
Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

KÖZPONTI SPORT- ÉS IFJÚSÁGI EGYESÜLET 

 

ALAPSZABÁLYA 

 

 

 

 

                                                 Módosítás tervezete 

 

 

 

 

 

Új rendelkezések, melyek már a 2014-es módosításokban is 

szerepeltek vastagított aláhúzott szöveg, a megismételt eljárásban 

módosított szöveg nagyobb 16-os betűmérettel került 

megjelenítésre mind az új szöveg mind a törlendő rendelkezések 

vonatkozásában törlendő rendelkezések dőlt betűs, aláhúzott szöveg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001. 

 

 

 

Módosítva a  2016. február 8-ai Küldöttközgyűlésen 



 

 

 

 

 

I. 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. § 

 

(1) A Központi Sport- és Ifjúsági Sportegyesület (a továbbiakban: egyesület) az 

egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény , az egyesülési jogról szóló a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011 évi 

CLXXV. törvény, és a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013. évi V. törvény jogi 

személyekre és egyesületekre, (a továbbiakban: civil tv., illetve Ptk.) alapján önállóan 

működő, önkéntesen létrehozott, demokratikus önkormányzattal rendelkező, közhasznú 

társadalmi  civil szervezet, amely közhasznú tevékenységét a közhasznú szervezetekről szóló 

1997. évi CLVI.  sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján fejti ki. 

 

(2) Az egyesület a társadalmi civil és közhasznú szervezetekre és a sportegyesületekre 

vonatkozó jogszabályok és rendelkezések, az alapszabály, a választott szervek határozatai 

alapján és az egyesület ügyvezető elnökének irányításával végzi tevékenységét. 

 

(3) Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete politikai 

pártoktól független, politikai pártok részére anyagi támogatást nem nyújt, tevékenységüket 

nem népszerűsíti. 

 

2. § 

 

(1)  Az egyesület az általa működtetett sportágakban tagja az országos sportági 

szakszövetségeknek. A Sporttörvényt, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság és a 

szakszövetségek alapszabályát magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az egyesület jogállása 

sportegyesületi a Sportról szóló 2004. évi I. Tv. 16.§-a alapján. Az egyesület 

alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység 

feltételeinek megteremtése. Az egyesület magyar sport hagyományos szervezeti 

alapegysége, a versenysport, a tehetséggondozás, az utánpótlás-nevelés és a 

szabadidősport műhelye.  
 

(2)  Az egyesület tagja lehet a sport területén működő szervezeteknek. 

 

(3) Az egyesület – céljai megvalósítása érdekében – együttműködik az állami, 

önkormányzati, társadalmi  civil és gazdasági szervezetekkel, valamint magánszemélyekkel. 

 

3. § 

 

(1)  Az egyesület feladatainak megvalósítása érdekében munkaszervezetet hozhat létre. A 

munkaviszonyban lévőkre az állami szabályozásokon túl az Alapszabály és az egyesület belső 

szabályzatai, rendelkezései is vonatkoznak. 

 



(2)  Az egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységet csak –kiegészítő jelleggel -  

közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat,  

kizárólagosan korlátozott felelősség mellett, magán-, illetőleg jogi személyekkel, jogi 

személyiséggel rendelkező vagy anélküli gazdasági társaságot létesíthet. 

(3) A sportlétesítmények használata, illetve működtetése - e rendelkezés 

alkalmazásában – a sportegyesület alaptevékenységének minősül. 

 

(4)  Az egyesület jogi személy. 

 

4. § 

 

(1)  Az egyesület neve:   Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 

       rövidített neve:   KSI SE 

 

(2)  Az egyesület székhelye:  1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

 

(3)  Az egyesület működési területe: Budapest 

 

(4)  Az egyesület színe:   sárga-kék 

 

(5)  Az egyesület jelvénye: arannyal 

keresztezett ívelt oldalú pajzsban haránt osztott 

sárga-kék szín, benne: 2001. KSI SE 

 

(6)  Az egyesület alapításának éve: 2001. 

 

(7)  Az egyesület a sportági országos szakszövetségek jóváhagyása esetén a Csanádi 

Árpád Központi Sportiskola versenyzői által elért sporteredmények tekintetében a Sportiskola 

jogutódja. 

 

(8)  Az egyesület közhasznú tevékenységéből tagi körön kívüliek is részesülhetnek. Az 

egyesület közhasznú működése nyilvános, a egyesület tevékenysége körében nyújtott 

szolgáltatásait a sportegyesület tagságán kívül bármely más harmadik személy is 

igénybe veheti. A sportegyesület szolgáltatásainak igénybevételére előre egyeztetett 

módon a sportegyesület tevékenységének kifejtési helyén, meghatározott formában van 

lehetőség. 
 

II. 

 

AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE 

 

5. § 

 

Az egyesület céljai 

 

(1)  Sporttevékenység a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás 

alapján folytatott sporttevékenység kivételével, a sporttudományos tevékenység, a nevelés, az 

oktatás, a képességfejlesztés, a sporttevékenység, mint közhasznú tevékenység – a (6) 

bekezdésben meghatározottaknak megfelelően -  népszerűsítése, fejlesztése. 

 



(2)  A versenysportban résztvevő szakosztályok működtetése, utánpótlás-nevelés, a hazai 

és nemzetközi korosztályos versenyeken, (olimpiákon) kimagasló eredmények elérésére 

képes, minél nagyobb számú sportolók nevelése, felkészítése, versenyeztetése, a diák-, tömeg- 

és szabadidősport szervezése, támogatása és működési feltételeinek biztosítása. 

 

(3)  Az egyetemes magyar utánpótlás sport és az olimpiai mozgalom fejlődésének 

elősegítése, közreműködés a sportiskolai rendszerű képzésben, a sportiskolai rendszerű 

képzés módszereinek fejlesztése. 

 

(4)  A fiatalokban az egészséges életszemlélet, a sportszerű életmód, magatartás és 

képességeik fejlesztése, erősítése. 

 

(5)  Az egyesület tagjainak a közösségi életre nevelése, öntevékenységük 

kibontakozásának segítése, az elődök nagyszerű hagyományainak ápolása. 

 

(6)  Az egyesület fenti céljait a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 

(Kszt.) 26. § c) pontja alapján a következő közhasznú tevékenységeket valósítja meg: 

 

 Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján  

folytatott sporttevékenység kivételével. 

 

(6) A sportegyesület tevékenysége a civil tv. 2. § 19. és 20. pontja pontját figyelembe 

véve, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § c-e, valamint i, l és m pontjaiban 

meghatározott állami feladatok  

„c) elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek 

megteremtését, 

d) az e törvényben, a költségvetési törvényben, az államháztartás működésére 

vonatkozó jogszabályokban, valamint az állami sportcélú támogatásokról szóló 

miniszteri rendeletben meghatározottak szerint - elsősorban a sportfejlesztési 

programokon alapuló támogatás előtérbe helyezésével, pályázati úton történő források 

rendelkezésre bocsátásával - részt vesz a versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai 

és diáksport, a főiskolai-egyetemi sport, a szabadidősport és a fogyatékosok sportja, 

valamint a helyi önkormányzatok által ellátott sportfeladatok finanszírozásában, 

e) az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a 

családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok 

sportját, 

i) gondoskodik az állami tulajdonban lévő sportlétesítmények 

fenntartásától, fejlesztéséről és rendeltetésszerű hasznosításáról, 

l) részt vesz a sporttal kapcsolatos nemzetközi 

együttműködésben. 

m) támogatja az olimpiai, a paralimpiai és siketlimpiai 

mozgalmat, Magyarország sportolóinak részvételét az olimpiákon, 



paralimpiákon, és siketlimpiákon és más, az épek és fogyatékosok 

sportjának kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sportversenyein,” 
 

, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

Törvény 23.§ (4) bekezdés 8. pontjában illetve (5) bekezdés 17. pontjában, valamint 13. § 

(1) 15. pontjában meghatározott önkormányzati feladatok  

„8. fővárosi szintű sport és szabadidősport; 17. kerületi sport és szabadidősport 

támogatása, ifjúsági ügyek; 15. sport, ifjúsági ügyek;” 

ellátására tekintettel közhasznú tevékenységnek minősül. A sportegyesület olyan 

közhasznú tevékenységet végző szervezet, mely a fentiekben meghatározott közhasznú 

feladatokat látja el, valamint a társadalom és az egyén közös szükségleteinek 

kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá a szükséges társadalmi 

támogatottsága kimutatható. (civil tv. 32.§) 

(7) Az egyesület szerepel a Fővárosi Törvényszék civil szervezeti nyilvántartásában a 

civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 

szóló 2011. évi CLXXXI. törvény szabályainak megfelelően.  

(8) Az egyesületre a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011 évi 

CLXXV. Törvény rendelkezéseit a sporttörvényben meghatározott eltérésekkel kell 

alkalmazni. Alkalmazni kell az egyesületre a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról 

és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény szabályait 

is. 

(9) Az egyesület működése felett a Fővárosi Törvényszék, illetve a Fővárosi Főügyészség 

gyakorol törvényességi felügyeletet, illetve törvényességi ellenőrzést. 

 

6. § 

 

Az egyesület feladatai 

(1)  Szakosztályok létrehozása, működési feltételeik biztosítása és fejlesztése. 

 

(2)  A szakosztályokban folyó szakmai és nevelőmunka szervezeti kereteinek kialakítása, 

szervezése és működtetése. 

 

(3)  A sportolók felkészítéséhez szükséges tárgyi, személyi és pénzügyi feltételek 

biztosítása. 

 

(4)  A hazai, nemzetközi, diák- és szabadidő sportrendezvények szervezése, a 

szakszövetségek, valamint más sportegyesületek által rendezett bajnokságokon és 

versenyeken való részvétel. 

 



(5)  A tudományos kutatások eredményeik felhasználásával a legkorszerűbb 

edzésmódszerek alkalmazásával a sportolók folyamatos fejlődésének, a nemzetközi szintű 

eredmények elérésének elősegítése. 

 

(6)  Az utánpótlás bázisának szélesítése, a diák- és szabadidősport fejlesztése. Ennek 

érdekében tervszerű együttműködés kialakítása iskolákkal, diák-, tömeg- és szabadidősport 

szövetségekkel, egyesületekkel. 

 

(7)  Az egyesület érdekeivel összhangban hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése, 

fejlesztése. 

 

(8)  Az egyesületi tagok, sportágak érdekeinek képviselete az illetékes állami 

önkormányzati és társadalmi  civil szervezeteknél. 

 

(9)  A fiatal sportolók tanulmányainak, továbbtanulásának elősegítése, támogatása. 

 

(10)  A szakosztályok és az egyesület közösségi életének kialakítása, a tagok nevelése. 

 

(11)  Az egyesület társadalmi bázisának szélesítése, rendszeres kapcsolattartás kialakítása 

az egyesület szimpatizánsaival. 

 

(12)  A sajtó- és tömegkommunikációs szervek rendszeres tájékoztatása az egyesület belső 

életéről. Az egyesület népszerűsítését szolgáló propaganda tevékenység szervezése. 

 

III. 

 

AZ EGYESÜLET TAGSÁGA 

 

7. § 

 

A tagsági viszony 

 

a)  Az egyesületnek tagja lehet az a természetes és jogi személy, aki az egyesület 

Alapszabályát elfogadja, és a tagsági viszonyból származó kötelezettségeket vállalja, illetőleg 

az egyesületet erkölcsileg és anyagilag támogatja. 

 

b)  Az egyesület tagja lehet magyar és külföldi állampolgár, feltéve, hogy nincsen a 

közügyektől eltiltva. 

 

c)  A tagokat megillető jogok és kötelezettségek alapján az egyesület tagjai: 

 

a) rendes tag:  

 

Az egyesület rendes tagja lehet az a természetes személy, aki az egyesület 

célkitűzéseinek megvalósításában tevékenyen részt vesz, és az egyesület 

Alapszabályát elfogadja. 

 

b) pártoló tag: 

 



Az egyesület pártoló tagja lehet az a természetes és jogi személy, aki az egyesület 

célkitűzéseinek megvalósítását erkölcsileg és anyagilag támogatja. 

 

c) tiszteletbeli tag: 

 

Az egyesület tiszteletbeli tagjának választható, aki kimagasló sportolói, 

sportszakmai, vagy sportvezetői tevékenységével huzamosabb időn keresztül 

jelentős mértékben hozzájárult az egyesület eredményeihez és jó hírnevének 

fokozásához. 

 

8. § 

 

A tagsági viszony keletkezése 

 

 

(1)  Az egyesületbe való belépés, illetve kilépés önkéntes. 

 

(2)  Az egyesület sportolójának és választott tisztségviselőjének az egyesület tagjának kell 

lennie. 

 

(3)  Az egyesületi rendes tagsági viszony létrejöttéről az egyesület elnöksége 

határoz. a szakosztály vezetője határoz, amit az ügyvezető elnök hagy 

jóvá. 

 

(4)  Az egyesületi pártoló tagsági viszony létrejöttéről az elnökség a 

Küldöttközgyűlés határoz. 

 

(5)  Az egyesület tagjai a küldöttközgyűlés által meghatározott tagdíjat, pártoló tagi 

hozzájárulást fizetnek. A tagdíj mértékét az alapszabály 1. sz. melléklete 

tartalmazza. 
(6)  

 

(7)  A tagfelvételt elutasító határozat ellen a rendes tag az egyesület elnökségéhez, 

a pártoló tag a küldöttgyűléshez Küldöttközgyűléséhez fordulhat 

fellebbezéssel, mely fellebbezést az illetékes szerv a következő ülésen tárgyalni köteles. 

 

9. § 

 

A tagsági viszony megszűnése 

 

(1)  Az egyesületi tagság kilépéssel, törléssel, a tag halálával, jogi személy tag jogutód 

nélküli megszűnésével, kizárással, a tagsági viszony egyesület általi felmondásával, vagy 

az egyesület jogutód nélküli megszűnésével szűnik meg. 

a) A kilépés önkéntes. A kilépést az egyesület azon szervéhez kell írásban 

bejelenteni, amely a tag felvételéről döntött. 

 



b) Törléssel  A tagsági viszony egyesület általi felmondásával megszüntethető a 

tagság a tag halála, a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnése esetén, 

valamint akkor, ha a tag tagsági díjának, illetve a vállalt anyagi támogatásának 

fizetését 6 hónapnál hosszabb ideig elmulasztja és tartozását írásban közölt és 

igazolhatóan átvett, a jogkövetkezményeket is tartalmazó, a teljesítésre ésszerű 

határidőt engedő felszólítás ellenére sem rendezi, illetve akkor, ha a tag nem 

felel meg a jelen alapszabályban meghatározott tagsági feltételek 

bármelyikének. A tagsági viszonyt 30 napos határidővel írásban lehet 

felmondani, a felmondást a  taggal igazolhatóan közölni kell. A tagsági 

viszony egyesület általi felmondása tárgyában az egyesület küldöttközgyűlése 

jogosult dönteni. 
 

c) Kizárást csak fegyelmi, sportfegyelmi eljárás során, jogerős büntetésként lehet 

alkalmazni. 

 

(2)  A tagsági viszony bármely módon való megszűnése nem mentesít a tagsági viszony 

idején keletkezett költségek alól, megszűnnek azonban a tagságból eredő jogok. 

 

(3)  A tagsági viszony megszüntetésére az a szerv jogosult, amely a tag felvételéről 

határozott, kivéve a tagsági viszony egyesület általi felmondásának esetét. 

(4) Az egyesületből történő kizárást csak akkor lehet alkalmazni, ha a tag súlyosan 

jogszabálysértő, egyben az egyesület érdekeit is jelentősen sértő magatartást 

tanúsít, vagy bűncselekmény elkövetésében mondja ki a Bíróság jogerős 

határozatában bűnösnek, vagy valamely erre jogosult szerv jogerősen 

megállapítja, hogy az érintett személy meg nem engedett teljesítményfokozó szert 

használt (doppingvétség). A kizárásra irányuló eljárásban a tagot minden esetben 

megilleti a védekezés joga, módot kell adni a számára, hogy a kizárási 

kezdeményezésre, írásban vagy szóban reagálhasson, illetve a kizárási eljárásban 

hozott minden határozatot, intézkedést az eljárás alá vont személlyel igazolható 

módon közölni kell. A kizárás tárgyában hozott határozat ellen a kézhezvételtől 

számított 30 napon belül a Küldöttközgyűléshez lehet írásban fellebbezéssel 

élni. A fellebbezés tárgyában a soron következő Küldöttközgyűlés köteles 

érdemben dönteni. 

(5) Az egyesület tagjairól nyilvántartást kell vezetni és a tagokat tagsági 

igazolvánnyal kell ellátni. 

IV. 

 

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

10. § 

 

 

(1)  Az egyesület tagjai jogaikat személyesen – a nem természetes személy tagok pedig 

képviselőjük útján – gyakorolják. 

 

(2)  Az egyesület rendes tagjait egyenlő jogok illetik meg, a rendes tagok: 



 

a) Részt vehetnek az egyesület összejövetelein, rendezvényein, azon felszólalhatnak, 

javaslatokat, észrevételeket tehetnek, szavazhatnak, választhatnak és választhatók az 

egyesület bármely tisztségére, a kiskorú tag képviselettel járó tisztségre nem 

választható. 

b) Az egyesületet felügyelő szervnél indítványozhatják az egyesület jogszabályba vagy 

alapszabályba ütköző határozatának megsemmisítését. 

c) Az egyesület elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehetnek az 

egyesület szerveinek munkájában, túrákon, edzéseken, versenyeken használhatják a 

sportlétesítményeket, sportszereket és sportfelszereléseket, igényelhetik az egyesület 

szakembereinek segítségét. 

d) Felvilágosítást kérhetnek az egyesület, illetve a szakosztály tevékenységéről, erre az 

egyesület, illetve szakosztály illetékes szerve 30 napon belül köteles választ adni. 

e) Igénybe vehetik az egyesület, illetve a szakosztálya szolgáltatásait előre egyeztetett 

időpontokban, jogosult a szabályzatokban meghatározott juttatásokra, 

kedvezményekre. 

f)    Az egyesület valamely törvénysértő határozatát – a tudomására jutástól számított 

30 napon belül – a Fővárosi Bíróság Törvényszék előtt megtámadhatják a (8) 

bekezdésben meghatározottak szerint. 

Egyéni reklámszerződés megkötésére – amely az egyesületben végzett 

tevékenységével összefüggésben van – az ügyvezető elnök írásbeli hozzájárulásával 

jogosult. 

 

(3)  A pártoló tag, illetőleg képviselője tanácskozási joggal részt vehet az egyesület 

rendezvényein, összejövetelein, azokon felszólalhat, javaslatokat tehet az egyesület, vagy a 

szakosztálya működésével kapcsolatban. A Pártoló tagot a 

Küldöttközgyűlésre meg kell hívni. 
 

(4)  Az egyesület rendes tagjai kötelesek: 

 

a) az Alapszabály, a Szervezeti és Működési Szabályzat, az egyéb szabályzatok, és 

előírások rendelkezéseit, valamint az egyesület szerveinek és tisztségviselőinek 

határozatait betartani és betartatni, 

b) az egyesület hírnevéhez méltó sportszerű magatartást tanúsítani sportban és a 

magánéletben egyaránt, 

c) tevékenységével elősegíteni az egyesület anyagi forrásainak gyarapítását, a 

takarékos gazdálkodás megvalósítását, az egyesület vagyonának megóvását,  

d) az egyesület tevékenységével összefüggő rendezvényeken részt 

venni, 
e) a megállapított tagsági díjat rendszeresen fizetni, 

f) az egyesület célkitűzéseinek megvalósításában tevékenyen közreműködni, 

g) versenyszerű sportoló esetében a hazai és nemzetközi versenyekre lelkiismeretesen 

felkészülni, és a legjobb tudása szerint szerepelni. 

 

(5)  A pártoló tag köteles: 
 

a) az Alapszabály, Szervezeti és Működési Szabályzat és egyéb 

szabályzatok rendelkezéseit betartani és betartatni, 



b) az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatására. 

c) az egyesület eredményeit és tevékenységét népszerűsíteni, 

d) sportszerű magatartásra. 

 

(6)  A tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei azonosak a pártoló tag jogaival, de tagsági 

díjat nem köteles fizetni. 

(7) Egyesületi, szakosztályi tisztségekbe olyan nagykorú személy választható: 

a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a 

cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett 

ügycsoportban korlátozta, é s 

b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és 

c) aki 

ca) magyar állampolgár, vagy 

cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 

személyek beutazásáról é s tartózkodásáról szóló törvényben 

meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 

rendelkezik, vagy 

cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és 

bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási 

engedéllyel rendelkezik, 

      d) aki megfelel a Ptk. (2013. évi V. tv.) 3:22.§-ában meghatározott 

feltételeknek. 

      (8) Az egyesület szervei (Küldöttközgyűlés, elnökség, felügyelő  bizottság) által 

hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt bármely tag - a 

különleges jogállású tag (pártoló tag, tiszteletbeli tag, stb..) csak érintettsége esetén -, a 

határozat tudomására jutásától számított harminc napos jogvesztő határidőben pert 

indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt 

esetben - a tag kérelmére - a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a 

törvényszék hatáskörébe tartozik. Nem jogosult perindításra az, aki a határozat 

meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy 

jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett. 

 

IV. 

 

AZ EGYESÜLET SZERVEI 

 

11. § 

 

 



Az egyesület szervei: 

a) a küldöttközgyűlés, 

b) az elnökség, 

- az ügyvezető elnök, 

- a szakmai alelnök, 

- a kommunikációs és adminisztratív alelnök 

- az elnökségi tagok 

c) felügyelő bizottság, 

d) szakosztályok, 

e) titkárság 

 

12. § 

 

A küldöttközgyűlés 

 

(1)  Az egyesület legfőbb szerve a küldöttközgyűlés. A küldöttközgyűlés a tagok 

küldötteinek összessége. A küldöttközgyűlésen a tagok által szakosztály-értekezleten (ahol a 

szakosztályban nyilvántartott rendes tagok mindegyike egy szavazati joggal vesz részt) 
választott küldöttek vesznek részt. Minden szakosztály legalább két-két küldöttet köteles 

választani, továbbá az a szakosztály, amelyben az egyesületi rendes tagok száma az ötven főt 

meghaladja, ötventagonként további egy-egy küldöttet választhat. A küldöttválasztó 

szakosztály értekezletről készült jegyzőkönyv egy eredeti példányát a szakosztály elnöke 

eljuttatja az ügyvezető elnök részére. 

 

(2)  A küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak: 

 

a) az Alapszabály megállapítása és módosítása, 

b) az egyesület más társadalmi szervezettel (egyesülettel) való egyesülésének, 

úgyszintén feloszlásának, megszűnésének, szétválásának kimondása, 

c) az egyesület felosztása feloszlása esetén az egyesület 

vagyonáról való rendelkezés, 

d) az évi költségvetés (pénzügyi terv) meghatározása, 

e) a sport fejlesztési terv jóváhagyása, 

f)    az egyesület tisztségviselőinek (felügyelő bizottság tagjai, 

szakosztály vezetők) és vezető tisztségviselőinek, elnökségi 

tagjainak (ötévenkénti) megválasztása és visszahívása, díjazásuk 

megállapítása, 

g) az elnökség és a felügyelő bizottság éves beszámolójának elfogadása, a 

közhasznúsági jelentés  melléklet és ezzel egyidejűleg a számviteli beszámoló 

(mérleg) (az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a 

számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített 

beszámoló) - ezen belül az ügyvezető szervnek az Egyesület 

vagyoni helyzetéről szóló jelentésének -elfogadása, 

h) tiszteletbeli tagok megválasztása, döntés pártoló tagok felvétele és a 

tagsági jogviszony felmondása,  tag kizárása tárgyában, 



i)    a tagsági díj összegének meghatározása, 

j)    emlékérmek, díjak megállapítása, jutalmak kitűzése. 

 

           k) az elnökségi tagok feletti munkáltatói jogok gyakorlása, 

ha az elnökségi tag az Egyesülettel munkaviszonyban áll; 

l) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az 

egyesület saját tagjával, az elnökség tagjával, a felügyelő 

bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; 

m) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, az elnökségi tagok 

és a felügyelő bizottsági tagok vagy más egyesületi szervek 

tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 

n) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és 

díjazásának megállapítása; és a végelszámoló kijelölése; 

o) nemzetközi szervezetbe való belépés, onnan történő 

kilépés elhatározása; 

p) a tagsági díj mértékének meghatározása; 

q) a tagfelvétel elutasítása elleni kérelem elbírálása; 

r) mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az 

alapszabály a Küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe 

utal. 

 

 Az egyesület elnöksége a küldöttközgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer 

köteles összehívni. A küldöttközgyűlés napirendjét is tartalmazó meghívót a kitűzött 

időpont előtt harminc nappal –az átvétel igazolására alkalmas módon - 
meg kell küldeni az egyesület valamennyi küldöttének. Az egyesület a 

küldöttközgyűlését a székhelyén tartja, kivéve amikor az Elnökség a meghívóban a 

szövetség  az egyesület székhelyén kívüli helyszínt határoz meg. 

A meghívónak tartalmaznia kell 

a) az Egyesület nevét és székhelyét; 

b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 



c) az ülés napirendjét; 

d) azt a figyelmeztetést, hogy a megismételt 

Küldöttközgyűlés az írásban közölt napirendi pontok 

tekintetében a megjelent tagok számától függetlenül 

határozatképes.  

A Küldöttközgyűlés összehívására irányuló meghívóban 

megjelölhető a megismételt Küldöttközgyűlés napja is. A 

napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, 

hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben 

álláspontjukat kialakíthassák. 
 

(3)  Az egyesület elnöksége rendkívüli küldöttközgyűlést is összehívhat. A 

küldöttközgyűlést köteles összehívni, ha ezt a bíróság elrendelte, illetőleg ha ezt a tagok 

egyharmada – az ok és cél megjelölésével – írásban kéri, valamint a küldöttközgyűlés 

határozata alapján, a felügyelő bizottság kezdeményezésére, illetve ha az Elnökség, vagy a 

Felügyelő Bizottság tagjainak a létszáma a felére csökken, vagy az ügyvezető elnöki 

tisztség megüresedik. 

 

(4)  A küldöttközgyűlés határozatképes, ha azon a küldöttek legalább 50 %-a + 1 fő 

megjelent. Határozatképtelenség esetén tizenöt napon belül újabb küldöttközgyűlést kell 

összehívni, amely az eredeti napirendben felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet 

nélkül határozatképes, amennyiben erre az eredeti küldöttközgyűlésre szóló meghívóban a 

küldöttek figyelmét külön felhívták. A küldöttközgyűlés határozatképességét minden 

érdemi határozat meghozatala előtt vizsgálni kell. 
 

A megismételt Küldöttközgyűlés kitűzhető a meghiúsult 

Küldöttközgyűlés napjára is egy órával a meghiúsult 

Küldöttközgyűlés időpontját követő időpontra abban az 

esetben, ha az eredeti Küldöttközgyűlés meghívója 

egyértelműen tartalmazza azt a figyelmeztetést, hogy a 

megismételt Küldöttközgyűlés az írásban közölt napirendi 

pontok tekintetében a megjelent tagok számától függetlenül 

határozatképes. 

A küldöttközgyűlés határozatát egyszerű szótöbbséggel, a (2) bekezdés a-c) a) és c) 

pontjaiban meghatározott ügyekben pedig kétharmados szótöbbséggel hozza.  A (2) bekezdés 

b) pontjában meghatározott esetekben és az egyesület céljának módosításakor a 

szavazati joggal rendelkező küldöttek háromnegyedének szótöbbsége szükséges a 

döntéshozatalhoz. . A küldöttközgyűlés az éves beszámolót (az éves gazdálkodásról szóló 

pénzügyi beszámoló és az egyesület tevékenységéről szóló beszámoló) egyszerű 

többséggel hagyja jóvá. 



(5) Szavazategyenlőség esetén a küldöttközgyűlés levezető elnökének szavazata 

dönt. felvetett kérdést elvetettnek kell tekinteni. 
 

(6)  A küldöttközgyűlés a határozatát nyílt szavazással hozza, a tisztségviselők 

megválasztásánál titkos szavazást kell tartani. Titkos szavazást kell továbbá elrendelni, ha azt 

a küldöttközgyűlésen jelenlévők kétharmada kéri. Egy jelölt esetén a küldöttközgyűlés nyílt 

szavazással dönthet a tisztségviselő személyéről. 

A Küldöttközgyűlésen hozott határozatokat a levezető elnök 

szóban kihirdeti. 

(7)  A küldöttközgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 8 napon 

belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a 

kiegészítés indokolása mellett. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 

jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelmet az elnökség elutasítja, vagy 

nem dönt róla, a küldöttközgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat 

meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. A 

küldöttközgyűlésen a meghívó szerinti napirendi kérdéseken kívül egyéb kérdések csak akkor 

tárgyalhatók, ha azok megvitatását a küldöttközgyűlésen jelenlévők  minden szavazati joggal 

rendelkező küldött jelen van és  ezt nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel  egyhangúlag 

elhatározzák. 

 

(8) A küldöttközgyűlésen a közgyűlési tisztségviselők (levezető 

elnök, jegyzőkönyv-vezető, jegyzőkönyv hitelesítők) 

megválasztása során legalább három tagú szavazatszámláló 

bizottságot kell választani, akik a titkos szavazást lebonyolítják, 

szavazatokat megszámolják. 
 

A küldöttközgyűlésen az egyesület ügyvezető elnöke elnököl. Kivételes indoklás esetén a 

küldöttközgyűlést az elnökség más tagja, vagy más személy is vezetheti, akit levezető 

elnöknek a küldöttközgyűlés megválaszt. 

 

(9) A küldöttközgyűlés nyilvános. Kivételesen indokolt –jogszabályban meghatározott- 

esetben – különösen, ha üzleti titok, vagy a személyiségi jogok védelme indokolja – a 

küldöttközgyűlés egyszerű szótöbbséggel a nyilvánosságot korlátozhatja, vagy kizárhatja. 

 

(10) A küldöttközgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a küldöttközgyűlés elnöke, 

a jegyzőkönyvvezető és a küldöttközgyűlés által kijelölt két hitelesítő ír alá. A 

jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, 

valamint a hozott határozatokat és a pontos (lehetőség szerint személyre szólóan 

beazonosítható) szavazati arányokat. A jegyzőkönyvet a küldöttközgyűlésen résztvevő 

részére kérésére meg kell küldeni. A jegyzőkönyvet a küldöttközgyűlés időpontjától 

számított 45 napon belül a sportegyesület honlapján (www.ksi.hu) meg kell jeleníteni 

minden mellékletével együtt. A jegyzőkönyvet meg kell őrizni. 

 

(11)  A vezetőszerv (küldöttközgyűlés, elnökség) határozathozatalában nem vehet részt az 

a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, (Ptk. 685. § b) pont), élettársa (a 

továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján 



 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy  

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. 

c) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

d) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 

kapcsolatban áll; vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető, nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet 

által tagjának, a tagság jogviszony alapján nyújtott létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 

juttatás. 

      Ha egy küldött valamely kérdésben nem szavazhat, akkor Őt az adott szavazás szem    

pontjából  a határozatképesség megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni. 

(12) Az egyesület minden évben május 31. napjáig az Országos Bírósági Hivatalnál a 

mindenkori előírásoknak megfelelően letétbe helyezi, illetőleg közzéteszi a pénzügyi 

beszámolóját (mérleg és eredmény levezetés), közhasznúsági mellékletét, a pénzügyi 

beszámolóhoz tartozó szöveges kiegészítést, valamint a közhasznúsági melléklethez 

tartozó jogszabályokban előírt dokumentumokat, illetve könyvvizsgálat esetén a 

könyvvizsgálói záradékot. A tárgyi dokumentációt az egyesület a honlapján is teljes 

egészében közzéteszi és gondoskodik annak honlapon történő folyamatos elérhetőségéről 

a közzétételtől számított három évig. 
 

 

13. § 

 

A tisztségviselők választása 

 

(1)  A tisztségviselőket (elnökség és felügyelő bizottság tagjai) a 

küldöttközgyűlés öt évre választja. 

 

(2)  Jelölt lehet az a személy, aki a küldöttközgyűlésen egyszerű többségi szavazással a 

jelölőlistára felkerül. A titkos szavazást megelőzően legalább két tagú 

szavazatszámláló bizottságot kell választani a jelölésnél nem érintett 

tagok közül, akik a titkos szavazást lebonyolítják, szavazatokat 

megszámolják. 

 

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

ügyvezető elnökét, azt követően a szakmai alelnököt, azt követően a kommunikációs és 

adminisztratív alelnököt, majd a további elnökségi tagokat, ezt követően a felügyelő 

bizottság elnökét és tagjait kell megválasztani. 

 

(4)  Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévők szavazatának 

többségét megszerezte. Több jelölt esetén, ha az első választási fordulóban egyik jelölt sem 

kapta meg a megválasztásához szükséges szavazatot, újabb választási fordulót kell tartani. Az 



új választási fordulóban a legkevesebb szavazatot kapott jelölt, valamint az a jelölt, aki az 

érvényes szavazatok 15 %-át sem kapta meg, már nem vesz részt. 

 

(5)  A küldöttközgyűlés által választott tisztségviselő – a megválasztásra vonatkozó 

szabályok alkalmazásával – visszahívható. A visszahívást a tagok 1/3-a kezdeményezheti. A 

tisztségviselő akkor hívható vissza, ha jogszabálysértő, egyben a sportegyesület érdekeit 

is sértő magatartást tanúsít, vagy bűncselekmény elkövetésében mondja ki a Bíróság 

jogerős határozatában bűnösnek, vagy valamely erre jogosult szerv jogerősen 

megállapítja, hogy az érintett személy meg nem engedett teljesítményfokozó szert 

használt (doppingvétség), illetőleg ha a tisztségét legalább hat hónapig nem látja el, vagy 

annak ellátásában legalább ennyi ideig akadályoztatva van. A visszahívásra irányuló 

eljárásban a tisztségviselőt minden esetben megilleti a védekezés joga, módot kell adni a 

számára, hogy a visszahívási kezdeményezésre, írásban vagy szóban reagálhasson, 

illetve a visszahívására irányuló eljárásban hozott minden határozatot, intézkedést az 

illető személlyel igazolható módon közölni kell. 
 

(6)  A tagok a tisztségviselők felkérésekor figyelembe veszik a Kszt. 8-9. §-aiban írott a 

Civil törvényben meghatározott összeférhetetlenségi szabályokat. 

 

(7)  Jelen alapszabályban a tisztségviselőkre megállapított 

szabályokat a vezető tisztségviselőkre is alkalmazni kell. 
 

 

14. § 

 

Az elnökség 

 

(1)  Az egyesület tevékenységét két küldöttközgyűlés közötti időszakban az 

elnökség irányítja. Az elnökség az egyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre 

jogosult ügyvezető szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek a küldöttközgyűlés vagy az 

egyesület más szervének kizárólagos hatáskörébe tartoznak. . Az Egyesület vezető 

tisztségviselői az elnökség tagjai.  

A vezető tisztségviselő ügyvezetési tevékenységét az egyesület 

érdekének megfelelően köteles ellátni. A vezető tisztségviselői 

megbízás a tisztségnek a megválasztott által történő 

elfogadásával jön létre. 
 

(2)  Az egyesület elnöksége 14 18 tagból áll. 

 

(3) Az elnökségnek csak olyan nagykorú magyar állampolgár, Magyarországon 

letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar 

állampolgár  személy lehet tagja, aki: nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.  



a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a 

cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett 

ügycsoportban korlátozta, é s 

b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és 

c) aki 

ca) magyar állampolgár, vagy 

cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 

beutazásáról é s tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak 

szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy 

cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt 

vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel 

rendelkezik, 

d) megfelel a Ptk. (2013. évi V. tv.) 3:22.§-ában meghatározott 

feltételeknek. 

akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges 

körben nem korlátozták. Az Elnökségi tag ügyvezetési 

feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet elnökségi tag 

az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez 

fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem 

lehet elnökségi tag az, akit e foglalkozástól jogerősen 

eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel 

eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt 

tevékenységet folytató egyesület Elnökségi tagja nem lehet. Az 

eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem 

lehet elnökségi tag az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői 

tevékenységtől. 

(4)  Nem lehet az egyesület vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú 

szervezetnél töltött be – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető 

tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 



Nem lehet az egyesület vezető tisztségviselője (elnökség és a felügyelő és 

számvizsgáló bizottság tagja) 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 helyettesít ő bírságot szabott ki , 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 

törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte. Ez a tilalom az adott közhasznú 

szervezet megszűnését követően három évig áll fenn. 

 

(5)  Nem lehet az egyesület elnökségének a tagja, aki sportegyesületnél elnökségi tag, 

illetve sportvállalkozásnál vezető tisztségviselő volt az annak megszűnését megelőző három 

évben, feltéve, hogy a sportszervezetet felszámolták. 

 

(6)  Az elnökség tagjai: 

a) az ügyvezető elnök, 

b) a szakmai alelnök, 

c) a kommunikációs és adminisztratív alelnök, 

d) további 12 15 elnökségi tag 

 

(7)  Az elnökség tagjainak jogai és kötelezettségei: 

a) az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való 

részvétel, 

b) észrevételek, javaslatok tétele az egyesület működésével kapcsolatban, 

c) felvilágosítás kérése az egyesület tevékenységével összefüggő kérdésekben, 

d) javaslattétel rendkívüli küldöttközgyűlés, elnökségi ülés összehívására, 

e) megbízás (általános képviseleti joggal rendelkező személytől 

származó írásos meghatalmazás) alapján az egyesület képviselete, 

f) az egyesület határozatainak betartása, végrehajtása, 

g) folyamatos kapcsolattartás az egyesület tagjaival, 

h) beszámolás az elnökségben vállalt feladatok végrehajtásáról. 

 

Az elnökség tagjai kötelesek a Küldöttközgyűlésen részt venni, 

az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni. Az egyesület 

tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. A vezető 

tisztségviselők az Egyesület vezetését az ilyen tisztséget betöltő 



személyektől elvárható fokozott gondossággal, az Egyesület 

érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni.  

 

(8)  Az elnökségi tagság megszűnik: 

a) a mandátum lejártával, 

b) lemondással, 

c) visszahívással, 

d) elhalálozással, 

e) az egyesületből való kizárással 

f)   a cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával, 

g) kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 

15. § 

 

(1)  Az elnökség hatáskörébe tartozik: 

a) a küldöttközgyűlés és a rendkívüli küldöttközgyűlés összehívásának 

kezdeményezése, javaslattétel annak napirendjére, a napirendek előkészítése, 

előterjesztésének, határozati javaslatok véleményezése, jóváhagyása, 

b) az egyesület törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása, 

c) az egyesület azon jogszabályainak szabályzatainak kidolgozása, jóváhagyása és 

szükség esetén módosítása, amelyet az Alapszabály nem utal a küldöttközgyűlés 

hatáskörébe, 

d) az egyesület működésével kapcsolatos egyéb szabályok megállapítása, valamint az 

egyesület zavartalan működéséhez szükséges egyéb döntések meghozatala, 

e) a megválasztott ügyvezető elnökkel kapcsolatos munkáltatói jogkör – a kinevezés 

és felmentés kivételével – gyakorlása, melynek tárgyalásakor az ügyvezető elnök 

nem rendelkezik szavazati joggal, 

f) a költségvetés összeállítása és szükség esetén a jóváhagyott 

keretek módosítása, illetve átcsoportosítása az éves 

költségvetés elkészítése és annak a küldöttközgyűlés elé 

terjesztése, 
g) az egyesület egészét érintő feladatok ellátására szervezeti egységek 

kiválasztásának, létrehozásának, átalakításának, megszüntetésének jóváhagyása az 

ügyvezető elnök javaslata alapján, 

h) a hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása, másodfokú fegyelmi jogkör 

gyakorlása, 

i) szakosztályok létrehozása és megszüntetése, 

j) a sport területén működő szervezetekbe való belépés és onnan való kilépés 

elhatározása, 

k) az egyesület részére olyan mértékű ingatlanvagyon megszerzése, megterhelése, 

elidegenítése, hitel felvétele, jogról való lemondás, gazdasági-vállalkozási 

tevékenység elhatározása, valamint olyan határozat meghozatala, amelyek alapján 

az egyesület számára jelentő vagyoni terhek vagy kötelezettségek keletkeznek, 



l)  a működőképesség fenntartása, és a fenyegető fizetésképtelenség esetén a 

hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések 

meghozatala, illetve kezdeményezése, 

m) az Egyesület alapszabályban meg nem határozott egyéb 

szerveinek (l. bizottság) létrehozása, megszüntetése, 

vezetőinek és tagjainak megválasztása, 

n) az Egyesület éves programjának jóváhagyása, éves 

beszámolójának (pénzügyi és szakmai) elkészítése és a 

küldöttközgyűlés elé terjesztése, 

o) az Egyesület működéséhez szükséges személyi és tárgyi 

feltételek megteremtése, 

p) az Egyesület napi ügyeinek vitele, az elnökség hatáskörébe 

tartozó ügyekben a döntések meghozatala, 

q) küldöttközgyűlés és más egyesületi szerv hatáskörébe nem 

tartozó döntések meghozatala és végrehajtása, valamint a 

küldöttközgyűlési határozatok végrehajtásának szervezése 

és a végrehajtás ellenőrzése, 

r) az Egyesület adminisztratív feladatainak ellátása, 

s) az Egyesület éves programjának kidolgozása, az éves 

program jóváhagyása, 

t) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és 

befektetésére vonatkozó, a küldöttközgyűlés hatáskörébe 

nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása, 

u) az egyesület eredményes működéséhez szükséges személyi 

és tárgyi feltételek megteremtése, 

v) a  rendes tagfelvételi kérelmek elbírálása, 

w) a tagság nyilvántartása, 

x) az ügyvezető elnök és az alelnökök által kötött 

megállapodások jóváhagyása, 

y) az Egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei 

megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának 

előkészítése, 

z) az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és 

egyéb könyveinek vezetése, 

aa) az Egyesület működésével kapcsolatos iratok 

megőrzése, 

bb) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, vagy 

a küldöttközgyűlés a hatáskörébe utal, amelyek – a szakosztályok döntési 



és gazdálkodási önállóságának érintetlenül hagyása mellett – az egyesület 

működésének egészét érintik. 

 
 

 

 

(2)  Az elnökség köteles az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg közhasznúsági 

jelentést  mellékletet készíteni. A közhasznúsági jelentés melléklet és a pénzügyi beszámoló  

nyilvános, abba bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot kérhet. A jelentésnek  

melléklet tartalmaznia kell tartalma: 

a) a számviteli beszámolót, 

b) a költségvetési támogatás felhasználását, 

c) a vagyon felhasználására vonatkozó kimutatást, 

d) a célszerinti juttatások kimutatását, 

e) a központi költségvetési szervektől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 

önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól, és mindezek 

szerveitől kapott támogatás mértékét, 

f) az egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, 

g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 

 

1. Sportegyesület azonosító adatai 

 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása. 

 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú 

tevékenység megnevezése. 

 4. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely meghatározása 

 5 A közhasznú tevékenység célcsoportjának megadása. 

6.  A közhasznú tevékenységből részesülők létszámának megadása. 

 7. Közhasznú tevékenység főbb eredményeinek bemutatása. 

 8. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása, a 

vagyonelemeknek, azok értékének és a felhasználás céljának meghatározása. 

 9. Cél szerinti juttatások kimutatása, és megnevezése 

 10. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások megnevezése, összesen és érintett 

tisztségviselőnként. 

 11. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók megadása, az alábbiak 

szerint: 

Éves összes bevétel, ebből a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 

rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt 



összeg, közszolgáltatási bevétel, normatív támogatás, .az Európai Unió strukturális 

alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás, összes ráfordítások, ebből 

személyi jellegű ráfordítás, közhasznú tevékenység ráfordításai, adózott eredmény, a 

szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző 

személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. 

törvénynek megfelelően) 

12. Erőforrás-ellátottság mutatói 

13.  Társadalmi támogatottság mutatói 

14. A közhasznúsági mellékletben külön-külön kell megadni a támogatási program 

keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó, 

előbbiekben részletezett adatokat, 

15. Be kell mutatni a sportegyesület által az üzleti évben végzett főbb 

tevékenységeket és programokat, 

16. Be kell mutatni a sportegyesület által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen 

tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás 

megállapításához szükséges a Civil Tv. 32 . §-a szerinti adatokat, mutatókat. 

 

A sportegyesület a közhasznúsági mellékletet, a civil szervezetek gazdálkodás, 

az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. 

(XII.30.) sz. Kormányrendeletnek megfelelő formában és tartalommal készíti és 

fogadja el. 

 

(3)  Az ügyvezető elnök az elnökségi ülést szükség szerint, de legalább kéthavonta hívja 

össze. Az elnökségi ülés időpontját és napirendjét az elnökség tagjaival nyolc nappal az ülés 

előtt közölni kell. Halaszthatatlanul sürgős esetben az ügyvezető elnök rövidebb 

határidőt is megállapíthat. Ha az elnökségi tagok egyharmada a napirend megjelölésével 

kéri, az elnök köteles a rendkívüli elnökségi ülést tizenöt napon belül összehívni 

 

(4)  Az elnökségi ülés határozatképes, ha azon tagjainak legalább több mint fele jelen van. 

Határozatképtelenség esetén az elnökségi ülést ismételten össze kell hívni. Az elnökség 

ülései nyilvánosak. Kivételesen indokolt –jogszabályban meghatározott- esetben – 

különösen, ha üzleti titok vagy a személyiségi jogok védelme indokolja – az elnökség 

egyszerű szótöbbséggel a nyilvánosságot korlátozhatja vagy kizárhatja. 

 

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

közeli hozzátartozója, valamint élettársa (hozzátartozó) a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt, 

c)  illetve akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, 

d) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 

kapcsolatban áll, vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 



Nem minősül előnynek az egyesület, cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által 

a tagjának – tagsági jogviszony alapján – nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél 

szerinti juttatás. 

         Ha egy elnökségi tag valamely kérdésben nem szavazhat, akkor Őt az adott 

szavazás szempontjából  a határozatképesség megállapításánál is figyelmen kívül kell 

hagyni. 

 

(6)  Az elnökség határozatait nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt a felvetett kérdést 

elvetettnek kell tekinteni. Az elnökség titkos szavazással hoz határozatot bármely 

elnökségi tag indítványára. 

 

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

jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyvet meg kell őrizni. A 

jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen 

elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat, a pontos 

(személyre szólóan beazonosítható) szavazati arányok feltüntetése mellett. A hozott 

határozatokról az érintett szerveket és személyeket, az egyesület tagságát 30 napon belül a 

jegyzőkönyv megküldésével vagy a Körlevélben kell értesíteni. 

 

(8)  Az elnökség köteles a munkájáról a küldöttközgyűlésnek beszámolni. 

Az elnökség tagjai kötelesek a küldöttközgyűlésen részt venni, a 

küldöttközgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az 

egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. 

(9)  Az elnökség köteles a rendkívüli küldöttközgyűlést 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 fentiek miatt összehívott rendkívüli küldöttközgyűlésen a tagok (küldöttek) 

kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében 

intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni. 

       (10) Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai a Sportegyesület tagjai részére 

kötelesek a Sportegyesületre vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra a 

Sportegyesületre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A 

felvilágosítást és az iratbetekintést az elnökségi és felügyelő bizottsági tag a jogosult által 

tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Az elnökségi és a felügyelő 

bizottsági tag megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a 

Sportegyesület üzleti titkát sértené, vagy ha a felvilágosítást kérő a jogát 

visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. 

Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a 

nyilvántartó Fővárosi Törvényszéktől kérheti a Sportegyesület kötelezését a 

felvilágosítás megadására. 



 

16. § 

 

Az egyesület ügyvezető elnöke 

 

(1)  Az egyesület legfőbb tisztségviselője az egyesület ügyvezető elnöke. Az ügyvezető 

elnök az elnökség közreműködésével irányítja és vezeti az egyesület tevékenységét. 

 

(2)  Az ügyvezető elnök feladatai: 

a) az elnökség üléseinek összehívása és vezetése, a küldöttközgyűlés elnöki 

tisztségének ellátása, 

b) az egyesület önálló és teljes körű képviselete, 

c) az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a küldöttközgyűlési és az elnökségi 

határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése, 

d) az egyesület képviselőjeként önálló aláírási jogkör gyakorlása, a bankszámla feletti 

rendelkezési jog gyakorlása a szakmai alelnökkel, vagy a 

kommunikációs és adminisztratív alelnökkel, vagy az elnökség 

erre elnökségi határozatban kijelölt tagjával együtt, 

e) a hírközlő szervek tájékoztatása az egyesület tevékenységéről, 

f)    az egyesület ügyviteli munkájának irányítása, 

g) az egyesületnél munkaviszony keretében történő foglalkoztatás esetén a munkáltatói 

jogok gyakorlása, 

h) az egyesület gazdálkodásának és vagyonkezelésének irányítása és ellenőrzése, 

i)    rendszeres kapcsolattartás az egyesület érdekképviseleti szerveivel, a 

szakosztályok vezetőivel, az egyesületet támogató jogi és magánszemélyekkel, 

j)    gondoskodik az egyesületi nyilvántartások vezetéséről a tagnyilvántartás 

kivételével. A vezető szervek döntéseivel kapcsolatos nyilvántartásoknak 

tartalmazniuk kell a döntés tartalmát, időpontját, hatályát, illetve a döntést 

támogatók és ellenzők arányát (ha lehetséges, akkor személyét is), 

k) gondoskodik, hogy a vezető szervek döntéseit írásban közöljék az érintettekkel, 

melyek átvételét alá kell íratni. Intézkedik arról, hogy a döntéseket az egyesület által 

használt létesítményekben jól látható helyen kirakják, és ezáltal mindenki számára 

hozzáférhető, olvasható legyen, 

l)    gondoskodik az egyesület szerződéseiben, szponzori szerződéseiben vállaltak 

teljesítéséről, 

m) kinevezi a szakosztály-vezetőket, 

n) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a 

küldöttközgyűlés vagy az elnökség kizárólagos hatáskörébe, 

o) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, 

illetőleg a küldöttközgyűlés vagy az elnökség az elnök hatáskörébe utal. 

 

(3)  Az ügyvezető elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén a szakmai alelnök 

helyettesíti. 

 

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

az ügyek meghatározott csoportjára nézve konkrét írásbeli meghatalmazással 
az elnökség más tagjára is átruházhatja. 

 



17. § / 1. 

 

A szakmai alelnök 

 

(1)  A szakmai alelnök az elnökkel kialakított munkamegosztás szerint vesz részt az 

egyesület irányításában. 

 

(2)  A szakmai alelnök feladata és hatásköre: 

a) az egyesület sportszakmai tevékenységének irányítása, felügyelete, e téren az 

egyesület önálló és teljes körű képviselete, 

b) az egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jog az ügyvezető elnökkel, vagy a 

kommunikációs és adminisztratív alelnökkel vagy az elnökség 

erre elnökségi határozatban kijelölt tagjával együtt, 

c) a szakosztályok és bizottságok tevékenységének figyelemmel kísérése, 

d) az ügyvezető elnök helyettesítése, 

e) döntési jogkör gyakorlása mindazokban a sportszakmai ügyekben, amelyek nem 

tartoznak a küldöttközgyűlés vagy az elnökség, illetőleg az ügyvezető elnök 

kizárólagos hatáskörébe, 

f)    mindazokban a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, 

illetőleg a küldöttközgyűlés vagy az elnökség az ügyvezető elnök hatáskörébe utal. 

 

17. § / 2. 

 

A kommunikációs és adminisztratív alelnök 

 

(1)  A kommunikációs és adminisztratív alelnök az elnökkel kialakított az alelnöki 

funkciót érintő munkamegosztás szerint vesz részt az egyesület irányításában. 

 

(2)  A kommunikációs és adminisztratív alelnök feladta és hatásköre: 

a) az egyesület kommunikációs és adminisztratív tevékenységének irányítása, 

felügyelete, az egyesület általános és teljes körű képviselete, 

b) a szakosztályok és bizottságok kommunikációs és adminisztratív 

tevékenységének figyelemmel kísérése, 

c) döntési jogkör gyakorlása mindazokban a kommunikációs és adminisztratív 

ügyekben, amelyek nem tartoznak a küldöttközgyűlés vagy az elnökség, 

illetőleg az ügyvezető elnök kizárólagos hatáskörébe, 

d) kommunikációs és adminisztratív kapcsolattartás a MOB, SOSZ, XIV. kerület 

Zugló Önkormányzatával, a pályázatokat kiíró Civil szervezetekkel és 

partnerekkel. 

 

18. § 

 

Felügyelő bizottság 

 

 

(1)  A küldöttközgyűlés az egyesület gazdálkodásának és működésének (és az ügyvezetés 

egyesület érdekeinek megóvása céljából történő) ellenőrzésére Felügyelő bizottságot 

választ. A Felügyelő bizottság létszáma három fő. A felügyelő bizottság tagjai a bizottság 



munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelő bizottság tagjai az egyesület 

más szerveitől, tevékenységük során nem utasíthatóak. 

A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak 

többsége jelen van, határozatait nyílt szavazással, egyszerű 

szótöbbséggel hozza. 
(2)  A Felügyelő bizottság tagja az egyesületben más tisztséget nem viselhet. A Felügyelő 

bizottságnak nem lehet tagja az egyesülettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyban álló, az egyesületben gazdasági feladatokat ellátó személy, aki az 

egyesület elnökségének tagjával, illetőleg az egyesületnél gazdasági feladatokat ellátó 

személlyel hozzátartozói kapcsolatban áll. A Felügyelő bizottság tagjai nem lehetnek 

egymásnak hozzátartozói. Nem lehet a Felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, aki az egyesület 

cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem 

pénzbeli szolgáltatásokat, illetve az egyesület által a tagjának – tagsági jogviszony alapján – 

nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást, illetőleg e személyek 

hozzátartozója. 

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 (elnökségi tagokra) vonatkozó 

az alapszabály 14.§ (3) bekezdésében meghatározott kizáró ok áll 

fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy 

vezető tisztségviselője (elnökségi tagja).  
 

(3)  A Felügyelő bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja. 

 

(4)  A Felügyelő bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről az egyesület 

elnökségét tájékoztatja. 

 

(5)A Felügyelő bizottság feladata az Egyesület szerveinek, valamint a 

jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok 

végrehajtásának, betartásának, az alapszabály szerinti 

működésnek az és az egyesület gazdálkodásának ellenőrzése, így 

különösen: 

a) az egyesület pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata, 

b) az egyesület gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások 

betartásának ellenőrzése, 

c) a tagdíjak befizetésének ellenőrzése, 

d) az éves mérleg (zárszámadás) felülvizsgálata, 

e) a gazdálkodás célszerűségek, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és 

kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata, 

f)    a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése, 

g) A szövetségi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének 

ellenőrzése, 

h)  az Egyesület jogszabályoknak megfelelő szervezeti 

működésének ellenőrzése, 



 

A Felügyelő Bizottság köteles a Küldöttközgyűlés elé kerülő 

előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját 

a Küldöttközgyűlésén ismertetni. 

 
(5)  A Felügyelő bizottság tagjai feladataik ellátása során, jogosultak az egyesület 

gazdálkodásával és működésével kapcsolatos bármely iratba betekinteni, az egyesület 

tisztviselőitől, munkavállalóitól tájékoztatást kérni, az Egyesület fizetési 

számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint 

szerződéseit megvizsgálni és szakértővel megvizsgáltatni, a 

tisztségviselők és munkavállalók kötelesek a tájékoztatást megadni. 

(6) Az ellenőrzések megkezdésétől a Felügyelő bizottság elnöke tájékoztatni köteles az 

egyesület ügyvezető elnökét. Az ellenőrzés során a Felügyelő bizottság a pénzügyi-gazdasági, 

illetőleg a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el. 

 

(7)  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 megszüntetésére is fel kell hívni a figyelmet. 

 

(8)  A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő 

elteltétől számított 30 napon belül a Felügyelő bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi. 

 

(9) 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 küldöttközgyűlés összehívását. A 

Felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak 

összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: 

a) a egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az egyesület érdekeit 

egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv 

döntését teszi szükségessé, 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel. 

 

(10)  Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő bizottság indítványára 30 napon 

belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a 

Felügyelő bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása 

érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, a Felügyelő bizottság köteles haladéktalanul 

értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

  

(11)  A Felügyelő bizottság tevékenységéről az egyesület küldöttközgyűlésének köteles 

beszámolni. 

 

(12)  A Felügyelő bizottság eljárására a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi 

CLVI. Törvény 11. § (1)-(5)  civil Tv. 41. §-ának (1)-(5) bekezdéseit, működésére a jelen 

fejezetben nem szabályozott kérdésekben az elnökség működésére vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni. azzal az eltéréssel, hogy a Felügyelő bizottság határozatait 



legalább két „igen” szavazattal hozza, az elnökség működésére 

vonatkozó 15. § (6) bekezdésének szavazategyenlőségre vonatkozó 

rendelkezése a Felügyelő bizottságnál nem alkalmazható. 

 

(13) A Felügyelő Bizottsági tagok az ellenőrzési 

kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő 

teljesítésével az Egyesületnek okozott károkért a 

szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai 

szerint felelnek az Egyesülettel szemben. 

 
 

A bizottságok 

 

19. § 

 

(1)  Az egyesület elnöksége egyes feladatok ellátására állandó és ideiglenes bizottságokat 

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

időtartamára választja. 

 

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

esetben írásban kell meghatározni. 

 

A szakosztályok 

 

20. § 
 
 

(1)  Az elnökség az egyesület által működtetett sportágakban szakosztályokat hoz létre. 

Az Egyesület fő célkitűzéseit és feladatait elsődlegesen 

szakosztályain keresztül valósítja meg. 
(2)  A szakosztály tevékenységét az elnökség által megbízott szakosztályvezető irányítja az 

egyesült szabályzatai, a küldöttközgyűlés és az elnökség határozatai alapján. 

A szakosztályok felügyeletét az Elnökség, az ügyvezető elnök és az 

elnökhelyettesek látják el. 

A szakosztályok szponzorok nevét, toldalékolt nevet, csak 

sporttevékenységükkel összefüggésben, így különösen 

versenyeken, bajnokságokban való részvétel keretében, valamint 

az azokhoz kapcsolódó média-megjelenések során használhatnak. 

A hivatalos eljárásokban csak az Egyesület bejegyzett elnevezését 

használhatják. 



 

(3)  A szakosztály feladata: 

a) a egyesület céljai megvalósításának elősegítése, 

b) a sportághoz tartozó sportklubtagok foglalkoztatásának megszervezése, a versenyeken, 

sporteseményeken való részvétel megszervezése, tevékenységük fejlesztése, versenyek, 

sportesemények lebonyolítása, 

c) a sportág utánpótlás-nevelésének megszervezése, az oktatások megszervezése, 

d) közreműködés az ifjúsági és lakossági szabadidősporttal összefüggő klubfeladatok 

meghatározásában és ellátásában, 

e) az elnökség megbízása alapján az egyesület képviselete az 

országos sportági szakszövetségekben, illetőleg azok területi 

szervezeteiben, 

f)    az elnökség által meghatározott keretek között gazdasági feladatok ellátása, gazdálkodás a 

szakosztályra bízott egyesületi vagyonnal, 

g) Az Egyesület szabályzatai által a hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása. 

 

(4)  A szakosztályvezető köteles az ügyvezető elnököt a szakosztály tevékenységéről 

folyamatosan tájékoztatni, és az elnökségnek évente beszámolni.  

(5) A szakosztály szervezete: 

a) Szakosztály értekezlet  

b) Szakosztály vezetőség 

c) Szakosztály vezető 

(6) A szakosztály legfőbb szerve a szakosztály értekezlet.  

(7) A szakosztály értekezlet a szakosztálynál nyilvántartott 

rendes egyesületi tagjai közül a 12.§ (1) bekezdésben 

meghatározott számú küldöttet választ az Egyesület 

küldöttközgyűlésébe. 

(8) A szakosztály értekezletet évente legalább egyszer – lehetőleg 

az egyesületi Küldöttközgyűlést legalább 45 nappal 

megelőzően – kell tartani. Kötelező ezen felül szakosztályi 

küldött értekezletet összehívni: 

a) Tisztújító egyesületi Küldöttközgyűlés előtt a fenti 

határidőben, 

b) a Felügyelő Bizottság felhívására, 

c) az Egyesület Elnöksége felhívására, 



d) a szakosztály Vezetőség felhívására, valamint 

e) adott Szakosztály egyesületi tagjai legalább 1/3-ának 

kezdeményezése esetén. 

A c)-e) pontok esetében a szakosztály értekezlet 

összehívásának okát és célját is meg kell jelölni, ellenkező 

esetben annak összehívása nem kötelező. 

A szakosztály értekezletre vonatkozó részletes szabályokra a 

Küldöttközgyűlésre meghatározott rendelkezéseket kell 

értelemszerűen alkalmazni. 

 

(9) Szakosztály értekezlet feladat és hatásköre: 

a) A szakosztály szervezeti és működési szabályainak, 

valamint egyéb szabályzatainak megalkotása,  

b) A szakosztály vezetőség két szakosztályvezetőn kívüli 

tagjának megválasztása, felmentése és visszahívása. A 

vezetőségi tagok megválasztására az Alapszabály 

egyesületi Elnöksége tagjainak megválasztására 

vonatkozó szabályai az értelemszerűen irányadók. 

c) A szakosztály középtávú sportpolitikai célkitűzéseinek, 

szakmai programjának, éves munkaprogramjának 

elfogadása. A Szakosztály vezetőség beszámoltatása a 

szakosztály éves sportszakmai, gazdasági, pénzügyi és 

egyéb tevékenységéről. 

d) Javaslattétel az Egyesület Küldöttközgyűlése, valamint az 

Egyesület Elnöksége felé a szakosztály működésének 

szüneteltetésére, megszüntetésére, működésének újbóli 

engedélyezésére, vagy más szakosztállyal való 

egyesülésére.   



 

(10) Szakosztály vezetőség: 

a) A Szakosztály vezetőség a szakosztály irányító szerve, 

mely irányítja szakosztály működését. 

b) A Szakosztály vezetőség szükség szerint, de legalább 

negyedévenként ülésezik. Vezetőségi ülést kell összehívni 

a szakosztály szabályzatában meghatározott esetekben, 

valamint a szakosztály tagjai legalább 1/3-ának 

kezdeményezésére, amennyiben az ülés okát és célját 

megjelölik. 

c) A Szakosztály vezetőség szervezeti és működési rendjét – 

az Egyesület Elnökségének jóváhagyását követően – maga 

állapítja meg. 

d) A Szakosztály vezetőség tagja az Egyesület elnöksége által 

megválasztott Szakosztályvezető és Szakosztály értekezlet 

által megválasztott további két vezetőségi tag.  

e) A Szakosztály Vezetőség feladat és hatásköre: 

 Javaslattétel az illetékes szerv felé a szakosztályon 

belül további sportágak működésének 

engedélyezésére. 

 A szakosztályon belül működő sportágak 

tevékenységének szervezése, a szakosztály sportolói 

felkészítésének, versenyeknek, mérkőzéseknek a 

szervezése, versenyeken, mérkőzéseken való részvétel 

elhatározása. 

 Véleményezési jogot gyakorol az Egyesülettel 

munkaviszonyban álló alkalmazottak munkáltatói 

kérdéseiben, valamint az Egyesület és a szakosztály 

működésével összefüggő bármely kérdésben. 

 A szakosztály sportszakmai és költségvetési tervének 

megvitatása, a jóváhagyott költségvetés 



végrehajtásának ellenőrzése, szükség esetén annak 

módosítására, átcsoportosítása javaslattétel. 

 Szakosztályi szintű vállalkozás engedélyezésének 

kezdeményezése az Egyesület Elnöksége felé. 

 Felelős a sportág utánpótlás neveléséért. 

 A Szakosztály egyes feladatainak eredményesebb 

ellátása érdekében állandó, vagy ideiglenes 

bizottságokat alakíthat, működtethet. 

 Javaslattétel az egyesületi tagsági díj, a pártoló 

tagsági hozzájárulás összegének meghatározására. 

 Beszámoltatja a vezető edzőt, szakágvezetőket, 

edzőket. 
 

(13) Szakosztály vezető: 

a) A Szakosztály vezető a szakosztály Egyesületi Elnökség 

által erre megválasztott tisztségviselője, szervezi és 

irányítja a szakosztály Vezetőség tevékenységét. 

b) A Szakosztály vezető feladat- és hatásköre: 

 Vezeti a szakosztály értekezleti ülést és a szakosztály 

és a vezetőség üléseit. 

 A szakosztályvezető az elnökség, vagy az általános 

képviseleti joggal rendelkező tisztségviselők írásos 

meghatalmazása alapján jogosult az Egyesületet 

képviselni az országos sportági szakszövetségekben, 

illetőleg azok területi szervezeteiben. 

 Ellátja mindazokat a feladatokat, melyeket az 

Egyesület Küldöttközgyűlése, az Elnökség, a 

szakosztály vezetőség vagy egyéb szabályzatok a 

hatáskörébe utalnak. 

 Egy személyben látja el a szakosztály operatív 

tevékenységének irányítását. 

 Vezeti a szakosztályi tagnyilvántartást és az 

eredmény-nyilvántartást. 



 Ellenőrzi és felügyeli a szakosztálya által használt 

létesítmény rendeltetésszerű üzemeltetését, 

használatát. 

 Felelős az általa vezetett szakosztály által használt 

létesítményben folyó sporttevékenységekért. 

 Elkészíti a szakosztály gazdasági, pénzügyi szakmai 

terveit, beszámolóit. 

 Felelős a szakosztály rendezvényeinek előkészítéséért, 

megrendezéséért, lebonyolításáért. 

 Gondoskodik a tagdíj, és a hatáskörébe tartozó 

pártoló tagsági hozzájárulás összegének beszedéséről 

és az Egyesület pénztárába történő befizetéséről. 

 

(14) A Szakosztályok működésére eljárására a jelen 

Alapszabályokban nem szabályozott kérésekben az elnökség 

működésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően 

alkalmazni. 
 

 

 

Egyéb szervek 

 

21. § 

 

(1)  Az egyesületelnöksége sportcsoportokat alakíthat, sportiskolát szervezhet, gyermek-, 

serdülő-, ifjúsági és felnőtt testnevelési és sportfoglalkozási formákat alakíthat ki. 

 

(2)  Az elnökség az egyesület működésével kapcsolatos operatív feladatok és az 

ügyintézés ellátására apparátust hozhat létre. 

 

VI. 

 

AZ EGYESÜLET BEVÉTELEI ÉS GAZDÁLKODÁSA 

 

22. § 

 

(1)  Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. 

 

(2)  Az egyesület működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze: 

az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú célra vagy 

működési költségeinek fedezésére kapott támogatás, illetőleg adomány, 

a) jelen Alapszabály 1. számú mellékletében meghatározott tagsági díjak, 



b) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó 

bevétel, 

c) az egyéb célszerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül 

kapcsolódó bevétel, 

d) az egyesület eszközeinek befektetéseiből származó bevétel más szervezettől, illetve 

magánszemélytől kapott adomány, 

e)    egyéb jogszabályokban meghatározott bevétel, 

f) a gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó 

bevétel, 

g)  a költségvetési támogatás: 

ga) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; 

gb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, 

a költségvetésből juttatott támogatás; 

gc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől 

származó támogatás; 

gd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 

szerint kiutalt összege; 

h) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés 

ellenértékeként szerzett bevétel; 

i) az a)-j) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel 

 

 

(3)  Az egyesület költségei (ráfordításai, kiadásai): 

a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek, 

b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek, 

c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek, 

d) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett 

költségek, amelyeket bevételarányosan kell megosztani. 

a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; 

b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül 

kapcsolódó költségek; 

c) az egyesület szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az 

adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a 

több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök 

értékcsökkenési leírása; 

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

(4)  Az egyesület kizárólag közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat nem 

veszélyeztetve végezhet vállalkozási tevékenységet. Az egyesület váltót, illetve más, 

hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve vállalkozásának fejlesztéséhez 

a közhasznú tevékenységet veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, valamint az 

államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére 

nem használhatja fel. Az egyesület a cél szerinti (közhasznú) tevékenységből és a 

vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell 

nyilvántartani. 

 

(5)  Az egyesület költségvetésében előirányzott összegek rendeltetésszerű és a 

mindenkori pénzügyi előírásoknak megfelelő felhasználásáért az ügyvezető elnök a felelős. 

 



(6)  Az egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával 

felel. Az egyesület tagjai az egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjon túlmenően – saját 

vagyonukkal nem felelnek. Az egyesület gazdálkodása eredményét nem oszthatja fel, azt az 

Alapszabályában meghatározott közhasznú tevékenységére fordíthatja. 

 

(7)  Az egyesület befektetési tevékenységet a közgyűlés által elfogadott befektetési 

szabályzat alapján folytathat. Az egyesület befektetési tevékenységet nem folytat. 

 

(8) Az egyesület - az állami sportcélú támogatásokról szóló miniszteri rendeletben 

meghatározott feltételek teljesülése esetén - közvetlenül is részesíthető állami 

támogatásban. A sportszakmai szempontból kiemelt, utánpótlás-nevelési, 

illetve felnőtt korosztályok felkészítését több sportágban egyaránt végző - az 

állami sportcélú támogatásokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott 

feltételeknek megfelelő - sportegyesülettel kiemelt sportegyesületként a MOB 

olimpiai, paralimpiai, siketlimpiai ciklusokra szóló együttműködési 

megállapodást köthet. 

 

(9) Az egyesület bevételeit a civil Tv. 19. § (1) bekezdés 

szerinti részletezésben, költségeit ráfordításait (kiadásait) a 

19. § (2) bekezdés szerinti részletezésben elkülönítetten, a 

számviteli előírások szerint tartja nyilván. Az egyesület a civil 

tv. 19. § (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti költségeit, 

ráfordításait (kiadásait) alapcél szerinti (közhasznú) 

tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység között, az 

előzőekben felsorolt tevékenységek árbevételének 

(bevételének) arányában kell évente megosztani. Az egyesület 

a gazdasági-vállalkozási tevékenységgel összefüggő 

immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenési 

leírását társasági adó alapjának meghatározásakor a 

társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 

veheti figyelembe. 

Az Egyesület az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenysége 

költségei, ráfordításai ellentételezésére kapott támogatásokról 

olyan elkülönített számviteli nyilvántartást vezet, amelynek 

alapján támogatásonként megállapítható és ellenőrizhető a kapott 

támogatás felhasználása. A gazdasági-vállalkozási tevékenységet is 

folytató Egyesület azokat a költségeket, ráfordításokat, amelyek 

sem az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységéhez, sem a 

gazdasági-vállalkozási tevékenységéhez nem rendelhetők 

közvetlenül hozzá, a bevételek (ide nem értve az ilyen költséget, 

ráfordítást ellentételező bevételt) összege arányában osztja meg a 

két tevékenység között. Ilyen költségnek, ráfordításnak minősül 



különösen az Egyesület vezető tisztségviselőjét megillető 

tiszteletdíj és más juttatás, valamint az azokhoz kapcsolódó 

közteher (kivéve, ha a vezető tisztségviselők közötti 

munkamegosztás alapján egyértelműen megállapítható, hogy ezek 

a költségek, ráfordítások mely tevékenységhez kapcsolódnak), 

továbbá a székhely fenntartásával, a nem kizárólag meghatározott 

tevékenységhez kapcsolódóan fenntartott pénzforgalmi számla 

vezetésével kapcsolatban felmerült költség, ráfordítás. Az 

Egyesület az ilyen költséget, ráfordítást ellentételező bevételt (így 

különösen az ilyen költség, ráfordítás fedezetére kapott 

támogatást és a fedezetére képzett céltartalék feloldott összegét) az 

alapjául szolgáló költségeknek, ráfordításoknak megfelelően 

osztja meg az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenysége és 

gazdasági-vállalkozási tevékenysége bevételei között. 
 

 

(10) Az egyesület a tevékenységi célja szerinti gazdálkodását, valamint 

gazdálkodási-vállalkozási tevékenységét az ebből származó eredmény 

megállapítását a civil szervezetek, illetve közhasznú szervezetek gazdálkodási 

tevékenységéről, valamint számviteli kötelezettségeiről szóló hatályos 

jogszabályok alapján végzi. 

(11) Az egyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint 

sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve az 

egyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő 

tevékenységként folytat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése 

– ebben az esetben - az egyesület alaptevékenységének minősül 

(12) Az egyesület a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e 

személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet 

ő szolgáltatások illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján 

nyújtott, alapszabálynak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti 

juttatásban nem részesítheti . 

(13) Az egyesület bármely cél szerinti juttatását az alapszabályban 

meghatározottak szerint (amennyiben a közgyűlés, vagy az elnökség így dönt) 

pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem tartalmazhat 

olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével– 

megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt 

pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 

(14) Az egyesület köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg 

közhasznúsági mellékletet készíteni, melynek tartalmát az alapszabály a 

fentiekben a 15. §. (2) bekezdésében határozza meg. A közhasznúsági 



mellékletet az egyesület a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni, 

illetve közzétenni.  

 

 

 

VIII. 

 

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 

 

23. § 

 

(1)  Az egyesület megszűnik: 

a) ha megszűnését, illetőleg feloszlását a küldöttközgyűlés 

kétharmados szótöbbséggel kimondta, 

b) ha más egyesülettel vagy társadalmi szervvel való egyesülését, vagy 

szétválását a küldöttközgyűlés kétharmados szótöbbséggel 

kimondta, 

c) továbbá, ha a bíróság az egyesületet feloszlatja, megszünteti 

vagy a megszűnését megállapítja, 

d) törvényben megállapított további esetekben. 
 

-megszűnésének a küldöttközgyűlés által történt 

kimondásával, 

-más egyesülettel való egyesülésével, 

- ha az arra jogosult szerv megszünteti, 

- ha 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 bírósági feloszlatása esetén, sportegyesületi 

státuszára tekintettel 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. Az egyesületnek a 



bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a 

MOB 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. 

 

 (3) A jogutód nélkül megszűnt egyesület tagjai a felosztott 

vagyonból való részesedésük mértékéig kötelesek helytállni a 

megszűnt egyesület ki nem elégített tartozásaiért. 

 

(4) Az egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak 

egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét. 

 

 

 

 Ha az egyesület feloszlatását, illetőleg megszűnését a bíróság mondta ki, csak kiegészítő 

tevékenység keretében szerezheti meg sportlétesítmény tulajdonjogát, használhat, illetve 

működtethet sportlétesítményt, folytathat sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi 

tevékenységet vagy hasznosíthatja az ezzel kapcsolatos vagyoni értékű jogokat, illetve 

végezhet sporttal össze nem függő tevékenységet.  

(5)Az egyesület megszűnése vonatkozásában alkalmazni kell a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 

XIV. fejezetében 3: 48 §-ban és  a Második rész IX. cím, egyesület megszűnésére 

vonatkozó 3:83-3:86. §-ainak rendelkezéseit, és  a civil szervezetek csődeljárására, 

felszámolására, végelszámolására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. 

 

(2) (6) Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre az egyesülési jogról 

szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései és a Polgári Törvénykönyv az egyesületekről szóló 

rendelkezései, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 

2011 évi CLXXV. törvény, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény jogi 

személyekre és egyesületekre vonatkozó szabályai (a továbbiakban: civil tv., illetve 

Ptk.),előírásai az irányadók, továbbá gazdálkodására a társadalmi civil szervezetek 

gazdálkodásáról szóló hatályos jogszabályokat kell alkalmazni. 

 

IX. 

 



ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

24. § 

 

(1)  Az elnökség gondoskodik a testületi szervek határozatainak összegyűjtéséről a 

Határozatok Tárában.  

(2) A Határozatok Tárából kiolvashatónak kell lennie a döntések tartalmának, hatályának 

és meghozataluk időpontjának, illetőleg a határozat meghozatalát támogatók és ellenzők 

számarányának (lehetőség szerint személyének is).  

(3)  Az elnökség a testületi szervek határozatait az egyesület székhelyén lévő 

hirdetőtáblán történő elhelyezés útján hozza nyilvánosságra. A Küldöttközgyűlés és az 

elnökség határozatait meghozataluktól számított 30 napon belül írásban, vagy 

elektronikus úton  közölni kell az adott határozat alapján érintett személyekkel, illetve a 

meghozataluktól számított 45 napon belül a Küldöttközgyűlés és az elnökség 

határozatait közzé kell tenni az egyesület (3) bekezdésben meghatározott honlapján.  
 

(4)  Az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az egyesület székhelyén – 

előre egyeztetett időpontban – bárki betekinthet. A határozati nyilvántartás, a 

közhasznúsági melléklet és az egyesület működésével összefüggésben keletkezett 

bármely irat, valamint az  egyesület szolgáltatásainak igénybe vételi módozatairól szóló 

tájékoztató nyilvános, abba bármely érdeklődő az egyesület székhelyén – az ott 

meghirdetett időpontokban, egyeztetett formában – beletekinthet és azokból - saját 

költségére - másolatot kérhet. 
 

(5)  Az egyesület működésének rendjéről, valamint szolgáltatásai igénybevételének 

módjáról, illetve beszámolói közlési módjáról szórólapokon, plakátokon és az egyesület 

székhelyén lévő hirdetőtáblán történő elhelyezés útján tájékoztatja a nyilvánosságot. 

Az  egyesület működési rendje, szolgáltatásai igénybevételének módja, beszámolói 

közlésének módja nyilvános. Az egyesület, a működésének, a szolgáltatásainak 

igénybevételi módjának, valamint a beszámolói közlésének a nyilvánosságát oly módon  

is biztosítja, hogy mindezen információkat a honlapján nyilvánosságra hozza és 

biztosítja az ezen információkhoz való folyamatos hozzáférést. Az erre vonatkozó 

tájékoztatást és a sportegyesület közhasznú működésével keletkezett legfontosabb 

iratokat (közhasznúsági  melléklet, éves beszámoló, az egyesület szolgáltatásai 

igénybevételeinek lehetőségéről való tájékoztatás az egyesület elnöksége a közgyűlés 

általi elfogadást követően három éven át közzé teszi a www.ksi.hu c. honlapján. A 

határozati nyilvántartás és a közhasznúsági  melléklet teljes szövegét az Elnökség (a 

beszámoló tekintetében a tárgyévet követő június 30. napjáig)  a sportegyesület 

www.ksi.hu című saját honlapján nyilvánosságra hozza. 

25. § 

 



A Központi Sport- és Ifjúsági Sportegyesületet (KSI) 2001.  március 05-én az alábbi 

alapító tagok hozták létre: 

 

1. Hazsik Endre 1121 Bp., Ágnes u. 29/b 

2. dr. Szabó Tamás 1077 Bp., Dob u. 103. 

3. Schmidt Gábor 1141 Bp., Mogyoródi út 152. 

4. Lakatos Gyula 1213 Bp., Erdősor u. 138. 

5. Szekeres Sándor 1022 Bp., Alvinci u. 36. 

6. dr. Hetényi Antal Gábor 1125 Bp., Álom u 13. 

7. Simon Miklós 2120 Dunakeszi, Vajda J. u. 10. 

8. Koletics Miklós 1213 Bp., Csalitos út 26. 

9. Oláh Tamás 1138 Bp., Arasz u. 6. 

10. Somogyi Miklós 1106 Bp., Gitár u. 29. 

11. Dömötör Lászlóné 1146 Bp., Abonyi u. 4. 

12. Svasznek Jenő 1096 Bp., Haller u 68. 

13. Szombat Attila 1221 Bp., Leányka u. 28. 

14. Barna Gyula 1037 Bp., Testvérhegyi út 61. 

15. Takács Péter 1125 Bp., Diósárok u. 20/b 

16. Illésné Plichta Györgyi 1151 Bp., Szlacsányi út 104. 

17. Marácz Ernőné 1142 Bp., Csáktornya park 6. 

18. Kovács István 2120 Dunakeszi, Erkel F. u. 16. 

19. Matyi Mihályné 1094 Bp., Lilom u. 50. 

20. Huber Gábor 2092 Budakeszi, Rákóczi út 49. 

21 Dömötör Zoltán 2083 Solymár, Rózsika u. 22. 

22. Hazai György 1089 Bp., Delej u. 51. 

23. Mikó Károly 1145 Bp., Bánk Bán u. 9. I/7 

24 dr. Tim Gábor 2041 Budakalász, Jókai u. 97. 

25. Poldauf László 2621 Verőce, Aradi u. 18. 

26. Buri Gergely 1112 Bp., Háromszék u. 35. 

 

 

 

Jelen Alapszabályt az egyesület küldöttközgyűlése 2001. március 5. napján elfogadta és 2001. 

május 17. napján módosította, illetőleg 2014. május 22. napján, valamint 2014. október 30. 

napján, illetve 2016 február 8. napján újra módosította. 

 

Budapest, 2014. május  22. Budapest, 2014. október 30. 2016. február 8. 

 

   ………………………………. 

Hazsik Endre  

 ügyvezető  e l n ö k    

 

 

 

ZÁRADÉK 



 

 

Igazolom, hogy a 2011. évi CLXXXI. törvény 38.§. (2) bekezdésében előírtak alapján 

módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabály szövege megfelel a 

küldöttközgyűlés által elfogadott, az alapszabály módosítások alapján hatályos 

tartalmának. A módosított alapszabály a módosításokkal egységes szerkezetben került 

megjelenítésre. A megismételt eljárásban módosított rendelkezések nagyobb 16-os 

betűmérettel vastagított és aláhúzott, míg a törlendő rendelkezések vékonyított, dőlt és 

aláhúzott formában kerültek megjelenítésre. A korábban 2014-ben megtartott 

küldöttközgyűléseken módosított rendelkezések 12-es betűmérettel vastagított és 

aláhúzott formában, míg a törlendő rendelkezések 12-es betűmérettel dőlt és aláhúzott 

formában kerültek megjelenítésre a módosítás tervezetében. Az alapszabály 

felülvizsgálatára és új, egységes szerkezetben történő elfogadására a 2011. évi CLXXV. 

sz. törvény (civil törvény) elfogadása, a Ptk. jogi személyekre és egyesületekre vonatkozó 

szabályainak jelentős mértékű változása (új Ptk. hatályba lépése), valamint a sportról 

szóló 2004. évi I. törvény módosítása adott okot. 

Az alapszabály hatályos tartalmát a 2011. évi CLXXXI. törvény 38.§. (2) bekezdésében 

foglaltak alapján igazolom. 

------------------------------ 
Dr. Koszoru István ügyvéd 
Budapesten, 2016. február 08. napján 

 

 
Szerkesztettem és ellenjegyzem Budapesten 2016. február 08. napján dr. Koszoru István 

ügyvéd 



1. számú melléklet 

 

 

 

 

A Központi Sport- és Ifjúsági sportegyesület tagdíja 

 

 

a) rendes tagok havi díja: 300 Ft 

 

b) pártoló tagok legalább évi 10.000 Ft 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. sz. melléklet: 

A Központi Sport- és Ifjúsági Sportegyesület vezető tisztségviselői 

(elnökségi tagjai és felügyelő és számvizsgáló bizottsági tagjai) 2016. 

február 8. napján: 

elnök Hazsik Endre 1121 Bp., Ágnes u. 29/b 

elnök-hely. dr. Hetényi Antal Gábor 1125 Bp., Álom u 13. 

elnök-hely. Zsoldos Péter 2030 Érd, Alsóvölgyi út 57/a 

elnökségi tag Dr. Szabó Tamás 1114 Bb., Ulászló u. 25. V/2 

Asztalitenisz Lakatos Gyula 1213 Bp., Erdősor u. 138. 

Atlétika Kasperkiewicz Gábor 2131 Göd, Erdész u. 22/a 

Judo dr. Hetényi Antal Gábor 1125 Bp., Álom u 13. 

Jégkorong Balogh Tibor 1149 Bp., Egressy u. 162. 

Kajak-kenu Oláh Tamás 1188 Bp, Tölgy u 3. III/ 11 

Kajak-kenu Koletics Miklós 1213 Bp., Csalitos út 26. 

Kerékpár Somogyi Miklós 1143 Bp., Ilka u 17/b 

Kézilabda Szabóné Balogh Judit 6000 Kecskemét, Vajda j. u. 2. 

Ökölvívás Törteli Ferenc 1143 Bp., Ilka u 25-27. 

Öttusa Takács Péter 1125 Bp., Diósárok u. 20/b 

Öttusa Schumacher Ákos 1119 Bp., Fehérvári út 63. 

Sportlövő Pál-Plichta Györgyi 2093 Budajenő Szőlő u. 9. 

Férfi Torna Laufer Béla 1162 Bp., Viola u 40. 

Női Torna Kisiván István 1172 Bp., Petri u. 18. 

Vízilabda Dr. Szívós István 1052 Bp., Petőfi S. u. 2. 

FEB elnök Poldauf László 2621 Verőce, Aradi u. 18. 

FEB tag Lehmann László 2014 Csobánka, Kápola u. 2925/3 

hrsz. 

FEB tag Kis György 1173 Bp., Szürkebegy u. 71. 

 

Budapest, 2016. február 08. 

   ………………………………. 

Hazsik Endre  
 ügyvezető  e l n ö k   

 

 


