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A BENTA SPORTEGYESÜLET 

Alapszabálya 

 

I. Általános rendelkezések 

 

1. Az egyesülési jog mindenkit megillető alapvető szabadságjog, amelyet a Magyar Köztársaság elismer és biztosítja annak 

zavartalan gyakorlását. Ennek alapján az alapító tagok elhatározták, hogy az 1989.évi II. tv-ben foglaltak alapján 

sportegyesületet hoznak létre, amely több sportágat foglal magába, többek között a küzdősportokat, az atlétikát, 

kerékpározást, lovassportokat, íjászatot stb. 

 

2. A Sportegyesület célja: 

 

-A különböző sportágak népszerűsítése és terjesztése és ennek révén a szabad mozgásigény lekötésére lehetőség biztosítása 

minden korosztály részére. 

- A társadalom tagjai számára a szabadidő egészséges és kulturált eltöltési lehetőségének nyújtása, ennek révén a felüdülés, 

pihenés és a kulturált szórakozás biztosítása. 

-A testnevelésben és a sportban résztvevők erkölcsi nevelése, öntudatuk, személyiségük pozitív irányban történő fejlesztése. 

Az alapszabály a fenti célkitűzéseknek megfelelően biztosítja a szervezet demokratikus működését, elősegíti a tagok jogainak 

és kötelességeinek érvényesülését 

 

3.  A Sportegyesület neve:    BENTA Sportegyesület 

A Sportegyesület rövidített neve:   BENTA SE 

A Sportegyesület színei:    Kék-fehér 

A Sportegyesület székhelye:   2030 Érd, Titkár u.14. 

A Sportegyesület működési területe: Pest megye  

 

4. A Sportegyesület tevékenysége, feladatai: 

 

Az I/2. pontban meghatározott célok megvalósítása érdekében a Sportegyesület feladatköre: 

- minden olyan tevékenység elősegítése és szabályozása, amely a szakosztályok nyilvánosságához, a sportágak hobby- és 

versenyszinten történő űzéséhez és a sportágak fejlesztéséhez kapcsolódik, 

- a sportágak népszerűsítése és fejlesztése érdekében hazai és külföldi sportegyesületekkel való kapcsolat felvétele illetve 

kapcsolattartás, közös rendezvények, versenyek szervezése, 

- olyan szolgáltatások nyújtása, amelyek elősegítik és ösztönzik a versenyeken, bemutatókon való részvételt és a 

Sportegyesületben való tagságot. 

 

II. A tagsági viszony, a tagdíj meghatározása 

 

A Sportegyesület tagjai lehetnek 

- teljes jogú tagok, 

- pártoló tagok és  

- tiszteletbeli tagok. 

 

1. Teljes jogú tagság 

 

A Sportegyesület teljes jogú tagja lehet bármely magyar vagy külföldi természetes és jogi személy, aki a Sportegyesület 

alapszabályát elfogadja, a belépési nyilatkozatban vállalja a tagdíj fizetését, valamint azt, hogy a Sportegyesület 

tevékenységében aktívan részt vesz. Kiskorú belépéséhez a szülő, törvényes képviselő belépő nyilatkozata szükséges. 

A teljes jogú tagok felvételéről az Elnökség határoz.  

A teljes jogú tagok szavazati joggal vehetnek részt a közgyűlés ülésein és megilletik őket a jelen alapszabályban 

meghatározott egyéb jogok.  

 

2. Pártoló tagság 

 

A Sportegyesület pártoló tagja lehet, aki az alapszabályban megfogalmazott célkitűzésekkel egyetért és pártoló tagdíjat fizet. 

A pártoló tagok felvételéről az Elnökség határoz.  

A pártoló tagok szavazati joggal vehetnek részt a közgyűlés ülésein és megilletik őket a jelen alapszabályban meghatározott 

egyéb jogok.  
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3. Tiszteletbeli tagság 

 

A Sportegyesület tiszteletbeli tagjává választható az a magánszemély, aki a Sportegyesület érdekében különösen jelentős 

munkát végez, az alapszabályban megfogalmazott célok megvalósításában rendszeresen és aktívan közreműködik, hozzájárul 

a Sportegyesület színvonalas működéséhez, vagy más módon segíti annak munkáját. 

A tiszteletbeli taggá választásról a közgyűlés határoz az Elnökség előterjesztése alapján. 

A tiszteletbeli tag tanácskozási joggal vehet részt a közgyűlés ülésein. 

 

4. A tagok jogai 

 

a./ A teljes jogú tag  

- részt vehet az edzéseken, versenyeken, 

- használhatja a Sportegyesület sportszereit, illetve igénybe veheti a Sportegyesület bérletében vagy használatában lévő 

sportlétesítményeket, 

- jogosult a Sportegyesület szakembereinek segítségét kérni a Sportegyesület céljával egybeeső tevékenységéhez, 

- a Sportegyesület képviseletében részt vehet versenyeken, egyéb sportrendezvényeken, 

- részt vehet a Sportegyesület közgyűlésén,  

- véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a Sportegyesületet érintő bármely kérdésben, 

- a Sportegyesület valamennyi rendezvényét díjtalanul látogathatja. 

 

b./ A pártoló tag 

- részt vehet a Sportegyesület rendezvényein, közgyűlésén,  

- részt vehet az elnökségi ülésen, az elnökség tanácskozási jogot biztosíthat részére, 

- az Elnökség döntése alapján használhatja a Sportegyesület sporteszközeit, igénybe veheti létesítményeit, szakmai segítséget 

kérhet. 

 

c./ A tiszteletbeli tag jogai: 

- tanácskozási joggal részt vehet a Sportegyesület rendezvényein, közgyűlésén, 

- az Elnökség döntése alapján megilletik mindazon jogok, amelyek a pártoló tagot megilletik. 

 

5. A teljes jogú és a pártoló tagok kötelessége a tagdíj fizetése. 

 

Valamennyi tag kötelezettsége:  

- sportolókhoz, sportszerető emberekhez méltó magatartás tanúsítása, 

- a Sportegyesület alapszabályának megtartása, 

- a Sportegyesület céljai megvalósításának elősegítése, 

- a sportoló tag köteles a versenyeken legjobb tudása szerint részt venni, méltó módon képviselni a Sportegyesületet és annak 

szellemiségét, 

- a közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtása, 

- a Sportegyesület létesítményeinek, sporteszközeinek, egyéb vagyontárgyainak rendeltetésszerű használata, állagának 

megóvása, 

- a Sportegyesület vagyonának megóvása.  

 

6.  A tagok által fizetendő tagdíj mértékét az Elnökség állapítja meg.  

 

7. A tagsági jogviszony megszűnése: 

A tagsági jogviszony megszűnik 

- a tag halálával, 

- kilépéssel, 

- kizárással, 

- a Sportegyesület megszűnésével, 

- bírói ítélettel, közügyek gyakorlásától történő eltiltás esetén, 

- alapos okból, fegyelmi eljárással történő kizárás esetén, 

- a jogutód nélküli megszűnésével. 

 

8. A tag kizárása 

A tag kizárásáról az Elnökség dönt. A kizárás indokainak ismertetésével a kizárásra bármely tag javaslatot tehet. Ki kell zárni 

azt a tagot, aki megsérti a Sportegyesület alapszabályát, vagy a Sportegyesület tevékenységét nem az alapszabályban 
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meghatározott céloknak megfelelően végzi. Ki lehet zárni azt a tagot, aki a tagdíj megfizetésével önhibájából három hónapot 

meghaladó késedelembe esik. 

A kizárt tag a Sportegyesülettel szemben semminemű igénnyel nem léphet fel. A tag kizárása nem érinti a Sportegyesületnek 

azt a jogát, hogy a hátralékos tagdíjra, illetve a Sportegyesület felé fennálló tartozásra vonatkozó igényét a kizárt taggal 

szemben érvényesítse. 

 

III. A Sportegyesület szervezete, tisztségviselői 

1. A Sportegyesület szervei és tisztségviselői 

A Sportegyesület közgyűlése 

A Sportegyesület Elnöksége 

Az ügyvezető elnök 

A Felügyelő Bizottság 

 

IV. A közgyűlés 

 

1. A Sportegyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amelynek ülései nyilvánosak. A közgyűlést szükség szerint, de legalább 

évente egyszer össze kell hívni. A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság rendeli el, a Felügyelő Bizottság 

kezdeményezi, vagy a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével azt írásban kéri.  

 

2. A közgyűlés összehívása az Elnökség feladata. A közgyűlésre szóló meghívót a javasolt napirenddel a közgyűlés 

időpontját megelőzően legalább 15 nappal a Sportegyesület székhelyén valamint azon a helyeken, ahol a Sportegyesület 

tevékenységét kifejti, ki kell függeszteni.  

 

3. A Sportegyesület közgyűlése akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint fele megjelent. A 

közgyűlésen minden szavazásra jogosult jogi vagy természetes személy egy szavazattal rendelkezik. A jogi személy tagnak 

legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig írásban kell meghatároznia azt a személyt, aki a közgyűlésen a szavazati 

jogot képviseletében gyakorolja, kivéve, ha az a jogi személy törvényes képviselője. A jogi személy törvényes képviselője 

képviseleti jogosultságát bírósági határozattal, aláírási címpéldánnyal és személyazonossága igazolásával igazolja. 

 

4. A közgyűlésen a határozatok általában nyílt szavazással születnek. A titkos szavazás elrendelését bármelyik tag 

kezdeményezheti. E kérdésben a közgyűlés vita nélkül határoz. 

 

5. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján: 

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

- bármely más előnyben részesül, illetve a határozat alapján megkötendő jogügyletekben egyébként érdekelt. 

 

6. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik 

- a Sportegyesület megalakulásának, feloszlatásának, más egyesülettel történő egyesülésének elhatározása, 

- az alapszabály elfogadása, módosítása, 

- a Sportegyesület szerveinek, tisztségviselőinek megválasztása, felmentése, 

- a Sportegyesület költségvetésének, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló éves beszámolónak az elfogadása, 

- az Elnökség és a Felügyelő Bizottság beszámoltatása és beszámolójának elfogadása, 

- a Sportegyesület feloszlatásának vagy más egyesülettel történő egyesülésének elhatározása esetén döntés a 

Sportegyesület vagyonáról, 

- a közhasznúsági jelentés elfogadása, 

- a tiszteletbeli taggá választás. 

 

7. A közgyűlés határozatait általában a jelenlévők 50 %-ának +1 főnek a szavazati többségével hozza. A jelenlévők 

kétharmados többségű szavazata szükséges  

- az alapszabály módosításához, 

- más egyesülettel történő egyesülés elhatározásához, 

- a Sportegyesület feloszlásának kimondásához. 

 

A Sportegyesület éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését a közgyűlés a jelenlévők 50 %-ának +1 főnek a 

szavazati többségével fogadja el. 

 

8. A közgyűlés határozatait a meghozataluktól számított 15 napon belül postai úton kell közölni az érintettekkel és ezzel 

egyidejűleg a meghozott határozatokat a Sportegyesület székhelyén található nyilvános faliújságra is ki kell függeszteni, 

legalább 30 napra.  
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9. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, a jegyzőkönyvet a közgyűlés által választott jegyzőkönyvvezető vezeti. A 

jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlés helyét és idejét, a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékét, a 

közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és indítványokat, a meghozott határozatokat, valamint az azokat támogató és 

ellenző szavazatok számát. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő tag írja alá.  

 

10. Amennyiben az összehívott közgyűlés nem volt határozatképes, megismételt közgyűlést kell tartani. A 

határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés időpontjától számított 15 napon belül kell 

megtartani, összehívására a közgyűlés összehívására vonatkozó szabályok az irányadóak, azzal, hogy a megismételt 

közgyűlésre szóló meghívót a megismételt közgyűlést megelőző 8 nappal kell kifüggeszteni. A megismételt közgyűlés az 

eredeti napirendre felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. 

 

V. Az Elnökség 

 

1. A Sportegyesület munkáját két közgyűlés között az Elnökség irányítja. A Elnökségnek magyar állampolgár, 

Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár is tagja 

lehet, feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. Az Elnökség tagjai e tisztségükben újraválaszthatóak. 

 

2. Az Elnökség 3-7 tagú, tagjait a közgyűlés választja meg. Az Elnökség tagjai részére a közgyűlés tiszteletdíjat állapíthat 

meg. Az Elnökségnek tagja az ügyvezető elnök. Az Elnökség elnökét az Elnökség tagjai választják meg maguk közül. Az 

Elnökség elnöke az ügyvezető elnök nem lehet. 

 

3. Az Elnökség szükség szerint, de legalább havonta egy alkalommal ülésezik. Az Elnökség üléseit az Elnökség elnöke 

hívja össze oly módon, hogy az Elnökség ülésének helyéről és pontos időpontjáról, valamint a tervezett napirendről 8 nappal 

korábban írásban értesíti az Elnökség tagjait. Az Elnökség ülésére szóló meghívót az ülést megelőzően legalább 8 nappal a 

Sportegyesület székhelyén valamint azokon a helyeken, ahol a Sportegyesület tevékenységét kifejti, is ki kell függeszteni. Az 

Elnökség ülését abban az esetben is össze kell hívni, ha azt az Elnökség tagjainak legalább 1/3-a az ok és a cél megjelölésével 

írásban kezdeményezi az Elnökség elnökénél, vagy azt a Felügyelő Bizottság kéri.  

4. Az Elnökség ülései nyilvánosak. A Felügyelő Bizottság elnökét az Elnökség üléseire tanácskozási joggal meg lehet hívni. 

Az Elnökség maga állapítja meg munkatervét és ügyrendjét. Az Elnökség munkájáról a közgyűlésnek köteles beszámolni. 

 

5. Az Elnökség akkor határozatképes, ha az Elnökség ülésén legalább 3 tag jelen van. Az Elnökség határozatait nyílt 

szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnökség elnökének szavazata dönt.  

 

6. Az Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik 

- a Sportegyesület szakmai irányítása, 

- a Sportegyesület sportfejlesztési tervének elkészítése, módosítása és végrehajtása, 

- a versenyterv elfogadása és módosítása, 

- a létesítmények, sporteszközök használati rendjének meghatározása, 

- a közgyűlés összehívása, 

- a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyek előkészítése és a meghozott határozatok végrehajtása, 

- döntés teljes jogú és pártoló tag felvételéről, 

- döntés a tagdíj mértékéről, 

- javaslattétel tiszteletbeli taggá választásra, 

- gondoskodás a Sportegyesület tevékenységének nyilvánosságáról,  

- a Sportegyesület támogatói körének szervezése, bővítése, a Sportegyesület céljának megvalósítását segítő anyagi források, 

támogatások felkutatása, kihasználása, 

- együttműködési megállapodás kötése állami, önkormányzati, társadalmi szervezetekkel és/vagy a területén működő más 

helyi, országos, vagy külföldi sportszervezetekkel, 

- az alapszabály vagy a közgyűlés döntése alapján a hatáskörébe tartozó ügyek ellátása, 

- a Sportegyesület belső szabályzatainak kidolgozása, a Sportegyesület gazdálkodására vonatkozó szabályok kidolgozása, 

valamint mindezen szabályzatok, előírások végrehajtása és módosítása, 

- döntés sportági szakbizottságok létrehozásáról és megszüntetéséről, ezek működésének felügyelete és beszámoltatása 

- döntés a Sportegyesület tagjai részére teljesítendő eredményességi juttatásokról, 

- a közhasznúsági jelentés elkészítése és annak elfogadásra a közgyűlés elé történő terjesztése. 

 

7. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján: 

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

- bármely más előnyben részesül, illetve a határozat alapján megkötendő jogügyletekben egyébként érdekelt. 
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8. Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a Sportegyesület Elnökségének elnöke és legalább egy fő 

jelenlévő elnökségi tag hitelesít aláírásával. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az Elnökség ülésének helyét és idejét, a 

jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékét, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és indítványokat, a meghozott 

határozatokat, valamint az azokat támogató és ellenző szavazatok számát és személyét.  

 

9. Az Elnökség határozatait a meghozataluktól számított 15 napon belül postai úton kell közölni az érintettekkel és ezzel 

egyidejűleg a meghozott határozatokat a Sportegyesület székhelyén található nyilvános faliújságra is ki kell függeszteni, 

legalább 30 napra.  

 

10. A határozatképtelenség miatt elhalasztott elnökségi ülést 3 munkanapon belül kell megtartani.  

 

11. Az Elnökségi tagság megszűnik  

- a megbízás időtartamának lejártával 

- visszahívással, 

- lemondással, 

- az egyesületből történő kizárással,  

- a tag halálával. 

 

12. A Sportegyesület közgyűlésének illetve Elnökségének törvénysértő határozatát bármely tag -,. a tudomására jutástól 

számított 30 napon belül-- a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a 

bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti. 

 

VI.  A Sportegyesület ügyvezető elnöke 

 

1. Az ügyvezető elnököt a közgyűlés választja legfeljebb 5 éves időtartamra. Az ügyvezető elnök bármikor visszahívható, 

megbízatása meghosszabbítható. Az ügyvezető elnök részére az Elnökség díjazást állapíthat meg. 

 

2. Az ügyvezető elnök a közgyűlés és az Elnökség ülései között vezeti a Sportegyesületet, eljár a Sportegyesület 

képviseletében. 

 

3. Az ügyvezető elnök a közgyűlés és az elnökség döntései alapján irányítja az egyesület szakmai, gazdálkodási 

tevékenységét, szervezi az egyesület kapcsolatait. Az ügyvezető elnök felelős a közgyűlés és az Elnökség határozatainak 

végrehajtásáért. Az ügyvezető elnök jogosult dönteni mindazokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés illetve 

az elnökség kizárólagos hatáskörébe. Az ügyvezető elnök gyakorolja a Sportegyesület alkalmazottai feletti munkáltatói 

jogokat, tevékenységéről az Elnökségnek és a közgyűlésnek köteles beszámolni. 

 

4. Az ügyvezető elnök feladata a közgyűlés valamint az Elnökség (együttesen mint vezető szervek) döntéseit tartalmazó 

Határozatok Tárának vezetése és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása. A Határozatok Tárának tartalmaznia kell a vezető 

szervek döntéseinek tartalmát, meghozatalának időpontját, hatályát, illetve a támogatók és ellenzők számarányát, az elnökségi 

határozatok esetén a támogatók és ellenzők személyét is. 

 

5. A Határozatok Tára nyilvános: abba valamint a Sportegyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az 

ügyvezető elnökkel történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot 

készíthet. Az ügyvezető elnök a betekintést kérő kérelmet, a tudomására jutásától számított legkésőbb ötödik munkanapig 

köteles teljesíteni. Az ügyvezető elnök akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni. 

 

6. Az ügyvezető elnök köteles a Felügyelő Bizottság részére megadni a felügyelő bizottság munkájához szükséges 

információkat, segítséget. 

 

VII. A Sportegyesület képviselete 

 

A Sportegyesületet az ügyvezető elnök önállóan jogosult képviselni. A Sportegyesületet az Elnökség két tagja együttesen 

jogosult képviselni. 

Az arra jogosultak a Sportegyesületet akként jegyzik, hogy a Sportegyesület kézzel, géppel előnyomott, nyomtatott vagy 

előírt neve alá nevüket képviseleti joguknak megfelelően önállóan vagy ketten együttesen írják alá az aláírási címpéldány 

szerint. 

 

VIII. A Sportegyesület vezető tisztségviselőire vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok 
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1. A Sportegyesület vezető tisztségviselői az Elnökség tagjai, az ügyvezető elnök, valamint a Felügyelő Bizottság tagjai.  

 

2. 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. 

 

3. Nem lehet a Sportegyesület vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés 

büntetésre ítéltek mindaddig, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jog következmények alól nem mentesült. 

 

4. Nem lehet a Sportegyesület vezető tisztségviselője, akit a Sportegyesület tevékenységével összefüggő valamely 

foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt. 

 

5. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a Sportegyesület vezető tisztségviselője az a személy, aki 

olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely 

az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

 

6. A Sportegyesület Elnöksége tagjainak, az ügyvezető elnöknek a közeli hozzátartozói a Felügyelő Bizottság tagjává nem 

választhatóak.  

 

IX. A Felügyelő Bizottság 

 

1. A Felügyelő Bizottság a Sportegyesület ellenőrző szerve. A Felügyelő Bizottság 3 tagú, tagjait a közgyűlés választja meg 

legfeljebb 5 éves időtartamra. A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés bármikor visszahívhatja.  

 

2. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke, tagja aki 

- a Sportegyesület vezető szerveinek elnöke vagy tagja, 

- a Sportegyesülettel a megbízatásán kívül más tevékenységek kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyban áll, kivéve ha a jogszabály másképpen nem rendelkezik, 

- a Sportegyesület cél szerinti juttatásából részesül -- kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli 

szolgáltatásokat és társadalmi szervezet tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott; létesítő okiratnak megfelelő cél 

szerinti juttatást, 

- a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója. 

 

3. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább negyedévente egy alkalommal ülésezik. A Felügyelő Bizottság 

tagjai közül elnököt választ. A Felügyelő Bizottság üléseit a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze legalább 8 nappal 

az ülést megelőzően a Felügyelő Bizottság tagjai részére megküldött írásbeli meghívóval. A Felügyelő Bizottság akkor 

határozatképes, ha a Felügyelő Bizottság ülésén a Felügyelő Bizottság mindhárom tagja megjelent. A Felügyelő 

Bizottság ülésére szükség esetén meghívhatóak a Sportegyesület Elnökségének tagjai, a Sportegyesület más 

tisztségviselői, tagjai, alkalmazottai, alvállalkozói illetve a Sportegyesület működésével és gazdálkodásával 

kapcsolatosan felvilágosítást nyújtani tudó személyek, akik a Felügyelő Bizottság ülésén tanácskozási joggal vehetnek 

részt. A Felügyelő Bizottság határozatait nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek 

kell tekinteni. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a Felügyelő Bizottság elnöke és egy 

tag hitelesít. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.  

 

4. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Sportegyesület működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől 

jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Sportegyesület könyveibe és 

irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

 

5. A Felügyelő Bizottság tagjai a közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehetnek, az Elnökség a Felügyelő Bizottság elnökét 

üléseire meghívhatja.  

 

6. A Felügyelő Bizottság feladatköre: 

-  véleményezi a Sportegyesület költségvetését, 

- ellenőrzi a költségvetés végrehajtását, a Sportegyesület jogszabály szerinti gazdálkodását, 

- javaslatot tehet az Elnökségnek a költségvetés felhasználására vonatkozóan, 

- ellátja a közgyűlés vagy az Elnökség által hatáskörébe utalt feladatokat, 

- véleményezi a közhasznúsági jelentést. 

 

7. A Felügyelő Bizottság köteles a Sportegyesület intézkedésre jogosult vezető szervét tájékoztatni és annak összehívását 

kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 
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a) a Sportegyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy a Sportegyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény 

(mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult 

vezető szerv döntését teszi szükségessé; 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

 

8. Az intézkedésre jogosult vezető szerv ülését a Felügyelő Bizottság indítványának megtételétől számított harminc napon 

belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. 

Ha az arra jogosult vezető szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a 

Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. Jelen pont alkalmazásában 

vezető szervnek minősül a közgyűlés és az Elnökség.  

 

9. A Felügyelő Bizottság munkájáról a közgyűlésnek köteles beszámolni. 

 

X. A Sportegyesület gazdálkodása és szolgáltatásainak igénybe vétele 

 

1. A Sportegyesület vagyona állhat ingatlanokból, ingóságokból, készpénzből, értékpapírokból stb. A Sportegyesület vagyona 

képződhet többek között a közgyűlés által jóváhagyott összegű tagdíjból, a tagdíjon felüli anyagi támogatásokból, egyéb 

felajánlásokból illetve a szolgáltatások bevételeiből. 

 

2. A Sportegyesület bevételeiből éves költségvetés alapján gazdálkodik. A Sportegyesület gazdálkodásával kapcsolatos 

feladatokat tagjai közül megbízott vagy a Sportegyesület által alkalmazott szakképzett, a vonatkozó jogszabályi 

követelményeknek megfelelő személy, vagy erre jogosult szerv végzi. 

 

3. A Sportegyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok a tagdíj megfizetésén túl saját vagyonukkal a Sportegyesület 

tartozásaiért nem felelnek. 

 

4. A Sportegyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenysége 

folytatására fordítja. A Sportegyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat 

nem veszélyeztetve folytathat. A Sportegyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. A 

Sportegyesület közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. 

 

5. A Sportegyesület politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak semmilyen támogatást nem nyújt.  

 

6. Sportegyesület az ál1amháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján 

részesülhet támogatásban, amelyben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. 

 

7. A Sportegyesület a céltevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ezen tevékenységével 

kapcsolatos ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 

 

8. A Sportegyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni, amely 

tartalmazza: 

- számviteli beszámolót, 

- a költségvetési támogatás felhasználását, 

- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 

- cél szerinti juttatások kimutatását, 

- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési 

önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; 

- a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, 

- a közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámolót. 

 

9. A közhasznúsági jelentést az Elnökség készíti el és a közgyűlés fogadja el. A közhasznúsági jelentést az éves beszámolóval 

együtt kell elfogadni és a Sportegyesület működésére valamint szolgáltatásai igénybevétele módjára vonatkozó 

tájékoztatással együtt legkésőbb a tárgyévet követő év június 30-ig nyilvánosságra kell hozni a Sportegyesület székhelyén 

történő kifüggesztés útján.  

 

10. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. 

 

11 A Sportegyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül bárki megkötés nélkül részesülhessen nem pénzbeli szolgáltatásaiból. A 

Sportegyesület célja szerinti támogatás igénybevétele során a Sportegyesület az erre fordítható pénzeszközeiből anyagi 
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erejéhez képest az igénylőket szolgáltatásaival segíti, illetve ha az Elnökség bármely tagja, vagy a Sportegyesület munkájában 

résztvevő bármely más személy az Elnökséggel közli, hogy valamely személy a Sportegyesület támogatására szorul, úgy a 

Sportegyesület ezen egyéneket is támogathatja anyagi erejéhez képest. 

 

12. A Sportegyesület valamennyi szolgáltatása elsődlegesen ingyenesen vehető igénybe. Amennyiben a Sportegyesület 

valamely cél szerinti tevékenységéért anyagi ellenszolgáltatást kér, úgy ez az ellenszolgáltatás csak a szolgáltatás 

rezsiköltségéig terjedhet, cél szerinti szolgáltatás csak önköltséges lehet. A Sportegyesület azonban az önköltséges 

szolgáltatásnál is lehetővé teszi, hogy az erre rászorultak ezen szolgáltatásokat is térítés nélkül vehessék igénybe. 

 

13. A Sportegyesület cél szerinti szolgáltatásai bárki által megismerhetőek. A Sportegyesület az Elnökség tagjait, az 

ügyvezető elnököt, a Felügyelő Bizottság tagjait, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóit - 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. 

 

14. A Sportegyesület a szolgáltatása igénybevétele módját az érintettekkel az alábbiak szerint közölheti: 

- a tájékoztatás történhet közvetlenül a szolgáltatás igénybevevőjének megkeresésével, illetve  

- a Sportegyesület székhelyén lévő nyilvános hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel  

a hozott határozat jellegétől függően. 

 

15. A Sportegyesület az államháztartás alrendszereiből - a normatív támogatást kivéve - kapott pénzeszközöket úgy használja 

fel, hogy az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a székhelye szerinti helyi önkormányzat 

hivatalos lapjában meg kell jelentetnie. 

 

16. A Sportegyesület a tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos ülésekről a szolgáltatásainak igénybevevőit értesíteni 

köteles. Az értesítési határidők és az értesítés módja megegyeznek a közgyűlés összehívásának rendjével. 

 

XI. A Sportegyesület megszűnése 

 

1. A Sportegyesület megszűnik  

- feloszlással, 

- más egyesülettel vagy társadalmi szervezettel történő egyesüléssel, 

- feloszlatással, 

- megszüntetéssel. 

 

2. A Sportegyesület feloszlással vagy egyesüléssel történő megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés a jelenlévők 

kétharmadának szavazata alapján dönt. 

 

3. Feloszlatással, vagy megszüntetéssel történő megszűnés esetén a Sportegyesületnek a hitelezők kielégítése után 

fennmaradó vagyonáról közgyűlésnek kell a jelenlévők kétharmados többségével hozott határozatával rendelkezni. 

 

 

 

XII. Záró rendelkezések 

 

Jelen alapszabályt a Sportegyesület közgyűlése a 2008. szeptember18-i közgyűlésen fogadta el. 

 

 

Kelt: Érd. 2008. szeptember 18. 

 

 

Krausz János levezető elnök  Darabos Éva jegyzőkönyvvezető 

 

 

 Lerger Andrea hitelesítő tag   Molnár Diana hitelesítő tag 


