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Hajógyár Sport Egyesület  

ALAPSZABÁLY 
 

A Hajógyár Sport Egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint 

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és tá-

mogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján működő, önkormányzati elven épülő 

civil szervezet, amely önálló jogi személy.  

 

Az egyesület a tagok közös, tartós, jelen alapszabályban meghatározott céljának folyamatos 

megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy. 

 

I. 

AZ EGYESÜLET ADATAI 

 

1. Az Egyesület teljes neve: Hajógyár Sport Egyesület (a továbbiakban Egyesület) 

 

Az Egyesület rövidített neve: Hajógyár SE 

 

2. Az Egyesület székhelye: 8230 Balatonfüred, Tihanyi műút 1. 

 

3. Az Egyesület jogállása: Az Egyesület önálló jogi személy. 

 

Az Egyesület jegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy 

nyomtatott szervezeti név alá az Elnök írja alá nevét. 

 

A bankszámla feletti rendelkezési jogot az Elnök önállóan gyakorolja. 

 

 

II. 

AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGEI 

 

1. Az Egyesület céljai: 

 

 az Egyesület tagjai részére a vízi sporttevékenység feltételeinek megteremtése 

 az Egyesület tagjai részére vízi sporttevékenység szervezése 

 

2. Az Egyesület tevékenységei: 

 

I. A céljai megvalósítására szolgáló, alapcél szerinti tevékenységek: 

 megteremti, fenntartja és fejleszti a vízi szabadidősport feltételeit 

 tagjai részére lehetővé teszi a vízi sport tevékenységben való részvételt, 

 együttműködik más sportszervezetekkel, szakági sportszövetségekkel, szervezetekkel, 

 hazai és nemzetközi vízi sportesemények szervez és/vagy rendez, 

 sportkapcsolatokat létesít és fejleszt hazai és nemzetközi szinten, 

 oktat, 

 képviseli a sportegyesület tagjait az egyesület tevékenységével összefüggésben. 

II. Gazdasági-vállalkozási tevékenység: 
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Az Egyesület céljai megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében, a célok meg-

valósításával közvetlenül összefüggő gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, 

amely azonban nem lehet az Egyesület fő tevékenysége. Az ilyen tevékenység végzéséből 

származó bevétel nem haladhatja meg az éves összbevétel 60 %-át. 

 

III. Az Egyesület 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. 

 

IV. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap. 

 

III. 

A TAGSÁGI VISZONY 

 

1. Az Egyesületbe felvételüket kérhetik azok a természetes és jogi személyek, akik, illetve 

amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. Kiskorú természetes személy felvételéhez tör-

vényes képviselői hozzájáruló nyilatkozat is szükséges.  

 

Az egyesületi tagság formái: 

a) rendes tagság, 

b) pártoló tagság. 

 

Az Egyesület azonos típusú tagjait egyenlő jogok illetik meg. Az Egyesület tagjai a közgyűlé-

sen – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján – meghatalmazott 

képviselő útján is részt vehetnek, és gyakorolhatják tanácskozási, illetve – ha ezzel rendelkez-

nek – szavazati jogukat. 

 

2. Az Egyesület rendes tagjává választható az a jogi személy és magánszemély, aki a belépési 

nyilatkozatban az Egyesület alapszabályát elfogadja, és a tagsági viszonyból származó kötele-

zettségek teljesítését vállalja. A rendes tagság létrejöttének és fenntartásának feltétele a tagdíj 

határidőben történő megfizetése. 

 

A leendő tag belépési szándékát – a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat be-

nyújtásával – az Egyesület Elnökségének jelentheti be. A tag nyilvántartásba vételéről az El-

nökség egyszerű szótöbbséggel dönt a kérelem beérkezésétől számított 30 naptári napon be-

lül. A felvételt megtagadó határozat ellen a kézbesítéstől számított 8 napon belül az Egyesület 

Közgyűléséhez lehet fellebbezni, mely a fellebbezést a következő rendes közgyűlésen köteles 

megtárgyalni. 

Az Egyesület rendes tagjainak jogai: 

a) részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén, ott tanácskozási (ideértve a felszólalást és

 kérdések feltételét is), indítványozási, észrevételezési és szavazati jogot gyakorolhat; 

b) bármely egyesületi tisztségre választhatnak és megválaszthatók.  

c) jogosultak részt venni az Egyesület rendezvényein; 

d) igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket, 

e) a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphatnak. 
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Az Egyesület rendes tagjainak kötelességei: 

a) kötelesek megtartani az Egyesület és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, illető-

leg az Egyesület szerveinek határozatait; 

b) kötelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladata-

ikat, és tőlük elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását; 

c) kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni; 

d) nem veszélyeztethetik az Egyesület céljainak megvalósulását és az Egyesület tevékenysé-

gét. 

 

3. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a szervezet vagy magánszemély, amely vagy aki kés-

zségét fejezi ki az Egyesület tevékenységének rendszeres és folyamatos anyagi támogatására. 

A pártoló tag az Egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. 

 

A jogi személy pártoló tag jogait képviselője útján gyakorolja. A pártoló tag képviselője részt 

vehet az Egyesület testületi ülésein, nincs szavazata, tisztség viselésére nem választható, tag-

díjat nem kell fizetnie, de az általa vállalt vagyoni hozzájárulás szolgáltatására köteles.  Köte-

lesek továbbá betartani az alapszabály rájuk vonatkozó rendelkezéseit, és nem veszélyeztethe-

tik a célok megvalósulását. A pártoló tag felvételéről az Elnökség dönt. A tagság a felkérés 

elfogadásával jön létre.  

 

4. A tag illetve a vezető tisztségviselő kérheti a bíróságtól az Egyesület szervei által hozott 

határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az alapszabályba üt-

közik. A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon 

belül lehet keresetet indítani az Egyesület ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást 

szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított 

egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. Nem jogosult perindításra az, aki a 

határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy 

jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett. 

 

5. A tagsági viszony megszűnik: 

a) a tag kilépésével, amelyet az egyesület képviselőjéhez kell írásban bejelenteni. A tag kilé-

pettnek tekintendő a kilépő nyilatkozata képviselő általi kézhezvételének napjával; 

b) a tag kizárásával; 

c) a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

d) a tagsági jogviszony felmondásával. 

 

Az Elnökség dönt első fokon a tagkizárás ügyében, másodfokon az Egyesület Közgyűlése jár 

el. Az Elnökség tagjainak fegyelmi ügyében első fokon is a Közgyűlés dönt. 

Kizárandó az Egyesület tagjai közül 

‒ az a tag, aki tevékenységével, magatartásával vagy mulasztásával az Egyesület céljainak 

megvalósulását veszélyezteti (ide nem értve a felmondás alapját képező tagdíj fizetési mulasz-

tást), 

– az a tag, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a köz-

ügyektől eltiltott. 

E magatartások esetén kizárás helyett figyelmeztetés is alkalmazható, az elkövetett magatartás 

súlyosságához, egyszeri vagy ismételt jellegéhez igazodóan, ezekkel arányosan. A taggal 

szembeni eljárás szabályai ez esetben is megegyeznek a kizárásra alkalmazandó szabályokkal. 
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A kizárási eljárást első fokon – az Elnökség tagjainak ügye kivételével – az Elnökség folytatja 

le. Az eljárás megindítását bármely tag írásban kezdeményezheti, a tudomására jutott tények 

és körülmények részletezésével, illetve a rendelkezésre álló bizonyítékok megjelölésével,  

csatolásával. Az eljárás megindításáról az Elnök dönt. Az eljárás alá vont taggal az eljárás 

megindítását és az ellene felhozott okokat, annak bizonyítékait közölni kell, továbbá lehető-

séget kell biztosítani számára, hogy védekezését és bizonyítékait előadja. A tag az eljárás so-

rán jogi képviselőt is igénybe vehet. A tagot az Elnökség kizárást tárgyaló ülésére meg kell 

hívni, és itt is lehetőséget kell adni számára, hogy védekezését megfelelően előadhassa.  

A taggal az Elnökség kizáró határozatát írásban közölni kell. A határozatnak tartalmaznia kell 

a kizárás indoklása körében az annak alapjául szolgáló okokat, tényeket, illetve azok bizonyí-

tékait. A határozatnak továbbá tartalmaznia kell az igénybe vehető – az Egyesületen belüli és 

kívüli – jogorvoslatról szóló pontos és kifejezett tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal – 

tértivevényes levéllel – közölni kell. 

 

A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen a határozat kézhezvételétől számított ti-

zenöt napon belül az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezésben meg 

kell jelölni, hogy a kizáró határozat megváltoztatását milyen okból kívánja [jogszerűtlenség, 

ideértve az alapszabály sérelmét is, illetve megalapozatlanság], és köteles az erre vonatkozó 

bizonyítékait megjelölni. A Közgyűlés összehívására jogosult személy a fellebbezés érdemi 

tárgyalásra alkalmasságáról a fellebbezés kézhezvételét követő 30 napon belül döntést hoz. 

Alkalmas fellebbezés esetén az összehívó köteles az Egyesület Közgyűlését a fellebbezés 

megtárgyalására legkésőbb 30 napon belül összehívni. A tag védekezésének és részvételének 

lehetőségét a Közgyűlésen is biztosítani kell, azzal, hogy a határozat meghozatala során az 

érintett tag a kérdésben nem szavazhat. 

 

A tag tagsági jogviszonya kizárás esetén a következő időpontokban szűnik meg: 

‒ az Elnökség döntése esetén a kézhezvételtől számított 15 napos fellebbezési határidő leteltét 

követő napon, 

‒ fellebbezés esetén, illetve az Elnökség tagjai vonatkozásában a közgyűlés kizárást helyben-

hagyó (elnökségi tagok esetében kizáró) határozatának meghozatalával.  

 

A tagsági jogviszonyt a Közgyűlés harminc napos határidővel felmondhatja, ha a rendes tag 

hat hónapon keresztül az Elnökség írásbeli – tértivevényes levélben történt, megfelelő (lega-

lább 15 napos) póthatáridőt tűző, és az ismételt mulasztás jogkövetkezményeire kifejezetten 

felhívó – felszólítása ellenére elmaradt a tagdíj megfizetésével. Ugyanez irányadó a pártoló 

tagra is, ha az általa vállalt vagyoni hozzájárulást nem teljesítette. 

 

Az írásbeli felszólításban fel kell hívni a tagot arra, hogy amennyiben a felszólítás alaptalan, 

vagy mulasztását ki kívánja menteni, adja elő az ezekkel kapcsolatos tényeket és bizonyítéko-

kat. A felszólításnak továbbá tájékoztatást kell adni az esetleges fizetési kedvezményekről is.  

 

A tagsági jogviszony felmondás esetében a felmondási idő leteltével szűnik meg. 

 

IV. 

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI 

 

1. Az Egyesület szervei 
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Az Egyesület testületi szervei: 

a) Közgyűlés, 

b) Elnökség, 

 

Az Egyesület tisztségviselői: 

a) elnök, 

b) elnökségi tagok  

 

Az Egyesület vezető tisztségviselőinek az Elnökség tagjai minősülnek.
 

 

2. A Közgyűlés 

 

A Közgyűlés a tagok összessége, az Egyesület döntéshozó szerve.  

A Közgyűlés rendes és rendkívüli lehet. Rendes Közgyűlést az Egyesület évente egyszer tart. 

A Közgyűlés döntéseit ülés tartásával hozza meg 

 

a) A közgyűlés ülésének összehívása, a napirend megállapítása, a közgyűlés helyének  

kijelölése. 
 

Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni a tagok legalább egyharmada által aláírt kérelemre, 

melyben megjelölik az összehívás okát és célját. A Közgyűlést össze kell hívni, ha azt az ille-

tékes törvényszék elrendeli. Össze kell továbbá hívni a szükséges intézkedések megtétele cél-

jából akkor is, ha: 

‒ az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

‒ az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy 

‒ az Egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

Ez utóbbi esetekben összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó kö-

rülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről dön-

teni. 

 

A Közgyűlést az Elnök írásban hívja össze. Döntésével megjelöli a közgyűlés napirendjét, 

továbbá kijelöli annak helyét és időpontját.  

 

A Közgyűlés ülése főszabály szerint az Egyesület székhelyén tartandó, de az összehívó hatá-

rozhat az ülésnek a székhelyet magában foglaló megye területén egyéb alkalmas helyszínen 

történő megtartásáról is. 

 

A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell:  

‒ az Egyesület nevét és székhelyét; 

‒ az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 

‒ az ülés napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy 

a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A 

meghívóhoz csatolni kell továbbá az írásbeli előterjesztéseket is; 

‒ a beterjesztett javaslatokat; 

‒ azt, hogy határozatképtelenség esetén mikor és hol ismétlik meg a Közgyűlést, 

‒ a figyelmeztetést, hogy a megismételt Közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határo-

zatképes. 
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Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább tizenöt nappal az 

ülés időpontját megelőzően írásban – a megküldött meghívó útján – értesülnek. 

 

Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtarta-

ni, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés 

megtartásához. 

 

Az Elnök a Közgyűlés összehívását megelőzően a napirend tervezetét megküldi a tagoknak 

azzal, hogy arra a kézhezvételtől számított öt napon belül észrevételt, illetve újabb napirendi 

pontokra vonatkozó indokolt indítványokat tehetnek. A határidő lejártát követően a beérkezett 

javaslatokat és észrevételeket figyelembe véve az Elnök összeállítja a Közgyűlés napirendi 

pontjait. 

 

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 8 (nyolc) belül a tagok és az egyesület szervei 

az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend ki-

egészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kére-

lemről az Elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló 

határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 

 

Ha az összehívó a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt vagy azt elutasítja, a  

Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a 

napirend kiegészítésének tárgyában. Ehhez azonban az szükséges, hogy valamennyi szavazás-

ra jogosult jelen legyen, és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag 

hozzájáruljon. 

 

b) Az ülés lebonyolítása 
 

A Közgyűlés megnyitását követően a jelenlévő tagok egyszerű többséggel, nyílt szavazással 

hozott határozattal megválasztják a Közgyűlés levezető elnökét, a szavazatszámlálókat (2 fő) 

és a jegyzőkönyv-vezetőt. illetve 2 fő jegyzőkönyv-hitelesítő személyt. Ha több jelölt esetén 

az első választási fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a megválasztásához szükséges sza-

vazatot, újabb választási fordulóban az a jelölt tekintendő megválasztottnak, aki a jelenlévő 

tagoktól a legtöbb szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén a választást meg kell ismétel-

ni. 

 

Ezt követően meg kell állapítani a Közgyűlés határozatképességét. A határozatképességet 

minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az 

adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell 

hagyni. 

 

Határozatképesség esetén a Közgyűlés szavaz a napirend esetleges kiegészítéséről, ezt köve-

tően a napirend elfogadásáról. 

 

A Közgyűlés ülései nem nyilvánosak, azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a Közgyűlés 

összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a Közgyűlés határozata alap-

ján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. 
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c) A Közgyűlés határozatképessége 
 

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint fele jelen van. 

 

Ha az egyébként szabályszerűen összehívott Közgyűlés a megjelent szavazásra jogosult ta-

goknak az előírtnál alacsonyabb száma miatt határozatképtelen, fél óra várakozás után a Köz-

gyűlés a meghívóban meghirdetett napirendi pontokban a megjelent szavazásra jogosult tagok 

számára tekintet nélkül határozatképessé válik, ha a Közgyűlés meghívójában a távollét e jog-

következményére és a meghatalmazott képviselő igénybe vételének lehetőségére a tagok fi-

gyelmét kifejezetten felhívták. A közgyűlés ez esetben a napirend kiegészítéséről nem hatá-

rozhat. 

 

d) A szavazás módja, a határozatok közlése: 
 

A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.  

 

A Közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a tisztségviselők megválasztásakor, illetve ha 

azt a jelenlévő szavazásra jogosultak 1/3-a indítványozza. 

 

Az Egyesület Alapszabályának módosításához, valamint a tisztségviselők megválasztásához a 

jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

 

Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési dön-

téshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata 

szükséges. 

 

A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hoz-

zátartozója, élettársa a határozat alapján 

 kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

 bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben, illetve meghozandó  

      döntésben egyébként érdekelt. 

 aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

 akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja; 

 aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll. 
 

A szavazás során elsőként az előterjesztéshez érkezett módosító javaslatokról szavaznak, és 

ez után az elfogadott módosító javaslatokkal egységes szerkezetbe foglalt végleges szövegről 

szavaznak. A szavazást követően a levezető elnök szóban kihirdeti a döntést. 
 

e) Jegyzőkönyvezés 
 
A Közgyűlés egészéről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek az alábbiakat kell tar-

talmaznia:  

 

– az ülés helye, (kezdési, illetve berekesztési) időpontja,  

– eredetileg közölt napirend,  

– napirend kiegészítése tárgyában indítványozottak,  
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– elfogadott módosító indítványok,  

– elfogadott napirend,  

– határozatképességgel kapcsolatos megállapítások,  

– a levezető elnök, a szavazatszámlálók, a jegyzőkönyv hitelesítők személyére vonat-

kozó indítványok és megválasztásával kapcsolatos rendelkezések,  

– adott napirend,  

– hozzászólások/módosító indítványok/kiegészítő indítványok lényege,  

– adott napirend vonatkozásában a döntés(ek) tartalma, időpontja, hatálya,  

– a döntést támogatók és ellenzők számaránya,  

– ülés berekesztésével kapcsolatos rendelkezések,  

– záradék. 

 

f) A Közgyűlés hatásköre: 
 

A Közgyűlés kizárólagos hatásköre: 

1. megválasztja és – ha tisztségük ellátására méltatlanná váltak – visszahívja az Egyesület 

tisztségviselőit, továbbá megállapítja esetleges díjazásukat, 

2. határoz az Elnökség által előterjesztett fontos, az Egyesületet érintő ügyekben, és kialakít-

ja az Egyesület álláspontját az aktuális kérdésekben, melyet az Elnökség köteles képvisel-

ni; 

3. elfogadja vagy módosítja az alapszabályt, illetőleg az Egyesület egyéb szabályzatait; 

4. tárgyalja a tagok által előterjesztett indítványokat; 

5. elfogadja az Elnökség szakmai beszámolóját  

6. elfogadja éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a 

számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített beszámolót, annak mellékletei-

vel együtt (kiegészítő melléklet, közhasznúsági melléklet). 

7. a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az 

Egyesülettel munkaviszonyban áll; 

8. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével, vagy ezek hozzátartozójával köt; 

9. a jelenlegi és korábbi tagok, a vezető tisztségviselők vagy más egyesületi szervek tagjai 

elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 

10. az éves költségvetés elfogadása; 

11. a tagdíj mértékének felülvizsgálata, változatásának joga; 

12. a tagfelvételi kérelem elutasítását, a tag kizárását kimondó elnökségi határozat elleni jog-

orvoslat elbírálása; 

13. nemzetközi szervezetbe való belépés elhatározása; 

14. határozathozatal a más egyesülettel való egyesülés, illetve az egyesületekre való szétválás 

egyes kérdéseiben (egyesülés, illetve szétválás elhatározása, egyesülési – szétválási terv, 

illetve a kapcsolódó számviteli beszámolók, egyesülési – szétválási szerződések elfogadá-

sa) 

15. az Egyesület megszűnésének elhatározása, a végelszámoló kijelölése. 

 

 

g) Határozathozatal ülés tartása nélkül 

 

Az Egyesület elnöksége a tagokat levélben (ide értve az elektronikus levelet is) Közgyűlés 

tartása nélküli írásbeli szavazásra is felkérheti a határozat(ok) tervezetének a tagok részére 
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történő megküldésével. A tagok számára a tervezet kézbesítésétől számított legalább nyolc (8) 

napos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az elnökség részére. 

 

A Közgyűlés tartása nélküli döntéshozatal során a határozatképességre és a szavazásra vonat-

kozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás ak-

kor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az elnök részére, amennyi szava-

zati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne a Közgyűlés tartása 

esetén. Ha bármely tag ülés megtartását kívánja, a Közgyűlés ülését az elnöknek össze kell 

hívnia. 

 

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi 

tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától 

számított három napon belül – az elnök megállapítja a szavazás eredményét, és azt további 

három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó nap-

ja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének nap-

ja. 

 

 

3. Az Elnökség 
 

a) Összetétele 
Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat a háromtagú Elnökség látja el. Az 

Elnökséget a Közgyűlés választja öt éves időtartamra. Az Elnökség tagjai: az elnök, és továb-

bi két elnökségi tag. A tagok megbízatása megválasztásuk elfogadásával jön létre. 

 
b) Működése 
Az Elnökség döntéseit ülés tartásával vagy ülés tartása nélkül [amelyre a IV. 2. g) pont ren-

delkezései megfelelően irányadóak] hozza meg. 

 

Az Elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább félévenként tartja. Az Elnök-

ség üléseit az Elnök hívja össze írásban. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha az 

elnökségi tagok legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az 

ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. 

 

Az elnökségi ülésre – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további személyek hívha-

tók meg. 

 

Az Elnökség ülései nem nyilvánosak, azokon az elnökségi tagokon kívül csak a meghívottak 

vehetnek részt. 

 

Az elnökségi ülés határozatképes, ha a szavazásra jogosult elnökségi tagok közül legalább 

kettő jelen van. Amennyiben a szavazásra jogosult elnökségi tagok mindegyike jelen van ha-

tározatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, amennyiben a szavazásra jogosult 

elnökségi tagok közül kettő van jelen, úgy a határozathozatalhoz egyhangúság szükséges.  

 

Határozatképtelenség esetén – legkésőbb 15 napon belül – az Elnökség ülését ismételten ösz-

sze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határo-

zatképesek, ha azokon az Elnökség tagjai közül legalább kettő jelen van. 
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Az Elnökség üléséről emlékeztetőt kell felvenni, amelyben rögzíteni kell az elnökségi ülés 

helyét, idejét, a jelenlévők számát és személyét, a határozatképesség megállapítását, a 

napirendet, az elhangzott hozzászólások rövid összefoglalását.  

 

Egyebekben a Közgyűlés lebonyolításával kapcsolatos szabályok az Elnökség üléseinek lebo-

nyolítására megfelelően irányadóak. 

 

c) Hatásköre 
Az Elnökség dönt minden olyan, az Egyesület irányításával kapcsolatos kérdésben, amelyet 

az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 

 

Az Elnökség feladatai: 

1. ellátja az Egyesület operatív vezetésével, napi ügyeinek vitelével kapcsolatos feladato-

kat; az e körbe tartozó döntéseket meghozza; 

2. az Egyesületet érintő ügyekben, fontos kérdésekben (különösen: beszámolók, éves költ-

ségvetés) előterjesztést fogalmaz meg a Közgyűlés számára; 

3. az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 

Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 

4. az Egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tiszt-

ségviselők megválasztatásának előkészítése; 

5. befogadja a tag írásbeli bejelentését annak kilépési szándéka esetén; 

6. a tagság nyilvántartása, 

7. az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése, 

8. első fokon dönt a rendes tag nyilvántartásba vételéről,  

9. első fokon dönt a tagsági viszony megszüntetéséről 

10. az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén a szükséges intézkedések megtétele. 

 

Az Elnökség a két Közgyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről a Közgyűlés előtt 

beszámol, és intézkedéseit a Közgyűlés hagyja jóvá. Az Elnökség döntéseiről két Közgyűlés 

között tájékoztatja az Egyesület tagjait. 

  

d) Összeférhetetlenségi szabályok 
 

A vezető tisztségviselőkre tagjaira a Ptk. 3:22. §-ában rögzített összeférhetetlenségi, illetve 

kizáró szabályok irányadóak. 

 

e) Az Elnök feladat- és hatáskörei 
 

Az elnök feladatai: 

1. a Közgyűlés és az Elnökségi ülések összehívása, 

2. utalványozási jog gyakorlása önállóan 

3. képviseli az Egyesületet és rendelkezik a bankszámla felett. 

A további elnökségi tagok feladatait, a közöttük levő munkamegosztást az Elnökség határoz-

za meg.  
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Az Egyesület első vezető tisztségviselői: 

 

Elnök: Kostyik Éva (anyja születési neve: Máhl Erzsébet; lakcíme: 8230 Balatonfüred, 

Arácsi út 73.) 

 

Elnökségi tag: Michael Bernard Seiferling (anyja születési neve: Renate Witteman; lakcíme: 

8230 Balatonfüred, Mikes Kelemen u. 36.) 

 

Elnökségi tag: dr. Szajlai Péter (anyja születési neve: Árva Judit; lakcíme: 1038 Budapest, 

Hegymászó utca 6/b.) 

 

Az elnökségi tagság megszűnésére egyebekben a Ptk. szabályai az irányadóak. 

 

V. 

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 

 

1. Az Egyesület vagyoni eszközei 

 

Az Egyesület bevételei: 

a) tagdíjak, 

b) pártoló tagok vagyoni hozzájárulásai, 

c) magán és jogi személyek támogatásai, 

d) a rendezvények bevételei, 

e) reklámtevékenységből származó bevételek, 

f) gazdasági, vállalkozási tevékenységből származó bevételek, 

g) esetleges állami támogatás, 

h) befektetési tevékenységből származó bevétel, 

i) egyéb bevételek. 

 

2. Az Egyesület 10 alapító taggal alakult. Az alapító tagok az Egyesület részére 50.000, - Ft 

(fejenként 5.000,- Ft) összegű vagyoni hozzájárulást teljesítenek akként, hogy ezen összeget 

az Egyesület házipénztárába a megalakulás napján befizették. 

 

3. Az Egyesület tagja belépéskor, illetve tagsági jogviszonya folyamán évente tagdíjat köteles 

fizetni.  

 

A tagdíj mértéke tagonként évi 30.000 Ft, pártoló tagonként évi 15.000 Ft. A tagnak belépés-

kor nyilatkoznia kell, hogy éves, vagy havi befizetést vállal. Évközbeni belépéskor a tagdíj a 

belépés hónapjától az év hátralévő részére időarányosan számított mértékű, melyben a belépés 

hónapja egész hónapnak számít. A tagdíjat egy összegben előre a tárgyév január 30. napjáig 

kell megfizetni, készpénzben az Elnöknek átadva, vagy közvetlenül az Egyesület bankszámlá-

jára történő átutalással. 

 

3. Az Egyesület pénzeszközeinek felhasználása 

 

Az Egyesület pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít. A követke-

ző évre szóló költségvetést és az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót az Elnök terjeszti 

a Közgyűlés elé jóváhagyás végett. 
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Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. 

 

VI. 

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 
 

Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha:  

 megszűnését a Közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel kimondja, 

 feloszlatását az ellenőrzést ellátó szerv (az ügyészség) kezdeményezésére (keresete 

alapján) a bíróság kimondja, 

 megszűnését a bíróság az ügyész keresete alapján megállapítja, amennyiben 

 az Egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetet-

lenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy 

 az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt; 

feltéve mindegyik esetben, hogy az Egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló meg-

felelő eljárás lefolytatását követően a bíróság az Egyesületet a nyilvántartásból törli. 

 

Az Egyesület jogutódlással szűnik meg, ha más egyesülettel egyesül, illetve egy vagy több 

egyesületre szétválik. 

 

 

VII. 

AZ EGYESÜLETRE MINT SPORTEGYESÜLETRE IRÁNYADÓ KÜLÖNÖS SZA-

BÁLYOK 

 

1. Az Egyesület, mint sportegyesület – a sportról szóló 2004. évi I. törvényben (a továbbiak-

ban Sporttörvény) megállapított eltérésekkel – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint működő olyan egye-

sület, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékeny-

ség feltételeinek megteremtése. 

2. A sportegyesület a magyar sport hagyományos szervezeti alapegysége, a versenysport, a 

tehetséggondozás, az utánpótlás-nevelés és a szabadidősport műhelye. Sportegyesület - az ál-

lami sportcélú támogatásokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételek teljesülé-

se esetén - közvetlenül is részesíthető állami támogatásban. A sportszakmai szempontból ki-

emelt, utánpótlás-nevelési, illetve felnőtt korosztályok felkészítését több sportágban egyaránt 

végző - az állami sportcélú támogatásokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltéte-

leknek megfelelő - sportegyesülettel - a Sporttörvény 15. § (2) bekezdés c) pontjára figye-

lemmel ideértve az egyesületi jellegű sportiskolát is - kiemelt sportegyesületként (egyesületi 

jellegű sportiskolaként) a MOB olimpiai, paralimpiai, siketlimpiai ciklusokra szóló együtt-

működési megállapodást köthet. 

3. Az egyesületekről vezetett bírósági nyilvántartásban a sportegyesület sportegyesületi jelle-

gét kifejezetten fel kell tüntetni. 

4. Az Egyesület, mint sportegyesület: 

a) közgyűlését (küldöttgyűlését) évente legalább egyszer össze kell hívni, amelyen meg kell 

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

számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített beszámolót, 

b) sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő keres-

kedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) 
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csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működte-

tése - e rendelkezés alkalmazásában - a sportegyesület alaptevékenységének minősül. 

5. A sportegyesület a szakosztályát, illetve más szervezeti egységét alapszabályában foglalt 

felhatalmazás alapján közgyűlési határozattal jogi személlyé nyilváníthatja. 

 

A jogi személlyé nyilvánított szakosztály, illetve más szervezeti egység: 

a) a jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba történő bejegyzéssel szerzi meg, 

b) nevét, székhelyét, képviselőjének nevét és lakóhelyét a bíróság külön alszámon tartja nyil-

ván. 

6. A sportegyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a szakosztály jogi személyisége is 

megszűnik. A jogi személy szakosztály kötelezettségeiért a sportegyesület kezesi felelősség-

gel tartozik. 

7. A sportegyesület alapszabálya vagy a jogvitában érintett személyek megállapodása a tagsá-

gi jogviszonyból, továbbá a sportegyesület vagy önálló jogi személy szervezeti egységei és a 

tagok egymás közötti jogviszonyából eredő jogvitákra a Sport Állandó Választottbíróság eljá-

rását kötheti ki. 

8. A sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó va-

gyon állami tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett miniszté-

rium költségvetésében az utánpótlás-nevelés támogatására kell fordítani. 

9. A sportegyesületnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a 

MOB igazolja, hogy a sportegyesület az állami sportcélú támogatás felhasználásával e tör-

vényben, valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak 

megfelelően elszámolt, vagy azt, hogy a sportegyesület állami sportcélú támogatásban nem 

részesült. 

 

VIII. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

 

1. A tagjegyzék jelen alapszabály – nem nyilvános, elkülönítetten kezelt – mellékletét képezi. 

 

2. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szerveze-

tek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, illetve a kapcsolódó 

egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak. 

 

 


