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Jelen alapszabály egységes szerkezetben tartalmazza 2017. március 
14.-én kelt alapszabályt a 2019. június 25.-én tartott közgyűlésen 

elfogadott alapszabály módosítással. 

Jelen alapszabály a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján az 
egyesület működését az alábbiak szerint szabályozza:  

I. Fejezet: Általános rendelkezések 
 

1. A sportegyesület neve:  Enying Városi Sportegyesület  

- Székhelye:   8130 Enying, Kossuth L. u. 26. 

- Működési terület:  Magyarország 

- A Egyesület jellege:  Sportegyesület 

- Az Egyesület önálló jogi személy. 

- Az Egyesületet az alapító tagok határozatlan időtartamra hozzák létre. 

2. Az Egyesület célja 
 
Az Egyesület célja a rendszeres sportolást – verseny- és tömegsportot – biztosító szakosztályok 
működtetése, versenyeztetés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak 
nevelése és a közösségi élet kibontakoztatása, a sportlétesítmények hasznosításának és 
kihasználásának biztosításával. 
 
Az egészséges életmód elterjesztése, népszerűsítése, mind a táplálkozás, mind az egészséges életvitel 
területén. 

A környezetvédelem iránt elkötelezett emberek összefogásának, tevékenységük elismertségének 
elősegítése oktatási, ismeretterjesztési és gyakorlati képzések által. Környezetvédelem iránti 
elkötelezettség iskoláskorban történő nevelésének elősegítése. Az egészséges, élhető környezetet 
népszerűsítő rendezvények szervezése, népszerűsítő kiadványok, informatikai oktatóprogramok 
készítése, kiadása, adatbázisok létrehozása, kezelése, és azok támogatása. 

A természet közeli turizmus népszerűsítése, a természetben való sportos, aktív túrázás népszerűsítése, 
a teljesítménytúrázók számának növelése, az ifjúsági és diák korosztályok számára túrázás 
megismertetése és megszerettetése. Természeti és környezeti értékek megismertetése, védelmük aktív 
elősegítése.  

A természetes, az élhető környezet védelme céljából, tekintettel az allergiás megbetegedések fokozatos 
növekedésére az allergén növények (elsősorban a Magyarországon nem őshonos parlagfű) 
élőhelyeinek feltérképezése, nyilvántartása. A parlagfűvel jelentősen szennyezett területek parlagfű 
mentesítése. 

Hasonló célú civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, vállalkozásokkal hazai és nemzetközi 
együttműködések kialakítása, meglévők ápolása. 



                                    
                            ........................................................ 

          Buza Krisztina   
                Elnök                                                        3 

A mozgássérült személyek társadalmi beilleszkedést segítő közösségi szolgáltatások nyújtása az 
életvitel, a sport, a szabadidősport, a versenysport és az egyéb szabadidős tevékenységek, a pihenés, a 
rekreáció, a fejlesztés, a képzés, a rehabilitációs célú foglalkoztatás területén. 
 

II. Fejezet: TAGSÁG 
 

I. Az Egyesületi tagság keletkezése és megszűnése 
 

1. Az Egyesületnek tagja lehet bármely természetes személy, valamint jogi személy, aki az 
Egyesület alapszabályát elfogadja, és a tagsági viszonyból származó kötelezettségeket vállalja, 
illetőleg az Egyesületet mind anyagilag, mind erkölcsileg támogatja. 

 
2. Tagsági kategóriák: 

- rendes tagok, 
- pártoló tagok, 
- tiszteletbeli tagok. 

 
3. A tagdíj mértékét a Küldöttközgyűlés évente köteles meghatározni. 

 
4. 14 év alatti személy az Egyesületbe tagként csak akkor vehető fel, ha a törvényes képviselője 

hozzájárul. 
 

5. Tiszteletbeli tagként felvehető az a személy, aki különleges és kiemelkedő tevékenységével 
támogatja az Egyesületet. 
 

6. Az Egyesületnek nem magyar állampolgár is tagja lehet, azonban az ügyintéző és képviseleti 
szervének 

a) magyar állampolgár; 
b) Magyarországon letelepedett, illetve magyarországi tartózkodási engedéllyel 

rendelkező nem magyar állampolgár lehet csak tagja. 
 

II. Rendes tagsági viszony keletkezése és megszűnése 
 

1. Az Egyesületbe való belépés, illetve kilépés önkéntes. 
 

2. Az Egyesületi rendes tagok felvétele az Elnökség hatáskörébe tartozik. Ez a jogkör a 
tiszteletbeli tagság kivételével a sportegyesület szakosztályainak vezetőségére átruházható.  
 

3. Egyesületi rendes tagság, a felvételi kérelemnek az egyesület Elnöksége, vagy átruházott 
hatáskör esetén, a szakosztály vezetőség által történt elfogadásával jön létre. Ezen döntés 
meghozatalára a 15 nap áll rendelkezésre. 
 

4. Amennyiben a rendes tag tagfelvételi kérelme elutasításra kerül, akkor feladóvevényes postai 
levél útján az Elnökség köteles értesíteni a jelöltet. Elutasítás esetén, az elutasító levél 
kézhezvételétől számított 8 napon belül a jelölt, a Küldöttgyűléshez fordulhat, amely a soron 
következő ülésén véglegesen dönt. 
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5. Az egyesületi rendes tagság 
- kilépéssel: Bármely tagnak írásban kell eljuttatnia kilépési szándékát az Elnökség 

valamely tagjához. A kilépési szándékot az Elnökség soros ülésén jelentik be, és a 
tagság ekkor szűnik meg. 

- kizárással: Az Elnökség határozattal kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, 
aki jogszabályt, jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a küldöttközgyűlés határozatát 
súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít. 
A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az Elnökség 
folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az Elnökség meghallgatásra hívja, azzal a 
figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása a 
határozathozatalt nem akadályozza. A meghallgatáson biztosítani kell számára a 
védekezési lehetőséget. A meghallgatáson a tag képviselővel is képviseltetheti magát. 
A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az 
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, 
továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az Elnökség a kizárásról szóló 
határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 
8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal. 

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől 
számított 15 napon belül az egyesület küldöttközgyűléséhez fellebbezéssel élhet. 
Fellebbezés esetén az elnökség legkésőbb 30 napon belüli időpontra összehívja a 
rendkívüli küldöttközgyűlést a fellebbezés tárgyában, ahol nyílt szavazással, egyszerű 
szótöbbséggel dönt. A küldöttközgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban 
kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal. 
 

- törlés útján: Természetes személyek halálával, szervezetek esetében pedig a jogutód 
nélküli megszűnéssel az egyesületi tagság szintén megszűnik. Törölni kell azt a tagot, 
aki a tagdíjat 3 hónapja, a tagság megszűnésére történő figyelmeztetést magában 
foglaló, írásbeli felszólítás ellenére nem fizette be, a szervezet tevékenységében nem 
vesz részt, testületeivel (írásbeli megkeresés ellenére) nem tart kapcsolatot. A törlésről 
az Elnökség jogosult határozni. Törlés esetén a kizárásra vonatkozó garanciális 
szabályokat kell alkalmazni a döntés, értesítés, fellebbezés, Küldöttközgyűlési döntés 
vonatkozásában. 

 
III. A rendes tagok jogai és kötelezettségei 

 
1. Az Egyesület rendes tagja: 
- részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, 
- választhat és választható az Egyesület tisztségeire, 
- köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek. 

 
2. Köteles az alapszabályt betartani, az egyesületi vezető szervek határozatait végrehajtani. 

 
3. Köteles a tagsági díjat fizetni, az Egyesület vagyonát megőrizni. 

 

4. Köteles sportszerű magatartást tanúsítani. 
 

5. Versenyszerűen sportoló tag esetében a hazai és nemzetközi versenyekre lelkiismeretesen 
felkészülni, a legjobb tudása szerint szerepelni. 
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IV. Pártoló és tiszteletbeli tagok 

 
1. A szervezet pártoló tagsága önkéntesen keletkezik az Elnökséghez beadott írásbeli 

jelentkezéssel. A pártoló tagsági díj összegének minimumát az Elnökség határozza meg, és 
dönt a pártoló tag jelentkezésének elfogadásáról. A szervezet életében hosszú időn át és 
eredményesen részt vett tagok, illetve a szervezetet támogató külső személyek számára, a 
Küldöttközgyűlés adományozhatja a „tiszteletbeli tag” címet, az Elnökség javaslata alapján. A 
tiszteletbeli tagok tagsági díjat nem fizetnek. A pártoló és tiszteletbeli tagokat az Elnökség 
tájékoztatja a szervezet életéről, véleményezhetik a szervezet munkáját, szavazati joggal 
azonban nem rendelkeznek, és nem választhatók a szervezet tisztségeire és testületeibe. 
Pártoló és tiszteletbeli tagok nem magyar állampolgárok is lehetnek. 
 

2. A pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. A pártoló 
és a tiszteletbeli tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető 
tisztségviselővé nem választható. 

 
V. A pártoló és tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei 

 
1. Részt vehet – jogi személy a képviselője útján – az Egyesület Küldöttközgyűlésén 

tanácskozási joggal. 
 

2. Javaslatokat, észrevételeket tehet az Egyesület működésével kapcsolatban. 
 

3. Külön megállapodás alapján anyagi hozzájárulástól függően részesülhet az Egyesület által 
nyújtott kedvezményekben, használhatja a sportlétesítményeket, sportfelszereléseket, 
igényelheti az Egyesület szakembereinek segítségét. 
 

III. Fejezet: AZ EGYESÜLET SZERVEZETE 

1. Az Egyesület legfőbb szerve a Küldöttközgyűlés. 
 

2. Az Egyesület ügyintéző szerve az Egyesület Elnöksége. 
 

3. Az Egyesület ellenőrző szerve a Felügyelőbizottság 
 
 

IV. Fejezet: A KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS 

A szervezet legfőbb szerve a Küldöttközgyűlés, amely a tagok összességéből áll. 
 

1. A Küldöttközgyűlésben a küldötteket a szakosztályoknál választják meg tagjaik közül. 
Szakosztályonként 5 tag után delegálható egy küldött. A küldöttek megválasztása a 
szakosztály gyűléseken történik 5 éves időszakra. A Szakosztály vezető ismerteti a 
taglétszámot és tájékoztatja a tagságot, hogy mennyi küldöttel képviseltethetik magukat a 
Küldöttközgyűlésen. Ezt követően bármely tag küldöttet javasolhat, aki ha elfogadja a jelölést, 
felkerül a jelöltek névsorába. A szavazás kislistás szavazással történik, ahol a szakosztályhoz 
tartozó egyesületi tagok annyi személyre adhatnak le szavazatot, ahány küldöttel képviseltetik 
magukat a küldöttközgyűlésben. A legtöbb szavazatot kapott tagokat kell küldöttnek tekinteni. 
Szavazategyenlőség esetén a tagság megismételt szavazásban kizárólag a 
szavazategyenlőségben részes személyekről dönt.  
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2. A Küldöttközgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni, az 
ülés nyilvános. A Küldöttközgyűlést meghívó útján kell összehívni, amelyet a 
Küldöttközgyűlést megelőző 8 nappal kell elküldeni a tagok részére. 
 

3. A meghívónak tartalmaznia kell 
- az Egyesület nevét és székhelyét. 
- az ülés idejének és helyszínének megjelölését. 
- az ülés napirendjét. 
- a megismételt Küldöttközgyűlés helyét és idejét. 
 

4. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra 
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 
 

5. Az Egyesület az ülését főszabály szerint a székhelyén tartja, ettől eltérő helyszínhez a 
Küldöttközgyűlés beleegyezése szükséges. 
 

6. Ha a Küldöttközgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha 
az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés 
megtartásához. 
 

7. A Küldöttközgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható 
határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő 
kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 
  

8. A Küldöttközgyűlést az elnök hívja össze és vezeti. 
 

9. A Küldöttközgyűlést össze kell hívni: 
- ha tagjainak 1/3-a írásban az egyesület elnökétől kéri, illetve az Felügyelőbizottság 
szükségesnek tartja. 

 - az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 
 - az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor 

 teljesíteni;  
- az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

-  

10. Ha a Küldöttközgyűlés a fentiek alapján nem határozatképes, akkor megismételt 
Küldöttközgyűlést kell tartani. A megismételt Küldöttközgyűlés a jelenlévők számától 
függetlenül határozatképes, az eredeti meghívóban szereplő napirendi kérdések 
vonatkozásában. Megismételt Küldöttközgyűlés három napnál közelebbi és tizenöt napnál 
távolabbi időpontban megtartani nem lehet.  

11. A Küldöttközgyűlés hatásköre: 
 

a. Megalkotja, módosítja az alapszabályt; 
b. Megválasztja a tisztségviselőket, dönt az Felügyelőbizottság összetételéről és 

elnökének személyéről, visszahívása és díjazásának megállapítása; 
c. Ellenőrzi az elnökség tevékenységét, tagjait beszámoltatja; 
d. Elbírálja az elnökség döntései ellen benyújtott kérelmeket; 
e. Megsemmisíti az elnökség jogszabálysértő, vagy alapszabályba ütköző határozatait;  
f. az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 
g. Az éves költségvetés elfogadása; 
h. Az éves beszámoló - ezen belül az elnökség az egyesület vagyoni helyzetéről szóló 

jelentésének - elfogadása; 
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i. Az elnök feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha az Elnök az egyesülettel 
munkaviszonyban áll; 

j. Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, 
tisztségviselőjével, az ellenőrzőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; 

k. Az jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a tisztségviselők vagy más egyesületi szervek 
tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 

l. Az ellenőrző bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk 
megállapítása, amennyiben választanak; 

m. A választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, 
amennyiben választanak;  

n. A végelszámoló kijelölése a jogutód nélküli megszűnés esetén. 
o. Rendelkezik minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály, vagy alapszabály a 

Küldöttközgyűlés hatáskörébe utal; 
 

12.  A döntéshozó szerv ülése akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét 
képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál 
vizsgálni kell. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat 
meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

 
13. A Küldöttközgyűlés határozatait általában egyszerű többséggel  hozza. 

14. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 
másfajta előnyben részesít; 
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy 
alapítója; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 
vagy 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 
15. Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel 

hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület 
megszűnéséről szóló Küldöttközgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok 
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

 
16. A Küldöttközgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza, de megszavazhatja a titkosan történő 

döntéshozatalt is a jogszabályban meghatározott esetekben. 
 

17. Titkos szavazás esetén az elnök jelölése alapján szavazatszámláló bizottságot kell létrehozni. 
 

18. A Küldöttközgyűlésen jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza: 
a. a Küldöttközgyűlés helyét, idejét 
b. napirendi pontokat 
c. a megjelent tagok nevét 
d. a Küldöttközgyűlés eseményeit 
e. a Küldöttközgyűlés határozatait 
f. döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható 

 
19. A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. A jegyzőkönyvvezető 

személyéről az elnök előterjesztése alapján a Küldöttközgyűlés dönt. 
 



                                    
                            ........................................................ 

          Buza Krisztina   
                Elnök                                                        8 

20. A küldött közgyűlési határozatokat a levezető Elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az 
érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is 
közli a határozatnak a székhelyen működő faliújságon történő közzétételével egyidejűleg. 

 

V. FEJEZET: AZ ELNÖKSÉG 

I. Az Egyesület ügyintéző szerve az Elnökség, mely az elnökből és 7 tagból álló testület. 
1. Az Elnökség: 
- az Egyesület elnöke: 

 
Név: Buza Krisztina (elnök) 
Lakcím: 8130 Enying, Madarász Viktor utca 15. 
Anyja neve: Weiler Mária 

 
- az Elnökség tagjai: 

 
Név: Töttösi Tibor (karate szakosztály vezető) 
Lakcím: 8130 Enying, László Király u. 5. 
Anyja neve: Lunk Mária 
Születési idő: 1956.08.27. 

Név: Nagy József Ödön (természetjáró szakosztály vezető) 
Lakcím: 8130 Enying, Kinizsi 19. 
Anyja neve: Nagy Iványi Etelka 
 
Név: Mohai Norbert (labdarúgó szakosztály vezető) 
Lakcím: 8130 Enying, Batthyány utca 7. 
Anyja neve: Szabó Éva 
 

Név: Mátyás Gábor (bírkózó szakosztály vezető) 
Lakcím: 8131 Balatonbozsok, Gárdonyi Géza 29. 
Anyja neve: Komóczi Erzsébet 
Születési idő: 1970.07.01. 

Név: Gebula Béla Ákos (asztali tenisz szakosztály vezető) 
Lakcím: 8130 Enying, Ságvári u. 4/1. 
Anyja neve: Fiorucz Julianna 
 

- Gazdasági felelős: 
 

Név: Deák Jánosné, szül:Hegedüs Mária Amália 
Lakcím: 8130 Enying, Kossuth Lajos u. 61. 
Anyja neve: Lendvai Mária 

 
2. Az Egyesület elnökének és az elnökség tagjainak a megbízatása 5 éves időtartamra szól. 

 
3. Az Egyesület elnökének és az Elnökség tagjainak megválasztása külön szavazással történik. 

 
4. Ha az Egyesület elnökének megválasztásakor több jelölt van és, azok közül egyik jelölt sem 

kapta meg a jelenlévő szavazásra jogosult tagok támogatásának több mint felét, úgy újabb 
választási fordulót kell tartani, amelyben a két legtöbb szavazatot kapott jelölt vehet csak 
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részt. Újabb választási fordulóban az a jelölt tekintendő megválasztottnak, aki a több 
szavazatot kapta. 
 

5. Az elnökség tagjainak megválasztására jelölés alapján kerül sor. A szavazólistára való 
felkerülés feltétele a küldöttgyűlés bármely öt tagjának, vagy az Elnökség által felkért, és a 
Küldöttközgyűlés által nyílt szavazással jóváhagyott két tagú Jelölő Bizottság javaslata. 
 

6. A jelölő bizottság feladata, hogy a jelöltről való szavazást megelőzően a nyilatkoztassa a 
jelöltet a jelölés elfogadásáról. 
 

7. A listára az Egyesület 18. életévet betöltött tagjai közül bárki felkerülhet. 
 

8. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól 
jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás 
hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője 
nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
 

10. Az Elnökség az Egyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, 
kivéve azokat az ügyeket, amelyeket az alapszabály a Küldöttközgyűlés kizárólagos 
hatáskörébe utal, vagy amelyeket a Küldöttközgyűlés saját, vagy az Egyesület más szervének 
hatáskörébe von, illetve utal. 

 
11. Az Elnökség szükség szerint, de legalább évente ülésezik. 

 

12. Az Elnökség feladata és hatásköre: 
- a Küldöttközgyűlés összehívása, 
- fegyelmi jogkör gyakorlása első fokon, miszerint határoz a tag kizárásáról, valamint a 

tagsági viszony törléséről. A Küldöttközgyűlés elé terjeszti a tagsági viszony 
megszűnésével kapcsolatos ügyeket, fellebbezéseket. 

- a költségvetés elkészítése és elfogadása, annak jóváhagyása érdekében a 
Küldöttközgyűlés elé terjesztése, 

- az Egyesület tevékenységének értékelése, a beszámoló készítése, elfogadása, annak 
jóváhagyása érdekében a Küldöttközgyűlés elé terjesztése, 

- döntés mindazokban a kérdésekben, amelyekben az alapszabály, illetve a 
Küldöttközgyűlés a hatáskörébe utal, 

- az Egyesület törvényes és alapszabály szerinti működésének biztosítása és annak 
felügyelete, 

- a Küldöttközgyűlés határozatai végrehajtásának megszervezése és annak ellenőrzése, 
- az Elnökség eseteleges „ad hoc” bizottságainak létrehozása, kiegészítése, és 

megszűntetése, 
- az általa létrehozott bizottságok tisztségviselőinek és tagjainak megválasztása, illetve 

felmentése, 
- szakosztályok létrehozása, megszüntetése, átadása más sportegyesületeknek, vagy 

szakosztályok egyesülésének kimondása, tudomásul veszi a szakosztályok által 
választott tisztségviselők személyét, 

- az elnökségi ülések közötti időben az Egyesület operatív feladatit látja el. 
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13. Az Elnökség tagjának joga és kötelessége 
 

- Részt venni az Elnökség ülései és az Elnökség határozatainak kidolgozásában, 
bármely döntés meghozatalában. 

- Részt venni a Küldöttközgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtásában, és 
ellenőrzésében. 

- Részt venni az Egyesület működéséhez szükséges anyagi és pénzügyi feltételek 
megteremtésében. 

- Javaslatot tenni a rendkívüli Küldöttközgyűlés, valamint elnökségi ülés összehívására. 
- Tevékenysége során az Egyesület érdekét képviselni. 
- Részt venni az Egyesület és a szakosztályok rendezvényein. 
- Észrevételt, javaslatot tenni mind az Egyesület, mind pedig a szakosztályok 

működésével kapcsolatban. 
 

II. Az elnökségi tagság megszűnése 
 

1. Az elnökségi tagság megszűnik: 
- a mandátum lejártával, 
- az elnökségi tisztség megbízatásának visszavonásával, 
- elhalálozással, 
- az Egyesületből való kizárással, 
- lemondással, 
-  a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 

körben történő korlátozásával; 
-  a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkeztével. 
 

III. Az Elnökség ülései 
 

1. Az Elnökség ülését az Elnök hívja össze. 
 

2. Rendkívüli ülést akkor kell összehívni, ha azt az elnökség legalább négy tagja kéri. 
 

3. Az Elnökség akkor határozatképes, ha az Elnökség létszámának több, mint a fele jelen van. 
 

4. Az Elnökség ülése nyilvános, tagjait a meghívóban foglalt napirend feltüntetésével írásban 
kell meghívni. Az elnökségi ülés időpontját úgy kell megállapítani, hogy a közlés, értesítés 
legalább 3 nappal előtte történjen. 
 

IV. Az Elnökség határozathozatala 
 

1. Az Elnökség határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 
 

2. Az elnökségi ülésen jegyzőkönyvet kell vezetni. 
 

V. Az Egyesület elnöke 
 

1. Irányítja és vezeti a Küldöttközgyűlés munkáját. 
 

2. Az Elnök az Egyesületnek a Küldöttközgyűlés által választott vezetője. Az Elnöki tisztség 
megbízatásának visszavonása a Küldöttközgyűlés hatáskörébe tartozik. 
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3. Az Elnök – az Elnökség és a Küldöttközgyűlés döntéseinek megfelelően – vezeti és irányítja 
az Egyesület egész tevékenységét. 

 
4. Az Elnök feladata és hatásköre: 

- az Elnökség és a Küldöttközgyűlés üléseinek összehívása és vezetése, 
- aláírási és együttes utalványozási jogkör gyakorlása, 
- felelős az Egyesület anyagi és pénzeszközeinek célszerű és szabályos felhasználásáért, 

tárolásának és őrzésének megszervezéséért, 
- önállóan, általános jogkörben eljárva képviseli az Egyesületet a hatóságok, 

társszervezetek és harmadik személy előtt. E jogkörét csak az Elnökség 
jóváhagyásával ruházhatja át az Elnökség más tagjára, 

- az alapszabály rendelkezéseinek a Küldöttközgyűlés és az Elnökség határozatai 
végrehajtásának irányítása 

- megfelelő fedezet birtokában dönthet a hatáskörébe utalt költségvetési összeg 
felhasználásáról, 

- rendszeres kapcsolatot tart a szakosztályok vezetőivel, valamint az Egyesületet 
támogató jogi és természetes személyekkel 

- tájékoztatja a hírközlő szerveket az Egyesület tevékenységéről. 
 

5. Az Elnököt távolléte esetén az Elnökség által kijelölt elnökségi tag teljes joggal helyettesíti. 
 

VI. Az Egyesület Gazdasági felelőse 
 
1. Az Egyesület Gazdasági felelőse olyan pénzügyi alapismeretekkel rendelkező személy, aki nem 

feltétlen tagja az Egyesületnek, de munkáját a Küldöttközgyűlés felkérése alapján végzi. 
 
2. A Gazdasági felelős feladatai: 

- vezeti a bevételek és kiadások nyilvántartását (könyvelést); 
- ellenőrzi a pénzügyi és adótörvényekben előírt elszámolást, azok dokumentumait; 
- gondoskodik az Egyesület és egyéb szervezetek (támogatók) között létrejött szerződések 

megőrzéséről; 
- az Egyesület készpénzforgalmáról naprakész pénztárkönyvet vezet; 
- begyűjti és nyilvántartja a tagsági díjakat, a tagdíjbefizetés elmulasztása esetén felszólítja 

a tagot a hátralék rendezésére; 
- a Küldöttközgyűlés és az Elnökség határozatainak megfelelően a pénzügyi szabályok 

betartásával gazdálkodik az Egyesület vagyonával; 
- kezeli a kiadásokat az Egyesület költségvetésének megfelelően, attól való eltérés esetén 

az Elnökség engedélyével; 
- figyelemmel kíséri a pártoló tagok és más személyek anyagi hozzájárulásairól szóló 

megállapodásainak betartását, a támogatás elmaradása esetén intézkedést kezdeményez; 
- az Egyesület rendezvényeinek bevételeiről elszámolást készít az Elnökség felé; 
- az elszámolások és nyilvántartások pontosságáért a Gazdasági felelős személyében 

felelős. 
 

VII. Fejezet: FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 
 

1. Az Egyesület ellenőrző szerve a Felügyelőbizottság. 
 

2. A Felügyelőbizottság (a továbbiakban: bizottság) a küldöttközgyűlés által, nyílt szavazással, 
egyszerű többséggel, öt évre választott, 3 főből álló, az Egyesületet működését és 
gazdálkodását ellenőrző testület. 

 
3. A tagok ismételten is megbízhatók. 
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A bizottság tagja, illetve az ennek jelölt személy, amennyiben más szervezetnél is vezető 
tisztséget tölt be, köteles erről az Egyesületet tájékoztatni. 
 

4. A bizottság tagjai: 
- Bogdándy Dávid (An: Kruppa Ágnes) 7097 Nagyszokoly, Battyhyány utca 215. 

Felügyelőbizottság elnöke 
- Megyeriné Tóth Gabriella (Szül: 1971.08.03; An:  Ivánka Tóth Mária) 8130 Enying, 

Sport köz 26. Felügyelőbizottság tagja 
- Kovács László (An: Gergics Mária) 8130 Enying, Budai Nagy Antal utca 29. 

Felügyelőbizottság tagja 
 

A bizottság első ülésén tagjai közül elnököt választ. 
 

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

 
6. A bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik, a bizottságot az Elnök hívja 

össze oly módon, hogy a napirendi pontokat tartalmazó írásbeli meghívó az ülést megelőző 3 
nappal a meghívottakhoz megérkezzék. 

 
A bizottság ülései általában nem nyilvánosak, de bizonyos esetekben a bizottság az ülést 
nyilvánossá teheti, amennyiben annak nyilvánossága személyiségi jogokat nem sért. 
 
A bizottság határozatképes, ha legalább két tagja jelen van. Határozatainak érvényességéhez 
legalább két tag egyhangú szavazata szükséges. A bizottság kisebbségben maradt tagja 
jogosult véleményét a határozatra rávezetni. 
 
A bizottság működésének eredményéről, megállapításairól, javaslatairól az Elnökség útján a 
Küldöttközgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer köteles tájékoztatni. 

 
7. A bizottság feladata az Egyesület alapszabályának, pénzügyi tervének betartása érdekében az 

Egyesület gazdálkodásának, számvitelének, ügyvitelének, kötelezettségvállalásainak 
ellenőrzése. Ennek érdekében a bizottság az Egyesület irataiba, könyveibe és bankszámlájába 
betekinthet, az Elnökség tagjaitól tájékoztatást, jelentést kérhet. A bizottság tagja az Elnökség 
és a Küldöttközgyűlés ülésén jelen lehet. 

 
8. A bizottság célvizsgálatot folytathat, ha az Egyesület céljainak megvalósítását veszélyeztetve 

látja. A bizottság vizsgálatainál külső szakértőt is igénybe vehet. 
 

9. A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg. 
 

10. A felügyelő szerv ellenőrzi az egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető 
tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy 
felvilágosítást kérhet, továbbá a szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat 
megvizsgálhatja. 
 

11. A bizottság tagja a vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, 
ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik. 
 

12. A bizottság köteles az Egyesület Elnökségét, Küldöttközgyűlését tájékoztatni, ülésének 
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 
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a) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy az Egyesület érdekeit 
súlyosan sértő cselekmény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Elnökség, vagy a 
Küldöttközgyűlés döntését teszi szükségessé. 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel. 
 

13. Az Egyesület Elnöke a bizottság indítványára a javaslattól számított 30 napon belül köteles az 
intézkedésre jogosult vezető szerv (Elnökség vagy Küldöttközgyűlés) ülését összehívni. 
 

14. E határidő eredménytelen eltelte után a vezető szerv összehívására a bizottság is jogosulttá 
válik. 
 

15. Ha az Elnökség vagy Küldöttközgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében 
szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a 
törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

 
VIII. Fejezet: SZAKOSZTÁLYOK 

1. A szakosztály az Egyesület alapvető sportági, szakmai, gazdálkodási, nevelési szervezeti 
eleme. 

 
2. A szakosztályok feladata: 

- a sportolók nevelése, szakmai felkészítése a minőségi eredmények elérése érdekében; 
- a szakosztályi tagok számára rendszeres edzési lehetőségek biztosítása, és a sportolók 

versenyeken való részvételének szervezése; 
- az utánpótlás nevelésről való gondoskodás; 
- a szakosztály részére biztosított költségkeretekkel való gazdálkodás; 
- saját sportágukban – megbízás alapján – az Egyesület képviselete a 

szakszövetségekben, érdekvédelmi szervezetekben. 
 

3. A szakosztályok szervezeti felépítése: 
- szakosztálygyűlés; 
- szakosztály-vezetőség; 
- szakosztályvezető vagy elnök. 

 
4. A szakosztálygyűlés a szakosztály tagjainak összessége. 

Feladata: 
- a szakosztály munkájának értékelése; 
- küldöttek választása, kijelölése a Küldöttközgyűlésre; 
- véleményt nyilváníthat, illetve javaslatot tehet a szakosztállyal kapcsolatos 

kérdésekben. 
 

5. A szakosztály-vezetőség a szakosztály kollektív vezető szerve. 
A szakosztály-vezetőség működési rendjét – az alapszabály figyelembevételével maga 
állapítja meg. 
 
A szakosztály-vezetőség feladat- és hatásköre: 

- a szakosztályvezetés döntésre jogosult a szakosztály működését érintő bármely 
kérdésben, melyet az alapszabály nem utal az Egyesület más szervének hatáskörébe; 

- a szakosztályvezetés véleményt nyilváníthat, illetve javaslatot tehet az Egyesület, és a 
szakosztály működésével összefüggő bármely kérdésben. 

- beszámoltathatja a szakosztályvezetőt és az edzőket. 
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6. A szakosztályvezető a szakosztály választott tisztségviselője. Egyszemélyben képviseli a 
szakosztályt. Felelős a szakosztály törvényes működéséért. 

 
 

IX Fejezet: EGYÉB MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK: 
 

1. Az Egyesület éves beszámolóját az alapszabály szerint az Elnökség készíti el, terjeszti a 
Küldöttközgyűlés elé, azt a Küldöttközgyűlés fogadja el. 
 

2. Az Egyesület határozatok tárát vezet. A határozatok tárát az Elnök vezeti. A határozatok 
tárába fel kell vezetni az Elnökség és a Küldöttközgyűlés határozatait (döntéseit) szó szerint 
annak számát, mely tartalmazza meghozatalának időpontját, a határozatok hatályát. Meg kell 
jelölni, hogy a határozatokat milyen szavazati arányban hozta az adott szerv. 
 

Az Egyesület gazdálkodása és vagyona  
 

3. Az Egyesület bevételei: 
- egyesület esetében tagdíj,  
- gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel; 
- költségvetési támogatás: 
- a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési 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 

összege; 
- az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett 

bevétel; 
- más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; 
- befektetési tevékenységből származó bevétel; (Amennyiben a sportegyesület befektetési 

tevékenységet folytat, befektetési szabályzatot kell készítenie, amelyet a közgyűlés fogad 
el.) 

- fenti pontok alá nem tartozó egyéb bevétel. 
 

4. Az Egyesület kiadásai: 
- alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; 
- gazdasági vállalkozási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; 
- 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; 

- fenti pontok alá nem tartozó egyéb költségek. 
 

5. Az egyesület a bevételeit az Ectv. 19. § (1) bekezdés szerinti részletezésben, költségeit 
ráfordításait az Ectv. 19. § (2) bekezdés szerinti részletezésben elkülönítetten, a számviteli 
előírások szerint tartja nyilván. 
 

6. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A szabályszerű vagyonkezeléséért az 
elnökség tagjai együttesen felelősek, a tagok csak a tagsági díjat kötelesek a szervezetnek 
megfizetni, saját vagyonukkal a szervezet tartozásaiért nem felelnek. 
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7. Az egyesület bevételeit az alapszabály rendelkezéseivel összhangban az elnökség eseti döntése 
alapján használhatja fel. Döntéseiről beszámolni tartozik a Közgyűlésnek. 
 

8. Az egyesület pénzforgalmát pénzintézetnél vezetett folyószámlán intézi. 
 

9. Az Egyesület jogszabály szerinti vagyonkezeléséért az Elnök és a Gazdasági felelős felel. 
 

10. Az Egyesület képviseletére és így a bankszámlája feletti rendelkezésre az Egyesület Elnöke 
önállóan jogosult. 
 

 
IX. Fejezet: AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 

 
1. Az egyesület megszűnik, ha 
- a tagok kimondják megszűnését;  
- egyesülettel egyesül, vagy egyesületekre szétválik,  
- 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. 
 

2. Az egyesület megszűnése esetén a Ptk. 3:48. § (1) bekezdése, a Ptk. 3:83-3:85 § rendelkezései 
és az Ectv.10/A. § szakaszai az irányadók.  
 

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

1. Az egyesület megalakulására, működésére, megszűnésére a jelen alapszabályban nem rögzített 
kérdésekben Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. 
évi CLXXV. törvény, a sportról szóló 2004. évi I. törvény, különösen annak 16-17. §-ai és az 
egyesületekre vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 

2. A sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő 
kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását 
is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve 
működtetése - e rendelkezés alkalmazásában - a sportegyesület alaptevékenységének minősül. 
 

3. Az alapszabály módosítás az elfogadás napján lép hatályba.  
 

Záradék 
Jelen alapszabály tartalmazza a 2017. március 14.-én kelt egységes szerkezetű alapszabálynak a 
2019. június 25. napján tartott közgyűlésen elfogadott alapszabály módosítást egységes 
szerkezetben.  
A 2019. június 25. napján elhatározott módosítás következtében az egyesület tisztségviselői – elnök, 
elnökségi tagok és a felügyelő bizottsági tagok - változtak, a módosítás vastag, dőlt betűszedéssel 
jelölt, egyéb rendelkezések változatlanok maradtak.  
 
Alulírott igazolom, hogy a jelen alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a civil 
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi 
CLXXXI. törvény  - külön figyelemmel annak 38.§ (2) bekezdése - alapján az alapszabály-
módosítások  hatályos tartalmának. Igazolom, hogy a jelen módosításokkal egységes szerkezetbe 
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foglalt létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 2017. március 14. napján kelt 
egységes szerkezetű alapszabálynak az Egyesület Közgyűlése által 2019. június 25. napján 
elfogadott módosítása alapján hatályos tartalomnak. 
 
 
Enying, 2019. június 25. 

 
     ........................................... 

                Buza Krisztina  
                   Elnök                          
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