A CserKészen a Sportra Sportegyesület
Alapszabálya
1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglaltan 1
Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban:
Civil tv.), a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban Sporttv.), valamint a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) vonatkozó rendelkezései
alapján létrehozzuk a CserKészen a Sportra Sportegyesület (a továbbiakban: Sportegyesület)
Alapszabályát.
I. fejezet
Általános rendelkezések
1.
2.
3.
4.
5.

A Sportegyesület neve:
A Sportegyesület rövidített neve:
A Sportegyesület székhelye:
A Sportegyesület működési területe:
A Sportegyesület jogállása:

CserKészen a Sportra Sportegyesület
Cserkész SE
1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a
Magyarország
a Sporttv. 16. §-a alapján nyilvántartásba vett
sportegyesület, önálló jogi személy.

II. fejezet
Az Egyesület célja, tevékenységei
1. A Sportegyesület célja:
- sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése
(Sporttv. 16. § (1) bek.);
- amatőr- és versenysportok népszerűsítése, különösen a lovas-, vízi-, vitorlázás-,
túrázás-, tájfutás-, biatlon-, triatlon-, labdarúgás-, kosárlabda-, amerikai futball-, küzdő, siklóernyőzés-, ejtőernyőzés-, alpinizmus-, sakk, go, lövészet-, motoros repülés-,
vitorlázórepülés-, kerékpár-, sí-, íjászat-, barlangász- és hegymászó sportokra, ezen
belül az utánpótlás nevelésre, valamint a versenyzés támogatására;
- az egyesületi munka színvonalának emelése érdekében nemzetközi kapcsolatok
építése, valamint csereprogramok szervezése;
- egészségnevelés, valamint az egyesületi tagok állóképességének a fejlesztése;
- a tagok érdekeinek képviselete;
- a sport népszerűsítése;
- rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása;
- nevelés, oktatás, képességfejlesztés;
- sporttevékenységek bemutatása, versenyek szervezése, lebonyolítása;
- sportági tevékenységekbe nem egyesületi tagok bevonása megismertetés céljával.
1

A módosított szövegrészek aláhúzással, dőlt betűvel szedve. Az 1. számú módosítás dátuma: 2014. április 2.
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A Sportegyesület a versenysport, a tehetséggondozás, az utánpótlás-nevelés és a
szabadidősport műhelye (Sporttv. 16. § (2) bek.).
2. Az 1. pontban vázolt cél megvalósítása érdekében a Sportegyesület főbb tevékenységei
(a Sporttv. 16.§ (1) bekezdése szerinti alaptevékenység):
- sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése
(Sporttv. 16. § (1) bek.);
- amatőr- és versenysportok népszerűsítése, tehetséggondozás
- tanfolyamok szervezése
- szintfelmérés, vizsgáztatás
- a versenyzés támogatása
- versenyekre való felkészítés
- versenyek, valamint sportrendezvények szervezése
- tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el.
3. Céljai megvalósítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat, illetve
alapítványt szervezhet.
III. fejezet
A Sportegyesület tagjai, a tagság keletkezésének feltételei,
a tagok jogai és kötelezettségei
1. A Sportegyesületbe felvételüket kérhetik azok a természetes, és jogi személyek, jogi
személyiséggel nem rendelkező társaságok, amelyek a Sportegyesület célkitűzéseit
elfogadják. A Sportegyesületi tagság formái:
-

rendes tagság,
pártoló tagság,
tiszteletbeli tagság.

2. A Sportegyesület rendes tagjává felvehető minden olyan természetes és jogi személy,
valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki/amely: egyetért a
Sportegyesület célkitűzéseivel, elfogadja az Alapszabályt, vállalja, hogy rendszeresen
fizeti a tagdíjat és felvételéhez a Közgyűlésen jelenlévők kétharmados (minősített)
többsége hozzájárul.
3. A Sportegyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy,
valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki/amely egyetért a
Sportegyesület célkitűzéseivel, és működéséhez időszakosan, vagy rendszeresen
vagyoni támogatást nyújt. Pártoló tag felvételéről az Elnökség javaslata alapján a
Közgyűlés dönt. Költségvetési szerv a Ptk. 62. § (4) bekezdése szerint a Sportegyesület
pártoló tagja nem lehet.
4. A Sportegyesület tiszteletbeli tagja lehet minden olyan személy, aki egyetért a
Sportegyesület célkitűzéseivel, és aki a Sportegyesület érdekében végzett kimagasló
teljesítményeivel a Sportegyesület célkitűzéseit támogatja, és akit – az Elnökség, vagy
bármely tag javaslatára – a Közgyűlés tiszteletbeli taggá megválaszt.
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5. Tagi jogosítványok és kötelezettségek
a. A Sportegyesület rendes tagjának jogai:
-

részt vehet a Sportegyesület tevékenységében,
részt vehet a Sportegyesület valamennyi rendezvényén,
a közgyűléseken szavazati joggal vehet részt
választhat és – az 5./g pontba foglalt korlátozás mellett választható – a
Sportegyesület szerveibe,
javaslattal élhet a közgyűlési napirendjére vonatkozóan,
kezdeményezheti tiszteletbeli tag felvételét,
igénybe veheti az Sportegyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető
kedvezményekkel,
jogosult betekinteni a Sportegyesület irataiba.

b. A Sportegyesület rendes tagjának kötelezettségei:
-

a Sportegyesület Alapszabályába foglalt rendelkezések maradéktalan betartása,
a tagdíjat rendszeres és késedelem nélküli befizetése,
a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak betartása,
a Sportegyesület céljainak megvalósulását semmilyen magatartásával nem
veszélyeztetheti,
az ellene indult büntetőeljárás tényéről és eredményéről az Elnökséget
tájékoztatása.

c. A Sportegyesület pártoló tagjának jogai:
-

tanácskozási joggal való részvétel a Sportegyesület döntéshozatali szervei
munkájában,
javaslat-tétel,
a Sportegyesület rendezvényein való részvétel,
élhet a tagságot megillető kedvezményekkel.

d. A Sportegyesület pártoló tagjának kötelezettségei: 2
-

a Sportegyesület célkitűzései megvalósításának elősegítése a sportegyesületi
működéséhez időszakosan, vagy rendszeresen nyújtandó vagyoni támogatás révén;
a Sportegyesület céljainak megvalósulását semmilyen magatartásával nem
veszélyeztetheti.

e. A Sportegyesület tiszteletbeli tagjának jogai:
-

tanácskozási joggal való részvétel a Sportegyesület döntéshozatali szervei
munkájában,
javaslat-tétel,
Sportegyesület rendezvényein való részvétel,
a Sportegyesület szolgáltatásainak igénybevétele.
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A kötelezettségek felsorolása közül az „a Sportegyesület Alapszabályának, határozatainak betartása” szövegrész
az 1. számú módosítással (2014. április 2.) törlésre került.
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f. A Sportegyesület tiszteletbeli tagjának kötelezettsége 3
-

a Sportegyesület célkitűzései megvalósításának elősegítése.

g. A Sportegyesületben választott funkcióra, tisztségre jelölni, illetve megválasztani csak
a választás időpontjában a 18. életévét betöltő cselekvőképes magánszemélyt lehet.
IV. fejezet
A tagsági jogviszony keletkezésének és megszűnésének módja
1. A tag felvételére a tag előzetes írásbeli kérelme (belépési nyilatkozat) alapján kerül sor. A
belépési nyilatkozatnak a Sportegyesület számára történt kézbesítését követően
megtartásra kerülő első Közgyűlésen a tagfelvétel kérdésében dönteni kell. A belépési
nyilatkozat formanyomtatványa a Sportegyesület székhelyén beszerezhető. A tagsági
jogviszony kezdete a belépést engedélyező Közgyűlés napja. A felvett tagot az Elnökség
nyilvántartásba veszi, és a rendelkezésre álló adatokat adatvédelmi szabályoknak
megfelelően őrzi. A Közgyűlés döntéséről a tagot az Elnökség értesíti elektronikus levél
vagy ajánlott tértivevényes levél útján.
2. A tagsági viszony megszűnésének esetei
a. A tagsági viszony megszűnik a természetes személy tag halála, illetőleg a nem
természetes személy tag jogutód nélküli megszűnése esetén a halál, illetőleg a
megszűnés napján.
b. A tagsági viszony megszűnik, ha a tag a tagságáról lemond:
i. a lemondásról írásban, igazolható módon kell nyilatkozni,
ii. a lemondásról szóló nyilatkozatot az Elnöknek meg kell küldeni,
iii. a tagsági viszony a lemondásról szóló nyilatkozat Sportegyesület általi
átvételének napján szűnik meg.
c. A tagsági viszony megszűnik, ha a tag kizárásra kerül a Sportegyesületből az alábbi
két ok, vagy azok valamelyike fennállása esetén:
i. az Alapszabály rendelkezését megsérti, és/vagy
ii. a Sportegyesület érdekeit sértő magatartást tanúsít.
Kizárásra bármely tag írásban jogosult javaslatot tenni. A kizárásról az Elnökség
határoz, a kizárásról határozó ülésre a javaslattevő tagot, és a kizárni kívánt tagot is
meg kell hívni, ez utóbbinak lehetőséget adva arra, hogy az ülésen jogi képviselővel
jelenjen meg, valamint, hogy védekezését akár szóban, akár írásban előterjessze. A
kizárást tartalmazó Elnökségi határozattal szemben a kizárt tag – a határozat
átvételétől számított 15 napon belül – a Közgyűléshez fordulhat írásbeli
fellebbezésével, amely alapján a Közgyűlés a fellebbezés beérkezésétől számított 30
napon belül összehívott ülésén jelenlévők minősített (kétharmados) többséggel
határoznak. A Közgyűlés kizárásra vonatkozó határozatával szemben az érintett tag a
mindenkor hatályos jogszabályok szerint kereshet jogorvoslatot, amelynek határidejére, módjára és a jogorvoslati fórumra a kizárást tartalmazó Közgyűlési határozat
rendelkező részében lévő jogorvoslati záradékban pontos tájékoztatást kell adni.
A kizárt tag befizetett tagdíjának visszatérítésére nem tarthat igényt.
3

A kötelezettségek felsorolása közül az „a Sportegyesület Alapszabályának, határozatainak megtartása”
szövegrész az 1. számú módosítással (2014. április 2.) törlésre került.
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d. A tagsági viszony megszűnik, ha a tag a Sportegyesület tagnyilvántartásából
tagdíjhátralék fennállása miatt törlésre kerül. A tag a Sportegyesület
tagnyilvántartásából az Elnökség által tagdíjhátralék miatt akkor törölhető, ha a
Sportegyesület Elnöksége a tagot a törlést megelőzően írásban, igazolható módon,
15 napos határidő szabása mellett – tagsági viszonya törlésre kerülésének
jogkövetkezményére való figyelmeztetéssel – felhívta a tagdíjhátralék megfizetésére,
és a fizetési póthatáridő eredménytelenül telt el. A tag tagnyilvántartásából való
törlésre a tagdíjhátralék megfizetése iránti írásbeli felszólítás kézbesítésétől – vagy
annak postai feladóvény által igazolható módon történő megkísérlésétől – számított
31. napon kerül sor. Az Elnökség tagdíj nem fizetése miatti törlést elrendelő
határozatát az érintett taggal írásban kell közölni. Az Elnökség törlésre vonatkozó
határozatával szemben – a határozat átvételétől számított 15 napon belül – az
érintett tag a Közgyűléshez fordulhat írásbeli fellebbezésével, amely alapján a
Közgyűlés a fellebbezés beérkezésétől számított 30 napon belül összehívott ülésén a
jelenlévők minősített (kétharmados) többséggel határoznak. A Közgyűlés törlésre
vonatkozó határozatával szemben az érintett tag a mindenkor hatályos jogszabályok
szerint kereshet jogorvoslatot, amelynek határidejére, módjára és a jogorvoslati
fórumra a törlésre vonatkozó Közgyűlési határozatban jogorvoslati záradékban
pontos tájékoztatást kell adni.
A törölt tag befizetett tagdíjának visszatérítésére nem tarthat igényt.
3. A tagsági jogviszony megszűnése a tagot terhelő vagyoni kötelezettségek teljesítése
alól nem mentesít.
V. fejezet
A Sportegyesület szervezete
1. A Sportegyesület szervei:
-

Közgyűlés
Elnökség.

2. A Sportegyesület vezető tisztségviselői (az Elnökség tagjai):
-

Elnök
Alelnök
Titkár.
VI. fejezet
A Közgyűlés

1. A Sportegyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amelyen
a szavazattal rendelkező rendes tagok szavazhatnak.
2. A Közgyűlés összehívása
a. A Sportegyesület Közgyűlését szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal,
május 20. napjáig kell összehívni – lehetőség szerint a Sportegyesület székhelyére.
Az összehívásra az Sportegyesület Elnöke, akadályoztatása esetén az Alelnök
jogosult.
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b. A közgyűlésre szóló meghívót a tagok részére a Közgyűlés napját megelőzően
tizenöt (15) nappal igazolható módon, írásban kell megküldeni elektronikus vagy
postai levél útján. A meghívónak tartalmaznia kell a Közgyűlés időpontját, helyét,
napirendjét és a határozatképtelenség esetén megismételt Közgyűlésre vonatkozó
rendelkezéseket. A Közgyűlés napirendjének kiegészítésére irányuló beadványokat
legalább nyolc (8) nappal a Közgyűlés előtt írásban be kell jelenteni az Elnökségnél.
c. Rendkívüli közgyűlést az Elnök, akadályoztatása esetén az Alelnök jogosult
összehívni. A tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban
kezdeményezheti az Sportegyesület Elnökénél rendkívüli közgyűlés összehívását. Az
Elnök a Közgyűlést a kezdeményezésről való tudomásszerzést követő tizenöt (15)
napon belül köteles összehívni. A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság
elrendeli. A rendkívüli közgyűlésre szóló meghívót a tagok részére a rendkívüli
közgyűlés napját megelőzően nyolc (8) nappal kell megküldeni. A meghívónak
tartalmaznia kell a rendkívüli közgyűlés időpontját, helyét, napirendjét és a
határozatképtelenség esetén megismételt Közgyűlésre vonatkozó rendelkezéseket.
A Közgyűlés hatáskörére és határozatképességére irányadó rendelkezések a
rendkívüli Közgyűlésre is irányadóak.
3. A Közgyűlés napirendjére kerülő kérdéseket az Elnökség készíti elő, és tesz javaslatot az
arra vonatkozó döntésre.
4. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a. az Alapszabály megállapítása, módosítása,
b. az Elnökség tagjainak (Elnök, Alelnök és Titkár) megválasztása és visszahívása,
valamint az Elnökség éves beszámolójának elfogadása,
c. a tagdíj mértékének megállapítása,
d. a Sportegyesület két Közgyűlés közötti időszakra terjedő főbb tevékenységének
megállapítása az Elnökség előterjesztése alapján, valamint az erről szóló beszámoló
elfogadása,
e. éves költségvetés, az egyesületi gazdálkodási tevékenység fő irányainak
meghatározása, az előző évről szóló számviteli beszámoló elfogadása, ha törvény
eltérően nem rendelkezik, valamint az esetleges alapítványrendelés elhatározása,
f. más egyesülettel való egyesülés kimondása vagy a Sportegyesület feloszlásának
kimondása,
g. döntés minden olyan ügyben, amit a jogszabály, az Alapszabály a Közgyűlés
hatáskörébe utal, vagy amelyet az Elnökség a Közgyűlés elé terjeszt,
h. döntés új tag felvételéről, a tagsági jogviszony kérdésében hozott határozat elleni
fellebbezés elbírálása,
i.

a Sportegyesület költségvetési
szabályzatának megalkotása.

és
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gazdálkodási,

szervezeti

és

működési

5. A Közgyűlés határozatképessége
a. A Közgyűlés nyilvános. A Közgyűlés levezető elnöke zárt ülést rendel el személyi
kérdés esetén, amennyiben az érintett személy vagy személyek bármelyike a
nyilvános tárgyaláshoz nem járul(nak) hozzá, továbbá a Sportegyesületet érintő
gazdasági kérdésekben, ha a jelenlévő tagok legalább fele ezt indítványozza.
b. A Közgyűlésen döntés olyan tárgyban hozható, amely a meghívóban megjelölt
napirendben szerepel.
c. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak több mint a fele jelen
van. A Közgyűlésen minden tag egy szavazattal rendelkezik. A Közgyűlésen a jogi
személyiségű vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, civil
vagy egyéb szervezetek igazolt képviselőjük útján szavaznak.
d. A határozatképtelenség miatt elnapolt Közgyűlést ugyanaznap későbbi időpontra
újra össze lehet hívni, illetve egy későbbi időpontban is megtartható abban az
esetben, ha erről az időpontról a tagokat már az eredeti Közgyűlési meghívóban
tájékoztatták. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi pontok megtartása
mellett határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül. Erre azonban az
eredeti maghívóban fel kell hívni a tagok figyelmét.
e. Az előző bekezdésben meghatározott meghívóbeli tájékoztatás elmaradása esetén a
határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlést a határozatlanképtelen
Közgyűléstől számított harminc (30) napon belül kell megtartani az Elnökség
döntésétől függően, melyről a tagokat újabb meghívó küldésével értesíteni kell a
Közgyűlést legalább tizenöt (15) nappal megelőzően.
f. A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Kivétel ez alól mindazon eset, melyet jogszabály vagy az Alapszabály másként rendel
(titkos szavazás, minősített többség).
g. A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az előzetesen megválasztott
jegyzőkönyv-hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesít. A
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Közgyűlés időpontját és helyét, a Közgyűlésen
elhangzottak lényegét, a hozott határozatokat, illetve a döntést támogatók és
ellenzők számarányát. A jegyzőkönyvet a Sportegyesület székhelyén az Elnökkel
vagy a Titkárral egyeztetett időpontban az Sportegyesület minden tagja
megtekintheti.
VII. fejezet
Az Elnökség
1. A Sportegyesület ügyintéző- és képviseleti szerve a három tagból álló Elnökség.
2. Operatív irányítás
Az Elnökség a Közgyűlés ülései között ellátja a Sportegyesület irányítását, a Közgyűlés
határozatai és az Alapszabály rendelkezései szerint. Két Közgyűlés közötti időben az
Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő Közgyűlésen az Elnökség
köteles beszámolni.
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3. Az Elnökség tagja az lehet:
a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a
bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és
b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és
c) aki
ca) magyar állampolgár, vagy
cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról
és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy
cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású,
illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
4. A Közgyűlés az Elnökség tagjait 3 (három) évi időtartamra választja titkos szavazással. Az
Elnökség tagjai újraválaszthatók.
5. Az Elnökség jogosult a Sportegyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető
jogok vállalásáról – a Közgyűlés felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett –
dönteni.
6. Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább kéthavonta tartja. Az Elnökség üléseit az
Elnök elektronikus levélben vagy faxon hívja össze. Az Elnökség ülésére minden tagot a
napirend közlésével igazolható módon, írásban kell meghívni úgy, hogy a meghívók
elküldése és az ülés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie. Bármely, az
Elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön
is meg kell hívni. Az Elnökség határozatképes, ha az Elnökségi ülésen annak legalább két
tagja jelen van.
7. Az Elnökség ülései nyilvánosak, kivéve személyi kérdés tárgyalása esetén, amikor az
adott napirendi pontot zárt ülésen kell megtárgyalni.
8. Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg, döntéseit a jelenlévők egyszerű
szótöbbségével és nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály
vagy az Alapszabály magasabb szavazati arányt vagy titkos szavazást ír elő.
9. A Titkár köteles mind a Közgyűlés, mind az Elnökség által hozott döntések
nyilvántartását naprakészen vezetni. A nyilvántartásból a döntésre jogosult szerv
döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és az ellenzők
számaránya is megállapítható, valamint a működés során keletkezett iratokra való
betekintésre bárki jogosult a tagok közül. Az iratokba történő betekintés helye a
Sportegyesület székhelye.
10. Az Elnök jogai és kötelességei:
- a Sportegyesület önálló képviselete (VIII/1. pont)
- a Közgyűlést bármikor összehívhatja,
- a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja,
- a kiadások számláit ellenőrzi,
- megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez,
- harmadik személyekkel való szerződések megkötése,
- a tagság észrevételeit figyelembe véve, a Közgyűlés határozatainak megfelelően
kell az intézkedéseket megtennie,
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-

a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelése,
illetve felhasználásának ellenőrizése,
a Sportegyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése,
szervezi a Sportegyesület céljainak megvalósítását,
az éves beszámolót a Közgyűlés elé terjeszti,
az éves költségvetést a Közgyűlés elé terjeszti.
a Sportegyesület pénzállományának kezelése,
a számlák kezelése és nyilvántartása,
a bevételi és kiadási bizonylatok kezelése,
mindennemű visszaélés gyanúja esetén az Elnökség értesítése,
a számlák hitelességének ellenőrzése.

11. Az Alelnök jogai és kötelezettségei:
-

az Elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesítheti az Elnököt,
azonban a Sportegyesületet az Elnök akadályoztatása esetén is csak a Titkárral
együttesen jogosult képviselni (VIII/2. pont),
az Elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes
hatáskörű helyettesítéshez a Közgyűlés hozzájárulása is szükséges.

12. A Titkár feladata és hatáskörei:
-

a Sportegyesületet az Elnök akadályoztatása esetén az Alelnökkel együttesen
képviseli (VIII/2. pont),
a Sportegyesület működése során hozott határozatokról nyilvántartást vezet,
az iratokba való betekintést lehetővé teszi.
a Sportegyesület iratait kezeli,
ellenőrzi a határozatok nyilvántartásának helyességét és pontosságát,
a tagdíjakat beszedi.

13. Az Elnökség tagjai nem lehetnek egymásnak a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott
közeli hozzátartozói.
14. Az Elnökség tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik, tiszteletdíjra nem, de
költségtérítésre a Közgyűlés határozata alapján jogosultak lehetnek.
VIII. fejezet
A Sportegyesület képviselete
1. A Sportegyesület képviseletére az Elnök jogosult. Az Elnök képviseleti joga önálló. Az
Elnök bankszámla feletti rendelkezési joga önálló.
2. A Sportegyesület képviseletére az Alelnök és a Titkár – kizárólag az Elnök
akadályoztatása esetén – együttesen jogosult a VII/12. pontban foglaltak szerint, jelen
pontban megnevezett tisztségviselők bankszámla feletti rendelkezési joga együttes.
IX. fejezet
A Sportegyesület gazdálkodása
1. A Sportegyesület vagyoni eszközei
A Sportegyesület bevételei elsősorban:
- tagdíjak,
- a pártoló tagok anyagi támogatásai,
- pénzbeli és természetbeni adományok,
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- pályázatok révén nyert támogatás,
- a Sportegyesület saját tevékenységéből adódó bevételek,
- a Sportegyesület rendezvényeinek bevételei.
A Sportegyesület rendes tagjai évenként tagdíjat fizetnek, melynek mértékét a
Közgyűlés állapítja meg. A tagdíjat a Sportegyesület megalakulását követő harminc
(30) napon belül a Sportegyesület készpénzben az Elnök vagy a Titkár részére, vagy a
Sportegyesület bankszámlájára történő átutalással, a továbbiakban belépő tagoknál a
Sportegyesületbe történő felvételről való értesítés kézhezvételét követő harminc (30)
napon belül a Sportegyesület bankszámlájára történő átutalással kell megfizetni. A
további tagdíjak megfizetésére minden év január 31-ig kerül sor a Sportegyesület
bankszámlájára történő átutalással vagy a házipénztárba való befizetéssel.
2. A Sportegyesület pénzeszközeinek felhasználása
A Sportegyesület pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít. A
következő évre szóló költségvetést és az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót az
Elnök terjeszti a Közgyűlés elé jóváhagyás végett.
A Sportegyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.
3. A Sportegyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a Sportegyesület vagyoni
értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése – e rendelkezés alkalmazásában – a
Sportegyesület alaptevékenységének minősül (Sport tv. 17. § (1) b)).
X.
A Sportegyesület megszűnése
1. A Sportegyesület megszűnése
a) A Sportegyesület megszűnik, ha:
(i) a Közgyűlés a jelenlevők (minősített) kétharmados szótöbbségével az
Sportegyesület más egyesülettel való egyesüléséről (összeolvadásról,
beolvadásról) dönt;
(ii) a Közgyűlés a jelenlevők (minősített) kétharmados szótöbbségével határoz az
Sportegyesület feloszlásáról,
(iii) a bíróság feloszlatja,
(iv) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy
megállapítja megszűnését,
(v) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti
és a Sportegyesületet a nyilvántartásból jogerősen törlik.
A Sportegyesületnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a
MOB igazolja, hogy a Sportegyesület az állami sportcélú támogatás felhasználásával a
Sporttv.-ben, valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban
foglaltaknak megfelelően elszámolt, vagy azt, hogy a Sportegyesület állami sportcélú
támogatásban nem részesült (Sporttv. 17. § (7) bekezdés).
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2. A Sportegyesület megszűnése esetén a vagyonáról, annak sorsáról a Közgyűlés dönt. A
Sportegyesület bírósági feloszlatása esetén vagy amennyiben a Közgyűlés a vagyonról
nem rendelkezett, a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami tulajdonba
kerül, és azt a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium
költségvetésében az utánpótlás-nevelés támogatására kell fordítani (Sporttv. 17. § (6)
bekezdés).
XI.
A Sportegyesület felügyelete
1. A Sportegyesület működése felett a törvényességi ellenőrzést – a Civil tv. 11. § (1)
bekezdése alapján – az ügyészség gyakorolja.
XII.
Záró rendelkezések
1. A Sportegyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független,
azoktól támogatást nem fogad el és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem
támogat, továbbá országgyűlési képviselő-jelöltet nem állított és nem támogatott a
választásokon és a továbbiakban sem fog.
2. A Sportegyesület a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.
3. Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Civil tv. és a Sport tv.
rendelkezései az irányadóak.
4. Jelen – a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – Alapszabályt a Sportegyesület
Közgyűlése 2014. április 2. napján fogadta el.
Ezennel igazolom, hogy a jelen alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az
alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának.
Kelt: Budapest, 2014. április 2.

…………………………………
Elnök
CserKészen a Sportra Sportegyesület
Előttünk mint tanúk előtt:
Név:
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Lakcím:
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Szig.szám:
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