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BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET
alapszabálya
A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.
törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye alapján, és a közhasznú
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseire is figyelemmel, a mai napon az
Egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el:

I.

Általános rendelkezések

I.1. A sportegyesület neve:
BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET
I.2. Rövidített neve:
BASE
I.3. A sportegyesület székhelye:
1038 Budapest, Határ út 15.
I.4. A sportegyesület alapításának éve:
2008.
I.5. Jelvénye:

I.6. Az egyesület működése kiterjed sz egész ország területére.
I.7. Az egyesület jogi személy, közhasznú szervezet.

………………………………………………………………….
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II. A sportegyesület célja, közhasznú tevékenysége és feladatai:
II. 1. A sportegyesület céljai:
Az Egyesület célja a sport társadalmi fontosságának képviselete. Ezen belül kiemelt célja az
akrobatikus torna társadalmi elismerésének növelése a gyerek- és ifjúsági korosztály minél
szélesebb rétegének bevonásával. További célja:
- a rendszeres testedzés igényének felkeltése és megtartása,
- biztosítsa az Egyesület sportolóinak képzését és felkészítését
- az egészséges életmód népszerűsítése
- a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése
- a fiatalok megismertetése a sportolás, versenyzés örömével, annak hasznos voltával
- tehetséggondozás
- utánpótlás nevelés
- hazai és nemzetközi sportrendezvények megrendezése, valamint azokon való részvétel
- sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése belföldi és külföldi szervezetekkel
- az sportolóinknak jövőkép kialakítása
- akrobatikus torna sportág széleskörű megismertetése, az amatőr sportolás népszerűsítése
- a tagság érdekeinek képviselete
II.2. Az Egyesület közhasznú tevékenysége:
A/ Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht.) 26. §. c.
pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket
végzi:
1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
4.
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
14.
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján
folytatott sporttevékenység kivételével
B/ Az egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát az internetes
weboldalán való közzététel útján biztosítja. Az internetes oldal elérhetőségei – azaz adatai –
www.akrobatikustorna.hu
C/ Az Egyesület mint közhasznú szervezet biztosítja – a 2.§ (5) bekezdése szerinti módon -, hogy a
közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül bárki részesülhessen.
D/ A sportról szóló 2004. évi I. tv 17. § (1) bekezdése értelmében a Sportegyesület
a) közgyűlését évente legalább egyszer össze kell hívni, amelyen meg kell tárgyalnia éves
pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései szerint készített beszámolót.
b) 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.
E/ Az Egyesület, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért
eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységre fordítja.
F/ Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a
pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati
választáson jelölt állítása.
G/ Az Egyesület mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés
nélkül igénybe veheti.
………………………………………………………………….
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II. 3. A sportegyesület feladatai:
◊ Az amatőr és versenyszerű sportoláshoz, fellépésekhez szükséges eszközök beszerzése,
karbantartása, tárolása és pótlása.
◊ Rendszeres edzések, táborok szervezésével a tagok számára a szabadidő hasznos eltöltésének
lehetővé tétele.
◊ A tagok számára képzési, edzési lehetőségek biztosítása az amatőr és a versenyszerű sportolás
szakágában.
◊ Kulturális és szakmai örökségünk átadása.
◊ Tartós kapcsolat keresése, kiépítése külföldi szervezetekkel, egymás szűkebb és tágabb
környezetének, kultúrájának megismerésére és megismertetésére.

III. A sportegyesület tagsága
III.1 A tagság fajtái:
III.1.1. Alapító tagság:
A sportegyesületet a fenti célok megvalósítása érdekében alapító természetes személyek hozták
létre. Alapító természetes tag az a természetes személy, aki az alakuló közgyűlésen részt vesz, a
sportegyesület céljaival egyetért, az alapszabályt elfogadja, és ezt az ott készült jegyzőkönyv
aláírásával igazolja.
III.1.2. Rendes tagság:
A sportegyesület tagja lehet bármely nagykorú természetes személy, aki a sportegyesület céljait és
az alapszabályt elfogadja, valamint belépési nyilatkozatában vállalja a tagsággal együtt járó jogokat
és kötelezettségeket. A sportegyesületnek nem magyar állampolgár is tagja lehet.
III.1.3. Pártoló tagság:
A sportegyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi természetes személy, jogi személy,
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely a sportegyesület céljaival egyetért és
azt anyagilag támogatni kívánja. A 18. életévét be nem töltött személy pártoló tag lehet. A kiskorú
pártoló tag jogviszonya a nagykorúság elérésével jogcselekmény nélkül rendes tagsági viszonnyá
válik. A kiskorú – rendes tagság elnyerésekor – nyilatkozhat azonban úgy, hogy nem kíván a
sportegyesület rendes tagjává válni. Pártoló tagság adományozásáról, a pártoló tag felajánlásainak
elfogadásáról az elnökség dönt.
III.1.4. Tiszteletbeli tagság:
Az elnökség a sportegyesület tiszteletbeli tagjának választhatja azt a természetes személyt, aki
elfogadja az alapszabályt, anyagilag nem támogatja a sportegyesületet, és őt az elnökség valamilyen
oknál fogva a tiszteletbeli tagságra érdemesnek tartja.
A sportegyesületi rendes, pártoló és tiszteletbeli tagok felvétele az elnökség hatáskörébe tartozik.

III.2. A tagság keletkezése és megszűnése:
A/ Az Egyesületbe való belépés és kilépés önkéntes.
B/ Az egyesületi tagság felvétellel keletkezik, ezen kérdésben az elnökség egyszerű szótöbbséggel
határoz, és elutasító határozata ellen fellebbezni lehet a közgyűléshez.
C/ A tagság megszűnik:
• önkéntes kilépéssel,
• a tag halálával,
• jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (pártoló tag) jogutód
nélküli megszűnésével,
• törléssel,
………………………………………………………………….
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a tag kizárásával

D/ Kilépési szándékát a tag köteles az elnökségnek bejelenteni.
E/ Törölni kell azt a tagot, aki tagságát megerősíteni nem kívánja, illetve aki egy évet meghaladó
tagdíjhátralékkal rendelkezik, és tartozását az írásbeli felszólítás ellenére 15 napon belül sem
rendezi.
F/ Tagot kizárni csak fegyelmi határozattal lehet. A tag törléséről és kizárásáról az elnök javaslata
alapján az elnökség dönt. A határozat ellen a tag a sportegyesület közgyűléséhez fellebbezéssel
élhet a kizárásról szóló írásbeli határozat kézhezvételét követő 30 napon belül. Fellebbezés
esetén a soron következő közgyűlésen a tag kizárásának kimondásához a közgyűlésen a
megjelentek kétharmadának igenlő szavazata szükséges.

III.3. A tagok jogai:
III.3.1. Az alapító tagok jogai
Az alapító tagok jogai megegyeznek a rendes tagok jogaival.
III.3.2. A rendes tagok jogai
Bármely természetes személy
A/ igénybe veheti a sportegyesület szolgáltatásait, használhatja létesítményeit, felszereléseit a
működési szabályzat előírásainak megfelelően
B/ részt vehet a sportegyesület rendezvényein
C/ választhat és választható a sportegyesület tisztségeire, feltéve, hogy nem áll közügyektől eltiltó
jogerős bírói ítélet alatt,
D/ szavazati joggal részt vehet a sportegyesület közgyűlésén.
E/ észrevételt, javaslatot tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat az Egyesületet érintő bármely
kérdésben
III.3.3. A pártoló és a tiszteletbeli tagok jogai
A/ igénybe veheti a sportegyesület szolgáltatásait, használhatja létesítményeit, felszereléseit a
működési szabályzat előírásainak megfelelően
B/ részt vehet a sportegyesület közgyűlésén tanácskozási, felszólalási, észrevételezési, javaslattételi
joggal.
Az egyesület célja szerinti juttatásokat bárki megismerheti, azokat igénybe veheti.

III.4. A tagok kötelezettségei
III.4.1. Az alapító tagok kötelezettségei
A/ A sportegyesület célkitűzéseinek megvalósítására törekvés, annak erkölcsi támogatása, ha
lehetőségei engedi, úgy anyagi támogatása is.
B/ Az alapító tagok kötelezettségei megegyeznek a rendes tagok kötelezettségeivel.
III.4.2. A rendes tagok kötelezettségei
A/ A sportegyesületi alapszabály, szervezeti és működési szabályzat betartása.
B/ A sportegyesületet célkitűzései megvalósításában segíteni, a közös munkában – lehetőségeihez
mérten – közreműködni. A sportegyesülethez méltó magatartást tanúsítani.
C/ A tagsági díjat fizetni. Ennek összegét, fizetési határidejét a közgyűlés határozza meg. A
tagdíjfizetés 1 éves elmaradása a tagsági viszony törlését vonja maga után, ha a tag a
tartozását az írásbeli felszólítás ellenére 15 napon belül sem rendezi.
………………………………………………………………….
Elnök aláírása

BASE

1038 Budapest Határ út 15

5

D/ A sportegyesület vagyonát, felszereléseit, létesítményeit megóvni és védeni. Károkozás
bekövetkezte, vagy ennek veszélye esetén az elnökségnek azt mielőbb és önként jelezni.
E/ Ha a tag a sportegyesület célkitűzéseit, alapszabályát, szervezeti és működési szabályzatát
durván megsérti, a tagot az elnökség kizárhatja.
III.4.3. A pártoló tagok kötelességei
A/ A sportegyesületi alapszabály, szervezeti és működési szabályzat betartása.
B/ A sportegyesületi pártoló tagsági díj évenkénti befizetése vagy a sportegyesülettel kötött külön
megállapodásban vállalt támogatás biztosítása.
C/ A III.1.3 alatti kiskorúság miatt pártoló tag a rendes taggal egyező mértékű - az elnökség által
megállapított - tagdíjat köteles fizetni. A tagdíjfizetés l éves elmaradás a III.4.2..C pont alatti
következményt vonja maga után.

III.4.4. A tiszteletbeli tagok kötelességei
A/ Az Egyesület alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint határozatainak megtartása.
B/ Erkölcsileg támogatni a sportegyesületet és elősegíteni annak tevékenységét.
C/ Az Egyesület népszerűsítése, hagyományainak ápolása.

IV. A sportegyesület szervezete
IV.1 A sportegyesület közgyűlése:
A/ A közgyűlés a sportegyesület legfőbb döntéshozó fóruma, mely a tagok összességéből áll. A
közgyűlés döntései minden tagra nézve kötelezőek.
B/ A közgyűlést az elnökség szükség szerint, de évente legalább egyszer köteles összehívni. Az
elnökség a közgyűlést abban az esetben is köteles összehívni, ha ezt a tagok egyharmada, vagy
az Ellenőrző Bizottság az ok és a cél megjelölésével írásban kéri. A közgyűlést ez esetben a
kérelem benyújtását követő 2 hónapon belülre össze kell hívni.
C/ A közgyűlést az Elnökség levélben hívja össze hely és időpont megjelölésével, melyben a
tervezett napirendnek is szerepelnie kell. A meghívót 14 nappal az esemény előtt kell kiküldeni.
D/ A közgyűlés határozatképes, ha a sportegyesület tagjainak legalább fele plusz egy fő jelen van.
A sportegyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, melyet kizárólag
személyesen gyakorolhat A határozatképtelenség miatt meghiúsult közgyűlést az elnökség
köteles legkésőbb 30 napon belülre ismét összehívni. Ez utóbbi gyűlés az eredetileg napirenden
szerepelt kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A tagok figyelmét
a távolmaradás következményeire az eredeti meghívóban fel kell hívni.
E/ A közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet.
F/ A közgyűlésen az alapító és a rendes tagok szavazatainak egyszerű többségével hozza meg
határozatait. A jelenlevők kétharmadának szavazata szükséges az alapszabály módosításához, a
sportegyesület feloszlásának, más egyesülettel való egyesülésének kimondásához, valamint a
tag kizárásához, amennyiben a kizárt tag fellebbezéssel fordul a közgyűléshez.
G/ A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A közgyűlés a
tisztségviselőket is nyílt szavazással választja meg. Titkos szavazást akkor kell elrendelni, ha ezt
a jelenlévő szavazásra jogosult tagok legalább egyharmada kéri.
H/ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) a sportegyesület megalakulásának, feloszlásának, más egyesülettel való egyesülésének
kimondása,
b) az alapszabály megállapítása, elfogadása, illetve módosítása,
c) a sportegyesület elnökségének és tisztségviselőinek 5 évre történő megválasztása,
d) a tisztségviselők beszámoltatása a két közgyűlés között végzett munkájukról,
………………………………………………………………….
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az elnökség által hozott tagfelvételre vonatkozó elutasító határozat elleni panasz
(fellebbezés) elbírálása.
f) az éves költségvetés meghatározása
g) az éves közhasznúsági jelentés elfogadása. Az éves közhasznúsági jelentés elfogadása az
általános szabályok szerint történik. Az éves közhasznúsági jelentés nyilvános, az
megtekinthető az egyesület irattárában.
h) az éves beszámoló elfogadása. Az éves beszámoló elfogadásának módja egyszerű
szótöbbség.
e)

I/ A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk.
685. § b) pont), élettársa a határozat alapján:
• kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
• bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
• A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú egyesület cél szerinti juttatásai
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás,
illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
J/ A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az Elnökség jelenlevő minden tagja, a
jegyzőkönyvvezető és két, a közgyűlés által kijelölt hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyvet meg kell
őrizni.
K/ A közgyűlésen és az elnökségi ülésen hozott határozatok a határozathozataltól számított egy
hónapig a székhelyen kifüggesztésre kerülnek, illetve a sportegyesület honlapján közzéteszik,
ahol bárki megtekintheti azokat. Amennyiben személy(eke)t érintő döntés is születik, úgy az
érintettet(ket) az elnök írásban is értesíti. Ezután az Egyesület telephelyén, az irattárban nézhető
meg.

IV.2

A sportegyesület elnöksége

A/ Az elnökség az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve, a hatáskörébe tartozó ügyekben
dönthet.. Az elnökség ülései nemcsak a sportegyesület tagjai, hanem bárki számára nyilvánosak.
B/ Az elnökség 3 tagból áll, akiket a közgyűlés választ 5 évi időtartamra. Az elnökség tagjai
tisztségükre korlátlanul újraválaszthatók. Az elnökség tagjai az elnök, az alelnök, és az elnökségi
tag.
C/ A vezető tisztségviselő, illetve ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
D/ Az elnökség üléseit az elnök, vagy bármely 2 elnökségi tag összehívhatja. Az elnökség szükség
szerint, de legalább félévente egyszer ülésezik. Az elnökség üléseit az elnök vezeti. Az ülés
összehívására a meghívókat a tervezett ülés előtt 14 nappal a napirendi pontok megjelölésével
ki kell küldeni.
E/ Az elnökség határozatképes, ha az elnökségi ülésen mind a 3 elnökségi tag részt vesz. Az
elnökség határozatát egyhangúlag hozza.
F/ Az elnökség hatáskörébe tartozik:
a) a sportegyesület tevékenységének irányítása,
b) a szervezeti és működési szabályzat megállapítása
c) a közgyűlés előkészítése, illetve összehívása,
d) a közgyűlés határozatainak végrehajtása,
e) a rendes tagok, valamint a pártoló és tiszteletbeli tagok felvétele,
f) fegyelmi vizsgálat elrendelése, fegyelmi határozat meghozatala
g) a sportegyesület működéséhez szükséges anyagi források előteremtése, az infrastruktúra
biztosítása,
………………………………………………………………….
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h) döntés a sportegyesület pénzeszközeinek felhasználásáról a közgyűlés által meghatározott
keretek között
i) az éves eseménynaptár megállapítása,
j) rendezvények szervezése, koordinálása,
k) minden olyan kérdés, amely nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe, és minden olyan
eljárás, amelyet nem a közgyűlés folytat le.
G/ A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk.
685. § b) pont), élettársa a határozat alapján:
•

kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

•

bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt

•

A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú egyesület cél szerinti juttatásai
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás,
illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

H/ Az elnökség mindezen ügyekben kifejtett tevékenységéről a soron következő közgyűlésen
tájékoztatja a tagságot.
I/ Az elnökség ülésén jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír
alá. A jegyzőkönyvet meg kell őrizni.
J/ Az Elnök köteles az Elnökség és a közgyűlés által hozott döntések nyilvántartását naprakészen
vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést
támogatók és ellenzők számaránya, elnökségi döntés esetében személye is.
K/ A sportegyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait az Elnök kezeli. Az egyesület
működésével kapcsolatos iratokat bárki megtekintheti. Az iratokba történő betekintést az egyesület
elnökétől kell kérni írásban, vagy szóban. A betekintési lehetőséget az elnök biztosítja a felek által
egyeztetett időpontban.
L/ A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét
megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény
szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
M/ Az egyesület működése nyilvános, a közhasznú szolgáltatásokból senki nincs kizárva, azokat
bárki igénybe veheti. Az egyesület működésével kapcsolatos nyilvánosságot az előző bekezdésben
leírtak szavatolják. A szolgáltatás igénybevétele módjának nyilvánosságát figyelemfelkeltő
kiadványokon (plakát, szórólap), együttműködési megállapodásokon keresztül (pl: helyi újsággal),
interneten keresztül biztosítjuk a széles érdeklődő kör számára. A kapcsolatfelvétel az egyesülettel
lehet személyes, telefonos, internetes, levélen keresztül, s a kialakult gyakorlatnak megfelelően
részt vesz, részesül az egyesület által biztosított tevékenységekből, juttatásokból.

IV.3

A sportegyesület elnöke

A/ A sportegyesület elnökét az elnökségi tagok közül a közgyűlés választja 5 évi időtartamra. Az
elnök tisztségére továbbiakban újraválasztható.
B/ Az elnök hatáskörébe tartozik:
a) az elnökség üléseinek előkészítése, összehívása, levezetése,
b) az elnökségi döntések végrehajtásának figyelemmel kísérése, koordinálása,
c) a sportegyesület képviselete külső szervek, személyek, hatóságok irányában,
d) aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása. A banki jog kétszemélyes, és ezen banki
jogot az Elnök az Elnökség bármelyik tagjával gyakorolja,
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e) szerződéseket köt a sportegyesület nevében,
f) gyakorolja a munkáltatói jogokat,
g) intézkedik és dönt a közgyűlés, illetőleg az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben,
h) a közgyűlésen elnököl.
C/ Az elnök a hatáskörébe tartozó ügyek ellátásáról köteles az elnökséget a soron következő
elnökségi ülésen tájékoztatni. Az elnök az Egyesület más tisztségviselőit is meghatalmazhatja
meghatározott ügyekben történő eljárásra.
D/ Az elnök jogkörét tartósabb akadályoztatás esetén az elnökség gyakorolja.

IV.4. Az ellenőrző bizottság
A/ Az ellenőrző bizottság a közgyűlés által 5 évi időtartamra választott három tagból áll. A
bizottság vezetőjét – tagjai közül – a közgyűlés nevezi ki. Az ellenőrző bizottság tagjai
megbízatásuk alatt az egyesületben más tisztséget nem tölthetnek be.
B/ A bizottság kizárólag a közgyűlésnek van alárendelve, csak annak tartozik felelősséggel, de az
elnökség kérésére tapasztalatairól tájékoztatást nyújt.
C/ Az ellenőrző bizottság ellenőrzésének tárgya a sportegyesület egész tevékenysége.
Figyelemmel kíséri az egyesület alapszabály szerinti működését, különösen a rendelkezésre álló
eszközöknek az alapszabályban meghatározott célokra történő felhasználását, ellenőrzi az
egyesület pénzügyi gazdálkodását, továbbá az ügyvitelre, az ügyintézésre és a nyilvántartásra
vonatkozó előírások betartását. Továbbá ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és
gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet
munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú
szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Az ellenőrző bizottság
megállapításairól tájékoztatja az egyesület vezető szerveit, és beszámol a közgyűlésen. A
bizottság szükség szerint szaktanácsadókat, eseti szakértőket vagy egyesületi tagokat is
bevonhat munkájába.
D/ A bizottság vezetőjét az egyesület hatáskörében intézkedési jog nem illeti meg, azonban
megállapításainak nyomán intézkedésre felkért tisztségviselő erre 30 napon belül válaszolni
köteles.
E/ A bizottság szükség szerint, de legalább félévente egyszer ülésezik. A bizottság üléseit a
bizottság elnöke, vagy bármely 2 bizottsági tag összehívhatja. Az ülés összehívására a
meghívókat a tervezett ülés előtt 14 nappal a napirendi pontok megjelölésével ki kell
küldeni. Határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. Amennyiben nem határozatképes az
ülés, azt 30 napon belül újra össze kell hívni, amely ülés is csak akkor határozatképes, ha
mindhárom tag jelen van. A bizottság határozatát szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
F/ Az ellenőrző bizottság az egyesület bármely szervének jogszabályba, alapszabályba vagy a
szervezeti és működési szabályba ütköző működése, eljárása, döntése esetén köteles a
közgyűlést 15 napon belülre összehívni.
G/ Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
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c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatást – , illetve
d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

IV.5. Fegyelmi bizottság
A/ A fegyelmi bizottság a közgyűlés által 5 évi időtartamra választott három tagból áll. A bizottság
vezetőjét – tagjai közül – a közgyűlés nevezi ki. A fegyelmi bizottság tagjai megbízatásuk alatt
az egyesületben más tisztséget nem tölthetnek be.
B/ A bizottság szükség szerint ülésezik. Határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. Amennyiben
nem határozatképes az ülés, azt 30 napon belül újra össze kell hívni, amely ülés is csak akkor
határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. A bizottság határozatát szótöbbséggel, nyílt
szavazással hozza.
C/ A bizottság feladata fegyelmi vizsgálat végzése és fegyelmi határozati javaslat készítése a
sportegyesületi elnökség felkérésére.

V. Fegyelmi eljárás
A fegyelmi szabályzatot az elnökség fogadja el.
V.1. Fegyelmi vétséget követ el az a sportegyesületi tag, aki:
A/ Az alapszabályban, a szervezeti és működési szabályzatban foglaltakat vagy a közgyűlés
határozatában foglaltakat, illetve az elnökség rendelkezéseit megszegi.
B/ Önként vállalt, illetve tisztségéből adódó kötelezettségeit nem teljesíti.
C/ Sportegyesületi tagságához méltatlan magatartást tanúsít.
V.2. A fegyelmi vizsgálatot a sportegyesület elnöke rendeli el az elnökség határozata alapján.
V.3. Fegyelmi határozatot az elnökség hozhat a fegyelmi bizottság vizsgálatát követően.
A/ A fegyelmi határozatról az elnökség szótöbbséggel dönt.
B/ A fegyelmi határozatban az alábbi büntetéseket lehet kiszabni:
a) írásbeli figyelmeztetés
b) a tagokat megillető kedvezmények, ill. jogosultságok meghatározott időre történő
megvonása
c) sportegyesületi tisztségből leváltás
d) kizárás a sportegyesület tagjai sorából

VI. A sportegyesület vagyona és gazdálkodása
A/ Az egyesület a bíróság általi jogerős nyilvántartásba vétellel jön létre és a jogerős végzéssel
történt bírósági nyilvántartásba vétellel kezdheti el működését.
B/ Az egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogatói befizetésekből, és esetleges egyéb
jövedelmekből gazdálkodik.
C/ A tagdíj összegét, befizetésének módját a Közgyűlés határozza meg. A tagok
tagdíjbefizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet.
D/ Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok az egyesület kötelezettségeiért a tagdíj
befizetésével vállalnak felelősséget, saját vagyonukkal nem felelnek.
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E/ Az Egyesület az alapszabályban meghatározott közhasznú célok megvalósításához szükséges
gazdasági feltételek megvalósítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytat,
melyek nem veszélyeztethetik a közhasznú célokat.
F/ Az Egyesület gazdasági eredménye nem osztható fel, azt csak az ebben az okiratban
meghatározott célok megvalósítása érdekében használhatja fel.
G/ Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivételével – csak
írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a
támogatással való elszámolás feltételeit és módjait.
H/ Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
I/ Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységet veszélyeztető mértékű
hitelt nem vehet fel.
J/ Az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére
nem használhatja fel.
K/ Az Egyesületnek a cél szerinti tevékenységből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó
bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
L/ Az Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést
készíteni. A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:
a) a számviteli beszámolót;
b) a költségvetési támogatás felhasználását;
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
d) a cél szerinti juttatások kimutatását;
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve
összegét;
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
M/ A sportegyesületre az 1991. évi IL. tv. rendelkezéseit – a végelszámolásra vonatkozó
rendelkezések kivételével – megfelelően alkalmazni kell.

VII. Az iratok nyilvánossága
A/ A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet.
B/ A sportegyesület elnöke köteles gondoskodni a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan
keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni.
C/ Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az Elnök részére megküldeni.
D/ Az Elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a
kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.
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VIII. A sportegyesület megszűnése
A/ Az egyesület megszűnik:
a.
b.
c.
d.

feloszlását a közgyűlés kétharmados többséggel kimondja;
a bíróság feloszlatja;
más egyesülettel egyesül;
a bíróság az egyesület megszűnését megállapítja.

B/ Az Egyesület megszűnése esetén a vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell
fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés dönt.
C/ A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes
köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződésből eredő
kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.
D/ Az Sportegyesületre – a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével – a
megfelelően alkalmazni kell a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a
végelszámolásról szóló 1991. évi II. törvény (a továbbiakban: Cstv.) szabályait.
E/ A sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó
vagyon állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű sportcélokra kell fordítani.

IX. Vegyes és záró rendelkezések
A/ Az Egyesület alapszabályát a Fővárosi Bíróságnak a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a
szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani.
B/ Az Egyesület a Stv. 16. § (3) bekezdés alapján kéri sportegyesületként történő
nyilvánratásba vételét!
C/ Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.
D/ Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesülésekről szóló 1989. évi II.
tv. és a közhasznú szervezetekre vonatkozó 1997. évi CLVI. tv. rendelkezései, valamint a 2004.
évi I.. tv. a sportról, másrészt a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadók.
E/ Az Egyesület alapszabályát az alapító tagok a Budapesten, 2008. március 07. napján tartott
megismételt alakuló Közgyűlése egyhangú határozattal jóváhagyta.
F/ A módosítások szedése félkövér betűkkel történt.

Kelt. Budapest, 2008. március 07.
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