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BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA
A 2015. április 28. és 2016. február 11. napján megtartott közgyűlés a 14. Pk. 60. 119/2008/6. és a 10. sz.
végzésnek megfelelő - áthúzva a hatályon kívül helyezendő, törlendő, illetve dőlten szedetten a
módosított, új rendelkezések, valamint piros színnel kiemelve a14. Pk. 60. 119/2008/10. sz. végzés szerinti módosítások megjelöléssel - döntése eredményeképpen a civil szervezetet a Ptk. (2013. évi V.) törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) rendelkezéseinek megfelelően nem
közhasznú szervezetként működik tovább.
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. A sportegyesület működése kiterjed sz egész ország területére.
I.7. A sportegyesület jogi személy.
II. A sportegyesület célja, tevékenysége és feladatai:
II.1. A sportegyesület céljai:
A sportegyesület célja a sport társadalmi fontosságának képviselete. Ezen belül kiemelt célja az akrobatikus torna, torna társadalmi elismerésének növelése a gyerek- és ifjúsági korosztály minél szélesebb rétegének bevonásával. További célja:
- a rendszeres testedzés igényének felkeltése és megtartása,
- biztosítsa a sportegyesület sportolóinak képzését és felkészítését,
- az egészséges életmód népszerűsítése,
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- az esélyegyenlőség jegyében a gyermek- és ifjúsági sport, a családok sportjának támogatása, a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok a sportágunk felé történő integrálása,
- 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,
- sportrendezvények, családi események lebonyolítása.
II.2. A sportegyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát az internetes
weboldalán való közzététel útján biztosítja. Az internetes oldal elérhetőségei – azaz adatai –
www.akrobatikustorna.hu
A sportegyesület, vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében és azokkal
közvetlenül összefüggően, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét
nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységre fordítja.
A sportegyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
II.3. A sportegyesület feladatai:
a) Az amatőr és versenyszerű sportoláshoz, fellépésekhez szükséges eszközök beszerzése, karbantartása, tárolása és pótlása.
b) Rendszeres edzések, táborok szervezésével a tagok számára a szabadidő hasznos eltöltésének lehetővé tétele.
c) A tagok számára képzési, edzési lehetőségek biztosítása az amatőr és a versenyszerű sportolás
szakágában.
d) Kulturális és szakmai örökségünk átadása.
e) 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 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.
Kiskorú személy csak törvényes képviselője hozzájárulásával lehete a sportegyesület tagja és vezető
tisztségviselővé csak 18. életévének betöltését követően választható.
III.1.3. Pártoló tagság:
A sportegyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi természetes személy, jogi személy,
aki/amely a sportegyesület céljaival egyetért és azt anyagilag támogatni kívánja. Pártoló tagság
adományozásáról, a pártoló tag felajánlásainak elfogadásáról az elnökség dönt.
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III.1.4. Tiszteletbeli tagság:
A közgyűlés 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.
III.2. A tagság keletkezése és megszűnése:
A sportegyesületbe való belépés és kilépés önkéntes.
Az egyesületi tagság felvétellel keletkezik, ezen kérdésben az elnökség egyszerű szótöbbséggel határoz, és elutasító határozata ellen fellebbezni lehet a közgyűléshez.
A tagsági jogviszony megszűnik
a) a tag kilépésével;
b) a tag kizárásával;
c) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
A tag tagsági jogviszonyát a sportegyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor,
indokolás nélkül megszüntetheti.
A tagnak jogszabályt, a sportegyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén (így különösen is a tagdíjfizetés elmaradása esetén) a közgyűlés bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást
folytathat le.
A tagot az elnök által elrendelt és az alábbi garanciális szabályok között lefolytatott eljárás alapján
lehet kizárni: Az eljárást az elnök írásban rendeli el, ebben közli a taggal az eljárásra okot adó
kifogást, a meghallgatás időpontját. Az eljárás alá vont taggal az eljárás megindítását és az ellene
felhozott okokat, annak bizonyítékait közölni kell, továbbá lehetőséget kell biztosítani számára,
hogy védekezését és bizonyítékait előadja. A tagot az elnökség kizárást tárgyaló ülésére meg kell
hívni, és itt is lehetőséget kell adni számára, hogy védekezését megfelelően előadhassa.
Az eljárásban a tagot jogi képviselő is képviselheti. A meghallgatásról jegyzőkönyvet kell felvenni.
A meghallgatást az elnök legalább egy elnökségi taggal együttesen folytatja le.
A kizárásról szóló határozat indoklásának tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és
azok bizonyítékait, valamint utalni kell a jogorvoslat lehetőségére.
A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen a határozat kézhezvételétől számított tizenöt
napon belül a közgyűléshez fellebbezéssel élhet. A fellebbezésben meg kell jelölni, hogy a kizáró
határozat megváltoztatását milyen okból kívánja, és köteles az erre vonatkozó bizonyítékait megjelölni. A tag védekezésének és részvételének lehetőségét a közgyűlésen is biztosítani kell, azzal,
hogy a határozat meghozatala során az érintett tag a kérdésben nem szavazhat.
A tag tagsági jogviszonya kizárás esetén a következő időpontokban szűnik meg:
a) az elnökség döntése esetén a kézhezvételtől számított 15 napos fellebbezési határidő leteltét követő napon,
b) fellebbezés esetén, illetve az elnökség tagjai vonatkozásában a közgyűlés kizárást helybenhagyó
(elnökségi tagok esetében kizáró) határozatának meghozatalával.
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,
d) szavazati joggal részt vehet a sportegyesület közgyűlésén,
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e) észrevételt, javaslatot tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a sportegyesületet 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.
A sportegyesület célja szerinti juttatásokat bárki megismerheti, azokat igénybe veheti.
III.4. A tagok kötelezettségei
III.4.1. Az alapító tagok kötelezettségei
A sportegyesület célkitűzéseinek megvalósítására törekvés, annak erkölcsi támogatása, ha lehetőségei engedi, úgy anyagi támogatása is. Az alapító tagok kötelezettségei megegyeznek a rendes tagok
kötelezettségeivel.
III.4.2. A rendes tagok kötelezettségei
a) A sportegyesületi alapszabály betartása.
b) A sportegyesületet célkitűzései megvalósításában segíteni, a közös munkában – lehetőségeihez
mérten – közreműködni. A sportegyesülethez méltó magatartást tanúsítani.
c) A tagsági díjat fizetni.
A tagdíj mértéke a 2015. évben: évi 5000,- Ft/hó
Az éves tagdíj befizetési határideje a tárgyév március 31. napja (új tag esetén a sportegyesületbe való felvételt követő legkésőbb 15. napon), a tagdíjat a sportegyesület pénztárába vagy bankszámlájára utalással kell megfizetni.
d) A sportegyesület vagyonát, felszereléseit, létesítményeit megóvni és védeni. Károkozás bekövetkezte, vagy ennek veszélye esetén az elnökségnek azt mielőbb és önként jelezni.
III.4.3. A pártoló tagok kötelességei
a) A sportegyesületi alapszabály betartása.
b) A sportegyesületi pártoló tagsági díj évenkénti befizetése vagy a sportegyesülettel kötött külön
megállapodásban vállalt támogatás biztosítása.
III.4.4. A tiszteletbeli tagok kötelességei
a) A sportegyesület alapszabályának megtartása.
b) Erkölcsileg támogatni a sportegyesületet és elősegíteni annak tevékenységét.
c) A sportegyesület népszerűsítése, hagyományainak ápolása.
IV. A sportegyesület szervezete
IV.1 A sportegyesület közgyűlése:
A közgyűlés a sportegyesület döntéshozó szerve, mely a tagok összességéből áll. A közgyűlés döntései minden tagra nézve kötelezőek.
A közgyűlést az elnökség szükség szerint, de évente legalább egyszer köteles összehívni.
A közgyűlésről a tagokat az időpont, - akár a székhelytől eltérő címre - a helyszín és a napirend
megjelölésével legalább 30 nappal korábban, igazolható módon értesíteni kell.
A meghívónak tartalmaznia kell a sportegyesület nevét és székhelyét; az ülés idejének és helyszínének megjelölését; és az ülés napirendjét.
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a
tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A döntést igénylő előterjesztéseket
írásban szintén előre meg kell küldeni.
A közgyűlés a határozatképesség megállapítását követően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással
megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv
hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot.
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A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve,
ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához
egyhangúlag hozzájárul.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított, 15 napon belül a tagok az elnökség a napirend
kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az
elnökség jogosult dönteni. Ha az elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend
elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének
tárgyában.
Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:
a) az elnökség többségi határozata alapján,
b) ha a sportegyesület tagjainak egyharmada az ok és a cél megjelölésével ezt kéri,
c) ha a bíróság ezt elrendeli,
d) ha a sportegyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; továbbá ha a sportegyesület
előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy a sportegyesület
céljainak elérése veszélybe kerül.
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.
A közgyűlés általában nyilvános. Zárt ülést kell tartani, jogszabályokban megjelölt esetekben, ha
azt a közgyűlés elrendeli. A zárt ülésen csak a tagok és a meghívottak vehetnek részt.
A Közgyűlés - egyéb rendelkezések hiányában - határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza, kivéve a tisztségviselők választását, melyről írásban titkos szavazással határoz. A sportegyesület beszámolóját a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségű, nyílt szavazása
esetén a közgyűlés által jóváhagyottnak kell tekinteni.
Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
A Közgyűlésen a jelen levők 3/4-es szótöbbséggel hozott határozata szükséges az alapszabály
módosításához, illetve az összes szavazati joggal rendelkezők 3/4-es mandátum többsége szükséges
a sportegyesület megszűnése kimondásához és céljainak módosításához.
Titkos szavazással hoz határozatot továbbá, ha a mandátummal rendelkezők legalább 1/3-a kéri.
Az elnökség, a tisztségviselők választása előtt 30 nappal megalakítja – az egyesületi tagok közül - a
jelölőbizottságot, melynek feladata a tagok javaslatainak összegyűjtése, összegzése. Ennek alapján
az elkészített személyre szóló javaslatot a jelölőbizottság erre kijelölt tagja, személyenként a közgyűlés elé terjeszti.
A tisztségviselők akkor tekinthetők megválasztottnak, ha az érvényes szavazatok több mint felét
megszerezték. Ha több jelölt közül az első fordulóban senki nem kapja meg a szükséges szavazatot,
új fordulót kell tartani. Ezen a legkevesebb szavazatot kapott jelölt már nem választható. Ezt az eljárást addig kell ismételni, amíg valamelyik jelölt a szükséges számú szavazatot megkapja.
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;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
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f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály módosítása;
b) az sportegyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek a sportegyesület vagyoni helyzetéről szóló
jelentésének - elfogadása;
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a sportegyesülettel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a sportegyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, vagy ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők tagjai elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés;
i) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és
j) a végelszámoló kijelölése.
A közgyűlés – a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdéseken kívül – dönt minden olyan kérdésben,
amelyet a elnökség, illetve valamely rendes tag a Közgyűlés elé terjeszt, vagy jogszabály a
hatáskörébe utal.
A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, melyben rögzíteni kell a közgyűlés helyszínét és idejét, a napirendi pontokat, a határozatképességet, a közgyűlési tisztségviselők megválasztását és nevét, az elhangzottakat, a döntések tartalmát, idejét és hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát.
A jegyzőkönyvet az Elnökség jelenlevő minden tagja, a jegyzőkönyvvezető és két, a közgyűlés által
kijelölt hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyvet meg kell őrizni.
A 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 az egyesület
hirdetőtábláján és a honlapon történő közzétételével egyidejűleg.
IV.2 A sportegyesület elnöksége
Az elnökség az egyesület ügyvezető szerve, a hatáskörébe tartozó ügyekben dönthet. Az elnökség
ülései nemcsak a sportegyesület tagjai, hanem bárki számára nyilvánosak.
Az elnökség 3 tagból áll, akiket a közgyűlés választ 5 évi időtartamra. Az elnökség tagjai tisztségükre korlátlanul újraválaszthatók. Az elnökség tagjai (név és lakcím):
elnök:
Mester Gábor
1038 Budapest, Határ út 15.
alelnök:
Mester Ildikó
1038 Budapest, Határ út 15.
elnökségi tag:
Otta László
1035 Budapest, Szentendrei út 19.
Az elnökség tagja nagykorú és cselekvőképes, büntetlen előéletű (vezető tisztségviselői
foglalkozástól el nem tiltott) magyar állampolgár lehet.
Nem lehet az elnökség tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem
mentesült.
Nem lehet az elnökség tagja 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.
A sportegyesület elnöke és alelnöke a sportegyesületet önállóan képviselik.
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Az elnökség üléseit az elnök, vagy bármely 2 elnökségi tag összehívhatja. Az elnökség szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik. Az elnökség üléseit az elnök vezeti. Az ülés összehívására
a meghívókat a tervezett ülés előtt 15 nappal, igazolható módon, a napirendi pontok megjelölésével
ki kell küldeni.
Az elnökség határozatképes, ha az elnökségi ülésen mind a 3 elnökségi tag részt vesz. Az elnökség
határozatát egyhangúlag hozza.
Az elnökség hatáskörébe tartozik:
a) előkészíti, összehívja a közgyűlés üléseit,
b) évente egy alkalommal beszámol tevékenységéről a közgyűlésnek,
c) megvitatja, majd a közgyűlés elé terjeszti a sportegyesület pénzügyi, gazdasági helyzetéről szóló
éves beszámolót,
d) tájékoztatja a közgyűlést és a tagokat a sportegyesület gazdasági helyzetéről,
e) megfelelő reklám-propaganda tevékenységgel teszi ismertté, ismertebbé a sportegyesületet népszerűsíti annak céljait,
f) szervezi a külföldi és hazai kapcsolattartást,
g) dönt az elnök javaslata alapján a sportegyesület munkatársainak kinevezéséről és felmentéséről,
h) dönt a tagfelvételről, és elsőfokon a tag kizárásáról, valamint a szakosztályok létrehozásáról,
i) intézi, a tagdíjak és adományok beszedését, a sportegyesület javainak kezelését.
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;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
Az elnökség mindezen ügyekben kifejtett tevékenységéről a soron következő közgyűlésen tájékoztatja a tagságot.
Az elnökség ülésén jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá. A
jegyzőkönyvet meg kell őrizni.
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.
A sportegyesület működésével kapcsolatos iratokat bárki megtekintheti megtekinthetők. Az iratokba történő betekintést a sportegyesület elnökétől kell kérni írásban, vagy szóban. A betekintési lehetőséget az elnök biztosítja a felek által egyeztetett időpontban.
IV.3 A sportegyesület elnöke
A sportegyesület elnökét az elnökségi tagok közül a közgyűlés választja 5 évi időtartamra. Az elnök
tisztségére továbbiakban újraválasztható.
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) önálló aláírási és utalványozási jogkörrel rendelkezik, és önálló banki intézkedésre jogosult.
e) szerződéseket köt a sportegyesület nevében,
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f) gyakorolja a munkáltatói jogokat,
g) intézkedik és dönt a közgyűlés, illetőleg az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben,
h) a közgyűlésen elnököl.
Az elnök a hatáskörébe tartozó ügyek ellátásáról köteles az elnökséget a soron következő elnökségi
ülésen tájékoztatni. Az elnök a sportegyesület más tisztségviselőit is meghatalmazhatja meghatározott ügyekben történő eljárásra.
Az elnök jogkörét tartósabb akadályoztatás esetén az elnökség gyakorolja.
V. A sportegyesület vagyona és gazdálkodása
A sportegyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogatói befizetésekből, és esetleges egyéb jövedelmekből gazdálkodik.
A sportegyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok a sportegyesület kötelezettségeiért a
tagdíj befizetésével vállalnak felelősséget, saját vagyonukkal nem felelnek.
A sportegyesület az alapszabályban meghatározott célok megvalósításához szükséges gazdasági feltételek megvalósítása érdekében, és azokkal közvetlenül összefüggő gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytat, melyek nem veszélyeztethetik a célokat.
A sportegyesület gazdasági eredménye nem osztható fel, azt csak az ebben az okiratban meghatározott célok megvalósítása érdekében használhatja fel.
A sportegyesület 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.
A sportegyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
A sportegyesület vállalkozásának fejlesztéséhez tevékenységet veszélyeztető mértékű hitelt nem
vehet fel.
Az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem
használhatja fel.
A sportegyesületnek a cél szerinti tevékenységből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó
bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
VI. Az iratok nyilvánossága
A sportegyesület elnöke köteles gondoskodni a szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett
iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni. Az iratokba való betekintés iránti
igényt (kérelmet) írásban kell az Elnök részére megküldeni.
Az Elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.
VII. A sportegyesület megszűnése
A sportegyesület megszűnik:
Az sportegyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
d) az arra jogosult szerv megszünteti feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a
nyilvántartásból törli.
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A sportegyesület jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl a sportegyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
a) a sportegyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált,
és új célt nem határoztak meg; vagy
b) a sportegyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
A sportegyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után
fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, a sportegyesület céljával megegyező vagy
hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság
jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő sportegyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú
szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.
A sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami
tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében az utánpótlás-nevelés támogatására kell fordítani.
A sportegyesületnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a MOB igazolja, hogy a sportegyesület az állami sportcélú támogatás felhasználásával e törvényben, valamint az
államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elszámolt, vagy
azt, hogy a sportegyesület állami sportcélú támogatásban nem részesült.
IX. Vegyes és záró rendelkezések
A jelen alapszabályban szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadók.
A jelen alapszabályon jegyzett aláírásával az egyesület önálló aláírási joggal rendelkező elnöke igazolja, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.
Budapest, 2016. február 11.
elnök
Ellenjegyzem Budapesten, 2016. február 11. napján:

