
 

 

A Tápiószecső Football Club és Szabadidő Egyesület Alapszabálya  

egységes szerkezetben 

I. fejezet 
Általános rendelkezések 

1.1. Az egyesület 

teljes neve: Tápiószecső Football Club és Szabadidő Egyesület 
Rövidített neve: Tápiószecső FC 

székhelye: 2251 Tápiószecső, Sági út Sportpálya 

1.2. A sportegyesület önálló jogi személy, melynek képviseletére az elnökségi tagok önállóan jogosultak. 

 Az elnökség öt tagból áll (elnök, alelnök, titkár és további két tag) 

1.3. Az egyesület közhasznú tevékenységet végez, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete  
pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.  

1.4. Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére 
jogosult. Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása és a 
szervezet működésének biztosítása érdekében, alapcéljai szerinti közhasznú tevékenységét nem veszélyeztetve 
végez. Az egyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő 
kereskedelmi tevékenységet ( ide értve a sportegyesület vagyoni értékű joginak hasznosítását is) csak 
kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése e tekintetben a 
sportegyesület alaptevékenységének minősül. 

II. fejezet 
A sportegyesület céljai 

2.1. A sportegyesület célja a labdarúgósport - fő hangsúlyt fektetve az utánpótlásra - népszerűsítése, az 
utánpótlás nevelés, óvodáskorúak körében egy sportág népszerűsítése, ezáltal az egészség megóvása, a klub 
tagjainak képzése, elméleti és gyakorlati tréningekkel - ezáltal a saját képességeinek, mozgáskoordinációjának 
fokozása -, nagypályás mérkőzések megrendezése (gyermekektől kezdve a felnőtt korosztályig). Saját internetes 
honlap szerkesztése, melyen a helyi rendezésű és helyi labdarúgókkal kapcsolatos programjai és történései, és a 
csapat köré csoportosuló szurkolók véleménye kap helyet. A sportegyesület célja továbbá, hogy a fiataloknak 
lehetőséget biztosítson arra, hogy a saját mozgás-, versenyigényét teljes körűen kielégítse. 

Az egyesület célkitűzéseinek teljes körű megvalósulását két nagyméretű füves borítású pálya és egy kisebb 
méretű edzőpálya biztosítja, mely más szabadidős sporttevékenységek folytatására is lehetőséget biztosít.   

2.2. Az egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően közhasznú tevékenységet végző 
szervezet, mely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal 
rendelkezik, továbbá megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható. 

Az egyesület az alábbi közhasznú tevékenységet folytatja: 

- sport tevékenység, melyet az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan végez: 
� az egészséges életmód és szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése; 

sportfinanszírozás; a gyermek- és ifjúsági sport , a hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatása, mint állami feladat a 
sportról szóló 2004. évi I. tv. 49-§ c)-e) pontjai alapján; 
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� helyi sportfejlesztési koncepció meghatározása és megvalósítása, a tulajdonát képező 
sportlétesítmények fenntartása és működtetése, mint helyi önkormányzati feladat a 
sportról szóló 2004. évi I. tv. 55.§ (1) a) és c) pontjai alapján 

� sport, ifjúsági ügyek, mint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 15. pontja alapján 

2.3. E célok érdekében az egyesület vállalja: 

- elméleti és gyakorlati tréningek rendezését, 
- labdarúgó mérkőzések lebonyolítását, 
- saját internetes honlap szerkesztését, 
- határozott időközönként labdarúgó gyűlés összehívását 
- időközönként labdarúgó szövetségi gyűlések rendezését. 

2.4. Az egyesület tagjain kívül bárki részesülhet az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból, az egyesület 
szolgáltatásainak igénybevétele, valamint működése nyilvános.  

III. fejezet 
A sportegyesület tagsága  

3.1. A sportegyesületnek tagja lehet korhatár nélkül minden természetes személy, aki egyetért az alapszabályban 
foglalt célokkal, és eleget tesz az alábbi követelményeknek: 

3.2. Rendes tag az, aki a tagdíjat belépéskor befizeti, és aki a sportegyesület működéséhez évről évre szellemi, 
anyagi, technikai, szakmai vagy egyéb támogatást biztosít. A rendes tag havi tagdíjának összege összegét a 
taggyűlés állapítja meg és azt évente szükség szerint módosíthatja3.000.-Ft, azaz Háromezer forint.. A tagdíj 
naptári hónapra, a hónap 1. napjától, a hónap utolsó napjáig szól. A tagdíjat a rendes tag minden hónapban, a 
tárgyhónap 10. napjáig köteles a sportegyesület pénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás 
útján befizetni. Új belépőknek a havi tagdíjat attól az időponttól kell befizetni, amikor a tagok közé felvételt 
nyert. A már megkezdett hónap is teljes hónapnak számít. A tagsági viszony évente meghosszabbítható a tagdíj 
befizetésével. A tagsági viszony meghosszabbítására az első havi tagdíjat a belépést követő minden évben január 
10-ig köteles a tag a sportegyesület pénztárába befizetni.  

 

3.3. Tiszteletbeli taggá választható az, akit erre munkájának és/vagy hatékony közreműködésének 
elismeréseként a sportegyesület taggyűlésközgyűlése felkér, és a felkérést elfogadja. A tiszteletbeli tag a 
közgyűlésen tanácskozási joggal vehet részt és nem választható az egyesület vezető tisztségviselőjévé. 

3.4.  

Pártoló tag lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki egyetért a sportegyesület céljaival, és aki 
havonta legalább a taggyűlés által meghatározott összegű pártolói díjat fizet, vagy ennek megfelelő mértékű 
egyéb vagyoni hozzájárulást nyújt az egyesület részére. A pártoló tag az egyesület tevékenységében csak 
vagyoni hozzájárulással vesz részt, a taggyűléseken tanácskozási joggal vehet részt, a sportegyesület 
rendezvényeit kedvezményesen látogathatja. Anyagi támogatásának összegétől függően reklámja helyet 
kaphat a sportegyesület kiadványaiban, illetve rendezvényein. A támogatás összegéről - amennyiben a 
hatályos jogszabályi rendelkezések azt lehetővé teszik - az egyesület igazolást adhat a pártoló tag 
adóelszámolásához. 

3.5. Támogató az a természetes vagy jogi személy, aki legalább egy alkalommal az egyesületnek anyagi 
támogatást nyújt, de aki ezért semmiféle ellenszolgáltatást az egyesület részéről nem kap. 

3.46. A tagfelvételi kérelmet az elnökséghez kell benyújtani, az elnökség a kérelem beérkezésétől számított 30 
napon belül határoz a tagfelvételről.  A határozatról annak meghozatalát követő 8 napon belül írásban, 
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igazolt módon kell értesíteni a tagfelvételt kérelmezőt. a felvételről a tagot írásban kell értesíteni.A tagfelvételi 
kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak nincs helye. 

3.75. A tagokról az elnökség nyilvántartást vezet, mely hozzáférhető az egyesület székhelyén. 

3.8. A rendes és pártoló tagok felvételéről a sportegyesület elnöksége dönt. 

3.96. A tiszteletbeli tagok felvételéről a sportegyesület taggyűlésközgyűlése dönt. 

3.107.. A tagsági viszony megszűnése kilépés útján, a tagsági viszony egyesület általi felmondásával, a tag 
kizárásával,  a tagsági viszony meghosszabbításának elmulasztása esetén, illetve a tag halálával történhet. A 
tagsági viszony megszűnéséről az egyesület levélben értesíti az érintett tagot. Ha az alapszabály a tagságot 
feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harminc 
napos határidővel írásban felmondhatja.  

3.118. A tag az egyesületből bármikor, indokolás nélkül kiléphet. A kilépést írásban kell közölni az elnökséggel, 
a kilépés a tagsági viszonyt megszünteti. A tagsági jogviszony a tag nyilatkozatának az elnökséghez történő 
megérkezésének napjával szűnik meg. 

3.129. Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, 
akinek magatartása a jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy 
ismétlődően sérti. Kizárható a tag akkor is, ha három hónapon keresztül elmarad a tagdíj megfizetésével. A 
tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha legalább három hónapos mulasztás 
elteltét követően az elnökség írásban, póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő 
figyelmeztetéssel felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is 
eredménytelen maradt. A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség 
folytatja le. A kizárási lejárásban a tagot az elnökségi ülésre 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 a tag 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 kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati 
lehetőségről szóló tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatát a kizárási eljárás megindításától 
számított 30 napon belül hozza meg és azt 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal. A kizárást 
kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a kizárt tag az egyesület 
közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron követkő ülésen nyílt 
szavazással, egyszerű többséggel dönt. A közgyűlés határozata annak meghozatalakor szóban kihirdetésre 
kerül és 8 napon belül írásban, igazolható módon közlésre kerül az érintett taggal.  

A taggyűlés a tagok sorából kizárhatja azt, aki az egyesület alapszabályát megsérti, aki az egyesületnek kárt 
okoz, aki a havi tagdíjat nem fizeti be a megadott határidőt követő 30 napon belül, aki az egyesület 
tevékenységében vállalt közreműködését nem teljesíti legalább egy év óta, illetve aki az 1.3. pontban 
megfogalmazottaknak nem felel meg.  

IV. ffejezet  
A tagok jogai és kötelezettségei  

4.1. A sportegyesület rendes tagjainak jogai: 

- szavazati joggal való részvétel a sportegyesület taggyűlésközgyűlésén, melyen jogosult a közgyűlés 
rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat, észrevételeket tenni; 

- a sportegyesület céljai és feladatai körébe tartozó, az egyesület működése során jelentkező kérdések 
illetve esetleges problémák megvitatásának kezdeményezése, az elnökség ülésein tárgyalási joggal 
való részvétel; 

- részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein, a programok tervezésében, 
szervezésében, megvalósításában; 

- választhat  és megválasztható a sportegyesület szerveibe; 
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- a sportegyesület rendezvényeit és szolgáltatásait kedvezményesen látogathatja, illetve veheti 
igénybe; 

- kiléphet az egyesületből, de tagdíja, adományai visszavonhatatlan támogatásként az egyesületnél 
maradnak; 

- közreműködhet a támogatók körének bővítésében; 
- az alapszabállyal kapcsolatban módosító javaslatokkal élhet. 

4.2. A rendes tagok kötelezettségei: 

- a sportegyesület tevékenységében való részvétel, 
- az alapszabályban meghatározott kötelességei  betartása, 
- a megállapított tagdíj esedékességig történő befizetése, 
- az egyesület vagyonának megóvása és lehetőség szerinti gyarapítása, 
- a taggyűlésközgyűlés és az elnökség határozatainak betartása, 
- a sportegyesület érdekeinek képviselete, 
- olyan magatartás tanúsítása, amellyel nem veszélyezteti az egyesület céljainak megvalósítását és az 

egyesület tevékenységét. 
 4.3. A pártoló, vagy támogató tagok (természetes és jogi személyek, cégek, alapítványok, 

társaságok stb.) jogai: 

- a sportegyesület munkájával kapcsolatos észrevételek tétele, 

- számonkérés az általa adományozott javak felhasználásáról, 

- tanácskozói joggal való részvétel a sportegyesület taggyűlésén, 

- javaslattétel a sportegyesület működésével kapcsolatban. 

- a sportegyesület szolgáltatásainak igénybevétele.  

4.4. A pártoló, vagy támogató tagok kötelezettségei: 

- vagyoni hozzájárulással történő részvétel a sportegyesület tevékenységében, 

- az alapszabály betartása.  

- 4.5. A pártoló, vagy támogató és a tiszteletbeli tagok különleges jogállású tagnak minősülnek, az 
egyesület szerveibe nem választhatnak és az egyesület szerveinek döntéshozatalában csak 
tanácskozási joggal vehetnek részt, az általános tagdíj befizetése alól mentesülnek. Költségvetési 
szerv egyesület pártoló tagja nem lehet. 

4.63. Az egyesület minden tagjának kötelessége az egyesület anyagi és tárgyi javainak megóvása és lehetőség 
szerinti gyarapítása, valamint az egyesület érdekeinek szem előtt tartása.  

4.74.  Az egyesület tagja, vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja kérheti a bíróságtól a tagok vagy az 
egyesület szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az 
alapszabályba ütközik. A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított 30 napon belül 
lehet keresetet indítani az egyesület ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a 
határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő 
elteltével per nem indítható. Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával 
hozzájárul, kivéve ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett. 

Az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt bármely tag – a 
különleges jogállású tag csak érintettsége esetén -, a határozat tudomására jutásától számított harminc napos 
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jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban 
indokolt esetben – a tag kérelmére – a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a törvényszék hatáskörébe 
tartozik. 

V. fejezet  
A sportegyesület felépítése, működési rendje és tisztségviselői:  

5.1. A sportegyesület felépítése: 

- taggyűlésközgyűlés,  
- elnökség (elnök, alelnök, titkár és további két tag),  
- felügyelő bizottságfelügyelőbizottság.  

5.2. A taggyűlésközgyűlés  

5.2.1. A sportegyesület legfőbb döntéshozó szerve a taggyűlésközgyűlés, amelyet a tagok összessége alkot. 
Évente egyszer tartja rendes ülését. Szavazati jogú tagjai a sportegyesületben résztvevő rendes tagok. 
Összehíváskor a kitűzött időpont előtt legalább 15 nappal értesíteni kell a tagságot, mely a titkár feladata. A 
közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján kell közzétenni vagy meg kell megküldeni a tagok 
részére, pl. ajánlott postai küldeményként vagy elektronikusan a tag által erre a célra megadott e-mail címre 
azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön ( elektronikus tértivevény). A meghívó tartalmazza az 
egyesület nevét, székhelyét, a taggyűlésközgyűlés idejét, helyét, a napirendi pontokat és az ülés tárgyára 
vonatkozó írásos anyagokat, melyet az elnökség állít össze. A közgyűlés helyszíne az egyesület székhelye vagy 
az Elnökség által erre a célra kijelölt helyszín. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell 
feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörben álláspontjukat kialakíthassák. A 
közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított három napon belül a tagok és az egyesület 
szervei  közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés 
indokolásával. A napirend kiegészítése tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni, 
ha a kérelemről nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat 
meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. Ha az arra jogosult a napirend 
kiegészítése iránti kérelemnek helyt ad, a kiegészített napirendi pontokat a kérelem benyújtásától számított öt 
napon belül a közgyűlési meghívó kézbesítésére illetve közzétételére vonatkozó szabályok szerint közli a 
tagokkal. Szabályos összehívás esetén a taggyűlésközgyűlés a  szavazati jogúszavazásra jogosult tagok több 
mint 50%-ának (50% plusz 1 fő) részvétele mellett határozatképes. A határozatképességet minden szavazásnál 
vizsgálni kell. Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen 
valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. 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 
határozatképtelenség miatt azonos napirenddel másodszorismételten összehívott taggyűlésközgyűlés a 
megjelentek számától függetlenül határozatképes, ha a . A határozatképtelenség miatt megismételtrendkívüli 
taggyűlésközgyűlés legalább 5három és legfeljebb harminc napon belüli időpontra került összehívásra. 
munkanap várakozási idő elteltével hívható össze, ez esetben is írásban kell értesíteni a tagságot. A megismételt 
közgyűlés összehívása az eredeti közgyűlési meghívóban megjelölt feltételekkel is történhet. A 
taggyűlésközgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza - kivéve az elnökség tagjainak megválasztását - ami 
titkos szavazással történik. A sportegyesület elnökségének lemondása esetén rendkívüli taggyűlésközgyűlést kell 
összehívni, ahol új elnököt, alelnököt, titkárt és további két elnökségi tagot választanak. A rendkívüli 
taggyűlésközgyűlés összehívása a lemondó elnökség kötelessége. Az első elnökség tagjait az alapító tagok 
választják meg.  

5.2.2. A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az 
aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi 
pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök, a 
jegyzőkönyvvezető, két jegyzőkönyv hitelesítő és szükség esetén két fő szavazatszámlálót.  A 
taggyűlésközgyűlésről a titkár jegyzőkönyvet készít készül, mely tartalmazza a határozatok sorszámát, a 
taggyűlésközgyűlés  döntéseinek tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a taggyűlés döntéseit, a döntést 
támogatók és ellenzők számarányát és lehetőség szerint a személyét is. A titkár feladata, hogy írásban értesítse a 
taggyűlésközgyűlés döntéseiről az érintetteket, illetve gondoskodjék azok közzétételéről. A közgyűlési 
határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti, azok 30 napra kifüggesztésre kerülnek az 
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egyesület székhelyén elhelyezett faliújságon , valamint közzétételre kerülnek az egyesület honlapján, illetve az 
érintett tagokkal a közgyűlési meghívó közlésére vonatkozó szabályok szerint kerülnek közlésre. 

5.2.3. A taggyűlésközgyűlés ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben 
korlátozható, helyszíne és időpontja 15 nappal előre meghirdetett.  

5.2.4. A taggyűlésközgyűlés összehívását kezdeményezheti: 

- az elnökség,  
- az elnök, 
- a felügyelő bizottságfelügyelőbizottság, 
- a tagok legalább 1/10-e az ok és a cél megjelölésével. 

A taggyűlésközgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli. 

Az elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha az 
egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, ha az egyesület előreláthatólag nem lesz képes 
a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy ha az egyesület céljainak elérése veszélybe került. Az 
ezen okokból összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény 
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni. 

5.2.5. A taggyűlésközgyűlés hatáskörébe tartozik és elfogadásáhoza döntéshez az összes jelenlévő szavazati 
jogú tag 2/3-ánakjoggal rendelkező tag háromnegyedes szótöbbséggel hozott szavazata határozata szükséges az 
alábbiakhoz: 

- az alapszabály megállapítása, módosítása, 
- a felügyelő bizottság megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, 

- az elnökség éves beszámolójának elfogadása,  

- az elnökségi tagok visszahívása, 
- a sportegyesület más egyesülettel való egyesülésének vagy feloszlásánakszétválásának kimondása. 

5.2.6. A közgyűlés hatáskörébe tartozik és elfogadásához az összes szavazati joggal rendelkező tag 
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges: 

  

- az egyesület céljának módosításához 
- az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez 

5.2.67. A közgyűlés hatáskörébe tartozik és a jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű 
szótöbbséggel hozott határozatával eldönthető kérdésekTöbbségi szavazással elfogadható: 

- az elnökség tagjainak megválasztása, díjazásának megállapítása, 
- az éves költségvetés elfogadásaa sportegyesület éves működési terve, költségvetése ill. ezek 

módosítása, 
- a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az 

egyesülettel munkaviszonyban áll, 
- az egyesület éves beszámolójának  - ezen belül az elnökségnek az egyesület vagyoni helyzetéről 

szóló jelentésének - elfogadása, 
- az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt, 
- a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy 

más egyesületi szervek tagjai ellen kártérítési igények érvényesítéséről való döntés, 
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- a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, 
- a végelszámoló kijelölése,a tisztségviselők megválasztása, 
- az éves tagsági díj meghatározása, 
- a sportegyesület tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló számviteli beszámoló elfogadása, ha 

törvény eltérően nem rendelkezik, 
- az összes fentebb fel nem sorolt, jogszabály vagy a jelen alapszabály alapján a közgyűlés 

hatáskörébe tartozó kérdés. tevékenység  

5.2.78. A tagok az egyesület közgyűlésének ülésén szavazással hozzák meg határozataikat. Minden tagnak egy 
szavazat van. A taggyűlésközgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más 
előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú 
szervezet 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. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az a tag, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól 
mentesít vagy az egyesület 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 nem 
tagja az egyesületnek, aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll 
vagy aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél 
szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az 
egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 
Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség 
megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

 

5.2.89. A taggyűlésközgyűlés feladata a működőképesség fenntartása, és a fenyegető fizetésképtelenség esetén a 
hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve kezdeményezése. 

 

5.3. Az elnökség  

5.3.1. Az elnökség az egyesület ügyintéző és képviseletiügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, 
amelyet jogszabály vagy az alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amely 5, azaz öt 
tagból áll:  

- az elnök,  
- az alelnök, 
- titkár  
- további két elnökségi tag 

  

 Elnök:                  Husza György  
          anyja születési neve: Lőrincz Zsuzsanna 
                                   lakcíme: 2251 Tápiószecső, Gárdonyi Géza u. 45. 
  
 Alelnök:      Gazsi Krisztián 
         anyja születési neve: Kertész Margit 
                  lakcíme: 2251 Tápiószecső, Kátai u. 35. 
  
 Titkár:      Tábori Zoltán 
                                    anyja születési neve: Tóth Mária Júlia 
                      lakcíme: 2251 Tápiószecső, Balassi Bálint u. 30. 
  
 Elnökségi tag:                   Dósa Zoltán 
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     anyja születési neve: Laczkó Terézia 
     lakcíme: 2251 Tápiószecső, Damjanich u. 33/a. 
  
 Elnökségi tag:                   Farkas Tibor 
     anyja születési neve: Ürmös Klára 
     2251 Tápiószecső, Pesti u. 7.             
  

-  

5.3.2. Az elnökséget a taggyűlésközgyűlés a rendes tagok közül titkos szavazással választja, mandátuma 5, azaz 
öt évre szól. Az elnökség újraválasztható. Az időközben pótválasztás során megválasztott elnökségi tag 
megválasztásának időtartama az elnökség megválasztásának időtartamához igazodik. Az egyesület vezető 
tisztségviselői az elnökség tagjai. Az elnökség látja el a sportegyesület ügyvitelét.  A közhasznú szervezet 
megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki 
korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben 
legalább egy évig -, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű 
adóhiányt tárt fel, c)  amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás 
rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 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. Az elnökség tagja Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy 
lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 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 jogerősen 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 vezető tisztségviselő ügyvezetési 
feladatait személyesen köteles ellátni. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni 
azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre 
vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő az ügyvezetési 
tevékenysége során az egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség 
szabályai szerint felel az egyesülettel szemben.az lehet, aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve ha 
cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és a közügyek gyakorlásától 
nincs eltiltva, és a) magyar állampolgár, vagy b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkezik, vagy c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény 
hatálya alá tartozik , és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 

5.3.3. Az elnökségi ülés összehívását az elnökség bármely tagja kezdeményezheti. Az ülés összehívásáról az 
egyesület titkára, elfoglaltsága esetén az alelnök értesíti az elnökségi tagokat írásban, legalább 103, azaz 
tízhárom nappal az ülés előtt, csatolva a napirendi pontokat, melyet a gyűlést kezdeményező az elnökkel történt 
egyeztetés után állít össze. A napirendi pontok kiegészítését az elnökség bármely tagja kezdeményezheti. 

5.3.4. Az elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van., de az elnök hiányában csak egyhangú 
döntés esetén hozhat határozatot.(*) A határozatképtelenség miatt ugyanazzal a napirendi ponttal másodszor 
összehívott elnökségi ülés szintén csak a tagok több mint felének jelenléte mellett határozatképes. A rendkívüli 
elnökségi ülés legalább 5 munkanap várakozási idő elteltével hívható össze, melyen új napirendi pontokat már 
nem vehetnek fel a rendes elnökségi ülés napirendi pontjaihoz képest. (*)A határozathozatal nyílt szavazással és 
egyszerű szótöbbséggel történik. Az elnökség szükség szerint, de legalább félévente egy alkalommal ülésezik, 
ülései nyilvánosak, a sportegyesület tagjai és az érdeklődők előtt nyitottak, a sajtóban és/vagy az egyesület 
honlapján kerülnek meghirdetésre. 

5.3.5. Az elnökségi ülésről a titkár, vagy hiányában a jelen lévő elnökségi tagok közül választott tisztségviselő 
határozati naplót vezet, mely tartalmazza az ülés tartalmát, időpontját és hatályát, illetve az elnökség döntéseit, a 
döntést támogatók és ellenzők számarányát és személyét. A határozati naplót az ülésen részt vevő elnökségi 
tagok aláírásukkal hitelesítik. A titkár, vagy hiányában a határozati napló vezetésével megbízott tisztségviselő 
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feladata, hogy írásban értesítse az elnökség döntéseiről a tagságot, illetve gondoskodjék azok közzétételéről a 
sajtóban és/vagy az egyesület honlapján.  

5.3.6. Az elnökség hatáskörébe tartozik:  

- saját ügyrendjének és napirendjének elfogadása, 
- az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések 

meghozatala,  
- a közhasznúsági jelentés elkészítése,  
- az éves beszámoló összeállítása,költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése, 
- beszámolók  összeállítása, megvitatása,előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése, 
- az elfogadott költségvetési gazdálkodás kivitelezése,  
- az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés 

hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása, 
- az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők 

megválasztásnak előkészítése, 
- a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése, 
- az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása, 
- részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre, 
- a tagság nyilvántartása, 
- az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése, 
- az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése, 
- az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte 

esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele, 
- állásfoglalás a sportegyesület nevében, 
- az ügyvitel vezetése,  
- pályázatok kiírása és a bíráló bizottság felkérése, megbízása, 
- a rendes , a pártoló és támogató tagok felvételéről való döntés. felvétele.   

5.3.7. Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos 
kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. Az éves beszámolót 
az elnökség állítja össze és bocsátja a taggyűlésközgyűlés elé a felügyelő bizottságfelügyelőbizottság 
véleményével kiegészítve.  

Az éves beszámolót az elnök ismerteti a taggyűlésközgyűlésen, melyet a taggyűlésközgyűlés többségi, nyílt 
szavazással hagy jóvá.  

 

5.3.8. Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a 
határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve 
a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti 
juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi 
szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

5.3.9. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás 
időtartamának lejártával; b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; c) 
visszahívással; d) lemondással; e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; f) a 
vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 
korlátozásával; g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. A 
közgyűlés a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják. A vezető tisztségviselő 
megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető tisztségviselőjéhez vagy közgyűléséhez 
intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha az egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az 
új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől 
számított hatvanadik napon válik hatályossá.  
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5.4. Az egyes elnökségi tagok hatásköre Az elnök  

5.4.1. A sportegyesület elnökének jogköre:  

- vezeti az elnökség és a sportegyesület munkáját,  
- összehívhatja a taggyűlésközgyűlést 
- képviseli az egyesületet a szakmai fórumokon és sportrendezvényeken. 

5.4.2. Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök teljes hatáskörrel felruházva helyettesíti. 

5.4.3. A sportegyesület alelnökének jogköre:  

- felelősséggel tartozik a sportegyesület anyagi és tárgyi javaiért, 
- kezeli a sportegyesület vagyonát,  
- segíti a titkár adminisztrációs és egyéb munkáját, 
- szervezi az egyesület rendezvényeit,  
- az egyesület tevékenységéről és rendezvényeiről folyamatosan hírt ad, 
- tartja a kapcsolatot az egyesület tagjaival.  

5.4.4. A sportegyesület titkárának jogköre: 

- az elnök és az alelnökök akadályoztatása esetén, írásbeli meghatalmazás birtokában a titkár teljes 
hatáskörrel felruházva helyettesíti azokat,  

- felelősséggel tartozik a sportegyesület anyagi és tárgyi javaiért, 
- felelős a sportegyesület adminisztrációs feladataiért, 
- naprakész információkkal segíti az elnök és az alelnökök munkáját  

5.4.5. Az egyesület törvényes képviseletét az elnökség tagjai, mint vezető tisztségviselők látják el. A vezető 
tisztségviselők képviseleti joga önálló. 

-  

5.5. A felügyelő bizottságfelügyelőbizottság 

5.5.1. A felügyelő bizottságfelügyelőbizottság (felügyelő szerv) megválasztása: 

A felügyelő bizottságfelügyelőbizottságot a taggyűlésközgyűlés választja meg legalább 2/33/4-oes nyílt 
szavazással, az összeférhetetlenségi szempontokat figyelembe véve. A döntés nyilvánosságra hozásáról az elnök 
gondoskodik. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. A bizottság 3, azaz három 
főből áll, akik lehetnek a sportegyesület rendes tagjai is, de akár az egyesület tagjain kívüli bármely más 
személy, aki a megbízással együtt járó feladatok elvégzését vállalja. A felügyelő bizottságfelügyelőbizottság 
tagjainak megbízatása visszavonásig érvényes, tisztségük meghosszabbítható. A felügyelőbizottság tagjai a 
felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy 
ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére 
a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat (lsd. 5.3.9. pont) kell alkalmazni azzal, 
hogy hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát az egyesület vezető tisztségviselőjéhez intézi.  

5.5.2. A felügyelő bizottságfelügyelőbizottság hatásköre és működése:  

A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg. 

(1) A felügyelőbizottság feladata az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi 
határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése. A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet 
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működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól 
pedig tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet számviteli nyilvántartásaiba, 
könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja, az egyesület fizetési számláját, pénztárát, valamint 
szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja..  

(2) A felügyelő szerv tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, 
illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik. A felügyelőbizottság köteles a közgyűlés 
elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlésen ismertetni. 

(3) A felügyelő szerv köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a legfőbbdöntéshozó szervet 
vagy az ügyintéző és képviseletiügyvezető szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról 
szerez tudomást, hogy a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként 
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve 
enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé. b) a vezető tisztségviselők 
felelősségét megalapozó tény merült fel.  

(4) A legfőbbdöntéshozó szervet vagy az ügyintéző és képviseletiügyvezető szervet a felügyelő szerv 
indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül – intézkedés céljából össze kell hívni. E 
határidő eredménytelen eltelte esetén a legfőbbdöntéshozó szerv vagy az ügyintéző és képviseletiügyvezető 
szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult.  

5) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi 
meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.  

5.5.3. A felügyelő bizottságfelügyelőbizottság évente legalább egyszer ülésezik és áttekinti az egyesület 
működését. A vizsgálat eredményéről a taggyűlésközgyűlésnek beszámol és nyilvánosságra hozza azt a sajtóban. 
A felügyelő bizottságfelügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Ha a felügyelő 
bizottságfelügyelőbizottság nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani, amely későbbi időpontra, az 
eredetivel azonos napirenddel hívható össze. A megismételt ülés szintén csak akkor határozatképes, ha a 
felügyelő bizottságfelügyelőbizottság tagjainak több mint a fele jelen van. A felügyelő 
bizottságfelügyelőbizottság három tag jelenléte esetén egyszerű szavazattöbbséggel, két tag jelenléte esetén 
egyhangú szavazással hozza meg határozatai nyílt szavazással.   A felügyelő bizottságfelügyelőbizottság 
üléseiről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza az ülés helyét, idejét, a jelenlévők nevét, a napirendet, a 
hozzászólásokat, az érdemi határozatokat, az érdemi döntést támogatók és ellenzők számarányát. Bármely tag 
jogosult a jegyzőkönyvbe foglaltatni – neve feltüntetése mellett – a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet 
az ülésen részvevő tagok írják alá. 

5.5.4. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki  a) a 
legfőbbdöntéshozó szerv, illetve az ügyintéző és képviseletiügyvezető szerv elnöke vagy tagja ( ide nem értve az 
egyesület legfőbbdöntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), b) aki a közhasznú 
szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) aki a közhasznú szervezet cél 
szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli 
szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak 
megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli 
hozzátartozója. 

5.5.5. A felügyelő bizottság elnöke és tagjai – az elnökség, mint az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve 
elnöke és tagjai mellett - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alkalmazásában vezető tisztségviselőnek minősülnek. A 
közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője 
az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését 
megelőző két évben legalább egy évig -, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és 
vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és 
vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c)  amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás 
intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d) amelynek adószámát az állami 
adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.  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. A felügyelőbizottság 
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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 ( lsd. 5.3.2. pont), továbbá aki vagy akinek hozzátartozója a jogi személy vezető 
tisztségviselője. Nem lehet vezető tisztségviselő, tehát felügyelőbizottsági tag sem az, akit bűncselekmény 
elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült, az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, akit valamely foglalkozástól 
jogerősen bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi 
személy felügyelőbizottsági tagja lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet 
felügyelőbizottsági tag az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői, illetve felügyelőbizottsági tevékenységtől. 

5.5.6. Ha a közhasznú szervezet éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, a vezető szervtől elkülönült 
felügyelő szerv létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva egyébként nem áll 
fenn. Kötelező felügyelőbizottságot létrehozni  akkor is, ha a tagok több mint fele nem természetes személy, 
vagy ha a tagság létszáma a száz főt meghaladja. 

5.5.7. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő 
teljesítésével az egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai 
szerint felelnek az egyesülettel szemben. 

VI. fejezet  
Az egyesület gazdálkodása  

6.1. A sportegyesület az elnökség által javasolt és a taggyűlésközgyűlés által jóváhagyott költségvetés alapján 
végzi tevékenységét. Önállóan, a saját gazdálkodási ügyrendje szerint gazdálkodik. 

6.2. Az egyesület számviteli nyilvántartásait úgy vezeti, hogy azok alapján az alapcél szerinti (közhasznú) 
tevékenységének és gazdasági-vállalkozási tevékenységének bevételei, költségei, ráfordításai és eredménye 
(nyeresége, vesztesége) egymástól elkülönítve megállapíthatók legyenek.  

6.3. Ha valamely évre vonatkozóan megállapítható, hogy a civil szervezet elsődlegesen gazdasági-vállalkozási 
tevékenységű szervezetnek minősült, az adóhatóság a civil szervezettel szemben törvényességi ellenőrzési 
eljárást kezdeményezbevételei:  

 tagdíjak,a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt 
összeg 

-  
- az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységéből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevételek,  
- 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 összeg 
-  az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel, 
- más szervezettől, illetve személytől kapott adomány 
- befektetési tevékenységből származó bevétel, amennyiben ilyen tevékenységre sor kerül 
- egyedi rendezvényi befizetések, szolgáltatások, kiadványok megjelenéséből származó bevételek, és 

a felsoroltak alá nem tartozó más egyéb bevétel. 

6.3. Az egyesület költségei, ráfordításai ( kiadásai):  

- a sportegyesület alapcél szerinti közhasznú tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó költségek, 
- az egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységéhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül 

kapcsolódó költségek,  
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- az egyesület szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztrációs költségeit 
és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális 
javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása, 

- egyéb, a felsoroltak alá nem tartozó költségek.  

6.4. A sportegyesület vagyonát az elnökség az általa meghatározott pénzintézetben helyezi el. A bankszámla 
feletti rendelkezési jog a vezető tisztségviselőket képviseleti joguk gyakorlásának módja szerint illeti meg ( 
önálló).  

E számláról rendelkezni csak az alelnök és a titkár jogosult, együttesen., melyhez minden esetben az elnök  
előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.  

6.5. A sportegyesület közhasznú céljainak megvalósítása és fejlődése érdekében – közhasznú tevékenységének 
megvalósítását nem veszélyeztetve - gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat. Gazdálkodása során elért 
eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.  

6.6. Az egyesület az alapszabályban meghatározott céljai megvalósítása érdekében vagyonával önállóan 
gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért 
saját vagyonukkal nem felelnek.  

6.7. Az egyesület a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját 
– a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem 
részesítheti. 

6.8. Az egyesület bármely cél szerinti juttatását – az alapszabályban meghatározott szabályok szerint – 
pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az 
eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese 
van ( színlelt pályázat). Színlelet pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 

6.9. Az egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, gazdasági-
vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet 
fel. Az egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az 
alapcél szerinti közhasznú tevékenységének ellátását és működésének fenntartását. 

6.10. Az egyesület befektetési tevékenységet nem végez. Amennyiben az egyesület befektetési tevékenységet 
kíván végezni a jövőben, úgy az egyesületnek befektetési szabályzatot kell készítenie, amelyet a 
taggyűlésközgyűlés a felügyelő bizottságfelügyelőbizottság véleményének kikérését követően fogad el. 

6.11. Az egyesület saját maga rendelkezik a nevével, címerével, logójával és minden a nevéhez kapcsolódó 
joggal, különös tekintettel a hirdetési, reklám és a tevékenység televíziós, rádiós valamint egyéb elektronikus 
technikákkal történő közvetítésével kapcsolatos jogokra. Az egyesület e jogokkal kapcsolatosan egy évnél 
hosszabb időre szerződést csak a taggyűlésközgyűlés külön felhatalmazása alapján köthet., az így megkötött 
határozatlan vagy egy évnél hosszabb időre kötött szerződés megkötésétől számítva évente a taggyűlésközgyűlés 
újabb felhatalmazása hiányában hatályát veszti, mely rendelkezést a szerződésben is szerepeltetni kell. 

VII. fejezet 
A működéssel kapcsolatos információk hozzáférhetősége és a beszámolási szabályok  

7.1. Az elnökség üléseiről, döntéseiről határozati naplót vezet, mely a titkár, illetve annak távollétében az alelnök 
feladata. A határozatok érintettjei írásbeli értesítést kapnak. A határozatok megtekinthetők a sportegyesület 
székhelyén elhelyezett faliújságon a határozathozatal keltétől számított 30 napig, illetve a sport-egyesület 
honlapján, valamint kérés alapján (visszamenőleg is) személyesen a sportegyesület székhelyén.  

7.2. A sportegyesület iratai, nyilvántartásai, éves beszámolói, közhasznúsági jelentései és egyéb adatai, a 
szervezet működésére és szolgáltatási igénybevételére vonatkozó tájékoztatók nyilvánosak, bárki által 
megtekinthetők, kérés esetén másolhatók. A vezető tisztségviselő az egyesület tagjai részére köteles az 
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egyesületre vonatkozóan felvilágosítást is adni. A betekintést az egyesület székhelyén az igény felmerülésétől 
számított 10 munkanapon belül előre egyeztetett időpontban az elnök biztosítja. A felsorolt iratok – a 
taggyűlésközgyűlési, elnökségi és felügyelő bizottságfelügyelőbizottsági  határozatokhoz hasonlóan - 30 napra 
kifüggesztésre kerülnek az egyesület székhelyén elhelyezett faliújságon , valamint közzétételre kerülnek az 
egyesület honlapján, majd a sportegyesület székhelyén kerülnek megőrzésre.  

7.3.  Az egyesület köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet 
a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és közzétenni, továbbá mindkettőt saját honlapján, 
valamint a székhelyén elhelyezett faliújságon megjelentetni. Az egyesület a saját honlapon közzétett beszámoló 
és közhasznúsági melléklet folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre 
vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja. 

VIII. fejezet 
A sportegyesület megszűnése 

8.1. A sportegyesület megszűnik, ha a) az egyesület egy másik egyesülettel egyesül ( összeolvad, beolvad), b) a 
taggyűlés a feloszlásáról határoz, c) a bíróság feloszlatja, d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen 
a bíróság megszűnteti vagy megállapítja megszűnését, e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság 
megszűnteti, és az egyesületet a nyilvántartásból törlik. A taggyűlés nem dönthet az egyesület feloszlásáról, ha 
az egyesülettel szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy az egyesület fizetésképtelenségét a 
bíróság megállapította. 

8.2. A sportegyesület megszűnése esetén az egyesület vagyonáról a feloszlató taggyűlés rendelkezik. 
Amennyiben az egyesület jogutód nélküli megszűnésére nem a taggyűlés feloszlatást elrendelő határozata 
alapján kerül sor, az egyesület – hitelezői igények kielégítése után – megmaradt vagyonát az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben 
meghatározott célra kell fordítani és az ott megjelölt módon kell nyilvánosságra hozni. 

8.3. Nem egyesülhet más egyesülettel az az egyesület, amely felszámolás, végelszámolás vagy kényszer-
végelszámolás alatt áll, vagy ha büntetőügyben eljáró bíróság vagy ügyész az egyesületet vagy a bíróságot arról 
értesíti, hogy az egyesülettel szemben a külön törvényben meghatározott büntetőjogi intézkedés alkalmazására 
kerülhet sor. Az egyesület más egyesülettel való egyesülését csak akkor határozhatja el, ha az alapszabály 
szerinti induló tőkét teljes egészében az egyesület rendelkezésére bocsátották. 

8.4. Az egyesület működése felett az ügyészség a hatályos törvényi rendelkezések szerint törvényességi 
ellenőrzést gyakorol. A bíróság az ügyész keresete alapján feloszlatja az egyesületet, ha annak működése vagy 
tevékenysége sérti az Alaptörvény C) cikk (2) bekezdését, ha bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére 
való felhívást valósít meg, valamint ha mások jogainak és szabadságának sérelmével jár. 

8.5. A bíróság az ügyész keresete alapján megállapítja az egyesület megszűnését, ha az legalább egy éve nem 
működik, vagy tagjainak száma a Ptk. 61.§ (3) bekezdésében meghatározott legkisebb létszám alá csökken. 

IXVIII. fejezet  
Záró rendelkezések 

89.1. Mindazon kérdésekben, amelyekben a jelen alapszabály nem rendelkezik, a Polgári Törvénykönyv, 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 az irányadó. 

Az alapszabály módosításait, illetve a fenti egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a sportegyesület 
taggyűlésközgyűlése a mai napon elfogadta. 

Záradék: 

A taggyűlésközgyűlés meghatalmazta az egyesület elnökét, hogy a Budapest Környéki Törvényszéken az 
egyesület módosított alapszabályának nyilvántartásba vételét, illetve a vezető tisztségviselők személyében beállt 
változások bejegyzését a civil szervezetek nyilvántartásába kérelmezze., egyidejűleg kérje az egyesület hatályos 
jogszabályi rendelkezések szerinti közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételét. 
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Tápiószecső, 2016. március 11.13. szeptember 13. 

        Husza György 
                Elnök 

Igazolom, hogy a fenti egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály szövege megfelel a korábbi, valamint a 2016. 
március 11. napján elfogadott alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának. A jelen egységes 
szerkezetbe foglalt Alapszabályt készítettem és ellenjegyzem Budapesten 2016. március …… napján: 

Budapest, 2016. március 

dr. Eperjesi Magdolna 
          ügyvéd           


