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ALAPSZABÁLY 
 

I. 
A SPORTEGYESÜLET ADATAI 

 
A Sportegyesület neve: Gyömrői Sportegyesület 
Székhelye: 2230 Gyömrő Tompa u. 22. 
Színe: fehér-fekete 
Alapításának éve: 1912 
Az egyesület működésének területe: Pest megye 
 

Sportegyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény (Ectv.) szabályai szerint működő olyan egyesület, amelynek alaptevékenysége a 
sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. 

 
II. 

A SPORTEGYESÜLET CÉLJA ÉS feladatai 
 
A Sportegyesület célja 
 
A Sportegyesület célja a rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen 
igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet 
kibontakoztatása.  
 
A Sportegyesület feladatai 
 
A Sportegyesület céljának elérése érdekében, elsősorban szakosztályi kereteken belül az alábbi 
feladatokat látja el: 
 
a) elősegíti a Gyömrőn és vonzáskörzetében található oktatási intézmények tanulóinak, a Gyömrőn 

és vonzáskörzetében élő lakosság, különösen a mozgás- és értelmi sérültek testnevelési és 
sporttevékenységét; 

b) céljának megvalósítása érdekében együttműködik a Gyömrőn és vonzáskörzetében élő 
lakossággal, működő szervezetekkel, társaságokkal, társadalmi, szövetkezeti szerveivel, illetve 
magánszemélyekkel;  

c) szakosztályonként az egyes sportágak országos szervezeteivel kapcsolat felvétele és fenntartása; 
d) szakosztályonként az egyes sportágak országos versenynaptárához igazodva helyi versenynaptár 

meghatározása és kiadása; helyi bajnokságok, sportrendezvények megrendezése; 
e) a szakosztályok tevékenységének összehangolása és irányítása; 
f) a Sportegyesület céljainak elérése érdekében szponzorálási és kereskedelmi szerződések 

megkötése; 
g) jelen Alapszabályban meghatározott módon a tagoknak szolgáltatásokat nyújtása, a tagok közötti 

viták rendezésében való közreműködés; 
h) jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenység folytatása;  
i) egyéb, a Sportegyesület célját elősegítő, jogszabályoknak megfelelő tevékenység kifejtése. 



 

2 

 

Az egyesület céljának megfelelően az alábbi (konkrét) közhasznú tevékenységet fejti ki: 
[Ectv. 34. § (1) bekezdés a) pont] 

  
Közhasznú tevékenység 

 

 
Közfeladat 

 
Jogszabályhely 

1. Egészségmegőrzés, 
betegségmegelőzés 

A lakosság egészségi állapotának javítása, 
a jobb életminőség elősegítése 

1997. évi CLIV. tv. 
az egészségügyről 
144. § (1)-(2) 

2. Sport Az egészséges életmód és a 
szabadidősport gyakorlása feltételeinek 
megteremtése; a gyermek- és ifjúsági 
sport. 

2004. évi I. tv. a 
sportról 49. § c),e) 

3. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés Egyéb foglalkozás 2011. évi CXC. 
törvény a nemzeti 
köznevelésről 4. § 
(5) 

 

A Sportegyesület a tagok közös, tartós, ezen Alapszabályban meghatározott céljának folyamatos 
megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy.  

Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesüljön az egyesület közhasznú 
szolgáltatásaiból. [Ectv. 34. § (1) bekezdés a.) pont].  

A Sportegyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt [Ectv. 34. § (1) bekezdés d.) pont].  

Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy a jelen alapszabályban 
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. [Ectv. 34. § (1) 
bekezdés b.) pont]. Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen 
alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. [Ectv. 34. § (1) bekezdés c.) pont] 

Az egyesület a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának nyilvánosságát a 
www.gyomrose.hu internetes honlapján, az egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán való 
közzététel útján biztosítja. Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet minden év február 01. 
napjáig a www.gyomrose.hu internetes honlapján és az egyesület székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán 
közzéteszi. [Ectv. 37. § (3) bekezdés d.) pontja]. 

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. 
[Ectv. 37. § (3) bekezdés c.) pont] 

A Sportegyesület keretében sporttevékenységet folytató versenyző számára a sportszervezet köteles 
biztosítani a sportág jellege szerinti biztonságos sporttevékenység folytatásához szükséges 
feltételeket. 

 

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. 
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III. 
 

A Sportegyesületi tagság létrejötte és megszűnése 
 
A Sportegyesületnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai vannak. 
 
A Sportegyesület rendes tagja lehet minden olyan személy, aki belépési nyilatkozatban vállalja, hogy 
az Alapszabályt magára nézve kötelezően elfogadja, és tevékenyen részt vesz a Sportegyesület 
működésében. Kiskorú állampolgár nyilatkozatainak érvényességéhez törvényes képviselője 
hozzájárulása szükséges. 
 
Pártoló tagként felvehető az a személy, aki belépési nyilatkozatban vállalja a Sportegyesület 
célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatását.  
 
Tiszteletbeli tagként felvehető az a személy, aki különleges és kiemelkedő tevékenységével 
erkölcsileg támogatja a Sportegyesületet. 
 
A Sportegyesületbe való belépés és a Sportegyesületből való kilépés önkéntes. A felvételről az 
Elnökség dönt, kivéve a tiszteletbeli tagot, mert azt a Sportegyesület tagjai választják meg e tagságra. 
A Sportegyesület a tagjairól, pártoló tagjairól és tiszteletbeli tagjairól nyilvántartást vezet, és ellátja 
tagjait tagsági könyvvel. Az átlépést rendes tagságból pártoló tagságba, illetve fordítva köteles az 
Elnökség tudomásul venni. 
 
A tagsági viszony megszűnik: 
a) tag halálával, illetőleg jogutód nélküli megszűnésével; 
b) a Sportegyesület megszűnésével; 
c) a tag kilépésével; 
d) a tag kizárásával 
e)   a tagsági jogviszony Sportegyesület általi felmondásával 
 
A tag kilépési szándékát az Elnökségnek írásban tartozik bejelenteni. A tagsági jogviszony 
megszűnése esetén a tagokat minden esetben az Elnökség törli. 
 
A tagot a Közgyűlés - a rendes tagok legalább egyharmada vagy az Elnökség indítványára - 
határozattal kizárhatja, amennyiben a tag a Sportegyesület Alapszabályában megfogalmazott célokkal 
ellentétes tevékenységet fejt ki, vagy azokat veszélyezteti, és ezt felszólítás ellenére sem hagyja abba. 
A tag részére az Elnökség biztosítja a védekezés lehetőségét, oly módon, hogy a felszólítással 
kapcsolatos kifogásait és érdemi védekezését írásban az Elnökség részére a felszólítás átvételét követő 
15 napon belül benyújthatja. A kizárásról a Közgyűlés határozattal dönt, amelyet az érintett tag a 
Budapest Környéki Törvényszék előtt 30 napon belül megtámadhat. A tagot erről a jogáról magában a 
határozatban tájékoztatni kell. A határozatot a taggal postai úton kell közölni.  
 

IV. 
 

A SPORTEGYESÜLETI TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 
A Sportegyesület tagjainak közös jogai és kötelezettségei: 
 

- részt vehet a Sportegyesület tevékenységében és rendezvényein; 
- köteles eleget tenni az Alapszabályban meghatározott kötelességeinek; 
- nem veszélyeztetheti a Sportegyesület céljának megvalósítását. 
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A rendes tag jogai  
 

 részt vehet és szavazhat a Sportegyesület Közgyűlésén, részt vehet az Elnökség tagjainak és 
tisztségviselőinek megválasztásában, továbbá a határozatok meghozatalában; 

 szavazati jogát személyesen, vagy meghatalmazottja útján is gyakorolhatja, 
 tisztségre választható (képviselettel járó tisztségre csak nagykorúság esetén), 
 véleményt nyilváníthat, felszólalhat, kérdéseket tehet fel, javaslatot, észrevételeket tehet a 

Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira, a Sportegyesületet érintő bármely kérdésben, az 
illetékes törvényszéknél keresettel megtámadhatja a Sportegyesület jogszabályba vagy az 
Alapszabályba ütköző határozatát,  

 az Elnökség által meghatározott feltételek szerint részt vehet a bizottságok, szakosztályok, 
sportcsoportok munkájában, edzéseken, versenyeken, használhatja a sportlétesítményeket, 
sportszereket és sportfelszereléseket, igényelheti a sportegyesületi szakemberek segítségét; 

 igénybe veheti a Sportegyesület által nyújtott kedvezményeket, szolgáltatásokat, a 
Sportegyesület rendezvényein részt vehet; 

 felvilágosítást kérhet a Sportegyesület bármely tevékenységéről, jogosult az egyesület irataiba 
betekinteni; 

 a tagok egyharmada írásban az ok és a cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés összehívását 
kezdeményezheti. 

 
A rendes tag kötelességei 
 

 az Alapszabály betartása, a sportegyesületi vezető szervek határozatainak végrehajtása; 
 tagsági díj határidőben történő fizetése, a sportegyesületi vagyon megóvása; 
 a sportszerű magatartás tanúsítása; 
 versenyszerűen sportoló esetében a hazai és nemzetközi versenyekre való lelkiismeretes 

felkészülés és a legjobb tudás szerinti szereplés. 
 
A pártoló tag jogai 

 
 a Sportegyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vehet részt; 
 részt vehet a Sportegyesület klubfoglalkozásain;  
 részt vehet a Közgyűlésen, de szavazati joggal nem rendelkezik. 

 
A pártoló tag kötelezettségei 
 

 az Alapszabály betartása; 
 a Sportegyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása; 
 sportszerű magatartás tanúsítása. 

 
A tiszteletbeli tag jogai 

 
 javaslatokat, észrevételeket tehet a Sportegyesület működésével kapcsolatban; 
 részt vehet a Sportegyesület klubfoglalkozásain;  
 részt vehet a Közgyűlésen, de szavazati joggal nem rendelkezik. 

 
A tiszteletbeli tag kötelességei 
 

 az Alapszabály betartása, 
 a Sportegyesület erkölcsi támogatása. 
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V. 
 

A SPORTEGYESÜLET SZERVEZETE 
 

Közgyűlés 
 

A Sportegyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a rendes tagok összessége. A Közgyűlést évente 
egyszer össze kell hívni.  
Az Elnökség köteles a Közgyűlést rendkívüli ülésre az erre vonatkozó kezdeményezés kézhezvételétől 
számított legkevesebb tizenöt, legfeljebb harminc napon belüli időpontra összehívni, ha 

- a Sportegyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 
- a Sportegyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy 
- a Sportegyesület céljainak elérése veszélybe került. 

 
A rendkívüli Közgyűlés lebonyolítására a rendes Közgyűlésre vonatkozó szabályok az irányadók 

A kötelezően összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény 
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a Sportegyesület megszüntetéséről dönteni. 

A Közgyűlés napirendjét is tartalmazó meghívót a kitűzött időpont előtt nyolc nappal meg kell küldeni 
valamennyi rendes tag részére. A meghívónak tartalmaznia kell a Sportegyesület nevét és székhelyét, 
az ülés idejének s helyszínének megjelölését, az ülés napirendjét. A napirendnek olyan részletesnek 
kell lennie, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat 
kialakíthassák. 
 
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított, 8 napon belül a tagok és az egyesület szervei a 
Közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés 
indokolásával. 
A napirend kiegészítésének tárgyában a Közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. 
Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a Közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt 
vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően 
külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 
 
A Közgyűlés határozatképes, ha a rendes (azaz szavazati joggal rendelkező) tagok fele jelen van. A 
határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha a Közgyűlés az eredeti időponttól 
számított egy órán belül nem válik határozatképessé, a Közgyűlést el kell halasztani és 8 napon belül 
újabb Közgyűlést kell összehívni újabb, a tagoknak küldött meghívóval, amelyben szerepelnie kell a 
megismételt Közgyűlés időpontjának, helyszínének, napirendjének és annak a figyelmeztetésnek, hogy 
a megismételt közgyűlés csak akkor határozatképes a megjelentek számától függetlenül, ha erre az 
eredeti meghívóban már előre tájékoztatták. A megismételt Közgyűlés tehát kizárólag akkor 
határozatképes a megjelent tagok számára tekintet nélkül, ha erről a tagokat az eredeti meghívóban 
előre tájékoztatták. 
 
A meghívó szerinti napirendi kérdéseken kívül egyéb kérdések nem tárgyalhatók.  
 
A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, általában egyszerű szótöbbséggel hozza. Azonban a jelen 
lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges a Sportegyesület 
alapszabályának módosításához, valamint az összes szavazati joggal rendelkező tag háromnegyedes 
szótöbbséggel hozott határozata kell a Sportegyesület céljának módosításához és a Sportegyesület 
megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot 
elvetettnek kell tekinteni. 
 
A Sportegyesület rendes tagjait egy szavazat illeti meg. 
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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. 

 
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. [Ectv. 38. § (1) és (2) 
bekezdés]. 
A meghozott határozatokat az érintettekkel az Elnök közli írásban, igazolható módon. 
 
A közgyűlés ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben 
korlátozható. [Ectv. 37. § (1) bekezdés]. 
 
A Közgyűlés köteles az ülés megkezdésekor levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt, jegyzőkönyv-
hitelesítőt és szavazatszámláló bizottságot választani a jelen lévő tagok több mint felének 
szavazatával. A szavazatszámláló bizottság három tagból áll, akik a három legtöbb szavazatot kapott 
személy közül kerülnek ki.  
 
 
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:  
 

- a Sportegyesület megalakulásának, megszűnésének, szétválásának, valamint más 
sportegyesülettel való egyesülésének kimondása; 

- az Alapszabály és a fegyelmi szabályzat megállapítása, módosítása; 
- az Elnökség, az Elnök, az Elnökhelyettes és az az Ügyvezető Elnök 4 évre szóló 

megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása; 
- a Számvizsgáló bizottság és a Fegyelmi bizottság elnökeinek és tagjainak 4 évre szóló 

megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása; 
- az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Sportegyesület a saját tagjával, az 

Elnökség tagjával, a Számvizsgáló bizottság vagy a Fegyelmi bizottság tagjával vagy ezek 
hozzátartozójával köt; 

- a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, az Elnökség, a Számvizsgáló bizottság, a Fegyelmi 
bizottság vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való 
döntés; 

- az Elnökség éves beszámolójának – ezen belül az Elnökségnek a Sportegyesület vagyoni 
helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása; 

- a végelszámoló kijelölése; 
- sportfejlesztési terv jóváhagyása; 
- szakosztály létrehozása, megszüntetése; 
- éves költségvetés (pénzügyi terv) elfogadása; 
- vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a 

Sportegyesülettel munkaviszonyban áll; 
- választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 
- döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az Alapszabály a legfőbb szerv kizárólagos 

hatáskörébe utal. 
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A Közgyűlés köteles minden évben az évente összehívott Közgyűlésen dönteni az előző év éves 
beszámolójáról, így azt elfogadni, amennyiben az megfelel az adott év gazdálkodásának és a 
jogszabályi követelményeknek; illetőleg ennek hiányában azt elutasítani és az ügyvivői testületet rövid 
határidővel megfelelő éves beszámoló elkészítésére felhívni.   
 
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 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 ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 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, aki 
közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). 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. 
 
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. [Ectv. 39. § (1) és (2) bekezdés] 
 
Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak legalább 
kétharmadának „igen” szavazatát megszerezte. Ha több jelölt esetén a Közgyűlés a szükséges döntést 
nem hozza meg, újabb választási fordulót kell tartani. Az új választási fordulóban a legkevesebb 
szavazatot kapott jelölt(ek) már nem vesz(nek) részt. A választást mindaddig ismételni kell, amíg a 
jelöltek valamelyike a megválasztáshoz szükséges szavazatokat meg nem szerzi. 
 
A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a rendes tagok 
közül a Közgyűlés által megválasztott két hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyvet meg kell őrizni. 
 

Az Elnökség 
  
Az Elnökség 10 tagból áll - elnök, elnökhelyettes, ügyvezető elnök és 7 elnökségi tag - amelynek 
tagjait a Közgyűlés választja meg a Sportegyesület tagjai közül négy éves időtartamra. Az Elnökség 
tagjai tisztségükben újraválaszthatók. 
 
A Sportegyesület Elnökségének feladata és hatásköre: 
 

 a sportegyesületi tevékenység irányítása; 
 a Közgyűlés előkészítése, összehívása, a tagság és a Sportegyesület szerveinek értesítése 

valamint a napirendi pontoknak a meghatározása; 
 a Közgyűlés határozatainak végrehajtása és ennek ellenőrzése; 
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 a Közgyűléseken való részvétel és válaszadás a Sportegyesülettel kapcsolatos kérdésekre 
 a Sportegyesület sportfejlesztési tervének, az éves program, a munka- és ütemterv, valamint 

versenynaptár kidolgozása és jóváhagyása; 
 a Sportegyesület eredményes működéséhez, a sportoláshoz, a testedzéshez, szükséges 

feltételek megteremtése; 
 a szakosztályok, bizottságok létrehozása, megszüntetése, átadása és beszámoltatása;  
 a bizottságok tisztségviselőinek és tagjainak, továbbá a szakosztály vezetőség 

tisztségviselőinek és tagjainak 4 évre szóló, illetőleg a következő vezetőségválasztó 
közgyűlésig tartó megbízatás, a megbízatások visszavonása; 

 a Sportegyesület éves költségvetésének (pénzügyi tervének) előkészítése és Közgyűlés elé 
terjesztése; 

 a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése; 
 Sportegyesület szervezeti és működési szabályzatának megállapítása; 
 a kizárást megelőző felszólítás elleni jogorvoslati kérelem elbírálása; 
 a szakosztályok közötti munka összehangolása, valamint a szakosztályok önálló 

szabályzatainak jóváhagyása; 
 szerződések megkötésének előzetes jóváhagyása; 
 tag felvételéről való döntés 
 tagság nyilvántartása 
 tagdíj megállapítása, a fizetési határidők megjelölése; 
 a Sportegyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 
 a Sportegyesület vagyonának kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 

Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása 
 megszűnési ok fennállásának vizsgálata, bekövetkezése esetén az előírt intézkedések 

megtétele 
 minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe és amelyeket a 

Közgyűlés az Elnökség hatáskörébe utal. 
 
Az elnökségi ülés határozatképes, ha azon a tagjainak legalább kétharmada jelen van. A 
határozatképtelenség miatt elhalasztott elnökségi ülést – változatlan napirend mellett legalább három 
nappal későbbi időpontra kell kitűzni. Az elnökségi ülés nem nyilvános. 
 
Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén 
a kérdést elvetettnek kell tekinteni. Az Elnökség ülésén jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az 
Elnökhelyettes és a jegyzőkönyvvezető ír alá. A jegyzőkönyvet meg kell őrizni. Az Elnökség 
munkájáról köteles évenként a Közgyűlésnek beszámolni. 
 
Az Elnökség a Sportegyesület működésének eredményessége érdekében bizottságokat hozhat létre. 
 
A Sportegyesület nevében az Elnökség által előzetesen hozott jóváhagyó döntés alapján, jelen 
Alapszabályban meghatározott, a Sportegyesület együttes képviseletére jogosult személyek közül 
kettő együttesen jogosult adott szerződés megkötésére. 
 
Az Elnökségi tagság, illetőleg elnöki tisztség megszűnik: 
- a mandátum lejártával; 
- visszahívással; 
- kizárással; 
- lemondással; 
- a Sportegyesület megszűnésével; 
- az elnökségi tag halálával; 
- megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével 
- az elnökségi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 
korlátozásával; 
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- az elnökségi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 
 
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó döntéssel - a tagok legalább egyharmada, vagy legalább 
4 elnökségi tag indítványára - visszahívhatja az Elnökség tagját, amennyiben a közgyűlési határozat 
alapján kiadott felhívás ellenére is a tisztségével összefüggésben a Sportegyesület céljait veszélyeztető 
magatartást tanúsít. A Közgyűlés a kérdésben kétharmados szavazati többséggel dönt. Az elnökségi 
tag a határozatot a Budapest Környéki Törvényszék előtt a tudomására jutástól számított 30 napon 
belül megtámadhatja. Az elnökségi tagot erről a jogáról magában a határozatban tájékoztatni kell. A 
határozatot az elnökségi taggal postai úton kell közölni. 

 
A Sportegyesület Elnöke 

 
Az Elnök feladatai: 

 vezeti és szervezi az Elnökség munkáját,  
 képviseli a Sportegyesületet jelen Alapszabályban meghatározott, képviseletre jogosult 

elnökségi tagokkal együttesen; 
 intézkedik és dönt a Közgyűlés vagy az Elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben. 

 
A Sportegyesület Elnökhelyettese 

 
Az Elnökhelyettes összehívja az elnökségi ülést szükség szerint, de legalább félévente. Az elnökségi 
ülés időpontját és napirendjét az Elnökség tagjaival nyolc nappal az ülés előtt közölni kell. Ha az 
elnökségi tagok közül 3 fő a napirend megjelölésével kéri, az Elnökhelyettes a rendkívüli elnökségi 
ülést tizenöt napon belül köteles összehívni. 
 
Az Elnökhelyettes további feladatai: 

 az Elnökség üléseit vezeti; 
 az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtását szervezi és koordinálja; 
 munkáltatói jogkört gyakorol a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint; 
 tanácsokkal látja el az Elnököt a Sportegyesület irányításával kapcsolatban; 
 figyelemmel kíséri a Sportegyesület tevékenységét, illetőleg a Sportegyesület gazdálkodását; 
 részt vesz a leendő sportegyesületi tagok toborzásában; 
 támogatja a Sportegyesület működését; 
 képviseli a Sportegyesületet jelen Alapszabályban meghatározott, képviseletre jogosult 

elnökségi tagokkal együttesen. 
 

A Sportegyesület Elnökségi tagjai 
 

a) rendszeresen és tevékenyen részt vesznek 
 a Sportegyesület feladatainak meghatározásában és megvalósításában; 
 a határozatok előkészítésében és meghozatalában; 
 a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak, valamint a felügyelő szerv utasításainak, 

illetőleg a végrehajtásának ellenőrzésében; 
 

b) jogosultak és kötelesek a Sportegyesületet érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal 
kapcsolatban javaslataikat, észrevételeiket az Elnökség elé terjeszteni; 
 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Sportegyesület terhére 

másfajta előnyben részesít; 
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
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d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Sportegyesületnek nem tagja vagy 
alapítója; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 
f) 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, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. [Ectv. 38. § (1) és (2) 
bekezdés] 
 
A Sportegyesület képviselete együttes, a Sportegyesületet kizárólag az alábbi személyek jogosultak és 
kizárólag együttesen képviselni az alábbiak szerint: 
 

- Fábián László (Ügyvezető elnök)  - Ádám Attilával (Elnök) vagy Szépvölgyi Zsolttal 
(Elnökségi tag) vagy Gáspár Zoltánnal (Elnökhelyettes) együttesen; 

- Ádám Attila (Elnök) – Fábián Lászlóval (Ügyvezető elnök) vagy Szépvölgyi Zsolttal 
(Elnökségi tag) vagy Gáspár Zoltánnal (Elnökhelyettes) együttesen; 

- Szépvölgyi Zsolt (Elnökségi tag) – Fábián Lászlóval (Ügyvezető elnök) vagy Ádám Attilával 
(Elnök) vagy Gáspár Zoltánnal (Elnökhelyettes) együttesen; 

- Gáspár Zoltán (Elnökhelyettes) – Fábián Lászlóval (Ügyvezető elnök) vagy Ádám Attilával 
(Elnök) vagy Szépvölgyi Zsolttal (Elnökségi tag) együttesen. 

 
A Sportegyesület Elnökségi tagjai: 
Ádám Attila – Elnök (2230 Gyömrő, Köztársaság u. 4)  
Gáspár Zoltán – Elnökhelyettes (2230 Gyömrő, Wekerle u. 19.) 
Fábián László – Ügyvezető elnök (2230 Gyömrő, Tompa u.22.) 
Buús Ferenc Jenő (2254 Szentmártonkáta, Vasútsor u. 159.) 
Balogh Barnabás (2230 Gyömrő, Bimbó u. 47.) 
Borbás Bálint (2230 Gyömrő, Köztársaság utca 26/a) 
Bakos Angéla (2230 Gyömrő, Sás út 035/7.) 
Hegymegi Szilvia (2230 Gyömrő, Táncsics Mihály u. 82.) 
Huber Máté (2230 Gyömrő, Szegfű u. 30.) 
Szépvölgyi Zsolt István (2230 Gyömrő, Akácfasor u. 10.) 
 

Gazdasági vezető 
 
A Sportegyesület Elnöksége a Sportegyesület gazdasági és pénzügyi ügyeinek vitelére – határozott 
időre – Gazdasági vezetőt nevez ki.  
 
A Gazdasági vezető 
a./ javaslatokat tesz az Elnökség részére a Sportegyesület gazdasági és pénzügyi tevékenységére; 
b./ szervezi a Közgyűlés, az Elnökség és a bizottságok pénzügyi és gazdasági határozatainak 
végrehajtását; 
c./ ügyel a pénzügyi fegyelem megtartására;  
d./ gondoskodik a Szakszövetség adminisztrációjával kapcsolatos tevékenység elvégzéséről, a 
nyilvántartás vezetéséről; 
e./ elkészíti a Sportegyesület költségvetését, beszámolóit, gondoskodik az adatszolgáltatásról; 
f./ kialakítja és vezeti a Sportegyesület könyvviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási és 
vagyonvédelmi rendjét, rendszerét. 
 
A Gazdasági vezető tevékenységéről az Elnökségnek és az Elnöknek számol be. 
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Számvizsgáló Bizottság 
 
A Számvizsgáló Bizottság 3 főből áll élén az elnökkel. Tagjai a Közgyűlés által négy évi időtartamra 
választott személyek. Elnöke és 2 tagja megbízatásuk ideje alatt a Sportegyesületben más tisztséget 
nem tölthet be. 
 
A Számvizsgáló Bizottságnak nem lehet tagja a Sportegyesülettel munkaviszonyban, vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, a Sportegyesületnél gazdasági feladatokat ellátó 
személy, illetve hozzátartozója; továbbá az a személy, aki az Elnökség elnöke, vagy tagja, illetve ezek 
hozzátartozója; végül aki a Sportegyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Sportegyesület által tagjának a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás, illetve ennek 
hozzátartozója. 
 
A Számvizsgáló Bizottság kizárólag a Közgyűlésnek van alárendelve, csak annak tartozik 
felelősséggel, de az Elnökség kérésére tapasztalatairól a megkereséstől számított 15 napon belül 
írásban tájékoztatást nyújt. 
 
A Számvizsgáló Bizottság ellenőrzésének tárgya a Sportegyesület működésével, gazdálkodásával és a 
vagyonkezelésével kapcsolatos tevékenysége. 
 
A Számvizsgáló Bizottság tevékenységét elnöke irányítja. A Számvizsgáló Bizottság ügyrendjét maga 
állapítja meg. A Számvizsgáló Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, amelyről a 
Sportegyesület Elnökségét tájékoztatja. 
 
A Számvizsgáló Bizottság szükség szerint szaktanácsadókat, eseti szakértőket vagy sportegyesületi 
tagokat is bevonhat a munkájába. A bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a 
Sportegyesület bármely iratába betekinteni, azokat megvizsgálni; a Sportegyesület tisztségviselőitől 
jelentést, a Sportegyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérni. 
A Számvizsgáló Bizottság az ellenőrzések megkezdéséről tájékozatni köteles a Sportegyesület 
Elnökét. Az ellenőrzés során a Számvizsgáló Bizottság a pénzügyi-gazdasági, illetőleg a belső 
szabályok szerint jár el. 
 
Az ellenőrzés tapasztalatairól a Számvizsgáló Bizottság elnöke a vizsgálat befejezését követő 15 
napon belül írásban tájékozatja a Sportegyesület elnökségét. Az ellenőrzés megállapításai és javaslatai 
alapján a Sportegyesület gazdasági vezetője 30 napon belül intézkedési tervet állít össze és elküldi az 
Számvizsgáló Bizottság elnökének, amelyre a bizottság észrevételt tehet.  
 
A Számvizsgáló Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet (így a Közgyűlést, vagy az 
Elnökséget) 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 a Közgyűlés, vagy az Elnökség döntését teszi szükségessé; továbbá 
 
b) az Elnökség tagjainak felelősségét megalapozó tény merült fel. 
 
A Közgyűlést, vagy az Elnökséget a Számvizsgáló Bizottság indítványára – annak megtételétől 
számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Közgyűlés, 
vagy az Elnökség összehívására a Számvizsgáló Bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a 
törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Számvizsgáló 
Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.  
 



 

12 

 

A Számvizsgáló Bizottság szükség szerint, de legalább évente ülésezik. A Számvizsgáló Bizottsági 
ülés időpontját és napirendjét a Számvizsgáló Bizottság elnöke nyolc nappal az ülés előtt közli a 
bizottság tagjaival. Ha a Számvizsgáló Bizottság tagjai közül 2 fő a napirend megjelölésével kéri, az 
elnök a rendkívüli Számvizsgáló Bizottsági ülést tizenöt napon belül köteles összehívni. 
Határozatképes, ha a tagok többsége jelen van. Amennyiben nem határozatképes az ülés, azt 8 napon 
belül újra össze kell hívni. A Számvizsgáló Bizottság határozatát szótöbbséggel, nyílt szavazással 
hozza. A Számvizsgáló Bizottsági ülések nem nyilvánosak, arról jegyzőkönyvet kell készíteni a 
Közgyűlésnél írt szabályok alapján.  
 
A Számvizsgáló Bizottság határozathozatalában nem vehet részt az a személy,  
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Sportegyesület terhére másfajta 
előnyben részesít; 
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) akinek olyan hozzátartozója (Ptk. 8:1. § 1, 2. pont) érdekelt a döntésben, aki a Sportegyesületnek 
nem tagja vagy alapítója; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 
f) 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, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. [Ectv. 38. § (1) és (2) 
bekezdés] 
 
A Számvizsgáló Bizottság tanácskozási joggal képviselteti magát az Elnökség ülésén. 
 
A Számvizsgálói tagság, illetőleg elnöki tisztség megszűnik: 
- a mandátum lejártával; 
- visszahívással; 
- kizárással; 
- lemondással; 
- a Sportegyesület megszűnésével; 
- a számvizsgáló bizottsági tag halálával. 
- megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével 
- a számvizsgáló bizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 
történő korlátozásával; 
- a számvizsgáló bizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 
 
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó döntéssel – a tagok legalább egyharmada, vagy legalább 
2 számvizsgálói bizottsági tag indítványára - visszahívhatja a Számvizsgáló Bizottság tagját, 
amennyiben közgyűlési határozat alapján kiadott felhívás ellenére is a tisztségével összefüggésben a 
Sportegyesület céljait veszélyeztető magatartást tanúsít. A közgyűlés a kérdésben kétharmados 
szavazati többséggel dönt. Az számvizsgálói bizottsági tag a határozatot a Budapest Környéki 
Törvényszék előtt a tudomására jutástól számított 30 napon belül megtámadhatja. A számvizsgálói 
bizottsági tagot erről a jogáról magában a határozatban tájékoztatni kell. A határozatot a számvizsgálói 
bizottsági taggal postai úton kell közölni. 
 

Fegyelmi Bizottság 
 
A Sportegyesület tagjaival szembeni sportegyesületi fegyelmi eljárások lefolytatására a Közgyűlés 4 
éves időtartamra 3 fős Fegyelmi Bizottságot választ élén az elnökkel. Elnöke és tagjai megbízatásuk 
ideje alatt a Sportegyesületben más tisztséget nem tölthetnek be. 
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Az elnök a Fegyelmi Bizottsági ülést szükség szerint köteles összehívni. A Fegyelmi bizottsági ülés 
időpontját és napirendjét a bizottság tagjaival és a fegyelmi eljárás alá vont személlyel nyolc nappal az 
ülés előtt közölni kell. Ha a bizottsági tagok közül 2 fő a napirend megjelölésével kéri, az elnök a 
rendkívüli bizottsági ülést tizenöt napon belül köteles összehívni. 
 
A bizottsági ülés határozatképes, ha azon a tagjainak többsége jelen van. Amennyiben nem 
határozatképes az ülés, azt 8 napon belül újra össze kell hívni. A Fegyelmi Bizottság határozatát 
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A Fegyelmi Bizottsági ülések nem nyilvánosak, arról 
jegyzőkönyvet kell készíteni a Közgyűlésnél írt szabályok alapján.  
 
A Fegyelmi Bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.  
 
A Fegyelmi Bizottság határozathozatalában nem vehet részt az a személy,  
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Sportegyesület terhére másfajta 
előnyben részesít; 
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) akinek olyan hozzátartozója (Ptk. 8:1. § 1, 2. pont) érdekelt a döntésben, aki a Sportegyesületnek 
nem tagja vagy alapítója; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 
f) 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, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. [Ectv. 38. § (1) és (2) 
bekezdés] 
 
A Fegyelmi Bizottság részletes feladatait, hatáskörét és működésének szabályait a Közgyűlés által 
jóváhagyott fegyelmi szabályzat állapítja meg.  
 
A Fegyelmi bizottsági tagság, illetőleg elnöki tisztség megszűnik: 
- a mandátum lejártával; 
- visszahívással; 
- kizárással; 
- lemondással; 
- a Sportegyesület megszűnésével; 
- a Fegyelmi bizottsági tag halálával. 
- megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével 
- a fegyelmi bizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 
korlátozásával; 
- a fegyelmi bizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 
 
 
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó döntéssel – a tagok legalább egyharmada, vagy legalább 
2 fegyelmi bizottsági tag indítványára - visszahívhatja a Fegyelmi Bizottság tagját, amennyiben 
közgyűlési határozat alapján kiadott felhívás ellenére is a tisztségével összefüggésben a Sportegyesület 
céljait veszélyeztető magatartást tanúsít. A közgyűlés a kérdésben kétharmados szavazati többséggel 
dönt. A fegyelmi bizottsági tag a határozatot a Budapest Környéki Törvényszék előtt a tudomására 
jutástól számított 30 napon belül megtámadhatja. A fegyelmi bizottsági tagot erről a jogáról magában 
a határozatban tájékoztatni kell. A határozatot a fegyelmi bizottsági taggal postai úton kell közölni. 
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A szakosztályok 
 
A Sportegyesületben szakosztályok működnek. A szakosztályok munkáját szakosztály-vezetőség 
irányítja, amely munkájáról az Elnökségnek számol be. A szakosztály-vezetőség tisztviselőit 
(szakosztályvezető, technikai vezető, edző) és tagjait a Sportegyesület Elnöksége bízza meg. A 
szakosztály feladata az oktatás-nevelés, versenyek, mérkőzések rendezése, illetve a versenyeken, 
mérkőzéseken való részvétel szervezése, a szakosztály hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása. A 
szakosztály közreműködik az ifjúsági és a lakossági tömegsporttal kapcsolatos feladatok 
megvalósításában is.  
 
Az Elnökség a szakosztályok működését szakmai tekintetben önállónak ismeri el, azonban a 
szakosztály-vezetőség köteles tevékenységéről az Elnökségnek beszámolni, a szakágak tevékenysége 
semmilyen formában sem lehet ellentétes az alapszabállyal, egyéb szabályzatokkal és határozatokkal. 
 
A szakágak működési körét, feladatait és hatáskörét a szakági gyűléseken meghatározott önálló 
szakági szabályzatban határozzák meg. A szakági szabályzatokat az Elnökségnek jóvá kell hagynia. 
 

Egyéb szervek 
 
A Sportegyesület Elnöksége bizottságokat, sportcsapatokat alakíthat, sportiskolai rendszerű utánpótlás 
nevelést szervezhet, gyermek, serdülő, ifjúsági és felnőtt testnevelési és sportfoglalkozási formákat 
alakíthat ki. 
 

VI. 
 

A SPORTEGYESÜLET JOGKÉPESSÉGE 
 
A Sportegyesület olyan önkéntes létrehozott önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az 
alapszabályban meghatározott célra alapul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljának elérésére 
szervezi tagjai tevékenységét. A Sportegyesület a nyilvántartásba vétellel jogi személlyé válik. 
 

VII. 
 

A SPORTEGYESÜLET ANYAGI FORRÁSAI ÉS GAZDÁLKODÁSA 
 
A Sportegyesület bevételei 
a) tagdíj; 
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 a bevételeit a fenti részletezésben, elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja 
nyilván. 
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A Sportegyesület költségei, ráfordításai (kiadásai): 
a) alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; 
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó 
költségek; 
c) a Sportegyesület 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. 
 
A Sportegyesület a költségeit ráfordításait (kiadásait) a fenti részletezésben elkülönítetten, a számviteli 
előírások szerint tartja nyilván; a c) és d) pontja szerinti költségeit, ráfordításait (kiadásait) alapcél 
szerinti tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység között az előzőekben felsorolt 
tevékenységek árbevételének (bevételének) arányában kell évente megosztani. 
 
A Sportegyesület a gazdasági-vállalkozási tevékenységgel összefüggő immateriális javak és a tárgyi 
eszközök értékcsökkenési leírását társasági adó alapjának meghatározásakor a társasági adóról és az 
osztalékadóról szóló törvény szerint veheti figyelembe. 
 
A Sportegyesület nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell 
alkalmazni. 
 
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 beszámoló formáját az egyesület által folytatott tevékenység, az éves összes bevétel (az 
alaptevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység összes bevételének) nagysága, valamint a 
könyvvezetés módja határozza meg. 
 
A Sportegyesület beszámolója tartalmazza: 
a) a mérleget, 
b) az eredménykimutatást, 
c) kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet. 
 
A Sportegyesület beszámolójára, nyilvántartására egyebekben a számvitelről szóló törvény, valamint 
az annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásait kell alkalmazni. 
 
A Sportegyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. A Sportegyesület tartozásaiért saját 
vagyonával felel. A tagok csak a tagdíjakat kötelesek a Sportegyesületnek megfizetni, a 
Sportegyesület tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek. 
 
A Sportegyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyon 
hovafordításáról a Közgyűlés nem rendelkezett, továbbá, ha a Sportegyesület felosztással szűnt meg, 
vagy a felügyelő szerv annak megszűnését állapítja meg, az egyesület vagyona a hitelezők kielégítése 
után állami tulajdonba kerül és azt közérdekű célra kell fordítani. 
 
A vagyon felosztásának módját nyilvánosságra kell hozni. 
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VIII. 

 
A Sportegyesület határozatai, nyilvántartási rendje 

 
A testületi szervek döntéseit a Sportegyesület ügyintéző szerve nyilvántartja a határozatok tárában. 
Ebben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát, 
(nyílt szavazás esetén) személyét. Az Elnök gondoskodik a Sportegyesület döntéseinek érintettekkel 
való közléséről írásban, igazolható módon. A testületi szervek döntéseit a Sportegyesület internetes 
honlapján hozza nyilvánosságra. A Sportegyesület működése során keletkezett hivatalos iratok 
nyilvánosak, azok bárki számára megismerhetőek és azokról saját költségre másolat készíttethető. A 
betekintés az Elnökség részére intézett írásbeli kérelem alapján lehetséges, mely alapján az 
Elnökségnek egy héten belül lehetőséget kell nyújtani a betekintés elvégzésére. A Sportegyesület 
működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint beszámolói közléseiről 
időszaki kiadványaiban és internet honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot. 
 
A Sportegyesület szolgáltatásai nyilvánosak, azokat bárki igénybe veheti. 
 

IX. 
 

A Sportegyesület megszűnése 
 
A Sportegyesület megszűnik: 
 
a./ ha a Közgyűlés a Sportegyesület feloszlását a jelenlévő tagok szavazatának kétharmados 
többségével kimondja; 
b./ ha feloszlását, megszűnését a bíróság megállapította, így az ellene lefolytatott felszámolási eljárás 
befejezésekor az adós megszűnését kimondó jogerős bírósági döntés alapján is; 
c./ ha más egyesülettel történő egyesülését a Közgyűlés a jelenlévő tagok szavazatának kétharmados 
többségével kimondta; 
d./ a Sportegyesület a célját megvalósította vagy a Sportegyesület céljának megvalósítása lehetetlenné 
vált, és új célt nem határozta meg; 
e./ a Sportegyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 
 
A Sportegyesület a bíróság által a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. 
 
A Közgyűlés csak akkor mondhatja ki a Sportegyesület feloszlását, ha a Sportegyesület képes 
bármilyen jogcímen fennálló tartozásai kiegyenlítésére. 
 

A Sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami 
tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
költségvetésében az utánpótlás-nevelés támogatására kell fordítani. 

 

A Sportegyesületnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a 
sportpolitikáért felelős miniszter igazolja, hogy a sportegyesület az állami sportcélú támogatás 
felhasználásával e törvényben, valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban 
foglaltaknak megfelelően elszámolt, vagy azt, hogy a sportegyesület állami sportcélú támogatásban 
nem részesült. 
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X. 
 

ZÁRADÉK 
 
Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak. 
 
Gyömrő, 2020. november 06. 
 
IGAZOLÁS 
 
Alulírottak, Ádám Attila Elnök és Fábián László Ügyvezető elnök, ezennel igazoljuk, hogy az 
alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 2020. november 06. napján hatályos 
alapszabály tartalmának. Az egységes szerkezetű módosított alapszabály elkészítésére az alapszabály 
I., II. V. és IX. fejezetének módosulása adott okot. A szöveg a legutóbbi változásokat dőlten és 
kiemelten szedve jelzi. 
 
Gyömrő, 2020. november 06. 
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