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A Szabadidő Lovasok Sportegyesületének 

ALAPSZABÁLYA 

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) és a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Stv.), 

továbbá a Fővárosi Törvényszék végzésének megfelelően, a tagok az alábbi 

tartalommal fogadják el a sportegyesület (a továbbiakban: egyesület) alapszabályát. 

( A bírósági felhívásra módosított szövegrészeket dőlt betű jelzi.) 

 

I. 

Az Egyesület adatai 

1. Az Egyesület neve: Szabadidő Lovasok Sportegyesülete 

2. Az Egyesület rövidített elnevezése: SZLSE 

3. Az Egyesület székhelye: 1087 Budapest, Kerepesi út 7. 

Az Egyesület levelezési címe: Magyar Lovassport Szövetség, 1146 Budapest, 

Istvánmezei út 1-3.  

                                                                          II. 

Az Egyesület célja es feladatai 

1. Az Egyesület céljai: 

- a hazai szabadidős lovas tevékenységek fejlesztése és elterjesztése; 

- tagjai részére rendszeres sportolás, szabadidős lovas rendezvényeken 

való részvétel biztosítása; 

- szabadidős lovasok és lovas versenyzők nevelése, közösségi élet 

kibontakoztatása; 

- tagok szabadidejének egészséges és hasznos eltöltése; 

- amatőr szintű versenyzők menedzselése; 

- a lovas szabadidősport fejlődésének elősegítése; 

- A szabadidős lovassporton keresztül a természet, mozgás és sportolás 
megkedveltetésével, egészséges életmódra nevelés. 
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- Felvilágosító tevékenységgel felhívni a fiatalkorúak, valamint rajtuk kívül 
a társadalom mind szélesebb rétegeinek figyelmét arra, hogy a 
szabadidős lovassporton keresztül lehetőség van az egészségkárosító 
életmód csökkentésére.  

- A gyermekeket játékkal, edzésekkel, és szabadidős programokkal 
szórakoztatni, oktatni és nevelni, 

- A gyermekkori mozgásfejlesztés a lovassporton keresztül.  

- Elősegíteni ifjúsági- és sportszervezetekbe nem tömörülők 
partnerkapcsolatát, együttműködését, megkedveltetni a gyermekekkel a 
lovaglást és egyéb szabadidős sportokat. 

Az Egyesület alapításától kezdődően folytatja az alábbi közhasznú tevékenységeit 

(a 2011. évi CLXXV. törvény alapján): 

- Sport, a munkaviszonyban folytatott sporttevékenység kivételével (2004. 

évi tv. a sportról 49. § c) e); 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi 

önkormányzatairól 13. § (1) 15.). 

Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú 

szolgáltatásaiból. 

2. Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése 

érdekében a jogszabály előírásai szerint, kizáró1ag másodlagos jelleggel gazdasági, 

vállalkozási tevékenységet folytathat. Az Egyesület főtevékenysége a vállalkozási 

tevékenység nem lehet. 

Az Egyesület csak kiegészítő tevékenység keretében, alaptevékenysége céljára 

szerezheti meg sportlétesítmény tulajdonjogát, folytathat sporttevékenységével 

összefüggő vállalkozási, kereskedelmi tevékenységet vagy hasznosíthatja az ezzel 

kapcsolatos vagyoni értékű jogokat, illetve végezhet sporttal össze nem függő 

tevékenységet. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése e 

vonatkozásban az Egyesület alaptevékenységének minősül. 

3. Az Egyesület tevékenysége és feladatai: 

- fiatal lovasok felkutatása, támogatása, szabadidős lovas rendezvényen 

való részvételük segítése 

- szabadidős lovas rendezvények megrendezése, 

- hazai és nemzetközi szabadidős lovasoknak rendezett versenyeken és 

sportrendezvényeken való részvétel, 

- az utánpótlás nevelése, 

- a lovassport tömegbázisának szélesítése 
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- a szabadidős lovas rendezvények feltételeinek és körülményeinek javítása 

- a szabadidő lovasok közösségi életének felvirágoztatása 

- tehetségkutatás, a fiatalok lovas versenysport irányába való ösztönzése 

III. 

Az Egyesület tagsága 

1.  Az Egyesület tagja lehet bármely személy (természetes személy és szervezet), 

aki az Egyesület alapszabályát elfogadja és kéri felvételét az Egyesület tagjai közé.  

A tag felvételéről - írásbeli felvételi kérelme alapján - az Egyesület elnöksége 

egyhangú szavazással dönt.  

Különleges jogállású tagnak minősülnek a Magyar Lovassport Szövetség 

Elnökségének mindenkori tagjai, akik ezzel a tisztségükkel egyúttal az Egyesület 

tagjainak sorába is lépnek. 

Az Egyesület tagjának jogai: 

- részt vehet az Egyesület rendezvényein, továbbá a Közgyűlés 

határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, 

véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban; 

- a tag, ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására; 

- felvilágosítást kérhet az Egyesület tevekenységérő1, amelyre az Egyesület 

30 napon belül köteles választ adni; 

- indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi témáira; 

- a tagság 1/3-a írásban az ok és a cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés 

és rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti; 

- minden tag választhat, illetve választható az Egyesület ügyintéző 

szerveibe, ha a törvényben és a jelen alapszabályban foglalt feltételeknek 

megfelel, azzal, hogy a kiskorú tag csak életkorának megfelelő 

(képviselettel nem járó) tisztségre választható. 

2. Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizaró1ag személyesen 

gyakorolhatják. 

3. Az Egyesület tagja köteles az Egyesület Alapszabályának rendelkezéseit, 

határozatait betartani, valamint részt venni az Egyesület munkájában, elősegíteni a 

kitűzött célok megvalósítását. 

Az Egyesület tagja köteles továbbá a Közgyűlés által megállapított tagdíjat fizetni. 

A tagdíjat az alapításkor a Közgyűlés 3000.- Ft/év összegben állapítja meg, a tagdíj 

minden év március 1-ig esedékes. 
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4. A tagsági jogviszony megszűnik: 

- a tag kilépésével 

- a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával 

- a tag kizárásával 

- a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével 

A tag tagsági jogviszonyát az Egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli 

nyilatkozattal bármikor, indoklás nélkül megszüntetheti. A kilépési szándékot az 

elnökséghez kell írásban bejelenteni. A kilépő tag tagsági jogviszonya az 

elnökséghez megküldött nyilatkozatában közölt időpontban, ennek hiányában a 

nyilatkozatnak az elnökség általi kézhezvételének időpontjában tekintendő 

megszűntnek. Az elnökség a Közgyűlést tájékoztatja a kilépésről. 

Felmondhatja továbbá az egyesület a tag tagsági jogviszonyát, ha a tag egy naptári 

évet meghaladóan elmaradt a tagdíj megfizetésével, amennyiben az elnökség 

póthatáridő tűzésével, valamint a jogkövetkezményekre –felmondásra- való 

figyelmeztetés mellett a hátralék rendezésére felszó1ította és a felszó1ítás 

eredménytelen maradt, ez esetben a tagsági jogviszony az eredménytelenül letelt 

póthatáridőt követő napon, elnökségi határozattal szűnik meg.  

A tagság felmondásáról szóló Elnökségi határozatot a taggal írásban, igazolható 

módon (ajánlott levélben) kell közölni. 

5. Egyesületi tag vagy szerv indítványára, kizárási eljárás lefolytatását követően 

határozattal kizárhatja az Egyesület tagjai közül azt a tagot 

- akit bíróság jogerősen végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és 

a közügyektől eltiltott; 

- akinek magatartása súlyosan vagy ismételten jogszabály vagy az 

Alapszabály rendelkezését vagy a Közgyűlés határozatát sérti.  

A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az 

elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére igazolható 

módon meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása 

ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem 

akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen 

a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot 

írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a 
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kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati 

lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a 

tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon 

belül igazolható módon közli az érintett taggal. 

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől 

számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A 

közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő ülésén nyílt szavazással, 

egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor 

szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett 

taggal. 

A kizárt tag a jogerős kizáró határozat ellen a közléstől számított harminc napos 

határidőben bírósághoz fordulhat. 

A tagsági jogviszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett 

és tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól. 

Az elnökség tagjainak fegyelmi ügyében a Közgyűlés dönt. 

6.  Az éves tagdíjat az elnökség javaslatára a Közgyűlés állapítja meg. 

IV. 

Az Egyesület szervezeti felépítése 

1. Az Egyesület szervei:  

a/ Közgyűlés 

b/ Elnökség 

2.  A Közgyűlés az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve, amely a tagok 

összességébő1 áll. A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni, amelyen 

meg kell tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv 

teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített 

beszámolót.  

A meghívóban a helyszínt (ez főszabályként a székhely), az időpontot és a 

napirendet közölni kell. A napirendet úgy kell közölni, hogy arról a meghívottak 

kialakíthassák álláspontjukat. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére 

igazolható módon (tértivevényes postai levél vagy visszaigazolt elektronikus levél 

formájában) meghívót kell küldeni, legalább 15 nappal a Közgyűlés időpontja előtt. 

A meghívó kézbesítésétől számított öt (5) napon belül a meghívottak indoklással 

ellátott indítványt tehetnek a napirend kiegészítésére. Ha az indítványról a 

Közgyűlést összehívó nem dönt, vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend 
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elfogadását megelőzően külön dönt a kiegészítés tárgyában.  A közgyűlési 

meghívóban közölni kell azt az időpontot is, amelyben megismételt Közgyűlést kell 

tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes. A 

megismételt Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi témák körében a 

megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, erre a tagok figyelmét az 

eredeti meghívóban fel kell hívni. Ha az összehívás nem szabályszerű, az ülést csak 

valamennyi részvételre jogosult jelenlétében lehet megtartani, akik egyhangúlag 

hozzájárultak az ülés megtartásához. Az ülésen csak a szabályszerűen közölt 

napirendi kérdésekben hozható határozat, továbbá abban az esetben is, ha 

valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirendre utólag vett kérdés 

tárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 

A Közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok 1/3-a az ok és a cél 

megjelölésével, ebben az esetben az Elnökség 30 napon belüli időpontra köteles 

összehívni a Közgyűlést. 

3. A Közgyűlést össze kell hívni: 

- ha a tagok 1/3-a a cél es az ok megjelölésével írásban kéri  

- ha az elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek 

- ha az Egyesület felügyeletére jogosult szerv a Közgyűlés összehívását   

elrendeli. 

Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges 

intézkedések megtétele céljából, ha 

- az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

- az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat 

esedékességkor teljesíteni; vagy 

- az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra 

okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület 

megszüntetéséről dönteni. 

 

4. A Közgyűlés összehívása az elnökség feladata. 

5. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a hatályos taglista szerint szavazásra 

jogosult tagok több mint fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott 

Közgyűlés változatlan napirend mellett határozatképes a megjelent tagok számától 

függetlenül, amely tényre a tagok figyelmét az eredeti meghívóban fel kell hívni. 
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6. A Közgyűlés üléseit az elnök vezeti. Az elnök a Közgyűlés levezetésével mást is 

megbízhat, ha a megbízott személyt a Közgyűlés elfogadja. A Közgyűlésről 

jegyzőkönyvet kell készíteni, amit a Közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyv-vezető és a 

két hitelesítő ír alá. A Közgyűlés további tisztségviselői: a háromfős 

szavazatszámláló bizottság, a jegyzőkönyv-vezető és a két hitelesítő, akiket a 

Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel választ.  

7. A Közgyűlés kizáró1agos hatáskörébe tartozik: 

- az Egyesület megalakulásának, megszűnésének, más egyesülettel való 

egyesülésének vagy a szétválás elhatározása; 

- az Alapszabály elfogadása és módosítása; 

- a vezető tisztségviselők megválasztása es visszahívása; 

- a tagdíj mértékének megállapítása; 

- az éves költségvetés elfogadása; 

- az éves beszámoló – ezen belül az elnökségnek az egyesület 

tevékenységéről, gazdálkodásáról és pénzügyi helyzetéről szóló 

jelentésének - elfogadása; 

- közhasznúsági melléklet elfogadása; 

- a vezető tisztségviselők feletti munkáltatói jogok gyakorlása; 

- az egyesület tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelő bizottság 

tagjával vagy ezek hozzátartozójával kötendő szerződés jóváhagyása; 

- a taggal, vezető tisztségviselővel, felügyelő bizottsági taggal szembeni 

vagyoni igény érvényesítéséről való döntés; 

- a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló megválasztása, díjazása és 

visszahívása; 

- végelszámoló kijelölése;  

- döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés 

hatáskörébe utal. 

8. A Közgyűlés a napirend megvitatását követően határozatait nyílt szavazással, 

egyszerű szótöbbséggel hozza. Az éves beszámolót a közgyűlés nyílt szavazással, 

egyszerű szótöbbséggel fogadja el. Minden tagnak egy szavazata van. 

Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A 

határozat meghozatalakor nem szavazhat, akit a határozat kötelezettség vagy 
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felelősség alól mentesít vagy az Egyesület terhére előnyben részesít; - akivel a 

határozat szerint szerződést kell kötni; - aki ellen a határozat szerint pert kell 

indítani; - akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki nem tagja az 

Egyesületnek; - aki a döntésben érdekelt más szervezetben többségi befolyással 

rendelkezik; - aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

9. A jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbsége szükséges: 

- az Alapszabály elfogadásához vagy módosításához. 

- az egyesület egyesüléséhez és szétválásához  

Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnésének 

elhatározásához a szavazásra jogosult tagok háromnegyedes szótöbbsége szükséges. 

10. A vezető tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. 

Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több 

mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az 

érvényes szavazatok több mint felét, a tisztségre jelölt két, legtöbb szavazatot 

szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás 

győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz. 

11. A Közgyűlés ülései nem nyilvánosak; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül 

a meghívottak és az Alapszabály vagy közgyűlési (elnökségi) határozat alapján 

tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. A megjelent tagok 

szótöbbségével hozott határozattal a Közgyűlés indokolt esetben az ülést 

megnyithatja a nyilvánosság számára.  

A Közgyűlés határozatait helyben ki kell hirdetni, írásba foglalást követően pedig a 

határozatokat és az azokat támogató és ellenző szavazatok számarányát is 

tartalmazó jegyzőkönyvet a székhelyen való kifüggesztés útján és elektronikus 

levélben minden tag és érintett számára megismerhetővé kell tenni.  

b./ Az elnökség 

12. Az elnökség az Egyesület ügyvezető szerve; három tagból áll, tagjainak 

megbízatása a Közgyűlés határozata szerinti időre, de legfeljebb négy (4) évre szól. 

Az elnökség tagja az Egyesület vezető tisztségviselője. 

Az első tisztségviselők megbízatása 2018. május 31-ig szól. 

Az Egyesület első vezető tisztségviselője: Juhász Tibor (lakhely: 6400 Kiskunhalas, Tulipán 

utca 4.) 
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Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás: 

a./ a megbízatás időtartamának lejártával; 

b./ visszahívással; 

c./ lemondással; 

d./ a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

e./ a Magyar Lovassport Szövetség elnökségi tagság mandátumának 

megszűnésével 

f./ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához 

szükséges körben való korlátozásával; 

g./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkeztével. 

 

A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik 

vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi 

személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő 

kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől 

számított hatvanadik napon válik hatályossá. 

 

13. Az elnökség a közgyűlések közötti időszakban irányítja az Egyesület 

működését. Az elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az 

elnökséget az elnök írásbeli meghívóval hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás 

akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc (8) nappal az ülés időpontját 

megelőzően igazolható módon, írásban értesülnek és az ülés tárgysorozatáról leírást 

kapnak. Az elnökség ülései nem nyilvánosak. 

14. Az elnökség határozatképes, ha ülésén minden tagja jelen van.  

Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 

 A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi 

személy terhére másfajta előnyben részesít; 

- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek 

nem tagja; 

- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 

kapcsolatban áll; vagy 

- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

15. Az elnökség tagjait a Közgyűlés választja az egyesület tagjainak sorából. Az 

elnökség tagjai kizárólag a különleges jogállású tagok (a Magyar Lovassport 

Szövetség mindenkori elnökségi tagjai) közül választhatók.  
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16. Az elnökség feladata és hatásköre: 

- az Egyesület napi ügyeinek vitele, döntéshozatal a saját hatáskörébe 

tartozó ügyekben; 

- tagfelvételről való döntés; 

- a beszámoló és az éves költségvetés előkészítése és a Közgyűlés elé 

terjesztése; 

- az egyesületi vagyon kezelése, felhasználása, befektetése, a Közgyűlés 

kizárólagos hatáskörébe nem tartozó gazdálkodási döntések 

meghozatala és végrehajtása; 

- a Közgyűlés összehívása, a működésével kapcsolatos előkészítő és a 

Közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység; 

- az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő 

munka, az éves programok, események költségvetésének elkészítése; 

- az Egyesület szabályzatainak előkészítése és előterjesztése; 

- az Egyesület alkalmazottai feletti munkáltatói jog gyakorlása; 

- tagság nyilvántartása; 

- a Közgyűlés napirendjének meghatározása; - részvétel a Közgyűlésen, a 

tagság tájékoztatása; 

- a határozatok, szervezeti okiratok, működési és egyéb dokumentáció 

vezetése és megőrzése; 

- az Egyesületet érintő megszűnési okok fennállásának mindenkori 

vizsgálata, szükség esetén intézkedés; 

- minden olyan feladat, amely nem tartozik a Közgyűlés kizáró1agos 

hatáskörébe és amelyet az elnökség a hatáskörébe von. 

17. Az elnökségnek nagykorú, cselekvőképes magyar állampolgár, 

Magyarországon letelepedett, illető1eg magyarországi tartózkodási engedéllyel 

rendelkező nem magyar állampolgár, valamint - az Egyesület hangsúlyos 

nemzetközi szerepvállalása esetén - más nem magyar állampolgár is tagja lehet, 

feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. Az elnökség tagja e 

minőségében vállalt feladatait személyesen köteles ellátni.  

Nem lehet tagja az elnökségnek, aki olyan egyesületnél, illetve sportvállalkozásnál 

volt vezető tisztségviselő - annak megszűnését megelőző három évben-, amely 
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felszámolás folytán szűnt meg és tartozásait nem egyenlítette ki; - akit jogerősen 

eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől, az eltiltó határozatban 

megszabott időtartamig; - akit jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg 

az ehhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.  

18. Az elnökségi tagok mindegyike önállóan jogosult az Egyesületet képviselni 

harmadik személyek, bíróság és más hatóság felé (önálló és általános képviseleti 

jog). 

19. Az Egyesület vezető tisztségviselői: 

Az Egyesület elnöke, alelnöke és az elnökségi tagja. 

Az Egyesület elnökét a Közgyűlés választja legfeljebb négy (4) éves időtartamra, 

tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős. 

Az elnök feladata és hatásköre: 

- az Egyesület képviselete, tevékenységének napi operatív irányítása 

- az elnökség összehívása, határozatainak ellenjegyzése 

- intézkedés az elnökség ülései közötti időszakban az elnökség hatáskörébe 

tartozó kérdésekben 

- a Közgyűlés és az elnökség által hozott határozatok végrehajtásának 

irányítása és ellenőrzése 

- az elnökség munkájának irányítása 

- az elnökség ülései vezetése 

- a hatáskörébe utalt ügyekben való döntés és intézkedés 

- az ügyintéző apparátus vezetése 

- az Egyesület napi gazdálkodásának irányítása 

- a munkáltatói jogok gyakorlása 

- minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály, az Alapszabály vagy a 

Közgyűlés az elnök hatáskörébe utal. 

20. Az Egyesület alelnökének és az elnökség tagjának feladata és hatásköre 

Az Egyesületnél az elnökségben a Közgyűlés által választott elnök, alelnök és az 

elnökségi tag működik, megbízatásuk legfeljebb négy évre szól. Az elnököt 

távollétében vagy akadályoztatása esetén –azonos feladat- és hatáskörrel- az alelnök 

helyettesíti. 
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21. Felügyelő Bizottság 

Az Egyesület Közgyűlése felügyelő bizottságot hozhat létre felügyelő szervként. 

Kötelező a felügyelő bizottság létrehozása, ha a tagok létszáma a száz főt, vagy a 

szervezeti tagok száma a tagság létszámának felét meghaladja.  Az Egyesület 

alapításkor felügyelő bizottságot nem állít fel.  

V. 

Az Egyesület vagyona és gazdálkodása 

1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet a Közgyűlés 

fogad el. 

Az Egyesület gazdálkodásáról az elnökség beszámolót készít, amelyet elfogadás 

céljábó1 a Közgyűlés elé terjeszt. 

2. Az Egyesület bevételei: 

- tagsági díjak, amelyet a Közgyűlés állapít meg 

- támogatások 

- az Egyesület gazdasági tevékenységéből származó bevétel 

- rendezvények bevétele 

- egyéb bevételek 

3.    Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával 

felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért - a befizetett tagdíjakon 

túlmenően – nem felelnek. 

4.    Az Egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő, a célt 

nem veszélyeztető gazdasági tevékenységet folytat. 

5.      Az Egyesület a pénzeszközeit elsődlegesen bankszámlán kezeli. 

6.  Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételét a civil 

szervezetek gazdálkodási tevékenységére vonatkozó hatályos számviteli szabályok 

szerint állapítja meg. 

7.    Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét, vagyonát nem oszthatja 

fel tagjai között, a tagok részére nyereséget nem juttathat, hanem azt a jelen 

Alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenységére fordítja. 

8. Bankszámla feletti rendelkezés 
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Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot az Elnökségi tagok önállóan 

gyakorolhatják. 

VI. 

Az Egyesület megszűnése 

1. Az Egyesület megszűnik: 

- ha elhatározza jogutód nélküli megszűnését; 

- szétválással vagy más társadalmi szervezettel való egyesüléssel; 

- felszámolással; 

- bíróság a megszűnését állapítja meg, mert az egyesület megvalósította célját 

vagy céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak 

meg; 

- az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 

2. Az egyesület megszűnése esetén a fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó 

bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére 

szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az 

egyesület törlésével száll át az új jogosultra. 

Az egyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó 

vagyon állami tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős miniszter által 

vezetett minisztérium költségvetésében az utánpótlás-nevelés támogatására kell 

fordítani.  

Az egyesületnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a 

sportpolitikáért felelős miniszter igazolja, hogy a sportegyesület az állami sportcélú 

támogatás felhasználásával e törvényben, valamint az államháztartás működésére 

vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elszámolt, vagy azt, hogy a 

sportegyesület állami sportcélú támogatásban nem részesült. 

VII. 

Vegyes és záró rendelkezések 

1. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú 

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



14 
 

évi CLXXV. törvény, a sportról szóló, módosított 2004. évi I. törvény, továbbá az 

egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

2. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete 

pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

3. Az Egyesületnek rendelkeznie kell nyilvántartással a vezető szerve 

döntéseinek tartalmáról, időpontjáról, hatályáról, a döntést támogatók és ellenzők 

számarányáról, továbbá a vezető szerv döntéseinek az érintettek való közlési, illetve 

nyilvánosságra hozatali módjáról, valamint az Egyesület működésével 

kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről és a közhasznú 

szervezet működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói 

közlésének nyilvánosságáról. E belső szabályzat elkészítése az elnökség feladata. 

4. Az Egyesület működése során, a fentieken túlmenően az alábbi 

összeférhetetlenségi szabályok érvényesülnek: 

- a vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy 

akinek a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség, vagy 

felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a 

megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület 

cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem 

pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági viszony 

alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

- a közhasznú szervezet megszűnését követő 2 évig nem lehet az Egyesület vezető 

tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak 

megszűntét megelőző 2 évben legalább 1 évig - vezető tisztséget, amely az adózás 

rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

- a vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 

közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget 

egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

- nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a 

személy, aki 

a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,  

b) az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 

jogszabály másképp nem rendelkezik, 

c) az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által 
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tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél 

szerinti juttatását-, továbbá 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

A jelen Alapszabály alkalmazásában legfőbb szerv alatt a Közgyűlést, vezető szerv 

alatt az elnökséget kell érteni, vezető tisztségviselők az elnökségi tagok. 

Az Egyesület Alapszabályának módosítását a 2017. május 17-i Közgyűlés fogadta el. 

Budapest, 2017. május 17. 

…………………………….  

                                                                                                                         elnök 

Tanúk: 

1.                                                                      

2.  


