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Rády Diáksport Egyesület 
ALAPSZABÁLYA 

 
Alulírott Alapítók az 1990. április 12 napján létrehozott, és az egyesülési jogról, a közhasznú 

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

CLXXV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:63.§ - 3:87.§-ai, 

valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 

szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény alapján a Rády Diáksport Egyesület 

Balatonkenese (a továbbiakban: „Egyesület”) Alapszabályát egységes szerkezetben az 

alábbiak szerint módosítják. 

Az Egyesületet a Veszprémi Törvényszék 1990. április 12 napján kelt Pk.60 057 /1990/4 

szám alatt nyilvántartásba vette. 

 

( A dőlt betűvel írott szöveg a módosításokat tartalmazza, az álló betűvel írott szöveg a 

korábban hatályos részeket tartalmazza) 

I. 
Az Egyesület adatai 

 
1. Az Egyesület neve:   Rády Diáksport Egyesület 

2. Az Egyesület rövidített neve: RDE Egyesület 
4. Az Egyesület székhelye:   8174 Balatonkenese, Bajcsy Zsilinszky út 10 

5. Az Egyesület működési területe:  Balatonkenese Város és a város környéki települések 

6. Az Egyesületszíne:   kék 

7. Az Egyesület pecsétje: Kör alakú, a kör felső ívén „Rády Diáksport Egyesület” 
felirat, alsó ívén „8174 Balatonkenese Bajcsy Zs. u. 10” 
felirat, a közepén Magyarország címere 

8. Az Egyesület címere:  tervezés alatt 

9. Az Egyesület jogi személy.  

10. Az Egyesület jogállása:  közhasznú civil szervezet 
 

II. 
Az Egyesület célja és feladatai 

 
1. Az Egyesület célja: a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló 
sporttevékenység elősegítése, támogatása – a munkaviszonyban és a polgári jogviszony 
keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével – az alábbi feltételekkel: 

- az Egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem 
oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat; 

- tagjainak rendszeres, és magas szintű edzés-, valamint versenylehetőséget 
biztosít; 

- az Egyesület kapcsolatot tart a diáksportkörökkel, azok tevékenységét segíti; 
- az Egyesület sporttáborokat, sport napköziket szervez, rendez; 
- az Egyesület céljai elérése érdekében nemzetközi kapcsolatait építi, nemzetközi 

versenyeket szervez és rendez; 
 
2. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, civil és 
gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület 
eredményes működését és céljainak megvalósítását. 
 
3. Az Egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági 
tevékenység végzésére jogosult, amennyiben ez az alapcél, illetve közhasznú célok szerinti 
tevékenységet nem veszélyezteti. 
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Az Egyesület működése gazdasági feltételeinek javítása, közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében az alábbi vállalkozási tevékenységeket folytathatja: 

  
 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
 5819 Egyéb kiadói tevékenység 
 7311 Reklámügynöki tevékenység 
 7721 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 
 8551 Sport, szabadidős képzés 
 9311 Sportlétesítmény működtetése 
 9312 Sportegyesületi tevékenység 
 9319 Egyéb sporttevékenység 
 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
 

4. Amennyiben az Egyesület olyan tevékenységet végez, amelyet jogszabály engedélyhez 
(feltételhez) köt, vagy egyébként szabályoz, e tevékenység felett a tevékenység szerinti 
hatáskörrel rendelkező állami szerv a hatósági ellenőrzésre irányadó szabályok 
alkalmazásával felügyeletet gyakorol. 
 
5. Az Egyesület közhasznú tevékenységét a következő jogszabályban előírt közfeladathoz 
kapcsolódóan végzi: 
Az Egyesület közhasznú társadalmi szervezet, amely tevékenységét a Magyarország helyi 
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§(1) bekezdés 15. pontja, a sportról 
szóló 2004. évi I. törvény 55. § szakasza, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény (Ectv.) 32. § (1). bekezdés a.) pontja alapján fejti ki. 
A közhasznú jogállású szervezet jogosult használni a közhasznú megjelölést. 
 
6. Az Egyesület hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, 
amennyiben az előző évről szóló beszámoló közhasznúsági melléklete célcsoportra vonatkozó 
adatai alapján az Egyesület szolgáltatásai az Egyesület tagjain, munkavállalóin, önkéntesein 
kívül más személyek számára is hozzáférhetőek. 
 
7. A közhasznú jogállás kérelmezésének feltételének teljesülése a 2011. évi CLXXV. törvény 
32.§ (4) és (5) bekezdései alapján: 

 

(4) Megfelelő erőforrás áll az Egyesület rendelkezésére, ha az előző két lezárt üzleti év 
vonatkozásában a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy b) a két év 
egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy c) a személyi 
jellegű ráfordításai (kiadásai)-  a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül- 
eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét. 
 
(5) Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki az egyesületnél, ha az előző két lezárt 
üzleti éve vonatkozásában a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 
rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az 54. § szerinti 
bevétel nélkül számított összes bevétel kettő százalékát, vagy b) közhasznú tevékenység 
érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év 
átlagában, vagy c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább 
tíz közérdekű önkéntes tevékenységét végző személy segíti a közérdekű önkéntes 
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően. 
 

III. 

Az Egyesület tagsága 
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1. Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy és jogi személy, amely: 
- nyilatkozik a belépési szándékról; 
- elfogadja az Egyesület céljait; 
- az Alapszabály alapján az Egyesület tagjai az előírt kötelezettségek teljesítését 

vállalja; 
- az Egyesület taggá választ. 

Tagság formája: rendes tag 
 
2. A rendes tag egyesületi tagsága a belépési kérelemnek az Elnökség általi elfogadásával 
keletkezik. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. 
 
3. Az Egyesület rendes tagjának jogai: 

- részt vehet az Egyesület tevékenységében, rendezvényein és a Közgyűlésen, 
továbbá a Közgyűlés határozatainak meghozatalában szavazati joggal, 
észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület 
működésével kapcsolatban; 

- a tag ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására; 
- írásban felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az 

Egyesület 30 napon belül köteles választ adni; 
- választhat, illetve választható az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe, 

illetve tisztségeire; 
- indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira; 
- betekinthet az Egyesület nyilvántartásába; 
- a tagok egytizede írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és 

rendkívüli Elnökségi Ülés összehívását kezdeményezheti; 
- kezdeményezheti tiszteletbeli tag felvételét; 
- jogosult igénybe venni az Egyesületnek a tagok részére biztosított 

szolgáltatásait; 
- jogi személy tag tisztségviselőinek, munkavállalóinak gyermeke jogosult az 

Egyesület rendezvényein részt venni.  
 
4. Az Egyesület rendes tagjának kötelezettségei: 

 - köteles az Alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére; 
 - az Egyesület erkölcsi támogatása; 
 - nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását tevékenységét. 

 
7. A Közgyűlésen a természetes személy tagok személyesen, míg a jogi személy tagok 
bejelentett és igazolt képviselőjük útján vesznek részt. Amennyiben a képviseletre jogosult nem 
a törvényes képviselő (vezető tisztségviselő), úgy csak az általuk kiadott közokiratba, vagy 
teljes hatályú magánokiratba foglalt meghatalmazás útján gyakorolható a képviseleti jog. 
 
8. A tagsági jogviszony megszűnik, ha  

- a tag az Egyesületből kilép. A kilépésről írásban kell nyilatkozni, amely 
nyilatkozatot az Elnöknek kell megküldeni. A tagot indokolási kötelezettség 
nem terheli. A tagsági viszony a kilépésről szóló nyilatkozat Egyesület általi 
átvételének napján szűnik meg 

- a tagsági jogviszonyt az Egyesület felmondja. A felmondásról az egyesület 
Közgyűlése dönt. 
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- a tagot az Egyesület a szervezetből kizárja. 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, ha az 
Alapszabály a tisztességes eljárást biztosító szabályokat meghatározta. 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.  

 - a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével.  
 
A kizárási eljárást első fokon az Elnökség folytatja le. Az eljárás megindítását bármely tag 
írásban kezdeményezheti. Az eljárás alá vont taggal az eljárás megindítását, és az ellene 
felhozott okokat, annak bizonyítékait közölni kell. Lehetőséget kell biztosítani számára, hogy 
védekezését és bizonyítékait előadja. A taggal az Elnökség indokolással ellátott kizáró 
határozatát írásban közölni kell. A fellebbezési határidő eredménytelen leteltével a határozat 
jogerőssé válik, és a tag a nyilvántartásból törölhető. A kizárt tag a kizárással kapcsolatos 
határozat ellen, tizenöt napon belül az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet.  
 

IV. 

Az Egyesület szervezete 

 
Az Egyesület szervei: 
 - Közgyűlés, 

- Elnökség. 
 

IV.1. 

A Közgyűlés 

 
1. A Közgyűlés az Egyesület döntéshozó szerve, amelyet a tagok összessége alkot. A 
Közgyűlést évente egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével. 
Az Elnöknek tagnyilvántartásban szereplő tagok részére meghívót kell küldeni legalább 15 
nappal a Közgyűlés időpontja előtt. A Közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az 
Elnökségen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak, és az Alapszabály 
vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek 
részt. 
 
A közgyűlési meghívóban (postai úton vagy e-mailen) közölni kell azt az időpontot, amelyben 
az ismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem 
határozatképes. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon 
belül a tagok, és az egyesület szervei a Közgyűlést összehívó szervtől, vagy személytől a 
napirend kiegészítését kérhetik a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének 
tárgyában a közgyűlést összehívó szerv, vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend 
kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv, vagy személy nem dönt, vagy azt 
elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően 
külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 
 
A megismételt Közgyűlés megtartható a rendes közgyűlés határozatképtelenségének 
megállapítását követően haladéktalanul. A megismételt Közgyűlésen a meghívóban közölt 
napirendi pontok körében a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes.  
 
A Közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok egytizede a cél és az ok megjelölésével, 
ebben az esetben az Elnök 30 napon belül köteles összehívni a Közgyűlést. 
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2. A Közgyűlést össze kell hívni: 

- ha a tagok egytizede cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt; 
- ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek; 
- ha a Törvényszék a Közgyűlés összehívását elrendeli. 

 
3. A Közgyűlés összehívása az Elnök feladata. 
 
4. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint a fele jelen 
van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés változatlan napirend mellett a 
megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. 
 
5. A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is megbízhat.  
 
A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az Elnök és két, a Közgyűlés által megválasztott 
tag hitelesít. 
 
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és 
javaslatokat, valamint a határozatokat. A közgyűlési jegyzőkönyvnek minden esetben 
tartalmaznia kell a döntések tartalmát, időpontját, és hatályát, illetve a döntést támogatók és 
ellenzők számarányát, valamint a döntések mellett és ellen szavazók személyét név szerinti 
megjelöléssel (nyílt szavazás esetén). A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen hozott 
határozatokat sorszámmal ellátva. A határozatokat a Határozatok Tárába kell átvezetni és 
nyilvántartani. 
 
6. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

- az Alapszabály módosítása; 
- az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 
-  az Elnökség tagjainak megválasztása, visszahívása, és díjazásának 

megállapítása; 
- az éves költségvetés elfogadása; 
- az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az Egyesület vagyoni 

helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása; 
- az Elnök, a szakmai vezető, a szakági vezető tiszteletdíjának megállapítása; 
- tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása; 
- a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető 

tisztségviselő az Egyesülettel munkaviszonyban áll; 
- az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját 

tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával, vagy ezek 
hozzátartozójával köt; 

- a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a 
felügyelőbizottsági tagok, vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési 
igények érvényesítéséről való döntés; 

- a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk 
megállapítása; 

- a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának 
megállapítása;  

- a fejlesztési terv jóváhagyása; 
- a tagdíj minimum összegének meghatározása, és 
- a végelszámoló kijelölése. 

 
7. A Közgyűlés határozatai egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Minden tagnak 
egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 
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8. A szavazati joggal rendelkező tagok kétharmados szótöbbsége szükséges: 

- az Alapszabály elfogadásához, módosításához; 
- az Egyesület feloszlásához, más Egyesülettel történő egyesülés kimondásához. 

 
9. A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt 
kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek 
közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a 
tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. A 
megismételt szavazás győztese a több szavazatot kapott személy lesz. 
 
10. Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági 
szervezetek képviselőit és magánszemélyeket. 
 
11. A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója a határozat alapján  

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy  
 -   bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben   
    egyébként érdekelt.  
 
A közhasznú szervezet megszűnését követő 3 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője 
volt - annak megszűnését megelőző évben legalább egy évig -, 

- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatósággal 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki; 

- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt 
tárt fel; 

- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletzárás intézkedést 
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki 

- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 
törvény szerint felfüggesztette, illetőleg 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. 
 
12. A Közgyűlés döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban akként közli az 
érintettekkel, hogy az Egyesület székhelyén lévő hirdetőtáblán elhelyezi.  
 
13. A közhasznú szervezet működésével kapcsolatban keletkezett iratokat az Egyesület 
székhelyén minden hónap első hétfőjén 8 -12 óra között tekinthetik meg a tagok.  
 

IV.2. 

Elnökség 

 
1. Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban – a kizárólagos hatásköröket kivéve – 
gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja az Egyesület működését. Az Elnökség szükség 
szerint, de évente legalább kétszer, félévente ülésezik. Az Elnökséget az Elnök írásban hívja 
össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább 15 nappal 
az ülés időpontját megelőzően írásban/telefonon értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról 
leírást kapnak. Az Elnökség ülései nyilvánosak. A nyilvánosságot az Elnökség többségi 
határozattal korlátozhatja, vagy kizárhatja, ha az ülés témája adatvédelmi vagy személyiségi 
jogot érint. 
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Az ülés határozatképes, ha az elnökségi tagok több, mint a fele jelen van. Az Elnökség 
határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Határozatképtelenség esetén 
legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség 
miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon legalább 3 
elnökségi tag jelen van. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Az 
Elnökség üléseire – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további tagok hívhatók meg. 
 
Az ülésen jegyzőkönyvet kell vezetni. Az elnökségi ülés jegyzőkönyvének minden esetben 
tartalmaznia kell a döntések tartalmát, időpontját és hatályát illetve a döntést támogatók és 
ellenzők számarányát, valamint a döntések mellett és ellen szavazók személyét név szerinti 
megjelöléssel (nyílt szavazás esetén). A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen hozott 
határozatokat sorszámmal ellátva. 
Az Elnökség határozatait, a határozat pontos dátumának és a határozat tárgyának 
feltüntetésével az “Elnökségi Határozatok Tárában” rögzíteni kell.  
 
2. Az 5 tagú Elnökséget a Közgyűlés választja meg az Egyesület tagjai sorából 5 éves 
időtartamra.  
Tagjai: elnök, titkár, elnökségi tagok. 
 
3. Az Elnökség feladata és hatásköre: 
 - tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás; 
 - a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a  
  Közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység; 
 - az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, 
  az éves programok, költségvetés megvitatása; 
 - az Elnök rá vonatkozó éves beszámolójának elfogadása; 
 - személyzeti munka irányítása; 
 - az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás; 

- minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos 
 hatáskörébe, és amelyeket az Elnökség hatáskörébe von. 

 

IV.3. 

Az Egyesület tisztségviselői, képviseleti jog 

 

1.Az Egyesület elnöke 
Az Egyesület elnökét 5 éves időtartamra a Közgyűlés választja, aki tevékenységével a 
Közgyűlésnek felelős. 
 
Az Elnök feladata és hatásköre: 
 - az Egyesület tevékenységének irányítása; 
 - a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése; 
 - döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség  
  hatáskörébe tartozó kérdésekben; 
 - a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások  
  végrehajtásának irányítása és ellenőrzése; 
 - kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel; 
 - irányítja az Elnökség munkáját; 
 - vezeti az Elnökség üléseit; 
 - képviseli az Egyesületet; 
 - intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben; 
 - összehívja az Elnökség üléseit; 
 - vezeti az ügyintéző apparátust; 
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 - irányítja az Egyesület gazdálkodását; a kiadások számláit ellenőrzi,  
 - kezeli az Egyesület pénzügyeit, utalványozási jogot gyakorol; 
 - gyakorolja a munkáltatói jogokat; 
 - gondoskodik a tagnyilvántartásról, határozatok tárának vezetéséről, 
 - minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal. 
 

2. Elnökségi tagság megszűnik: 
 -  a tisztségről való lemondással, a lemondást az Elnökség ülésén be kell  
  jelenteni vagy írásban, igazolható módon kell közölni; 
 - visszahívással; 
 - határozott időre választott Elnökség esetén a határozott idő lejártával. 
 
3. Az Elnökség 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 az egyesület által tagjának, 
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 
 
4. Az Egyesület képviselete: az Egyesületet az elnök önállóan képviseli. 
 
5. Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jog az Egyesület Elnökét önállóan illeti meg. 
 
  
 

V. 

Az Egyesület vagyona és gazdálkodása 
 
1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet a Közgyűlés fogad el. Az 
Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a 
Közgyűlés elé terjeszt. 
 
2. Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik: 
 - tagsági díjak, amelyet a Közgyűlés állapít meg; 
 - magán és jogi személyek támogatásai privát és állami szektorból egyaránt; 
 - az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétel; 
 - rendezvény bevétel; 
 - egyéb bevételek. 
 
3. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az 
Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenően – nem felelnek. 
 
4. Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a civil 
szervezetekre vonatkozó gazdálkodási tevékenységről szóló hatályos jogszabályok alapján 
végzi. 
 
5. Tagdíj fizetése: készpénzben/átutalással, mértékét az Egyesület Közgyűlése határozza meg.  
 
6. Az Egyesület pénzeszközeit számlán kezeli. 
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7. Az Egyesület az alapcél szerinti tevékenységéből, illetve a gazdasági-vállalkozási 
tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten kell 
nyilvántartani. 
 
8. Ha az Egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz köti, a pályázat 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. 
9. Az Egyesület köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni. A 
közhasznúsági melléklet tartalmazza a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a 
közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását,  a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 
összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását. 
   
10. Az Egyesület nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell 
alkalmazni. Közhasznú jogállású civil szervezet esetén kötelező a kettős könyvvitel 
alkalmazása. 
 
A civil szervezet gazdálkodására és adománygyűjtésre egyebekben a 2011. CLXXV. törvény 
V. fejezetének 17.§-26.§-a irányadó. 
 
11. Az Egyesület gazdálkodási-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú 
tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. 
 
12. A közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt 
létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania. 
 
13. A közhasznú szervezet 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. 
 
14. Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 
 
15. Amennyiben az Egyesület befektetési tevékenységet végez, a Közgyűlés befektetési 
szabályzatot készít és azt egyhangúlag fogadja el. 
 
15. Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén – 
az Egyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, arról saját 
költségére másolatot készíthet. 
 
16. Az egyesület kiadásai: 
 - versenyeztetés kiadásai; 
 - bérjeleggű kiadások, közterhek; 
 - felkészüléssel és működéssel kapcsolatos kiadások; 
 - sporteszközök, sportruházat és egyéb eszközösk, állóeszközök beszerzése, 
 beruházások költségei; 
 - bérleti- és üzlemeltetési költségek; 
 - vállalkozáai tevékenység kiadásai. 
 

VI. 

Az Egyesület megszűnése 
 
1. Az Egyesület megszűnik, ha: 
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 - a Közgyűlés döntése alapján átalakul (egyesülés, szétválás csak egyesülettel); 
 - a Közgyűlés a feloszlásról határoz; 
 - a bíróság feloszlatja; 
 - a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti 
  vagy megállapítja megszűnését; 
 - fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az  
  Egyesületet a nyilvántartásból törlik; 
 - az Egyesület megvalósította a célját, vagy az Egyesület céljának megvalósítása 
  lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; 
 - az Egyesület tagjainak száma 6 hónapon keresztül nem éri el a 10 főt. 
 
2. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik, felszámolóként az 
Egyesület volt ügyintéző szerve, az Elnökség jár el. A megszűnt Egyesület a hitelezői igények 
kielégítése után fennmaradó vagyona a Veszprémi Törvényszék által kijelölt az Egyesület 
céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetet illeti.  
 
3. Az Egyesület nyilvántartásból való törlésére az Egyesület nyilvántartásba vételére 
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

 

 

VII. 

Vegyes és záró rendelkezések 

 
1. Az Egyesület a nyilvántartásba vételével jön létre. Az Alapszabály módosítása esetén az 
Egyesület nyilvántartásba vételére irányadó szabályokat kell alkalmazni. 
 
A közhasznú szervezetté minősíthető szervezet közhasznú jogállását a közhasznú szervezetként 
való nyilvántartásba vétellel szerzi meg. 
 
Az Egyesület tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése 
napján kezdheti meg. 
 
2. Az egyesülési jog gyakorlása nem sértheti az Alaptörvény c) cikk (2) bekezdését, nem 
valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, valamint nem 
járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével. 
 
3. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá 
országgyűlési képviselői, valamint megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem 
állít, és nem támogat. Nem állít jelöltet továbbá az Európai Parlamentbe, megyei jogú város 
képviselő testületébe, nem jelöl polgármesteri posztra. 
 
4. A közhasznú szervezetek bírósági nyilvántartásból való törlésére a 2011. évi CLXXV. 
törvény 48. valamint 49.§-ai az irányadóak. 
 
5. A közhasznú szervezetek feletti adóellenőrzést az adóhatóság, az államháztartásból 
származó (költségvetési) támogatás felhasználásának ellenőrzését törvény eltérő rendelkezése 
hiányában az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati költségvetésből, illetve a 
nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön 
jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet, a közhasznú működés feletti törvényességi 
ellenőrzést pedig a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el. 
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6. A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes 
köztartozásait rendezni, illetve közszolgáltatás ellátására irányuló szerződésből eredő 
kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. 
 
7. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak keretei között 
a Közgyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat. 
 
8. Alulírott, mint az Egyesület Elnöke igazolom, hogy a 2011. évi CLXXXI. törvény 38. § (2) 
bekezdése alapján jelen alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az 
alapszabály módosítások alapján hatályos tartalomnak. 

 

 

Az Egyesület Alapszabályát a 2014. ……..-i Közgyűlés fogadta el. 

 

 

Igazolom, hogy az Alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapító 

okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. 

 

Balatonkenese, 2014. május 29  

 

        Szabó Károlyné 

        elnök 

 

 

Tanú 1: 

 

Neve:……………………………………….. 

 

Címe:……………………………………………. 

 

Aláírása:…………………………………….. 

 

 

Tanú 2: 

 

Neve…………………………………………… 

 

Címe…………………………………………… 

 

Aláírása…………………………………………. 

 

 

 


