét, ügyvezető alelnökét, elnökségi tagjait, ezt követően pedig a Felügyelő 
Bizottság elnökét, majd tagjait kell megválasztani. 
Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak 
több mint felének „igen” szavazatát megszerezte. Ha több jelölt esetén a közgyűlés a 
szükséges döntést nem hozta meg, újabb választási fordulót kell tartani. Az új 
választási fordulóban a legkevesebb szavazatot kapott jelölt, valamint az a jelölt, aki 
a jelenlévő, szavazásra jogosultak 15%-ának szavazatát sem kapta meg, már nem 
vesz részt. A választást mindaddig ismételni kell, amíg a jelöltek valamelyike a 
megválasztáshoz szükséges szavazatot meg nem szerzi. 
Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás 
a.) a megbízás időtartamának lejáratával, 
b.) visszahívással, 
c.) lemondással, 
d.) a vezető tisztségviselő halálával, 
e.) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához 
szükséges körben történő korlátozásával, 
f.) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 



bekövetkeztével.  
 

25. §. 
Az egyesület rendkívüli közgyűlése 

Rendkívüli közgyűlést kell összehívni: 
a./ az egyesület elnökségének többségi határozata alapján 
b./ ha az egyesület rendes tagjainak egyharmada az ok és a cél megjelölésével 

kívánja 
c./ ha a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv elrendeli 
d./ ha az egyesület elnöki tisztsége vagy a Felügyelő Bizottság elnöki tisztsége 

bármilyen okból megüresedik, továbbá az elnökség létszáma bármely okból a 
megválasztottak egyharmadával, a Felügyelő Bizottság létszáma  bármely 
okból a jogszabály által meghatározott minimális létszám alá  csökken 

e./ egyéb, az alapszabályban meghatározott esetben, különösen, ha az évi rendes 
közgyűlés az elnökség beszámolóját nem fogadja el 

 

Rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított  egy 
hónapon belül össze kell hívni. 
A rendkívüli közgyűlésre egyebekben az egyesület rendes közgyűlésre vonatkozó 
szabályok az irányadóak. 
 

 

VII. 
AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE 

 

26. §. 
Az elnökség feladata és hatásköre 

Az egyesület tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban az egyesület elnöksége 
irányítja. Az elnökség az egyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre 
jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyeket az Alapszabály szerint a 
közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a közgyűlés saját 
hatáskörbe vont, vagy az egyesület más szervnek hatáskörébe utalt.  
Az elnökség feladatai és hatásköre: 

- gondoskodik a közgyűlés határozatainak a végrehajtásáról,az egyesület napi 
ügyeinek vitele, az elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések 
meghozatala  

- a pénzügyi beszámoló elkészítése, a közgyűlés elé terjesztése 
- gazdálkodik a költségvetés keretein belül, megállapodásokat köt, javaslatokat 

tesz, állásfoglalásokat tesz közzé, 
- az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és esetleges 

befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések 
meghozatala és végrehajtása, 

- az egyesület jogszabály és alapszabály szerinti szervei megalakításának és a 
tisztségviselők megválasztásának előkészítése,   

- tagnyilvántartás vezetése, a Határozatok Nyilvántartása folyamatos vezetése, 



az érdekeltek számár történő betekintés biztosítása, 
- a fegyelmi bizottság tagjainak megválasztása 
- a közgyűlések előkészítése, szabályszerű összehívásának biztosítása, 
- az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése,  
- az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és 

annak bekövetkezése esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele 
- döntés és a szükséges eljárások lefolytatása a rendes tag, a pártoló tag és a 

tiszteletbeli tag felvételével kapcsolatos olyan kérdésekben, amelyet az 
Alapszabály az elnökség hatáskörébe utal. 

- éves számviteli beszámoló, illetve munkaterv elkészítése, 
- az éves közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése, és elfogadás végett a 

Közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése, és elfogadás végett a 
Közgyűlés elé terjesztése, a közhasznúsági jelentés tartalmára az 2011. évi 
CLXXV. tv. rendelkezései irányadók, 

- az egyesület tevékenységének irányítása, működőképességének fenntartása, jog 
és alapszabályszerű működésének biztosítása, a tisztségviselők munkájának 
összehangolása, 

- döntés mindazon ügyekben, amelyekben jogszabály, vagy az 
Alapszabály nem utal a Közgyűlés hatáskörébe, illetve azon ügyekben, 
amelyeket jogszabály és az Alapszabály kifejezetten az ügyintéző képviseleti 
szerv hatáskörébe utal, 

- a sportág fejlesztési programjának kidolgozása, 
- edzők kinevezése, felmentése, 
- a korosztályos csapatok felkészülési programjának jóváhagyása, 
- az elnökség gyakorolja a munkáltatói jogokat az egyesület 

tisztséget nem viselő főfoglalkozású alkalmazottjai tekintetében. A 
munkaviszony létesítéséhez, illetve megszüntetéséhez elnökségi határozat 
szükséges, 

- munkakapcsolatot épít és tart fenn az önkormányzatokkal, állami, 
gazdálkodó és társadalmi szervekkel. 

 

27. §. 
Az elnökség tagjai 

Az Elnökséget az egyesület elnöke (1 fő), ügyvezető alelnöke (1 fő), elnökségi tagjai 
(5 fő) alkotják. Az Elnökséget a Közgyűlés 4 (négy) év időtartamra választja. Az 
elnökség tagjainak felsorolását (azonosításra alkalmas személyi adataikkal) a jelen 
Alapszabály elválaszthatatlan 1. számú melléklete tartalmazza.  
Az elnökség tagjai nagykorú magyar állampolgárok, akiknek cselekvőképessége a 
tevékenység ellátásához szükséges körben nem korlátozott, büntetlen előéletűek, 
foglalkozástól, illetve vezető tisztségviselői tevékenységtől, közügyek gyakorlásától 
jogerős eltiltás alatt nem állnak. Az elnökség tagjai egyben az egyesület rendes tagjai. 
Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt olyan személy, aki vagy akinek 
közeli hozzátartozója a határozat alapján  
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 



bármely 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 elnökség tagjai között nem lehetnek olyan személyek, akik közhasznú 
szervezetnél a tisztségük elvállalása előtt 3 éven belül olyan közhasznú szervezetnél 
töltöttek be vezető tisztségviselői jogviszonyt – annak megszűnését megelőző két 
évben legalább egy évig –, amely közhasznú szervezet  
jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 
adó – és vámtartozását nem egyenlítette ki, 
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletzárás intézkedést alkalmazott, 
vagy üzletzárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
amelynek adószámát az állami adó és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 
szerint felfüggesztette vagy törölte. 
Az elnökség tagjai jelölésükkor és a tisztségük betöltése egész tartama alatt  
kötelesek az egyesület közgyűlését előzetesen tájékoztatni a fenti, illetve a mindenkor 
hatályos tilalmi és összeférhetetlenségi szabályokban való érintettségükről és arról, 
hogy egyidejűleg más közhasznú szervezetnél betölt-e valamilyen vezető 
tisztségviselői tisztséget.  
 

 
 

28. §. 
Az elnökség működése, feladatai 

Az Elnökség feladat- és hatáskörét testületként gyakorolja, döntéseit szavazással 
hozza. Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább négyhavonta tartja. Az 
Elnökség üléseit az elnök, az ügyvezető alelnök (a tervezett napirend közlésével) 
hívja össze úgy, hogy a testület tagjai legalább az ülés előtt 5 nappal a meghívót 
kézhez kapják. Rendkívüli esetben rövid úton (távbeszélőn) is összehívható az 
Elnökségi ülés, ebben az esetben az értesítés megtörténtéről feljegyzést kell készíteni. 
Az Elnökség ülései nyilvánosak. 
Az elnökségi ülésre szóló meghívónak tartalmaznia kell az egyesület nevét, 
székhelyét, az ülés idejét, és helyszínét, az ülés napirendi pontjait. A napirendet a 
meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a 
tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A meghívót, illetve a 
rövid úton összehívott elnökségi ülés meghívóját az egyesület székhelyén elhelyezett 
hirdetőtáblán is ki kell függeszteni az elnökség tagjainak történő megküldéssel 
egyidejűleg.

 
29. §. 

Az Elnökség akkor határozatképes, ha azon a szabályszerűen meghívott elnökségi 
tagokból legalább 4 fő jelen van. A testület ülését az elnök vagy az ügyvezető alelnök 



vezeti. 
 
 
Az Elnökség döntéseit és határozatait nyílt szavazással és a jelenlévők egyszerű 
szótöbbségével hozza.   
 
 

30. §. 
Az Elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az üléseken esetenként 
választott (vagy felkért) jegyzőkönyvvezető vezet, s rajta kívül az elnök, vagy az 
ügyvezető alelnök ír alá. A jegyzőkönyv jelenléti ívvel alátámasztva tartalmazza a 
megjelent az elnökségi tagok létszámát, a szavazatok pontos, számszerű arányát (a 
döntést ellenzők, és a tartózkodók személyét), az ülésen történtek menetét, a hozott 
határozatokat, döntéseket, azok pontos tartalmát és hatályát. 
Az elnökségi ülést levezető elnök, vagy ügyvezető alelnök köteles gondoskodni arról, 
hogy az elnökségi ülést követő 3 munkanapon belül a jegyzőkönyv írásba foglalása 
megtörténjen, s azt az elnökség tagjai, tagság, és a működés ellenőrzésére jogosított 
személyek megtekinthessék. 
Az elnökség (ezzel megbízott tagja útján) köteles gondoskodni arról, hogy a 
Határozatok Nyilvántartásába 3 munkanapon belül bevezetésre kerüljön az Elnökség 
határozatainak pontos tartalma, időpontja és hatálya, utalva az elnökségi ülés 
jegyzőkönyvére, amelyből a határozatot elfogadók és ellenzők számaránya és 
személye is megállapítható. 
A Határozatok Nyilvántartása, az elnökségi ülések jegyzőkönyvével együtt, a tagok 
által, az ellenőrzésre jogosult szervek, s bárki által megtekinthető az Egyesület Club-
helyiségében. 
A Közgyűlés és az Elnökség döntéseit, határozatait az érintettekkel (akikre az 
rendelkezést tartalmaz) kézbesítés útján kell közölni, s ezen túl az Egyesület Club-
helyiségében lévő hirdetőtáblán 30 napi időtartamra történő kifüggesztés útján 
nyilvánosságra kell hozni, amelyről az Egyesület elnöke, vagy ügyvezető alelnöke 
köteles gondoskodni. 
Az elnökség tagjai tisztségük ellátásáért díjazásban nem részesülnek, költségtérítésre 
jogosultak. 

 
 

VIII. 
AZ ELNÖKSÉG TAGJAINAK FELADAT ÉS HATÁSKÖRE 

 

31. §. 
Az egyesület elnöke 

Feladat és hatásköre: 
- jogosult az Egyesület önálló képviseletére 
- ellátja a Közgyűlés és az Elnökség által rábízott feladatokat 
- irányítja az Elnökség munkáját, 
- önállóan gyakorolja a bankszámla feletti rendelkezési jogot 
- irányítja az Egyesület gazdálkodását, gyakorolja az aláírási és utalványozási jogot, 



- munkakapcsolatot épít és tart fenn az önkormányzatokkal, állami gazdálkodó és 
társadalmi szervekkel 

- vezeti a tagnyilvántartást 
- az Egyesülettel kapcsolatos pénzügyi, menedzselési feladatok ellátása. 
 

32. §. 
Az egyesület ügyvezető alelnöke 

Feladat és hatásköre: 
-  az Egyesület önálló képviseletére 
- ellátja a Közgyűlés és az Elnökség által rábízott feladatokat 
- irányítja az Elnökség munkáját, gyakorolja a bankszámla feletti rendelkezési jogot  
- irányítja az Egyesület gazdálkodását, gyakorolja az aláírási és utalványozási jogot, 

az egyesület alkalmazottjai tekintetében munkáltatói jogokat gyakorol, 
- gondoskodik az elnökség többi tagjának irányításáról, munkájuk ellenőrzéséről, 

gondoskodik a Közgyűlésnek és az elnökségi ülések összehívásáról, megtartásáról 
és dokumentálásáról, 

- ügyel az Egyesület Alapszabályának, a jogszabályok betartására, 
- folyamatosan végzi mindazokat a feladatokat, meghozza azokat a döntéseket, 

amelyeket a jogszabály, vagy az Alapszabály nem utal a Közgyűlés, illetve az 
Elnökség hatáskörébe, 

- az Egyesülettel kapcsolatos pénzügyi, menedzselési feladatok ellátása. 
 
 

33. §. 
 

Elnökségi tagok 

Az Egyesület által meghatározott területeken közreműködik az egyesület irányító 
tevékenységében. 
Az Egyesület elnökségi tagjai: 
- az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való 

részvétel, 
- észrevételek, javaslatok tétele az egyesület működésével, a sportággal 

kapcsolatban, az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak 
meghozatalában való részvétel, 

- az Egyesület által meghatározott területeken közreműködik, beszámol a vállalt 
feladatok végrehajtásáról. 

 
 

IX. 
A BIZOTTSÁGOK 

 

34. §. 
A Felügyelő Bizottság 

A Felügyelő Bizottság a Közgyűlés által 4 évre választott háromtagú testület, 



melynek munkáját a Felügyelő Bizottság elnöke vezeti, és az elnökön kívül két 
felügyelő bizottsági tagból áll. 
A Felügyelő Bizottság tagjainak felsorolását (azonosításra alkalmas személyi 
adataikkal) a jelen Alapszabály elválaszthatatlan 2. számú melléklete tartalmazza.  
A Felügyelő Bizottság tagjai a bizottság munkájában személyesen kötelesek részt 
venni.  A Felügyelő Bizottság tagjai az egyesülettől függetlenek, tevékenységük során 
nem utasíthatók.   

A Felügyelő Bizottság tagjai közül a közgyűlés jogosult az elnököt megválasztani.  

A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét 
a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a 
felügyelő Bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró 
ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető 
tisztségviselője. 

A Felügyelő Bizottság tagja és hozzátartozója az Egyesületben más tisztséget nem 
viselhet.  

A Felügyelő Bizottságnak nem lehet tagja az a személy, aki a közhasznú szervezettel 
e megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképpen nem 
rendelkezik,  

a közhasznú egyesület 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 ezen személyek közeli hozzátartozója.  A 
Felügyelő Bizottság tagjai nem lehetnek egymás hozzátartozói.  

A felügyelő bizottság  tagjai között nem lehetnek olyan személyek, akik közhasznú 
szervezetnél a tisztségük elvállalása előtt 3 éven belül olyan közhasznú szervezetnél 
töltöttek be vezető tisztségviselői jogviszonyt – annak megszűnését megelőző két 
évben legalább egy évig –, amely közhasznú szervezet  
jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 
adó – és vámtartozását nem egyenlítette ki, 
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletzárást intézkedést alkalmazott, 
vagy üzletzárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
amelynek adószámát az állami adó és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 
szerint felfüggesztette vagy törölte. 
A felügyelő bizottság tagjai jelölésükkor és a tisztségük betöltése egész tartama alatt  
kötelesek az egyesület közgyűlését előzetesen tájékoztatni a fenti, illetve a mindenkor 
hatályos tilalmi és összeférhetetlenségi szabályokban való érintettségükről és arról, 
hogy egyidejűleg más közhasznú szervezetnél betölt-e valamilyen vezető 
tisztségviselői tisztséget.  
A Felügyelő Bizottság tevékenységét a Bizottság elnöke irányítja. A Felügyelő 
Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről az Egyesület elnökségét 



tájékoztatja.  

A Felügyelő Bizottság az éves ellenőrzési terve alapján, de évente legalább 2 
alkalommal ülésezik. A Felügyelő Bizottság ülését az elnök hívja össze írásban,  a 
tagoknak küldött meghívó megküldésével, az ülés időpontja előtt legalább 8 nappal 
korábban. A meghívóban a napirendet meg kell jelölni, mellékelve  hozzá a 
napirendek érdemi megtárgyalásához tartozó vizsgálati anyagokat.  

A Felügyelő Bizottság ülései nem nyilvánosak, az ülésekről jegyzőkönyv készül, 
melyet a jelen lévő tagok mindegyike aláírásával lát el. Az ülést az Elnök vezeti,  a 
jegyzőkönyvet a másik két tag közül az ülés elején megválasztott valamelyik tag 
végzi. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha azon mindhárom tag jelen van. 
A felügyelő Bizottság döntéseit 2/3-os szótöbbséggel hozza. A döntés során hozott, 
írásba foglalt határozatot annak meghozatalától számított legkésőbb 15 napon belül 
kell közölni azokkal az érintettekkel, akikre a határozat rendelkezést tartalmaz. A 
Felügyelő Bizottság döntéseit, azok meghozatalától számított legkésőbb 15 napon 
belül írásba kell foglalni és haladéktalanul ki kell függeszteni az egyesület 
székhelyének hirdetőtábláján, a CLUB-helyiségben 15 napra, jelezve a kifüggesztés 
napját és levétel napját a közleményen. A határozatkivonatot a felügyelő bizottság 
elnökének aláírásával kell hitelesíteni.              

 
 

35. §. 
A Felügyelő Bizottság feladata 

- Az Egyesület pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata, az ügyvezető szervezet 
ellenőrzése az egyesület érdekeinek megóvása céljából 

- a társadalmi szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező 
előírások betartásának ellenőrzése 

- megvizsgálja a döntéshozó szervek elé kerülő előterjesztéseket és ezekkel 
kapcsolatban álláspontját közli  

- a tagdíjak befizetésének ellenőrzése 
- az éves mérleg felülvizsgálata 
- a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és 

kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata 
- a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése 
- az egyesületi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének 

ellenőrzése. 
36.§. 

A Felügyelő Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak az egyesület 
gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba, számviteli nyilvántartásba , könyveibe 
betekinteni, az egyesület tisztségviselőitől tájékoztatást kérni, az egyesület fizetési 
számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint a szerződéseit 
megvizsgálhatja, és szakértővel megvizsgáltathatja. 
Az ellenőrzések megkezdéséről a Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatni köteles az 



egyesület elnökét, ügyvezető alelnökét. Az ellenőrzés során a Felügyelő Bizottság a 
pénzügyi-gazdasági, illetőleg a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el. 
Az ellenőrzés tapasztalatairól a Bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 
15 napon belül tájékoztatja az Egyesület elnökségét, ha a vizsgálat szabálytalanságot 
vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek megszüntetésére is fel kell hívni a 
figyelmet. 
A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő 
elteltével számított 30 napon belül a Felügyelő Bizottság utóvizsgálat keretében 
ellenőrzi. 
Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el vagy az utóvizsgálat 
sem vezetett eredményre, a Felügyelő Bizottság közvetlenül az intézkedésre jogosult 
szervhez fordulhat, szükség esetén kezdeményezheti rendkívüli közgyűlés 
összehívását. 
A Felügyelő Bizottság tevékenységéről az Egyesület közgyűlésének köteles 
beszámolni. 
 
 

37. §. 
A Fegyelmi Bizottság 

(1) Az Egyesület tagjaival, valamint a sportágba tartozó sportolókkal szembeni 
fegyelmi eljárások lefolytatására az elnökség 4 éves időtartamra Fegyelmi 
Bizottságot választ. A Bizottság három főből áll: a bizottság elnöke (1 fő) és a 
bizottsági tagok (2 fő).A Fegyelmi Bizottság tagjait a közgyűlés választja és 
tagjai közül a közgyűlés jogosult az elnököt megválasztani. A Fegyelmi 
Bizottság tagjainak felsorolását (azonosításra alkalmas személyi adataikkal) a 
jelen Alapszabály elválaszthatatlan 3. számú melléklete tartalmazza.  

(2) A Fegyelmi Bizottság feladatait, hatáskörét és működésének szabályait az 
Egyesület Fegyelmi Szabályzata állapítja meg. 

(3) A Fegyelmi Bizottság tagjai az Egyesületben más tisztséget nem viselhetnek, és 
azzal munkaviszonyban nem állhatnak. 

 
 

X. 
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA 

 

38. §. 

(1) Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. 
(2) Az Egyesület pénzügyi bevételei: 

- tagdíjak 
- pártoló tagsági díjak, pártoló tagok magánszemélyek és jogi 

személyek felajánlásai 
- egyéb adományok, hagyatékok, alapítványok 
- rendezvények bevétele 
- egyéb bevételek, támogatások 
- televíziós közvetítések jogdíja 



- reklámtevékenységből származó bevételek 
- nemzetközi szervezetektől származó részesedés 
- befektetési tevékenységből származó bevétel 
- állami támogatás, költségvetési támogatás 
- pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési 

támogatás 
- önkormányzati támogatás 

   -   az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból      
 származó, a költségvetésből juttatott támogatás 
   -   az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi           
       szervezettől származó támogatás 
  -  a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése  
 szerint kiutalt összeg 

  -  gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételek. 
(3) Az egyesület pénzügyi kiadásai: 

- a cél szerinti, illetve a közhasznú tevékenység érdekében felmerült 
közvetlen költségek, ráfordítások, 

- a működőképesség biztosítás érdekében felmerült költségek, 
- a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen 

költségek, 
- a cél szerinti és ezzel összefüggő vállalkozási tevékenységek 

közvetett költségei 
- az egyesület szerveinek, szervezetének működési költségei, 

valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi 
eszközök értékcsökkenési leírása 

- a fentiekben fel nem sorolt egyéb költségek.  
(4) Az Egyesületnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási 

tevékenységéből származó bevételeit és kiadásait elkülönítetten és részletezetten 
kell nyilvántartani a közhasznú társadalmi szervezetekre irányadó könyvvezetési 
szabályok alkalmazásával. 

(5) Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával 
felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjon 
túlmenően – saját vagyonukkal nem felelnek. 

(6) Az Egyesület gazdálkodásának részletes szabályait az Egyesület Gazdálkodási 
Szabályzata határozza meg.  

 
 

XI. 
AZ EGYESÜLET JOGKÉPESSÉGE, KÉPVISELETE 

Az Egyesület önálló jogi személy, közhasznú szervezeti jogállással rendelkező 
társadalmi szervezet. Az Egyesületet és az elnökséget az elnök, az ügyvezető alelnök 
képviseli harmadik személyek és a hatóságok felé. A bankszámla feletti rendelkezési 
jogot az Egyesület elnöke, ügyvezető alelnöke szintén önállóan gyakorolja. Az 
utalványozási jog az elnököt, az ügyvezető alelnököt és egy megbízott elnökségi 
tagot illeti meg. 



 
 
 
 
 
 

XII. 
AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 

(1) Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése: 
- a tagok kimondják megszűnését, 
- az arra jogosult szerv megszünteti, 
- az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület 

céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg vagy 
- az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem 

éri el a tíz főt 
 feltéve mindegyik esetben, hogy az egyesület vagyoni viszonyainak 

lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság az 
egyesületet a nyilvántartásból törli. 

  
  

(2) Az Egyesület megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó 
vagyont az egyesület céljával megegyező, ennek hiányában hasonló cél 
megvalósítására létrehozott közhasznú szervezetnek kell átadni, feltéve, ha ez 
nem sérti a Sportról szóló 2004. évi I. tv. alábbi rendelkezéseit: 

   
   A sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó 
vagyon    állami tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium    költségvetésében az utánpótlás-nevelés támogatására kell fordítani. 
   A sportegyesületnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a 
MOB    igazolja, hogy a sportegyesület az állami sportcélú támogatás felhasználásával e 
törvényben,            valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban 
foglaltaknak megfelelően    elszámolt, vagy azt, hogy a sportegyesület állami sportcélú 
támogatásban nem részesült. 
 
 

XIII. 
AZ EGYESÜLET KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

Az Egyesület köteles a 2011. évi CLXXV. tv. szerinti közhasznúsági jelentést 
készíteni, melynek elfogadása a közgyűlés határkörébe tartozik. Az Egyesület éves 
beszámolóját és a Közhasznú szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV.tv. 
rendelkezései alapján készítendő közhasznúsági jelentését azok elfogadásától 
számított 15 napon belül a Fejér Megyei Hírlap című napilapban kell egy alkalommal 
közzétenni és a vonatkozó jogszabályok alapján letétbe helyezni. 
 
 
Az Egyesület működése során keletkezett határozatainak, a közhasznú szolgáltatások 
igénybevételének, konkrét módjának nyilvánosságát az Egyesület akként biztosítja, 



hogy az Egyesület székhelyének, Székesfehérvár Zombori út 21. szám alatti CLUB-
helyiségében lévő hirdetőtáblán legalább 15 napig kifüggeszti. Az Egyesület éves 
közhasznúsági jelentésébe és egyéb, a jogszabályok szerint nyilvános iratába bárki 
korlátozás nélkül betekinthet. Az iratbetekintési igényt az elnökség bármely tagjának 
lehet jelezni, melyet követő legközelebbi hétfői napon délután 15.00-18.00 óra között 
az egyesület székhelyének CLUB-helyiségében kell az igényelt irat elnökségi tag 
részéről biztosított felügyelete mellett az iratbetekintést biztosítani.           
 
 

XIV. 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Jelen Alapszabály az Egyesület működésének és szervezeti életének 
alapdokumentuma. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk.,  az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. , a Sportról szóló 2004. évi I.tv., és más 
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni 
Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, pártokat nem támogat, 
képviselőjelöltet nem indít, és nem támogat, tevékenységeit pártoktól függetlenül fejti 
ki. Jelen Alapszabály módosítás az Egyesület 2014. július 10-én megtartott 
Közgyűlése és a 2015. február 20. napján és 2015. június 20. tartott közgyűlése által 
elfogadott dokumentum. 
 
Székesfehérvár, 2015. június 20.   
 Kovács Balázs - Elnök 
Z á r a d é k:  
 
Mint a Fehérvár Rugby Club kérelmező képviseletében eljáró Elnök igazolom, hogy a Fehérvár Rugby Club 
Alapszabályának jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján 
hatályos tartalmának. 
 
A Fehérvár Rugby Club Alapszabályának 2014. július 10-én tartott Közgyűlésén, 2015. február 20-án és 
2015. június 20. tartott Közgyűlésén elhatározott változásokkal módosított rendelkezései szürke háttérrel 
lettek kiemelve. 
 
 

  -----------------------------  
 Kovács Balázs – Elnök 
 Székesfehérvár, 2015. június 20. 


