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I. A SPORTEGYESÜLET CÉLJA
Az Aero Club Hajdúszoboszló Sportegyesület (továbbiakban: Sportegyesület) célja a Hajdúság légi
szabadidős és versenysportjának szervezése, fenntartása és fejlesztése, a sporttevékenység
feltételeinek megteremtése, a verseny és szabadidő sport támogatása, a légi sportok népszerűsítése.
Továbbá rendszeres sportolási lehetőség és versenyzés biztosítása tagjai, a hajdúszoboszlói lakosok, a
Hajdúságban élők részére. Ezeken túlmenően élsportolók kinevelése, utánpótlás kinevelése (magyar
polgári és katonai repülés számára), valamint új tagok toborozása, azok téli hónapokban történő
elméleti felkészítése a gyakorlati repülés megkezdése előtt.

II. A SPORTEGYESÜLET KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA
A Sportegyesület vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért vagyonával felel.
A Sportegyesület szolgáltatásai a Sportegyesület testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein
kívül más személyek számára is hozzáférhetőek, továbbá a (közhasznú) tevékenység végzéséhez
megfelelő erőforrás áll a Sportegyesület rendelkezésére.
A Sportegyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen (közhasznú)
szolgáltatásaiból.
A Sportegyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak jelen alapszabályban meghatározott
alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.
A Sportegyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára. A Sportegyesület a
sportegyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére
jogosult. A Sportegyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel
tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.
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A Sportegyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban
meghatározott alapcél szerinti tevékenységére fordítja.
A Sportegyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
A Sportegyesület 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.

III. A SPORTEGYESÜLET ÁLTAL FELVÁLLALT KÖZHASZNÚ FELADATOK
A Sportegyesület hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez,
közfeladatokat lát el továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény
alapján, és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú tevékenységek végzésére törekszik.
A Sportegyesület a sportról szóló 2004. évi I. törvényben szereplő sporttevékenység űzése,
népszerűsítése érdekében vállal részt az állami, regionális és önkormányzati feladatokból. Egyetért
azzal, hogy a sporthoz minden embernek joga van, és a repülés ágai feltételeinek biztosításával
közérdekből kívánja ezen jogokat támogatni. Kinyilvánítja, hogy a sporttal kíván hozzájárulni a
közjóhoz. Elismeri, hogy a sport erősíti a közösség tagjainak egymáshoz tartozását, az egyén testi és
lelki egészségét. A sport népszerűsítése érdekében támogatja a közművelődést, és végez (közhasznú)
kulturális tevékenységet (2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) 7.). A Sportegyesület a légi
közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvényben foglalt légiközlekedési szakszemélyzeti képzéssel
(közhasznú) oktatási tevékenységet végez.
Így különösen
• elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtését
(2004. évi I. törvény 49. §, 55. §); ezen közfeladat ellátása érdekében végez, és folytat végez, és
folytat sport, és kulturális (közhasznú) tevékenységet (2011. évi CLXXV. tv. 2. § 20.);
• környezet- és természetvédelmi, egészségügyi és az esélyegyenlőséget biztosító egyéb
követelmények figyelembevételével sportrendezvényeket bonyolít le, ahol gondoskodik a
közbiztonságról, és hozzájárul a sportrendezvények biztonságos lebonyolításához, (2004. évi I.
törvény 49. §, 55. §); ezen közfeladat ellátása érdekében végez, és folytat végez, és folytat sport,
és kulturális (közhasznú) tevékenységet (2011. évi CLXXV. tv. 2. § 20.);
• közreműködik a hazai és nemzetközi sportversenyeken, részt vesz a sporttal kapcsolatos
nemzetközi együttműködésben, (2004. évi I. törvény 49. §, 55. §); ezen közfeladat ellátása
érdekében végez, és folytat végez, és folytat sport, és kulturális (közhasznú) tevékenységet
(2011. évi CLXXV. tv. 2. § 20.);
• részt vesz a légiközlekedési szakszemélyzeti képzésben (1995. évi XCVII. évi tv. 30-32. §), és ezen
közfeladat ellátása érdekében végez, és folytat végez, és folytat oktatási (közhasznú)
tevékenységet (2011. évi CLXXV. tv. 2. § 20.);
• támogatja a sportszakember-képzést és a sporttal kapcsolatos tudományos tevékenységet,
elősegíti a testkulturális felsőoktatás feltételeinek biztosítását, támogatja a testkultúra
fejlesztését szolgáló és sporttudományi képzést, (2004. évi I. törvény 49. §, 55. §); ezen
közfeladat ellátása érdekében végez, és folytat végez, és folytat sport, és kulturális (közhasznú)
tevékenységet (2011. évi CLXXV. tv. 2. § 20.);
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•

hozzájárul a különleges jelentőségű természetes növény- és állattani, földtani, víztani, tájképi és
kultúrtörténeti értékek, a természeti rendszerek zavartalan működésének fenntartásához, az
oktatás, a tudományos kutatás és a felüdülés elősegítéséhez. (1996. évi LIII. tv.); ezen közfeladat
ellátása érdekében végez, és folytat természetvédelmi, környezetvédelmi, állatvédelmi
(közhasznú) tevékenységet. (2011. évi CLXXV. tv. 2. § 20.);
melyek állami feladatok, továbbá
• támogatja a közművelődést, a tudományos, művészeti tevékenységeket, a sportot. (2011. évi
CLXXXIX tv. 13. § (1) 7.) Ezen közfeladat ellátása érdekében végez, és folytat sport, és kulturális
(közhasznú) tevékenységet. (2011. évi CLXXV. tv. 2. § 20.)
• az egészséges életmód kialakítását, fenntartását célzó szolgáltatásokat nyújt (2011. évi CLXXXIX
tv. 13. § (1) 4.); ezen közfeladat ellátása érdekében végez, és folytat egészség megőrzési,
betegségmegelőzési (közhasznú) tevékenységet. (2011. évi CLXXV. tv. 2. § 20.)
melyek önkormányzati feladatok.
A sporttevékenység feltételeinek megteremtése érdekében a Sportegyesület közfeladatok
teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgáló tevékenységeket vállal, ezzel hozzájárulva a
társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. A Sportegyesület sport repülőtér
üzemeltetésével, fenntartásával teremti meg a repülési sport feltételeit, és alaptevékenysége
részeként használja és működteti a rendelkezésére álló sportlétesítményeket. A repülőtér
üzemeltetésére a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok
rendelkezései vonatkoznak. A repülőtér továbbá Natura 2000 terület, így kezelésére a Natura 2000
területekre vonatkozó előírásokat is figyelembe kell venni. A Sportegyesület egyetért a természet
védelméről szóló 1996. évi törvény célkitűzéseivel, és elkötelezi magát a nemzeti vagyon sajátos és
pótolhatatlan részeiként számon tartott természeti területek fenntartása, kezelése, a jelen és a jövő
nemzedékek számára való megőrzése mellett.
Így különösen
• gondoskodik használatában lévő sportlétesítmények fenntartásától, fejlesztéséről és
rendeltetésszerű hasznosításáról, karbantartásáról, korszerűsítéséről, akadálymentesítéséről,
illetve fejlesztéséről, (2004. évi I. törvény 49. §, 55. §); ezen közfeladat ellátása érdekében
végez, és folytat végez, és folytat sport, és kulturális (közhasznú) tevékenységet (2011. évi
CLXXV. tv. 2. § 20.);
• a védett természeti értéket és a védett természeti területeket a jelen és a jövő nemzedék
számára megőrzi, azokat szükség szerint helyreállítja, fenntartásukat, fejlődésüket biztosítja,
hozzájárul a f) a természet védelmével kapcsolatos kutatási, bemutatási, oktatási, nevelési,
ismeretterjesztési és tudományos tevékenységhez, (1996. évi LIII. tv. 2 § (1) a), f)); ezen
közfeladat ellátása érdekében végez, és folytat természetvédelmi, környezetvédelmi
(közhasznú) tevékenységet. (2011. évi CLXXV. tv. 2. § 20.);
• segítséget nyújt a természet védelmével kapcsolatos feladatok ellátásához a helyi
önkormányzatoknak, állami szerveknek (1996. évi LIII. tv. 2 § (1)); ezen közfeladat ellátása
érdekében végez, és folytat természetvédelmi, környezetvédelmi (közhasznú) tevékenységet
(2011. évi CLXXV. tv. 2. § 20)
melyek állami feladatok.
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IV. A SPORTEGYESÜLET TEVÉKENYSÉGI KÖREI
A Sportegyesület alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységeket és alapcél szerinti tevékenységeit
elősegítő gazdasági-vállalkozási tevékenységeket végez:
TEÁOR szám
TEÁOR megnevezés
Közfeladatot előíró jogszabály hely
A Sportegyesület alapcélja szerinti (közhasznú) fő tevékenysége
93.19
Egyéb sporttevékenység
2004. évi I. törvény 49. §, 55. §
A Sportegyesület alapcélja szerinti (közhasznú) tevékenységei
47.71
Ruházat kiskereskedelme
2004. évi I. tv. 49. §, 55. §, 2011. évi
CLXXXIX tv. 13. § (1) 7., 15.
47.78
Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 2004. évi I. tv. 49. §, 55. §, 2011. évi
CLXXXIX tv. 13. § (1) 7., 15.
51.10
Légi személyszállítás
2004. évi I. tv. 49. §, 55. §, 2011. évi
CLXXXIX tv. 13. § (1) 7., 15.
52.23
Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás
2004. évi I. tv. 49. §, 55. §, 2011. évi
CLXXXIX tv. 13. § (1) 7., 15.
55.20
Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely
2004. évi I. tv. 49. §, 55. §, 2011. évi
szolgáltatás
CLXXXIX tv. 13. § (1) 7., 15.
55.30
Kempingszolgáltatás
2004. évi I. tv. 49. §, 55. §,
68.20
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan
2004. évi I. tv. 49. §, 55. §, 2011. évi
bérbeadása
CLXXXIX tv. 13. § (1) 7., 15.
74.20
Fényképészet (légi felvétel készítése) 2004. évi I. tv. 49. §, 55. §, 1996. évi LIII.
tv. 2 § (1) a), f),
77.35
Légi szállítóeszköz kölcsönzése
2004. évi I. tv. 49. §, 55. §, 1995. évi
XCVII. évi tv. 30-32. §
85.32
Szakmai középfokú oktatás
2004. évi I. tv. 49. §, 55. §, 1995. évi
XCVII. évi tv. 30-32. §
85.51
Sport, szabadidős képzés
2004. évi I. tv. 49. §, 55. §, 1995. évi
XCVII. évi tv. 30-32. §
85.53
Járművezető-oktatás
2004. évi I. tv. 49. §, 55. §, 1995. évi
XCVII. évi tv. 30-32. §
85.59
M.n.s oktatás
2004. évi I. tv. 49. §, 55. §, 1995. évi
XCVII. évi tv. 30-32. §
85.60
Oktatást kiegészítő tevékenység
2004. évi I. tv. 49. §, 55. §, 1995. évi
XCVII. évi tv. 30-32. §
91.04
Növény-, állatkert természeti terület 1996. évi LIII. tv. 2 § (1)
működtetése
93.11
Sportlétesítmény működtetése
2004. évi I. tv. 49. §, 55. §
93.12
Sportegyesületi tevékenység
2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) 4.
A Sportegyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységei
68.20
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan
bérbeadása
73.11
Reklámügynöki tevékenység
81.29
Egyéb takarítás (kártevőirtás –
1991. évi XI. tv, 2011. évi CLXXV. tv. 2. §
szúnyogirtás)
20, 2004. évi I. tv. 49. §, 55. §
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V. A SPORTEGYESÜLET SZERVEZETE
A Sportegyesület tagokból áll. A Sportegyesület döntéshozó szerve a közgyűlés, ügyvezető szerve
az elnökség. A Sportegyesület hat szakosztályra tagozódik. A szakosztályok működéséről a
Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik.
1. Vitorlázó repülő szakosztály
2. Motoros repülő szakosztály
3. Ejtőernyős szakosztály
4. Siklóernyő szakosztály
5. Sárkányrepülő szakosztály
6. Hőlégballon szakosztály
Az egyesület közhasznú tevékenységével kapcsolatosan keletkezett iratok – a törvény alapján nem
nyilvános adatok kivételével – nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, és a saját költségére másolatot
készíthet. Az iratbetekintésre és iratmásolásra vonatkozó igényeket írásban, az egyesület
elnökségéhez címzetten kell előterjeszteni. Az elnökség az iratbetekintést és az iratmásolat kiadását
az egyesület székhelyén, az igény bejelentésétől számított 8 napon belül köteles biztosítani a
kérelmező számára.
Az egyesület a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának nyilvánosságát a
www.hajdufly.hu internetes honlapján és az egyesület székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán
biztosítja. Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet minden év május 31. napjáig a
www.hajdufly.hu internetes honlapján és az egyesület székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán
közzéteszi.

V.1. A tag
A Sportegyesület rendes tagokból és különleges jogállású tagokból (pártoló tag, tiszteletbeli tag)
áll. Jelen Alapszabályban „tag” megjelölésen csak a rendes tagokat kell érteni. A Sportegyesület tagja
jogosult a Sportegyesület tevékenységében részt venni. A különleges jogállású tag kivételével
egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik. A tag tagsági jogait
személyesen gyakorolhatja. A tag tagsági jogait akkor gyakorolhatja képviselőn keresztül, ha azt az
alapszabály lehetővé teszi. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők. A tagok - a tagdíj
megfizetésén túl - a Sportegyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
A tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése
A tagsági jogviszony alapításkor a Sportegyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást követően
a belépési kérelemnek az elnökség általi elfogadásával keletkezik. A tagok személyére vonatkozó
adatok nem nyilvánosak.
A Sportegyesület rendes és különleges jogállású tagja lehet az a természetes személy, aki
elfogadja az egyesület alapszabályát és önkéntesen részt kíván venni az alapszabályban
meghatározott feladatok megvalósításában. Mind a rendes tagságnak, mind pedig a különleges
jogállású tagságnak a feltételei:
• belépési nyilatkozat kitöltése,
• az alapszabályban foglaltak megismerése, azok kötelezőként elfogadása.
Az egyesületben fennálló tagsági viszony megszűnik:
• a tag kilépésével,
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• a tag kizárásával,
• a tag halálával,
• a Sportegyesület jogutód nélküli megszűnésével.
A Sportegyesület kizárhatja a sportegyesület tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály, a
szervezeti és működési szabályzat rendelkezéseit, a közgyűlés határozatait súlyosan megszegi. A
kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. Az
elnök a kizárást kezdeményező kérelem beérkezésétől számított 30 napon belüli időpontra köteles az
elnökségi ülést összehívni. A kizárási eljárásban érintett tagot az elnökség ülésére meg kell hívni, azzal
a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés
megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési
lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárásáról lehetőleg az ezzel
a napirendi ponttal összehívott első elnökségi ülésen határozni kell. Az elnökségi ülést egy
alkalommal legfeljebb 30 nappal el lehet halasztani. A tag kizárása tárgyában az indítvány
beérkezésétől számított három hónapon az elnökségnek határozatot kell hozni. A kizárást kimondó
határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás
alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A
kizáró határozatot a taggal közölni kell. A határozatot a meghozatalát követő 8 napon belül a
kizárással érintett tagnak írásban, postai szolgáltató útján tértivevényes levében meg kell küldeni. A
kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon
belül az egyesület elnökségéhez megküldött, de a közgyűlésnek címzett fellebbezéssel élhet. A
fellebbezés beérkezését követően az elnök 30 napon belüli időre köteles a közgyűlést összehívni. A
közgyűlés a fellebbezés tárgyában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés
határozatát az elnök nyolc napon belül írásban köteles a kizárással érintett pártoló tagnak
megküldeni, aki a határozat hatályon kívül helyezése iránt a Ptk. 3:35-3:36. §-ai alapján bírósághoz
fordulhat. A kizárásra okot adó magatartásról való tudomásszerzéstől számított egy év eltelte után
kizárási eljárás a pártoló taggal szemben nem folytatható le.
A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és tagsága
időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól.
A tag – a kilépésének az elnöknek benyújtott írásbeli nyilatkozatával – a tagsági viszonyát
indokolás nélkül, bármikor megszüntetheti.
A rendes tag jogosult:
• a Sportegyesület közgyűlésén részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének
megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni;
• a Sportegyesület tevékenységében és rendezvényein részt venni;
• a Sportegyesület alapszabályának megállapításában, tisztségviselőinek megválasztásában részt
venni;
• szakosztály létrehozását javasolni;
• a közgyűlés egyéb határozatainak meghozatalában részt venni;
• kizárási eljárás kezdeményezésére;
• a Sportegyesület konkrét tevékenységében részt venni;
• minden tag választhat, illetve választható az egyesület szerveibe, illetve tisztségeire, amennyiben
a tisztséggel kapcsolatos követelményeknek megfelel, és vele szemben jogszabályban vagy
alapszabályban meghatározott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.
A rendes tag köteles:
• az alapszabály rendelkezéseit betartani;
• a megállapított tagsági díjat rendszeresen és határidőre megfizetni;
6

•

a Sportegyesület szervei által a jogszabályok és jelen alapszabály keretei között hozott
határozatokat végrehajtani.

A pártoló tag
• a Sportegyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt;
• a Sportegyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt;
• köteles az alapszabály rendelkezéseit tiszteletben tartani;
• vezető tisztségviselővé nem választható;
• szavazati joggal nem rendelkezik, így a közgyűlés határozatképességénél nem kell számításba
venni;
• a pártoló tag tagsági jogviszonya megszűnik:
o a természetes személy pártoló tag halálával,
o kilépéssel, bármikor, indokolás nélkül az elnökhöz benyújtott írásbeli nyilatkozat
megtételével,
o kizárással, ha a pártoló tag a jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés
határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít. A kizárási eljárást
bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. Az
elnök a kizárást kezdeményező kérelem beérkezésétől számított 30 napon belüli
időpontra köteles az elnökségi ülést összehívni. A kizárási eljárásban érintett pártoló
tagot az elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a
szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a
határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési
lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A pártoló tag
kizárásáról lehetőleg az ezzel a napirendi ponttal összehívott első elnökségi ülésen
határozni kell. Az elnökségi ülést egy alkalommal legfeljebb 30 nappal el lehet
halasztani. A pártoló tag kizárása tárgyában az indítvány beérkezésétől számított
három hónapon az elnökségnek határozatot kell hozni. A kizárást kimondó
határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak
tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a
jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a pártoló taggal
közölni kell. A határozatot a meghozatalát követő 8 napon belül a kizárással érintett
pártoló tagnak írásban, postai szolgáltató útján tértivevényes levében meg kell
küldeni. A kizárt pártoló tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a
kézbesítéstől számított 15 napon belül az egyesület elnökségéhez megküldött, de a
közgyűlésnek címzett fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően az
elnök 30 napon belüli időre köteles a közgyűlést összehívni. A közgyűlés a fellebbezés
tárgyában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát az
elnök nyolc napon belül írásban köteles a kizárással érintett pártoló tagnak
megküldeni, aki a határozat hatályon kívül helyezése iránt a Ptk. 3:35-3:36. §-ai
alapján bírósághoz fordulhat. A kizárásra okot adó magatartásról való
tudomásszerzéstől számított egy év eltelte után kizárási eljárás a pártoló taggal
szemben nem folytatható le.
A tiszteletbeli tag
• a Sportegyesület tagjai választják a rendes vagy rendkívüli közgyűlésen egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazás útján;
• köteles az alapszabály rendelkezéseit tiszteletben tartani;
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•

a Sportegyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt;
szavazati joggal nem rendelkezik, így a közgyűlés határozatképességénél nem kell számításba
venni;

• a tiszteletbeli tag tagsági jogviszonya megszűnik:
o a tiszteletbeli tag halálával,
o a tiszteletbeli tag bármikor, indokolás nélkül az elnökhöz benyújtott írásbeli
nyilatkozat lemondhat a tiszteletbeli tagságáról,

o a tiszteletbeli tag tagsági jogviszonya megszűnik a tiszteletbeli tagi cím
megvonásával, ha a tiszteletbeli tag a jelen alapszabály rendelkezéseit, vagy a
közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít. Az eljárást
bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére a közgyűlés folytatja le. A
tiszteletbeli tagi cím megvonására az indítványt az elnökséghez kell benyújtani. Az
elnök az indítvány beérkezésétől számított 15 napon belül köteles a közgyűlést az
általános szabályok szerint, ezzel a napirenddel összehívni. Az eljárásban a
tiszteletbeli tagot a közgyűlésre az indítvány mellékelésével kell meghívni azzal a
figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az
közgyűlés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. A közgyűlésen
biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az eljárás során a tiszteletbeli tag
képviselővel is képviseltetheti magát. A tiszteletbeli tagi cím megvonása tárgyában
hozott határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak
tartalmaznia kell a tiszteletbeli tagi cím megvonás alapjául szolgáló tényeket és
bizonyítékokat, továbbá az arra való figyelmeztetést, hogy a tag a határozat hatályon
kívül helyezését kérheti a bíróságtól a Ptk. 3:35. § és 3:36.§-ai szerint. A határozatot a
taggal írásban postai úton közölni kell. A tiszteletbeli tagi cím megvonására okot adó
magatartásról való tudomásszerzéstől számított egy év eltelte után a tiszteletbeli tagi
cím megvonására irányuló eljárás a tiszteletbeli taggal szemben nem folytatható le.
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V.2. A közgyűlés
A Sportegyesület döntéshozó szerve a közgyűlés. A közgyűlés valamennyi tag összessége, azonban
szavazati joggal csak a rendes tagok rendelkeznek. Valamennyi tag jogosult a közgyűlésen részt venni,
a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket
tenni, és a rendes tag jogosult szavazati jogát gyakorolni.
A közgyűlés gyakorisága, összehívása, napirendje
A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. A közgyűlés nyilvános. A közgyűlést az
egyesület elnöke hívja össze. A napirendi pontokat tartalmazó meghívót az elnök a közgyűlés napját
megelőzően 5 nappal, írásban köteles megküldeni a tagságnak. A meghívónak tartalmaznia kell a
közgyűlés helyét, idejét, a napirendi pontokat, továbbá tájékoztatást arról, hogy
határozatképtelenség esetén a közgyűlés ugyanazon napon, az eredeti kezdési időponttól számított
30 perc elteltével újra összehívásra kerül változatlan helyszínen és az eredeti napirendi pontokkal
(megismételt közgyűlés).
A közgyűlés napirendjét az egyesület elnöksége állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé. A
közgyűlés üléseit általában az elnök vezeti. Az elnök a közgyűlés levezetéséhez más személyt is
felkérhet. A közgyűlésen jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyben rögzíteni kell a közgyűlés helyét,
időpontját, a közgyűlésen hozott határozatokat, valamint a tagok esetleges hozzászólásait és
észrevételeit. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, illetve - a közgyűlés által kijelölt - két hitelesítő
személy írja alá. A jegyzőkönyvet legalább 5 évig meg kell őrizni.
Az elnökség köteles a közgyűlés által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely
nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és
ellenzők számaránya, ha lehetséges, személye is. A közgyűlés döntéseit az érintettekkel írásban közli,
a nyilvánosságra hozatalról a székhelyen történő kifüggesztéssel gondoskodik.
Szavazati jog
A közgyűlésen szavazati joguk csak a rendes tagoknak van. A közgyűlésen a határozat
meghozatalakor nem szavazhat az,
• akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Sportegyesület 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 a Sportegyesületnek nem tagja vagy
alapítója;
• aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
• aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
Határozatképesség
A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több mint 50 %-a
megjelenik. Ha az eredeti időpontban megtartott közgyűlés nem lenne határozatképes, a
határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontokban a jelenlévők
számára való tekintet nélkül határozatképes, amely tényre azonban a tagok figyelmét a meghívóban
fel kell hívni. Ha a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés nem az eredeti közgyűlés
időpontjával egyező napon kerül megtartásra, úgy a tagok részére új meghívót kell küldeni, melyben
ismét tájékoztatni kell őket távolmaradásuk következményeiről.
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A közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazás útján hozza meg. Minden
tagnak egy szavazata van. Amennyiben az indítvány, vagy előterjesztés nem kapja meg a szükséges
szótöbbséget, úgy azt elutasítottnak kell tekinteni.
A Sportegyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A Sportegyesület céljának módosításához és a
Sportegyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A közgyűlés az éves beszámolót és a
közhasznúsági mellékletet nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel fogadja el.
A közgyűlés a vezető tisztségviselők megválasztásánál titkos szavazást tart. Amennyiben a jelöltek
közül senki sem kapja meg a szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két
legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. Szavazategyenlőség esetén a
szavazást meg kell ismételni.
A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
• az alapszabály módosítása;
• a Sportegyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
• a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
• a szakosztály létrehozásáról és megszüntetéséről való döntés;
• az éves pénzügyi terv megtárgyalása;
• az éves költségvetés elfogadása;
• az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számviteli törvény szerint készített éves
beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek a Sportegyesület vagyoni helyzetéről szóló
jelentésének - elfogadása;
• a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a
Sportegyesülettel munkaviszonyban áll;
• az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Sportegyesület 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 elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
• felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
• a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és
• a végelszámoló kijelölése;
• döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés
hatáskörébe utal.

V.3. Az elnökség
Az egyesület ügyvezetését a közgyűlés által választott 3 fős elnökség látja el. Az elnökség tagjai az
elnök, az ügyvezető és további egy elnökségi tag. Az elnökség irányítja a szervezet munkáját a
közgyűlések megtartása közötti időszakban, végrehajtja a közgyűlés határozatait. Tevékenységéért a
közgyűlésnek felel. Az elnökség tagjai az egyesület vezető tisztségviselői, rájuk a kizáró okok és az
összeférhetetlenségi szabályok tekintetében a Ptk. 3:22. § és az Ectv. 38. § és 39. § bekezdésében és
a Btk. 61. § (2) bekezdés i) pontjában foglaltak irányadóak:
• vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
• a vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
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nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől
az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján
o kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
o 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 sportegyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás;
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 -,
o amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
o amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
o amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
o 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;
nem lehet vezető tisztségviselő az, aki a közügyek gyakorlásától eltiltó ítélet hatálya alatt áll.

A Sportegyesületet az elnökségi tagok általánosan és teljes jogkörrel önállóan képviselik a
hatóságok, a bíróságok, más szervek vagy személyek előtt.
A Sportegyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az elnök, illetve az ügyvezető önállóan
jogosult.
Az elnökséget a közgyűlés választja meg az egyesület tagjai közül 5 éves időtartamra. Időközi
választás esetén a megválasztott tag mandátuma a legkorábban választott tag mandátumának
hátralévő időtartamához igazodik. Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.
A vezető tisztségviselők megbízatása megszűnik,
• határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
• megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
• visszahívással;
• lemondással;
• a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
• a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával;
• a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
A vezető tisztségviselő megbízatásáról a Sportegyesület közgyűléséhez címzett vagy a
Sportegyesület másik vezető tisztségviselőjéhez nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a
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Sportegyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő
megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik
hatályossá.
Az elnökségi ülés gyakorisága, összehívása, napirendje, határozathozatal
Az elnökség szükség szerint, de legalább félévente ülésezik. Az elnökséget az elnök hívja össze. Az
ülés időpontjáról és napirendi pontjairól az elnökség tagjait az ülés előtt 3 nappal írásban kell
értesíteni. Az elnökség ülései nyilvánosak. Az elnökség határozatképes, ha tagjainak kétharmada
jelen van. Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyhangúlag hozza.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az a vezető tisztségviselő
• akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Sportegyesület 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 a jogi személynek nem tagja vagy
alapítója;
• aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
• aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
Az elnökség üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és egy hitelesítő tag írnak alá. Az
ügyvezető köteles az elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely
nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és
ellenzők számaránya, ha lehetséges, személye is. A jegyzőkönyveket legalább 5 évig meg kell őrizni.
Az elnökség döntéseit az érintettekkel írásban közli, a nyilvánosságra hozatalról a székhelyen történő
kifüggesztéssel gondoskodik. Az elnökség munkájáról köteles évenként a közgyűlésnek beszámolni.
Az ügyvezető szerv feladatai:
• a Sportegyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezető szerv hatáskörébe tartozó ügyekben a
döntések meghozatala;
• a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
• az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
• a Sportegyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
• a Sportegyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
• az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
• részvétel a közgyűlésen és válaszadás a Sportegyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
• a tagság nyilvántartása;
• a tag felvétele, a tag elleni kizárási eljárás lefolytatása;
• a Sportegyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
• a Szervezeti és Működés Szabályzat elkészítése, hatályba léptetése;
• a Sportegyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
• a Sportegyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;
• az elnökség munkájáról köteles évenként a közgyűlésnek beszámolni.

12

Az elnök feladat- és hatásköre
• a Sportegyesület képviselete, bankszámlája feletti rendelkezési jog;
• az elnökség üléseinek összehívása és vezetése;
• a közgyűlés összehívása, a tagság és a Sportegyesület szerveinek értesítése;
• a közgyűlés üléseinek levezetése;
• pártoló tagok és támogatók felkutatása, adományok gyűjtése;
• egyebekben az elnök személyére és döntéshozatalára is a Ptk. és a Civil tv. rendelkezéseiben
foglaltak az irányadók.
Az ügyvezető feladat- és hatásköre
• a Sportegyesület képviselete, bankszámlája feletti rendelkezési jog;
• az elnökség által hozott döntések naprakész nyilvántartása;
• az alapszabály, a közgyűlés és az elnökség által hozott határozatok és döntések
végrehajtásának szervezése és koordinálása;
• Sportegyesület napi ügyeinek vitele;
• gazdasági és munkatervek elkészítése, az éves költségvetési terv elkészítése;
• a szakosztály vezetők bevonásával a beszámolók előkészítése és azoknak az elnökségi ülésre
való beterjesztése;
• a tagnyilvántartás vezetése;
• az egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése;
• munkáltatói jogok gyakorlása a Sportegyesület munkavállalói felett;
• egyebekben az ügyvezető személyére és döntéshozatalára is a Ptk. és a Civil tv.
rendelkezéseiben foglaltak az irányadók.

V.4. A felügyelőbizottság
Az ügyvezetés ellenőrzésére a sportegyesület érdekei megóvásának céljából az a közgyűlés
felügyelőbizottság létrehozását rendeli el. A felügyelőbizottság feladata az egyesületi szervek,
valamint a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának,
betartásának ellenőrzése.
A felügyelőbizottság hat tagból áll. A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet,
akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem
lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll
fenn. A felügyelőbizottság tagjaira a kizáró okok és az összeférhetetlenségi szabályok tekintetében
a Ptk. 3:22. § és az Ectv. 38. § és 39. § bekezdésében és a Btk. 61. § (2) bekezdés i) pontjában
foglaltak irányadóak:
• nem lehet a felügyelőbizottság tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült;
• nem lehet a felügyelőbizottság 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 felügyelőbizottsági tagja nem
lehet;
• az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet a felügyelőbizottság
tagja az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől;
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•

•
•
•
•

a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet
felügyelőbizottsági tagja az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
o amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
o amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt
fel,
o amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
o amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte;
a felügyelőbizottsági tag, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt;
nem lehet a felügyelőbizottság tagja az, aki a közügyek gyakorlásától eltiltó ítélet hatálya
alatt áll;
nem lehet a felügyelőbizottság tagja, aki vagy akinek a hozzátartozója a sportegyesület
vezető tisztségviselője;
nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
o a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az
egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
o a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban vagy
o munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem
rendelkezik,
o 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
o a fenti három pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A
felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem
utasíthatóak.
A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg. A felügyelőbizottság 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. A felügyelőbizottság 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 az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a közgyűlést
vagy az elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást,
hogy 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, illetve
ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
A közgyűlést vagy az elnökséget a felügyelő szerv indítványára – annak megtételétől számított
harminc napon belül – intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén
a közgyűlés és az elnökség összehívására a felügyelőbizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv
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a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a
felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
Az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a közgyűlés
választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés választja meg 5
éves időtartamra. Időközi választás esetén a megválasztott tag mandátuma a legkorábban
választott tag mandátumának hátralévő időtartamához igazodik. A felügyelőbizottság tagjai
tisztségükben újraválaszthatók.
A felügyelőbizottság tagjai:
Név
Szül. hely, idő
Bertli Zoltán
Debrecen, 1974.10.18.
Budai Krisztián Debrecen, 1977.07.06
Király Árpád
Debrecen, 1980.01.31.
Kreith Eduárd
Debrecen, 1954.06.14.
Márton Attila
Debrecen, 1963.03.13
Pintér Péter
Hajdúszoboszló, 1968.05.07.

Lakcím
4200 Hajdúszoboszló, Madách u. 5.
4002 Debrecen, Naspolya u. 13.
4060 Balmazújváros, Petőfi u. 60.
4200 Hajdúszoboszló, Tokay u. 2.
4200 Hajdúszoboszló, Táncsics u. 1.
4200 Hajdúszoboszló, Szurmai u. 2/b.

A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. A felügyelőbizottsági tagság
megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a Sportegyesület vezető
tisztségviselőjéhez intézi. A felügyelőbizottság tagjának megbízatása megszűnik:
• határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
• megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
• visszahívással;
• lemondással;
• a felügyelőbizottsági tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
• felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
• a felügyelőbizottsági tag szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
A felügyelőbizottság tagja megbízatásáról a Sportegyesület vezető tisztségviselőjéhez címzett
nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a Sportegyesület működőképessége ezt megkívánja, a
lemondás az új felügyelőbizottsági tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a
bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
A felügyelőbizottság működése
A felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő
előterjesztéseket megvizsgálni, és az ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén
ismertetni. A felügyelőbizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe
betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a
jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit
megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. A létesítő okirat ennél
alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis.
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A felügyelőbizottság tagjainak felelőssége
A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő
teljesítésével a Sportegyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való
felelősség szabályai szerint felelnek a Sportegyesülettel szemben.

VI.

A SPORTEGYESÜLET PÉNZÜGYI ALAPJA ÉS GAZDÁLKODÁSA

A sportegyesület a létesítő okiratában meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával
önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A sportegyesület alapítója, tagja - a vagyoni
hozzájárulásának megfizetésén túl - a szervezet tartozásaiért saját vagyonával nem felel. A
sportegyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen létesítő okiratában
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
A sportegyesület a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységet (a továbbiakban:
alapcél szerinti tevékenység) - ideértve a közhasznú tevékenységet – folytat. A sportegyesület
gazdasági-vállalkozási tevékenységet úgy végez, hogy az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységét
nem veszélyezteti.
A sportegyesület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem
veszélyezteti az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységének ellátását és működésének fenntartását.
A sportegyesület ügyvezetésének feladata a működőképesség fenntartása, és a fenyegető
fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések
meghozatala, illetve kezdeményezése.
A sportegyesület bevételei:
a) sportegyesület esetében tagdíj, alapítvány esetében alapítótól kapott befizetés, valamint az
alapító által az alapítvány rendelkezésére bocsátott vagyon;
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel;
c) a költségvetési támogatás:
ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a
költségvetésből juttatott támogatás;
cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó
támogatás;
cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt
összege;
d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel;
e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
f) befektetési tevékenységből származó bevétel;
g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.
A sportegyesület költségei, ráfordításai (kiadásai):
a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó
költségek;
c) a civil szervezet szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció
költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt
immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása;
d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség.
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A sportegyesület bevételeit és költségeit ráfordításait (kiadásait) fenti részletezésben
elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván. A sportegyesület költségeit, ráfordításait
(kiadásait) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység között, az
előzőekben felsorolt tevékenységek árbevételének (bevételének) arányában kell évente megosztani.
A sportegyesület működése során az induló tőke (törzsvagyon) kezelésére a létesítő okirat
rendelkezései az irányadóak.
A sportegyesület javára adománygyűjtő tevékenység folytatható. Az adománygyűjtés nem járhat
az adományozók, illetve más személyek zavarásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi
méltóság sérelmével. A sportegyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a civil
szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. A sportegyesület részére juttatott
adományokat az adományozó nyilvántartásába beállított könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos
piaci áron kell nyilvántartásba venni.
A sportegyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő okiratában
meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania. A sportegyesület a vezető tisztségviselőt, a
támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető szolgáltatások, illetve a sportegyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján
nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
A sportegyesület bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban 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).
A sportegyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
A sportegyesület köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet
készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni.
A közhasznúsági melléklet elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közgyűlés a
közhasznúsági mellékletet és az éves beszámolót nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hagyja
jóvá. A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból
saját költségére másolatot készíthet.
A sportegyesület az alapcél szerinti (ezen belül közhasznú) tevékenységéből, illetve a gazdaságivállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten
kell nyilvántartani.
A sportegyesület nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell
alkalmazni. A sportegyesület közhasznú jogállására való tekintettel szervezet kizárólag kettős
könyvvitelt vezet.
A sportegyesület a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év
könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával mint
mérlegfordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni. Az üzleti
év azonos a naptári évvel. A mérleg fordulónapja - a megszűnést kivéve - december 31.
A sportegyesület könyvvezetése - a beszámolási kötelezettség függvényében - a kettős könyvvitel
rendszerében, magyar nyelven, forintban történhet. A sportegyesület beszámolója tartalmazza:
• a mérleget (egyszerűsített mérleget),
• az eredménykimutatást,
• kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet.
A kiegészítő mellékletében be kell mutatni a támogatási program keretében végleges jelleggel
felhasznált összegeket támogatásonként. Támogatási program alatt a központi, az önkormányzati,
illetve nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását,
fejlesztését célzó támogatást, adományt kell érteni. Külön kell megadni a kiegészítő mellékletben a
támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra
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vonatkozó, előbbiekben részletezett adatokat. A kiegészítő mellékletében be kell mutatni a szervezet
által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat.
A sportegyesület a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készít. A
közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket,
ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához
szükséges adatokat, mutatókat. A közhasznúsági melléklet tartalmazza a közhasznú cél szerinti
juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban
részesülő vezető tisztségek felsorolását
A sportegyesület köteles a közgyűlés által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági
mellékletét az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe
helyezni és közzétenni. A sportegyesület ezen kötelezettségének a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon
tesz eleget. A letétbe helyezett beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet a civil szervezetek
bírósági
nyilvántartásáról
és
az
ezzel
összefüggő
eljárási
szabályokról
szóló
törvényben meghatározott módon kell közzétenni, valamint adatainak lekérdezését a Civil
Információs Portál számára lehetővé kell tenni.
A sportegyesület beszámolójára egyebekben a számvitelről szóló törvény, valamint az annak
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.
A sportegyesület a vezető szervtől elkülönült felügyeleti szervet nem hoz létre, tekintettel arra,
hogy a sportegyesület éves bevétele nem haladja meg az 50 millió forintot, továbbá jogszabályi
előírás erre nem kötelez.
A sportegyesület feletti adóellenőrzés a közhasznú szervezet székhelye szerint illetékes
adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, a
törvényességi ellenőrzést pedig - a közhasznú működés tekintetében - a reá irányadó szabályok
szerint az ügyészség látja el.

VII. A SPORTSPORTEGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
A Sportsportegyesület jogutódlással megszűnik, ha
• a közgyűlés a jogutódlással történő megszűnésről határoz, azzal, hogy a sportsportegyesület
más jogi személlyé nem alakulhat át, csak sportegyesülettel egyesülhet és csak
sportegyesületekre válhat szét.
A Sportsportegyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
• a Sportsportegyesület megvalósította célját vagy a sportegyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
• a Sportsportegyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt;
• a közgyűlés a jogutód nélküli megszűnésről határoz;
• 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.
A Sportsportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó
vagyon állami tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium
költségvetésében az utánpótlásnevelés támogatására kell fordítani.
A Sportsportegyesületnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a MOB
igazolja, hogy a Sportsportegyesület az állami sportcélú támogatás felhasználásával e törvényben,
valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően
elszámolt, vagy azt, hogy a Sportsportegyesület állami sportcélú támogatásban nem részesült.
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