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VARÁZS LOVAS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 

 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. A szervezet neve: VARÁZS Lovas Sport Egyesület 

2. Rövidített neve: VL SE 

3. Székhelye: 2233 Ecser, Szalaska dűlő 010/20. 

4. Postacím: 2233 Ecser, Pf. 2. 

5. Alapításának időpontja: 2009.11.19. 

6. Működési területe: Magyarország egész területe. 

7. Az egyesület önálló jogi személy, közhasznú szervezet 

8. Az egyesület a sportról szól 2004. évi I. törvény ("Sporttörvény"), az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény ("Civiltörvény"), illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

("Ptk.") szabályai szerint működő olyan civil szervezet, amelynek alaptevékenysége a 

sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek a megteremtése. 

9. Az egyesület törvényességi felügyeleti szerve: a területileg illetékes ügyészség. 

10. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat – pártpolitikai tevékenységet nem 

folytat, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, 

szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt az egyesület 

megalakulása óta. 

11. Az egyesület befektetési tevékenységet nem folytat. 

12. Sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi 

tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak 

kiegészítő tevékenységként folytat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése - e 

rendelkezés alkalmazásában - a sportegyesület alaptevékenységének minősül. 

13. Az Egyesület működése nyilvános, szolgáltatásai bárki számára elérhetőek. A működés kapcsán 

keletkezett iratokba – az Egyesület székhelyén előre egyeztetett időpontban- bárki betekinthet, 

saját költségére másolatot készíthet. Az Egyesület hirdetményeit, beszámolóit, döntéseit az 

Egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán, valamint az Egyesület honlapján teszi közzé. 

 

II. fejezet 

Az egyesület célja és feladatai 

 

1.) Az egyesület általános céljai:  

a.) a lovas versenyzés, lovas sport szervezése, koordinálása, segítése kiemelten a western 

irányzatra 

b.) lovas sport segítésével a falu, kistérség életminőségének javítása 

c.) a lovas hagyományok felkutatása, a tradíciók megőrzése és megtartása, a hobbilovasok felkarolása, 

munkájuk segítése 
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d.) a lovassport fellendítése, lovasversenyek és lovas események szervezése 

e.) lovas oktatás, versenyre való felkésztés, versenyeztetés kiemelten az ifjúsági korosztályra  

f.) természetes lovaglás és természetes lókiképzés (natural horsemanship) valamint a western stílus 

népszerűsítése, bemutatók, nyílt napok szervezése 

g.) szíjgyártó kézművesség bemutatása, lovas szerszámzatok készítése, javítása  

h.) western hagyományok bemutatása, túrákon, prezentációkon és különböző összejöveteleken 

keresztül, ide értve a western táncot (linedance), mint közösség formáló erőt 

Az Egyesület által folytatott közhasznú tevékenységek, amelyeket meghatározott közfeladatokhoz 

kapcsolódóan, meghatározott jogszabályhelyek alapján végez:  

Közhasznú 

tevékenységek 

Kapcsolódó közfeladatok Alapul szolgáló 

jogszabályhelyek 

Nevelés és oktatás, 
képességfejlesztés, 

ismeretterjesztés 

Általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, 
szakiskolai, nemzetiségi nevelés-oktatás, kollégiumi 

ellátás, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó 

nevelés-oktatás, felnőttoktatás, alapfokú művészetoktatás, 

fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, pedagógiai 
szakszolgálati feladat, a többi gyermekkel, tanulóval 

együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-
oktatása, azoknak a sajátos nevelési igényű 

gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi 

ellátása, akik a többi gyermekkel, tanulóval nem 

foglalkoztathatók együtt, a gyermekgyógyüdülőkben, 
egészségügyi intézményekben rehabilitációs 

intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek 

tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás, 
pedagógiai-szakmai szolgáltatás 

2011. évi CXC. törvény a 
nemzeti köznevelésről 4. § 

(1) a)-u) 

Sport, a 

munkaviszonyban és a 

polgárjogi jogviszony 
keretében megbízás 

alapján folytatott 

sporttevékenység 
kivételével 

Az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása 

feltételeinek megteremtése; sportfinanszírozás; a 

gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának 

támogatása 

2004. évi I. tv. a sportról 

49. § c)-e) 

Kulturális tevékenység Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ 

művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének/ a 

lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok 
megvalósításának támogatása; művészeti 

intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, 

önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka 
feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, 

megőrzésének segítése 

1991. évi XX. tv. a helyi 

önkormányzatok és 

szerveik, a köztársasági 
megbízottak, valamint 

egyes centrális 

alárendeltségű szervek 
feladat- és hatásköreiről 

121. § a)-b) 

Természetvédelem, 

állatvédelem, 
környezetvédelem 

A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet 

védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása 

1996. évi LIII. tv. a 

természet védelméről 64.§ 
(1) 

 

2.) Az egyesület céljai megvalósítása érdekében ellátott feladatai:  

a.) a hatékony marketingmunka segítségével a település lovas sport tevékenységének 

településen túli megismertetése 
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b.) a lovassport, lovas turisztika fejlesztése, népszerűsítése, táboroztatás 

c.) a lovas sporttal, lovas turizmussal foglalkozók szakmai fejlődésének, érdekképviseletének 

és érdekvédelmének biztosítása 

d.) közreműködik színvonalas, tartalmas kiadványok, katalógusok, prospektusok, tájékoztatók, 

műsorfüzetek, stb. előkészítésében és megjelentetésében 

e.) összegyűjti a lovas sport eredményes fejlesztéséhez szükséges információkat és ezeket 

tagjai rendelkezésére bocsátja 

f.) kapcsolatokat kezdeményez és együttműködik a tevékenységében érdekelt hazai és 

külföldi szakmai szervezetekkel, egyesületekkel, szövetségekkel, kapcsolatot keres és tart 

a sajtó és média képviselőivel és gondoskodik az egyesület tevékenységének 

nyilvánosságáról 

g.) az egyesület egyik legfontosabb feladata a tevékenységéhez szükséges anyagi, pénzügyi, 

tárgyi, technikai és infrastrukturális háttér megteremtése érdekében bevételi források, 

pályázatok, egyéb támogatások felkutatása, feltételeinek megismerése és igénybevétele 

h.) a tagok igény szerinti felkészítése speciális, a lovas sporttal kapcsolatos képzéseken 

i.) a lovas kultúra fejlesztése rendezvényeken, képzési formákon, magatartásokon keresztül 

j.) lovas versenyekre való felkészítés, eljutás, szállítás segítése, egységes és megfelelő arculat 

kialakítása, nevezések támogatása, rendezvények szervezése és lebonyolítása  

k.) szerszámzat igényeinek kielégítése, azok javítása 

l.) egyesület által igénybevett lovak ellátása, gondozása, takarmányozása, egészségének 

megőrzése figyelembe véve azok állatorvosi és pata egészségügyi igényeit 

m.) a lovas sport tevékenységének igényei szerinti környezet megfelelő kialakítása és 

karbantartása az állatok biztonságos elhelyezése és a sportban résztvevők igényeire 

tekintettel  

n.) Szakirányú tanulmányokat végzők, képzése és gyakorlati tevékenységük biztosítása, 

valamint fiatalok teljesítendő közmunkájának segítése. 

3.) Az egyesület tevékenységét Magyarország, elsősorban Ecser település és környékének lakossága 

érdekében folytatja. 

4.) Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú  

szolgáltatásaiból. 

 

III. fejezet 

Az egyesület tagsága 

 

1.) Az Egyesület tagja lehet minden természetes személy és minden jogi személy, amely az 

alapszabályt magára nézve kötelezőnek elfogadja és vállalja, hogy az Egyesület munkájában 

tevékenyen részt vesz, valamint az Egyesület Közgyűlése által megállapított és jóváhagyott 

mértékű tagdíjat megfizeti. Kiskorú tag esetén a tagsági jogviszony létrejöttéhez a kiskorú 

szülőjének vagy más törvényes képviselőjének írásbeli hozzájáruló nyilatkozata szükséges. 

A tagokat az Elnökség nyilvántartásba veszi és adataikat az adatvédelmi szabályoknak 

megfelelően kezeli és őrzi. 

1/1 Tagsági viszony kezdeményezése írásbeli belépési nyilatkozattal lehetséges. A tag felvételéről a 
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Közgyűlés dönt. A tagság a belépési kérelem  Közgyűlés általi elfogadásával keletkezik. 

a.) Tagdíj megfizetése negyedévente, tárgy negyedév első hónapjának 15. napjáig lehetséges. 

Amennyiben a tag ezt elmulasztja, a tagsági viszonyát az elnökség felülvizsgálja, felhívja a 

tagdíjfizetésre, további egy negyedév eltelte után pedig javaslatot tesz a Közgyűlésnek a tag 

törlésére. 

A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem 

felelnek. 

b.) Tiszteletbeli tagságról az elnökség javaslata alapján a Közgyűlés dönt. 

1/2 Az Egyesületnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek. A rendes és pártoló tagokat 

tagdíj fizetési kötelezettség terheli. A tárgyévre vonatkozó tagdíj összegét az Elnökség határozza 

meg – kivéve az alapítás évét, akkor a Közgyűlés határozza meg - és közzéteszi az Egyesület 

honlapján. A tiszteletbeli tagság erkölcsi támogatást jelent, a tiszteletbeli tagot anyagi 

kötelezettség nem terheli. 

1/3 Az Egyesület tagjai lehetnek azon jogi személyek (egyesületek, önkormányzatok, társaságok, 

alapítványok, stb.) amelyek csatlakozási szándékukat saját alapszabályuk szerint kinyilvánították 

és képviselőjüket a belépési nyilatkozat aláírására felhatalmazták. 

1/4 A tagsági viszony megszűnése:  

a.)  ki lépéssel  

b.)  kizárással,  

c.)  törléssel 

d.)  elhalálozással 

e.)  jogi személyek esetén a szervezet jogutód nélküli megszűnésével, 

f.)  tiszteletbeli tag esetén a cím visszavonásával 

g.)  a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával. 

1/5 A tag kilépési szándékát az Egyesület elnökének írásban tartozik bejelenteni. A tag tagsági 

jogviszonyát az Egyesület Elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül 

megszüntetheti. 

1/6 A tagnak jogszabályt, az Egyesület Alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy 

ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv 

kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. Az alapszabály a tisztességes 

eljárást biztosító szabályokat az alábbiakban határozza meg: 

A kizárási eljárás lefolytatására az Elnökség jogosult. 

A kizárási eljárás megindítása előtt a tagot írásban fel kell szólítani az Alapszabály és az 

Egyesület egyéb szabályainak betartására, illetve az Egyesület céljainak megvalósulását 

veszélyeztető tevékenységének, magatartásának abbahagyására. Amennyiben a tag az írásbeli 

felszólításnak az abban foglalt határidőben nem tesz eleget, az Elnökség megindítja a kizárási 

eljárást. 

Az eljárás alá vont tagot a kizárási eljárás megindításáról, valamint a jogorvoslat lehetőségéről 

írásban értesíteni kell, és a tag számára a védekezés lehetőségét az eljárás során biztosítani kell, 

amelyet a tag mind személyes meghallgatás során, mind írásban gyakorolhat. Az Elnökség a 

kizárási eljárásról jegyzőkönyvet vesz fel. 
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A tag kizárásának kérdéséről az Elnökség valamennyi Elnökségi tag kétharmados többségével 

dönt első fokon. Az Elnökség döntése ellen a Közgyűléshez lehet jogorvoslati kérelemmel fordulni. 

A jogorvoslati kérelem ügyében a Közgyűlés minősített, azaz a jelenlévő tagok kétharmados 

szótöbbségével dönt. 

A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az 

indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a 

jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. 

1/7 A tagok sorából való törlést az Elnökség javaslatára a Közgyűlés rendeli el. 

1/8 Törölhető az a tag, 

- aki a tagdíj megfizetésével legalább 15 napot meghaladó késésben van és a tagdíjfizetési 

kötelezettségének az erre irányuló írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget. A tag a 

tagnyilvántartásból az Egyesület tagjai közül díjhátralék miatt akkor törölhető, ha az Elnök 

azt megelőzően írásban, igazolható módon felhívta a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére és a 

fizetési határidő eredménytelenül telt el. A Közgyűlés törlést elrendelő határozatát a taggal 

írásban közölni kell. Ha a tagdíj meg nem fizetése miatt a tagot az Egyesület tagjai közül 

törlik, úgy tagsága az Egyesületben megszűnik. A tagdíj megfizetésének elmulasztása csak 

abban az esetben eredményezheti a tagsági jog törlését, ha a kötelezettség elmulasztása a 

tagnak felróható. 

- akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott. 

A törlés az Elnök feladatkörébe tartozik, az Elnök törlést elrendelő határozatát a taggal 

írásban közölni kell. 

- Törölni kell a tagok sorából azt, aki elhalálozott. A törlés az Elnök feladatkörébe tartozik. 

1/9 Tiszteletbeli tag cím megvonható, amennyiben a tiszteletbeli tag tevékenységével közvetlenül 

és szándékosan akadályozza az Egyesület céljainak megvalósítását, a céljai elérése érdekében 

végzett feladatellátását. A tiszteletbeli tag cím megvonását bármely egyesületi tag 

kezdeményezheti. A cím megvonására vonatkozó javaslatát az indokok felsorolásával írásban 

kell eljuttatnia az egyesület elnökéhez, aki azt köteles a soron következő közgyűlésen döntésre a 

közgyűlés elé terjeszteni. A tiszteletbeli tag cím megvonásához a Közgyűlés 2/3-os többségű 

határozata szükséges. 

1/10 A tagsági viszony Egyesület általi felmondása: Ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és 

a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek, az Egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos 

határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról a Közgyűlés dönt. 

 

IV. fejezet 

Az egyesület tagjainak jogai és kötelezettségei 

 

1.) Az Egyesület rendes tagjainak jogai:  

a.) Az egyesület minden rendes tagja a közgyűlésen egy szavazattal rendelkezik. Az Egyesület 

vezető tisztségviselőjének (elnökségi tagjának) az választható, aki megfelel az Alapszabály V. 

pontjában a vezető tisztségviselőkkel szemben támasztott feltételeknek.. 

b.) Részt vehet az Egyesület céljainak, feladatainak meghatározásában, módosításában és 

végrehajtásában, az Egyesület szervezeti felépítésének meghatározásában és 
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módosításában. 

c.) Részt vehet az Egyesület szakmai és egyéb programjain, rendezvényein, tanfolyamain, 

pályázatain. Igényt tarthat az Egyesület kiadványaiban való szereplésre. 

d.) Igénybe veheti az Egyesület által nyújtott térítésmentes és kedvezményes szolgáltatásokat, 

részesülhet a különböző szakmai kapcsolatokból származó előnyökből. Az Egyesület által 

szervezett eseményeken elsőbbséget élvez. 

e.) Javaslatot tehet az Egyesületet érintő bármely kérdésben és kifogást emelhet az Egyesület 

Alapszabályt sértő határozata ellen. 

f.) Felvilágosítást kérhet az Egyesület bármely tevékenységéről, amelyre annak tisztségviselői 

érdemben válaszolni kötelesek. Jogosult betekinteni az Egyesület valamennyi iratába. 

g.) Igényelhetik az Egyesület közreműködését érdekképviseleti, érdekvédelmi ügyeikhez. 

A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. 

2.) Az Egyesület pártoló tagjainak jogai:  

a.) Tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésén. 

b.) Javaslatokat, észrevételeket tehet az Egyesület működésével kapcsolatban. 

c.) Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, kedvezményeit. 

3.) Az Egyesület tiszteletbeli tagjának jogai megegyeznek a pártoló tag jogaival. 

4.) Az Egyesület rendes tagjának kötelezettségei:  

a.) Az Egyesület rendes tagja köteles az Alapszabály betartására és az Alapszabállyal 

ellentétes tevékenységek haladéktalan jelentésére és megakadályozására. 

b.) Rendszeresen és tevékenyen részt venni az Egyesület munkájában, elősegítve az Egyesület 

általános és konkrét céljainak megvalósulását. 

c.) Önként vállalt feladatait legjobb tudása szerint teljesíteni. 

d.) Az Egyesület Közgyűlésének határozatait végrehajtani. 

e.) A tagdíj megfizetése minden negyedév 1. hónapjának 15. napjáig. 

f.) Nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület tevékenységét. 

5.) Az Egyesület pártoló tagjának kötelezettségei:  

a.) Az Alapszabály betartása.  

b.) Az Egyesület célkitűzéseinek vagyoni hozzájárulással való támogatása. 

c.) Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése. 

d.) A tagdíj megfizetése minden negyedév 1. hónapjának 15. napjáig. 

e.) Az Egyesület eredményes tevékenységét elősegítő új lehetőségek , kapcsolatok, 

együttműködések jelzése, kezdeményezése. 

6.) A tiszteletbeli tag kötelezettségei:  

a.)Az Alapszabály megismerése és tartalmi elemeinek tiszteletben tartása. 

b.) Az Egyesület erkölcsi támogatása, presztízsének emelése. 
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V. fejezet 

Az egyesület szervezeti felépítése 

 

1.) Az Egyesület szervei: 

a.)  Közgyűlés  

b.)  Elnökség 

c.) Az Egyesületnél felügyelő szerv nem működik. Az Egyesület éves árbevétele nem haladja meg 

az ötven millió forintot ezért, a Civiltörvény 40. § (1) bekezdése szerint felügyelő szerv 

létrehozása nem szükséges. Emellett a Ptk. 3:82. §-a szerint sem kötelező felügyelő szerv 

létrehozása, mivel a tagság létszáma a száz főt nem haladja meg, illetve a tagok többsége 

nem nem természetes személy. 

2.) Az Egyesület vezető tisztségviselői: 

a.) Elnök 

b.) Alelnök 

c.) Titkár 

d.) Elnökségi tagok (2 fő) 

A döntéshozó szerv (Közgyűlés), valamint az ügyvezető szerv (Elnökség) határozathozatalában 

nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület 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 - 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- 

és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 

felfüggesztette vagy törölte. 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 

szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 

szervezetnél is betölt. 

Az Egyesület vezető tisztségviselőjére (ügyintéző és képviseleti szervének tagjára) a következő 

követelmények vonatkoznak: 
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 Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

 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 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. 

3.) Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a szervezet rendes, 

pártoló és tiszteletbeli tagjainak összessége. Jogi személy tagokat a közgyűlésen az általuk 

delegált és szavazati joggal felruházott egy-egy természetes személy képviseli. A Közgyűlésen 

minden rendes tag egy szavazattal rendelkezik. 

4.) A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni, amelyen meg kell 

tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) rendelkezései szerint készített 

beszámolót. 

A közgyűlést össze kell hívni minden olyan esetben, ha a rendes tagok legalább 1/3 része 

írásban, az indokok megjelölésével kéri. A közgyűlést az Elnök, akadályoztatása esetén az 

Alelnök hívja össze. Az összehívás végrehajtásáról a titkár gondoskodik, a közgyűlés helyéről, 

idejéről írásban, a tervezett napirend közlésével egyidejűleg, a tervezett időpont előtt 8 nappal 

értesíti a tagokat. 

A meghívónak tartalmaznia kell az Egyesület nevét és székhelyét; a közgyűlés idejének és 

helyszínének megjelölését; a közgyűlés napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan 

részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosult tagok a tárgyalni kívánt 

témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, az alapszabályban 

meghatározott időn 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. 

Az Egyesület a Közgyűlését a székhelyén tartja. 

A Közgyűlés a tisztségviselőit, a levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt, a két jegyzőkönyv 

hitelesítőt, a szavazatszámlálókat egyszerű szótöbbséggel választja meg. A jegyzőkönyvet a 

jegyzőkönyvvezető vezeti és azt a levezető elnök és két jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá. 

A közgyűlés nyilvános, azon külön meghívás nélkül is bárki részt vehet tanácskozási és szavazati 

jog nélkül. A tanácskozási jogot a közgyűlés a külön meghívottak számára megszavazhatja. A 

közgyűlés nyilvánossága érdekében a közgyűlésről szóló tájékoztatást, a közgyűlés időpontját 

megelőző 8 nappal az Egyesület székhelyén kifüggeszti. 
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A közgyűlés határozatképes, amennyiben a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele (50 

% + 1 fő) jelen van. Határozatképtelenség miatt elnapolt és ismételten összehívott közgyűlés az 

eredeti napirendben felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, 

azonban ebben az esetben az Alapszabály módosításáról nem lehet dönteni. 

Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a 

határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

(2) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület terhére másfajta 

előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja vagy 

alapítója; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

A megismételt közgyűlés meghívójában fel kell hívni a tagok figyelmét arra, hogy a közgyűlés a 

korábbi határozatképtelen közgyűlésen tárgyalt napirendek tekintetében a megjelentek számára 

tekintet nélkül határozatképes. 

A megismételt Közgyűlés összehívására a Közgyűlés összehívására vonatkozó szabályok 

érvényesek. 

A közgyűlést össze kell hívni, amennyiben azt a bíróság elrendeli. 

A közgyűlés üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az egyesület elnöke és titkára és a 

jelenlévő elnökségi tagok közül egy elnökségi tag ír alá. 

5.) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a.) Az Egyesület Alapszabályát elfogadni, módosítani, kiegészíteni. Az Egyesület Szervezeti és 

Működési Szabályzatát megalkotni. 

b.) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 

c.) nyílt szavazással megválasztani az Elnököt, az Alelnököt, a Titkárt, az Elnökségi tagokat, a 

Közgyűlés jogosult a tisztségviselőket felmenteni, díjazásukat megállapítani; 

d.) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló 

jelentésének – és a közhasznúsági melléklet elfogadása; 

e.) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az 

egyesülettel munkaviszonyban áll; 

f.) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; 

g.) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok 

vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 

h.) szükség esetén a felügyelő szerv tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk 

megállapítása; 

i.) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 

j.) a végelszámoló kijelölése 
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k.) a vagyonnal való rendelkezés, 

l.) döntés a tagdíj mértékéről (figyelemmel az alapszabály III. 1/2 pontjában foglaltakra), 

m.) az elnök kizárási, törlési ügyekben hozott határozatának elbírálása. 

n.) a tagfelvételről, tag törléséről, tiszteletbeli tagságról dönteni, tagkizárás tárgyában dönteni, 

tiszteletbeli tagi cím megvonása tárgyában dönteni. 

o.) Az Egyesület céljai és feladatai közé tartozó tevékenységet meghatározni és végezni. 

p.) A rendes és pártoló tagok tagdíjának összegére javaslatot tenni. 

q.) Az éves költségvetést, az egyesületi gazdálkodás fő irányait meghatározni, a költségvetést 

szükség esetén módosítani. 

r.) döntés minden olyan ügyben, amit a jogszabály, az alapszabály a közgyűlés hatáskörébe 

utal, vagy amelyet az elnökség a közgyűlés elé terjeszt. 

6.) Az Egyesület határozatait, döntéseit, ajánlásait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel 

fogadja el. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az Egyesület feloszlásáról 

valamint más társadalmi szervezettel való egyesüléséről csak az összes tag 2/3-os többséggel 

hozott határozatával lehet érvényesen dönteni. Az egyesület alapszabályának módosításához a 

jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az Egyesület 

céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati 

joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

Minden tagnak egy szavazata van. A tag jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát 

gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és 

észrevételeket tenni. 

7.) Az Egyesület személyi kérdésekben titkos szavazást is tarthat, ha a Közgyűlés határozatképes, 

és a jelenlévő többség ezt kifejezetten igényli. Az igényt a szavazás megkezdése előtt bármely 

tag bejelentheti az Elnöknek, aki ezt követően titkos szavazás lebonyolítását rendeli el.  

Titkos szavazás esetén az Elnök és egy, a Közgyűlés által kijelölt tag a titkosan leadott 

szavazatokat megszámlálja, majd ezt követően azokat összesíti. 

8.) Az Egyesület működésével összefüggő gazdálkodás adminisztratív bonyolításáért a közgyűlés 

által választott Elnök és Titkár felel. 

9.) Az Elnökség összetétele és feladatai:  

9/1 Az Elnökséget a közgyűlésen megválasztott tisztségviselők alkotják. Az Elnökség 3 főből áll. 

Tagjai az Elnök, az Alelnök, a Titkár. és az Elnökségi tagok (2 fő). Az elnökség tagjai nem 

lehetnek egymásnak a Ptk.-ban meghatározott közeli hozzátartozói. Az Elnökséget az egyesület 

tagjai közül kell választani, az alapszabály felhatalmazása alapján a vezető tisztségviselők 

legfeljebb egyharmada választható az Egyesület tagjain kívüli személyekből. 

9/2 Az Elnökség megbízatását a Közgyűléstől 5 évre kapja. Az Elnökségi tag tisztségéből 

felmenthető, amennyiben három egymást követő elnökségi ülésen nem vesz részt úgy, hogy 

távolmaradását előzetesen nem jelzi és utólag sem igazolja. 

9/3 Az Elnökség az egyes feladatok ellátására állandó vagy ideiglenes munkacsoportokat hozhat 

létre. 

9/4 Az Elnökség feladata és hatásköre: 

a.) Az Elnökség az Egyesület operatív és koordináló testülete. Szervezi és irányítja az Egyesület 

tevékenységét, kidolgozza az éves program és feladattervezetet, valamint az ülésterveket és 

költségvetést. Gondoskodik az Egyesület ügyeinek viteléről, tevékenységének szervezéséről. 
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b.) Segíti a működéshez szükséges feltételek megteremtését, pénzforrások felderítését, pályázatok 

elkészítését. Végzi a működéssel kapcsolatos minden adminisztrációs, gazdálkodási feladatot 

belső munkamegosztás alapján. Gondoskodik az éves költségvetés lehetőség szerinti 

végrehajtásáról. 

c.) Az éves költségvetés függvényében, az egyesület éves munkatervében határozza meg az 

egyesület által nyújtandó, ill. szervezett, bárki által igénybe vehető szolgáltatásokat. Ezen 

szolgáltatások jegyzékéről, az egyes szolgáltatások igénybevételének módjáról, időpontjáról, 

helyéről, valamint az egyes programokról az Egyesület székhelyén a hirdetőtáblán 

kifüggesztett, illetve az Egyesület honlapján közzétett Hirdetmény útján rendszeresen, de 

legalább negyedévente tájékoztatást nyújt, valamint azt bárki – előre egyeztetett időpontban - 

az Egyesület székhelyén megtekintheti, saját költségére másolatot készíthet. 

d.) Dönt az együttműködésekről és új kapcsolatok felvételéről. 

e.) Javaslatot tehet tiszteletbeli tagságra, felmentésre, kitüntetésre. Javaslatot tesz tag törlése 

tárgyában. 

f.) Dönt két közgyűlés közötti időszakban az Egyesület ügyeiben, kivéve azokat a tárgyköröket, 

amelyeket az alapszabály, vagy jogszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 

g.) Az Elnökség feladata a tagsággal való kapcsolattartás, információáramlás módjának 

kidolgozása, a tagok közötti koordináció szervezése. 

h.) Végrehajtja és végrehajtatja a Közgyűlés határozatait. Érvényt szerez az ajánlásoknak és 

javaslatokat dolgoz ki az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében. 

i.) Tagdíjak beszedése, nyilvántartása, a tagsági viszony felülvizsgálata tagdíj nemfizetés 

esetén. 

j.) Tagok nyilvántartása.  

k.) Az Elnökség beszámol a Közgyűlés előtt a közgyűlések között végzett tevékenységéről. 

l.) Az Elnökség tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik. 

n.) Tisztségviselői hely, helyek megüresedése esetén a soron következő Közgyűlés dönt a 

megüresedett tisztségviselői helyek betöltéséről. 

n.) Az Elnökség határozza meg a tagok által az alapítás évére fizetendő tagdíj mértékét. 

o.) Az Elnökség határoz továbbá a Ptk. 3:80. §-ban meghatározott, az Elnökség hatáskörébe 

tartozó további ügyekben. 

9/5 Az Elnökség szükség szerint, de legalább félévente tart ülést. Határozatképes, ha az ülésen 

minden tag jelen van. Döntéseit, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség 

nem fordulhat elő. Az Elnökség ülését az Elnök hívja össze írásban, az ülés helyéről, idejéről a 

tervezett napirend közlésével egyidejűleg, a tervezett időpont előtt 8 nappal értesíti az elnökségi 

tagokat. Az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet minden jelenlévő Elnökségi 

tag aláír. 

9/6 A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta 

előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
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10.) A Közgyűlés és az Elnökség ülései nyilvánosak, az arról készült jegyzőkönyvek az Egyesület 

székhelyén a hirdetőtáblán kifüggesztve, valamint az Egyesület honlapján közzétéve 

megtekinthető, illetve bárki – előre egyezetett időpontban – az Egyesület székhelyén 

megtekintheti, arról saját költségére másolatot készíthet. 

11.) Az Egyesület Közgyűlésének, Elnökségének döntéseivel kapcsolatosan nyilvántartást kell 

vezetni. Az Egyesület Közgyűlésének, Elnökségének működése során hozott határozatokat, 

döntéseket írásba kell foglalni és évente folyamatos sorszámmal kell ellátni. 

A közgyűlés és az elnökség határozatairól folyamatos elkülönült nyilvántartás készül, amelyből 

a döntések tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya pontosan 

megállapítható. 

A döntések, határozatok melléklete a testületi szerv üléséről készült jegyzőkönyv. A 

jegyzőkönyv tartalmazza a testületi ülés helyét, időpontját, a jelenlevők felsorolását, aláírását, a 

tanácskozás lényegét, a döntést szó szerint, a döntés végrehajtásáért felelős megjelölését, a 

végrehajtás határidejét, a döntést támogatók és ellenzők számarányát. 

A döntéseket, határozatokat 8 napon belül kézbesíteni kell személyesen, vagy postai úton 

azoknak, akiket az érint. Ezen túl a döntésekről, határozatokról hirdetményt kell elhelyezni az 

Egyesület székhelyén lévő hirdetőtáblára, valamint egy Egyesület honlapján, illetve azt bárki – 

előre egyezetett időpontban – az Egyesület székhelyén megtekintheti, arról saját költségére 

másolatot készíthet. 

12.) Az Elnök tevékenysége, feladata:  

a.) Vezeti a Közgyűlés és az Elnökség üléseit. 

b.) Képviseli az Egyesületet más szervek, intézmények előtt. 

c.) Kapcsolatot tart más társadalmi szervezetekkel, gazdasági vállalkozásokkal és 

érdekképviseleti szervekkel. 

d.) Szükség szerint megbízza az elnökség tagjait a feladatok valamelyikének ellátásával. 

e.) Szervezi és irányítja az Egyesület gazdálkodását. 

f.) Előkészíti és segíti a pénzügyi-, gazdálkodási döntések meghozatalát. 

g.) Gyakorolja az utalványozási jogot. Az egyesület bankszámlája tekintetében önállóan 

rendelkezik aláírási joggal. 

Távolléte, akadályoztatása esetén az Alelnök helyettesíti. 

13.) A Titkár feladatai:  

a.) Az Egyesület operatív feladatainak, mindennapos ügyeinek szervezése, intézése, az éves 

költségvetés, programtervek és üléstervek előzetes kidolgozása, a szervezet gazdálkodásának 

megtervezése. 

b.) Az Egyesület kiadványainak előkészítése, kiadói ajánlatok összegyűjtése, a mindenkori 

partnerekkel, társszervezetekkel való operatív kapcsolattartás. 

c.) Az Egyesület tevékenységéről szóló beszámolók, a közhasznúsági jelentés, az éves 

beszámoló, írásos anyagok, tájékoztatók, stb. szakmai előkészítése, összeállítása. 

d.) Javaslatot tesz támogatások, szponzori bevételek, egyéb működést segítő anyagi források 

felkutatására. 

e.) Vezeti a Közgyűlés és az Elnökségi ülések jegyzőkönyveit. Gondoskodik a határozatok 

nyilvántartásáról, kézbesítéséről, nyilvánosságra hozataláról. Biztosítja az Egyesület, mint 
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közhasznú szervezet működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintést, az 

igény közlését követő 5 napon belüli, előre egyeztetett időpontban az Egyesület székhelyén. 

f.) Gondoskodik az egyesület, mint közhasznú szervezet működésének nyilvánosságáról, 

gondoskodik az egyesület beszámolóinak nyilvánosságra hozataláról az Egyesület 

székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán, illetve az Egyesület honlapján. Gondoskodik, hogy 

bárki – előre egyeztetett időpontban – ezen iratokba betekinthessen, saját költségére 

másolatot készítsen. 

g.) Gondoskodik az Egyesület határozatainak rögzítéséről a Határozatok Könyvében. 

Távolléte, akadályoztatása esetén az Elnök által a helyettesítésre kijelölt elnökségi tag helyettesíti. 

14.) Az egyesületet az Elnök, akadályoztatása esetén az Alelnök képviseli. Az egyesület 

nevében kötelezettséget vállalni, jogról lemondani csak az Elnökség szótöbbséggel hozott 

határozatával jogosult. 

15.) Valamennyi tisztségviselőre vonatkozik, hogy a közhasznú szervezet megszűntét követő két 

évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségvelője 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. 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 

szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 

szervezetnél is betölt. 

Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel 

kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről 

beszámolni. 

Az elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha 

a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy 

c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

Az így összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény 

megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni. 

16.) A Egyesület szerveinek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 

közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a 

határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem 

minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a 

tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 

VI. fejezet 

Az egyesület gazdálkodása, beszámolás 

 

1.) A Egyesület a civil szervezetek gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint működik a 

Közgyűlés által megállapított költségvetési keretek között. 
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2.) Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli. 

3.) Az Egyesület céljai elérése, feladatai teljesítése érdekében, gazdálkodási-vállalkozási 

tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratában meghatározott alapcél szerinti tevékenység 

megvalósítását nem veszélyeztetve végez. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem 

osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 

Az egyesület a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli 

hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület 

által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások 

kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 

Az egyesület bármely cél szerinti juttatását – az alapszabályban meghatározott szabályok szerint - 

pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, 

amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak 

előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául 

nem szolgálhat. 

Az egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 

Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét 

veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. 

A befektetési tevékenységet végző közhasznú szervezetnek befektetési szabályzatot kell készítenie, 

amelyet a döntéshozó szerv a felügyelő szerv véleményének kikérését követően fogad el. 

4.) Az Egyesület bevételei:  

a.) Tagsági díjak 

b.) Pártoló tagok anyagi támogatásai 

c.) Jogi és természetes személyek támogatásai, felajánlásai, hozzájárulásai, adományai 

d.) Az Egyesületi célok érdekében végzett gazdálkodási, vállalkozási és szolgáltatási 

tevékenységből származó bevételek 

e.) Pályázatok, alapítványi támogatásokból származó bevételek 

f.) Szponzori és reklám bevételek 

g.) Önkormányzati támogatás 

h.) Egyéb az irányadó jogszabályokban foglaltaknak megfelelő bevételek.  

5.) Az Egyesület költségei:  

a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); 

b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, 

kiadások); 

c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); 

d) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek 

(ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani. 

6.) Az egyesület házipénztárt működtet, melynek kezelése a Titkár feladata, utalványozási joggal 

az Elnök rendelkezik. 

7.) Az egyesület bankszámlán helyezi el pénzeszközeinek azon részét, mely a napi működéshez 

közvetlenül nem szükséges. A bankszámláról pénzfelvételre, átutalásra az Egyesület Elnökének 

aláírása esetén van lehetőség. 
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8.) Az Egyesület tartozásaiért a saját vagyonával felel. A tagok az Egyesület tartozásaiért saját 

vagyonukkal nem felelnek. 

9.) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban 

meghatározott tevékenységére fordítja. 

10.) Az Egyesület köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet 

készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és 

közzétenni. 

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 közhasznúsági melléklet elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az éves 

beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a titkár előterjesztése alapján egyszerű szótöbbséggel 

fogadja el a Közgyűlés. 

A közhasznúsági jelentés tartalmazza:  

a) a számviteli beszámolót; 

b)a költségvetési támogatás felhasználását; 

c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 

d) a cél szerinti juttatások kimutatását; 

e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott 

támogatás mértékét; 

f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve 

összegét; 

g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 

A közhasznú szervezet éves beszámolójába és közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, 

illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. Nyilvántartásáról, nyilvánosságra Titkár 

gondoskodik. A közhasznú szervezet éves közhasznúsági mellékletének nyilvánosságát az 

Egyesület székhelyén hírdetőtáblán való kifüggesztéssel és az Egyesület honlapján való 

közzététel útján biztosítja. Valamennyi iratba az Egyesület székhelyén – előre egyeztetett 

időpontban - bárki betekinthet. 

14. A sportegyesületre - a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével - megfelelően 

alkalmazni kell a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi 

IL. törvény (a továbbiakban: Cstv.) szabályait 

 

VII. fejezet 

Az egyesület megszűnése 

 

Az Egyesület megszűnésére a Sporttörvény 17. §. (4), (6)-(7) bekezdései, továbbá a Polgári 

Törvénykönyvben és a Civiltörvényben foglaltak az irányadók.  
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Az Egyesület megszűnik, amennyiben a Közgyűlés a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes 

többségével kimondja a feloszlását vagy más társadalmi szervezettel való egyesülését. Az Egyesület 

megszűnik megszűnésének megállapításával, valamint felszámolással. Az Egyesület megszűnik ha a 

Bíróság az egyesületet feloszlatja vagy megszűnését megállapítja. 

Ha a társadalmi szervezet feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését állapították meg, és a vagyon 

hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, 

és azt közérdekű sportcélra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni. 

Az Egyesület megszűnésére egyebekben a Civiltörvényben és az alkalmazandó jogszabályokban foglalt 

irányadók.  

 

VII. fejezet 

Záró rendelkezések 

 

Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szól 2013. évi V. 

törvényben, valamint az egyesületekre vonatkozó további jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

Az alapszabályt az Egyesület céljának figyelembevételével kell értelmezni. 

 

Az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján 

hatályos tartalmának. Az Alapszabályban a módosítások dőlt betűvel, szürke háttérrel valamint 

áthúzással kerültek megjelölésre. 

 

Ecser, 2015. június 19. 

…………………………. 

Takácsné Tényi Krisztina 

Elnök 

Előttünk, mint tanúk előtt: 
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