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PREAMBULUM 

 
A Szentendre Városi Közhasznú Sportegyesület (továbbiakban: Sportegyesület) az 
egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. 
törvény alapján önkéntesen, az Alapító tagok által 2007. …………………… napján 
megtartott alakuló ülésen létrehozott, önkormányzattal, jogi személyiséggel 
rendelkező közhasznú szervezet, amely az alapszabályában meghatározott célra, 
határozatlan időre alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik és a jelen 
alapszabályban meghatározott céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét. 
  
 
 

I. A SPORTEGYESÜLET NEVE 

 

1. Az Sportegyesület neve: Szentendre Városi Közhasznú Sportegyesület  

 

2. Az Sportegyesület rövidített neve: Szentendre VSE 

 
II. A SPORTEGYESÜLET SZÉKHELYE 

 

3. Az Sportegyesület székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 1-3. 

 
III. A SPORTEGYESÜLET CÉLJA, FELADATAI 

 

4. A Sportegyesület célja:  

Szervezi a lakosság testnevelési és sporttevékenységét a verseny- és a szabadidősport 
tevékenységet. Alaptevékenységeként sporttevékenységet szervez, valamint 
megteremti a sporttevékenység feltételeit. 

Gondoskodik a szakosztályok, sportcsoportok versenyzési feltételeinek 
biztosításáról. 

Szervezi minden korosztály sporttevékenységét, együttműködik térségünk iskoláival 
az utánpótlás-nevelésben. 

A sportegyesület célja a fentiekre tekintettel az alábbi feladatok minél 
eredményesebb előmozdítása. 
 
Az sportegyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. (a 
továbbiakban: Kszt.) 26. § c) pont alábbi alpontjaiban megnevezett tevékenységeket 
folytatja: 

 
1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs 

tevékenység, 
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2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 
3. tudományos tevékenység, kutatás, 
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
5. kulturális tevékenység, 
6. természetvédelem, állatvédelem, 
7. környezetvédelem, 
8. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 
9. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 
10. emberi és állampolgári jogok védelme, 
11. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli 

magyarsággal kapcsolatos tevékenység, 
12. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás 

alapján folytatott sporttevékenység kivételével, 
13. rehabilitációs foglalkoztatás, 
14. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának 

elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó 
szolgáltatások, 

15. euroatlanti integráció elősegítése, 
16. ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység, 

 

 A sportegyesület 

 - a céljainak és feladatainak megvalósítása érdekében együttműködik az országos, 
megyei, városi önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervezetekkel, 

- vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak érdekében, azokat nem 
veszélyeztetve végez, 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. 
 

- gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban 
meghatározott tevékenységre fordítja, 

- közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, 

- a hatályos jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi 
tevékenységet folytathat, 

- szolgáltatásait tagjain kívül bárki jogosult igénybe venni, illetőleg az általa 
szervezett rendezvényeken jogosult részt venni, 
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- a magyar sport hagyományos szervezeti alapegysége, a szabadidősport, a 
versenysport, a tehetséggondozás és az utánpótlás-nevelés műhelye. Sportegyesület 
közvetlenül is részesíthető állami (önkormányzati) támogatásban. 
 

IV. A Sportegyesület státusa 

 
5.1 A Sportegyesület jogi személy, közhasznú társadalmi szervezet. 
 
5.2 A Sportegyesület a tagjain kívül más személyek és szervezetek részére is végez 
közhasznú tevékenységet. A Sportegyesület valamennyi szolgáltatásának az igénybe 
vételére jogosultak a Sportegyesület tagjaival egyező módon azok a polgárok, akik a 
Sportegyesület céljai iránt érdeklődnek és azt elfogadják. 
 
5.3 A Sportegyesület a közhasznú szolgáltatásait, azok igénybevételének módját 
illetve a közhasznú működésről szóló tájékoztatást Szentendre Város Önkormányzat 
honlapján (www.szentendre.hu) és a „Szentendre és Vidéke” című időszaki lapban hozza 
nyilvánosságra. 
 
5.4 A Sportegyesület vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak 
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat. A Sportegyesület a 
gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, kizárólag az Alapszabályában 
meghatározott tevékenységekre fordíthatja. 
 
5.5 A Sportegyesület feladatainak a teljesítése során és érdekében együttműködik a 
Sportegyesület tevékenységi körét érintő állami és társadalmi szervezetekkel 
valamint más sportegyesületekkel. 
 

6. A Sportegyesület függetlensége 

 
A Sportegyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, 
politikai szervezeteket, pártokat nem támogat és tőlük támogatást nem fogad el. 

http://www.szentendre.hu/
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V.  A  TAGSÁGI VISZONY  

 

7. A Sportegyesület tagjai 

 
7.1. Alapító tagok:  
 

 
Név 

Lakóhely/székhely, szül hely, idő, személyi ig. 
szám, édesanyja neve, adóazonosító jel 

Szentendre Város Önkormányzata 2000 Szentendre, Városház tér 1-3. adószám: 
15395364-2-13 

Bornemisza Miklós  

Czagány Csaba  

Dárdai Pál  

dr. Bankó Tibor    

dr. Páncsics Miklós  

Eőry Botond  

Hajdu Gábor  

Hajdú János  

Kiss Károly  

Krasznai János  

Kun Csaba  

Margaritovics Kornél  

Marton Imre  

Mészáros János  

Molnár Csaba  

Petrov Miklós  

Simon Péter  

Skrobár Róbert  

Sólyom András  

Szabó Imre  

Szabó Máté  

Tatai Tibor   

Tolonics Gyula  

Trenka István  

 
Az Alapító tagokat a rendes tagok jogállása illeti meg. 
  
7.2. A sportegyesület tagja lehet bármely magyar állampolgár, letelepedési, 
bevándorlási, vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, 
gazdálkodó szervezet, költségvetési, társadalmi szervezet, aki írásban elfogadja a 
sportegyesület Alapszabályát. 
 
7.2 A tagok felvétele az önkéntes írásbeli belépési kérelem alapján, a tag felvételi 
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kérelmében megjelölt szakosztály vezetőjének írásbeli ajánlásával és az Elnök 
határozatával történik. A belépőnek nyilatkozni a kell, hogy az Sportegyesület 
Alapszabályát magára nézve kötelezőnek ismeri el. 
 
7.3 A tagok jogállása: Rendes tag, Pártoló tag. 
 

8. Rendes tag 

 
8.1 Rendes tag lehet minden magyar állampolgár, jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely (aki) kötelezi magát arra, hogy a 
tevékenységét a Sportsportegyesület Alapszabályában foglalt elvek szerint folytatja, 
továbbá akit a Sportsportegyesület a tagok sorába felvett. 
 
8.2 A Rendes tag jogai: 
 

 tanácskozási joggal részt vehet a Sportsportegyesület közgyűlésén, 

 szavazati joggal részt vehet a tagot nyilvántartó Szakosztály ülésein,  

 az Sportegyesület tisztségeire választható, 

 az Sportegyesület bármely tisztségviselőjétől akár írásban, akár szóban 
információt kérhet az Sportegyesület bármely területén folyó munkáról és 
eseményről, továbbá azon szervezeteknek a munkájáról, határozatairól és 
állásfoglalásairól, mely az Sportegyesület tagja, 

 részt vehet az Sportegyesület által tartott rendezvényeken, ezeken előadást 
tarthat vagy egyéb szellemi alkotását bemutathatja, véleményét elmondhatja, 

 az Sportegyesület testületeinek és tisztségviselőinek döntései, határozatai, 
állásfoglalásai ellen felszólalhat, a törvénysértő határozatot a tudomására 
jutásától számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja, 

 A sportsportegyesület szabályzatai által meghatározott feltételek szerint részt 
vehet a szakosztályok, sportcsoportok munkájában, edzéseken, versenyeken, 

 Meghatározott feltételekkel használhatja a sportegyesület által biztosított 
sportlétesítményeket, a sportszereket és sportfelszereléseket, 

 Igényelheti a sportsportegyesület  szakembereinek segítségét,  

 Részesülhet a sportsportegyesület által nyújtott kedvezményekben.  
 
 
 
8.3 A Rendes tag kötelezettségei: 
 

 az Sportegyesület Alapszabályát és szerveinek határozatát köteles betartani, 

 az Sportegyesületben vállalt tisztségét legjobb képessége szerint köteles 
ellátni, 

 az Sportegyesület céljainak megvalósításában a legjobb tudása szerint köteles 
közreműködni, 

 az Sportegyesület vagyonát köteles megóvni, 

 a Közgyűlés által megállapított tagdíjat köteles megfizetni. 



 8 

 köteles sportszerű magatartást tanúsítani,  

 köteles a választott szakosztály munkájában aktívan részt venni,  

 amennyiben versenyszerűen sportol, köteles a hazai és nemzetközi 
versenyekre lelkiismeretesen felkészülni és a legjobb tudása szerint szerepelni,  

 köteles a sportegyesület jó hírnevét megőrizni. 
 
 
8.4 A Rendes tagsági viszony megszűnik: 
 
- a tag kilépésével, 
- a tag fegyelmi határozattal történő kizárásával, 
- a tag jogutód nélküli megszűnésével, ill. természetes személy esetén halálával, 
- a sportegyesület megszűnésével, 
 
A kilépés kizárólag a sportegyesület elnökéhez intézett írásbeli bejelentéssel válik 
hatályossá. A tag jogutódlással történő megszűnése esetén a jogutód az 
Sportegyesület tagja marad, amennyiben megfelel az Alapszabály rendelkezéseinek. 
 
A tagsági jogviszony megszűnése esetén az Elnök köteles a tagot a nyilvántartásból 
törölni. A tagsági jogviszony megszűnéséről az Elnök a Közgyűlést tájékoztatja. A 
tagság megszűnésének időpontja, kilépésnél az írásbeli bejelentés, fegyelmi 
határozattal kizárásnál a jogerős határozat keltének napja, halál esetén a tag 
halálának a napja. 
 
8.5 Ki kell zárni a Rendes tagok sorából azt, aki: 
 
- tagdíj fizetési kötelezettségének legalább fél éven keresztül, felszólítás ellenére nem 
tett eleget; 
- az Alapszabály vagy a sportegyesület egyéb szabályzatainak, illetőleg a Közgyűlés, 
Szakosztály határozatainak a rendelkezéseit súlyosan vagy ismételten megszegi; 
- tevékenységével a sportegyesület céljainak elérését, feladatainak teljesítését 
súlyosan veszélyezteti. 
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9. Pártoló tag 

 
Pártoló tag lehet olyan nagykorú magyar vagy külföldi állampolgárságú természetes 
személy, továbbá olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki (amely) a sportegyesület működéséhez szükséges anyagi, szakmai, 
erkölcsi vagy egyéb támogatást nyújt és nem kíván a sportegyesület rendes tagja 
lenni. 
 
A Pártoló tagságot az elnök javaslatára a Közgyűlés hagyja jóvá. A természetes 
személy pártoló tagok jogaikat személyesen, a jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet pártoló tagok jogaikat képviselői útján gyakorolhatják. 
 
10.1 Pártoló tag jogai 
 
- tanácskozási és indítványozási joggal a sportegyesület közgyűlésén és bármely 
szakosztályának ülésén részt vehet, 
- meghatározhatja, hogy az általa nyújtott egyszeri vagy rendszeres támogatást a 
sportegyesület milyen célokra használhatja fel, 
- A sportegyesület elnöke és az adott szakosztály vezetője útján folyamatos 
tájékoztatást kap a sportegyesület azon területen folyó munkájáról és 
tevékenységéről, melynek elősegítéséhez a támogatást nyújtja. 
 
10.2 Pártoló tag köteles az önként vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesíteni. 
 
10.3 A Pártoló tag tagsági viszonya megszűnik: 
 
- a tagságról történő lemondással, 
- kizárással, 
- a természetes személy tag halálával, illetve a jogi személy vagy jogi személyiség 
nélküli szervezet megszűnésével, 
- a sportegyesület megszűnésével. 
 
 
10.4 A lemondás a sportegyesület elnökéhez intézett írásbeli bejelentéssel válik 
hatályossá a lemondó nyilatkozat kézhezvételével egyidejűleg. A tagsági jogviszony 
megszűnése esetén az Elnök köteles a tagot a nyilvántartásból törölni, a tagsági 
jogviszony megszűnéséről az elnök a Közgyűlést tájékoztatja. 
 
10.5 Ki kell zárni a Pártoló tagok sorából azt a személyt, aki 
 
- a sportegyesülettel szemben fennálló kötelezettségeinek önhibájából nem tesz 
eleget; 
- a pártoló tagságra bármely okból érdemtelenné vált; 
- tevékenységével a sportegyesület céljainak elérését, feladatainak teljesítését 
súlyosan veszélyezteti; 



 10 

- akit bűncselekmény elkövetéséért jogerősen - letöltendő - szabadságvesztés 
büntetésre elítéltek. 
 

VI. A SPORTEGYESÜLET SZERVEZETE 

 

11. A sportegyesület szervei: 
 
- a Közgyűlés, 
- Szakosztályok,  
- az Elnökség,  
- az Ellenőrző Bizottság,  
- a Fegyelmi Bizottság. 
 
A sportegyesület szerveinek ülései nyilvánosak. A sportegyesület szervei az általuk 
hozott határozat(ok)ról kötelesek a határozatukkal érintett személy(eke)t - írásban, 
postai úton, ajánlott levélben - a határozat meghozatalától számított három napon 
belül értesíteni. 
 
12. A vezető tisztségviselők kizárólag olyan magyar állampolgárok lehetnek, akik a 
közügyek gyakorlásától nincsenek eltiltva. 
 
12.1 A vezető szerv 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 sportegyesület cél szerinti juttatásai keretében a 
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a 
sportegyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak 
megfelelő cél szerinti juttatás. 
 
12.2 Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, illetve a sportegyesület 
könyvvizsgálója az a személy, aki 
a, a sportegyesület Elnöke, 
b, a sportegyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 
jogszabály másképp nem rendelkezik, 
c, a sportegyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a sportegyesület által 
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti 
juttatás, 
d, az a,-c, pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
 
12.3 A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú 
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél 
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töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető 
tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem 
egyenlítette ki. 
 
12.4 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. 
 

13. Közgyűlés: 

 
13.1 A sportegyesület legfelsőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés tagjai: az Alapító 
tagok, a Sportegyesület Szakosztályainak vezetői (mint a szakosztályok által delegált 
személyek) és Szentendre Város Önkormányzata, mint Alapító tag által delegált 3 fő. 
A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti.   
 
13.2 A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
 
- az Alapszabály megállapítása, módosítása, 
- az Elnök, az Ellenőrző Bizottság, a Fegyelmi Bizottság tagjainak és a Titkár 
megválasztása, felmentése és visszahívása, 
- az éves költségvetés, éves pénzügyi terv elfogadása, módosítása,  
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti éves beszámoló elfogadása, 
- a közhasznúsági jelentés elfogadása, 
- a Pártoló tag felvételi kérelem elbírálása, 
- fegyelmi ügyben másodfokú döntés, 
- az éves tagdíj megállapítása, 

- a sportegyesületnek más sportegyesületbe belépése vagy onnan kilépése, más 
sportegyesülettel való egyesülése, a sportegyesület feloszlásának kimondása, 
- irányítja a sportsportegyesület gazdálkodását, 
- a sportegyesület SZMSZ-nek, valamint egyéb szabályzatainak elfogadása, 
módosítása, 
- mindazon ügyek, amelyet jogszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, 
illetve azon ügyek melyet jelen Alapszabály nem utal más szerv hatáskörébe. 
 
A közgyűlés évente egyszer megtárgyalja a sportegyesület 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. 
 

 
13.3 A Közgyűlés összehívása 
 
A sportegyesület évente legalább négy Közgyűlést (rendes közgyűlés) tart. A 
Közgyűlést az Elnök hívja össze. 
 
A Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha az a sportegyesület érdekében egyébként 
szükséges. Haladéktalanul össze kell hívni a Közgyűlést a közgyűlési tagok legalább 
10 %ának - okot és célt megjelölő - írásban előterjesztett indítványára, az Elnök 
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kezdeményezésére, az Ellenőrző Bizottság javaslatára. 
 
A Közgyűlésre a tagokat a napirend közlésével írásban kell meghívni. A meghívók 
elküldése és a Közgyűlés napja között legalább tizenöt napi időköznek kell lennie. 
Bármelyik közgyűlési tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés 
megtárgyalását kérni, ha javaslatát a Közgyűlés előtt legalább három nappal 
ismerteti a tagokkal. Ha a Közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, határozatot 
csak akkor hozhat, ha valamennyi közgyűlési tag jelen van és a Közgyűlés 
megtartása ellen a közgyűlési tagok egyike sem tiltakozik. 
 
13.4 A Közgyűlés határozatképessége 
 
A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező közgyűlési 
tagoknak legalább a fele + 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetére a megismételt 
Közgyűlés időpontját és napirendjét az eredeti közgyűlési meghívóban ismertetni 
kell, azzal a tájékoztatással, hogy a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden 
szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 
 
13.5 Határozathozatal 
 
A Közgyűlést az Elnök vezeti. A Közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van, 
szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. A határozat meghozatalánál 
nem szavazhat az a tag, akit a határozat kötelezettség, vagy felelősség alól mentesít, 
illetve bármilyen más előnyben részesít, illetve megkötendő jogügyletben érdekelt. 
 
A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Az 
Alapszabály módosításához, valamint a sportegyesületnek más sportegyesületbe 
belépéséről, vagy onnan kilépéséről, más sportegyesülettel való egyesüléséről, a 
sportegyesület feloszlásáról döntéshez a jelenlévők legalább 2/3-ának a döntése 
szükséges. A szavazás nyílt, de a jelenlévő közgyűlési tagok 10 %-ának kérésére 
elrendelhető a titkos szavazás. A Közgyűlés a tisztségviselők megválasztásáról titkos 
szavazással dönt. 
 
13.6 Határozatok nyilvántartása 
 
A Közgyűlésről a Titkár jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza a 
Közgyűlés helyét és idejét, a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, 
nyilatkozatokat és a határozatokat az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok 
számát, illetve a szavazástól tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket (ha 
lehetséges, a személyüket). A jegyzőkönyvet az Elnök és két – a Közgyűlésen 
jelenlévő, hitelesítőnek megválasztott – tag írja alá. 
 
A Titkár a Közgyűlés által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet 
(határozatok könyve). A nyilvántartás tartalmazza a döntés tartalmát, időpontját, 
hatályát, a döntést támogatók, illetve ellenzők számát (ha lehetséges, személyét). 
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13.7 Határozatok nyilvánossága 
 
A Közgyűlés határozatai, a sportegyesületnek nyújtott támogatásokat tartalmazó 
nyilvántartás nyilvános. A Közgyűlés határozatait a költségvetését, az éves pénzügyi 
tervét, az éves beszámolót, a közhasznúsági jelentést az elfogadástól számított 30 
napig kötelezően kifüggeszti Szentendre Város Önkormányzat hirdetőtáblájára, 
valamint a www.szentendre.hu internetes honlapon is közzéteszi. A Közgyűlés az általa 
hozott határozatról köteles a határozatával érintett személyeket - írásban, postai 
úton, ajánlott levélben - a határozathozataltól számított 3 napon belül értesíteni. 
 
A Közgyűlés jegyzőkönyveibe, a határozatok könyvébe, az éves beszámolójába, 
nyilvántartásokba és a közhasznúsági jelentésbe - előzetes írásbeli kérelem alapján - 
az Elnöknél bárki, bármikor betekinthet és abból saját költségére másolatot készíthet. 
 

14. Szakosztályok: 

 
A Szentendre VSE szakosztályai (az alapszabály elfogadásakor) 
  

- 
- 
- 
- 

 
 
14.1. A szakosztályok minimális taglétszáma: 10 fő. Új szakosztályt alapítani legalább 
10 sportegyesületi tagsági joggal rendelkező személy, önálló szakosztály alapítására 
irányuló szándéka alapján lehet. Új szakosztály alapítását annak megalakulásától 
számított 15 napon belül írásban be kell jelenteni a sportegyesület Elnökének. 
Sportáganként 1 szakosztály alapítható.  

  
  
14.2. A szakosztályok működése  
  
A sportegyesületben sportáganként szakosztályok működnek. A szakosztályok 
munkáját a szakosztály vezetője irányítja. A szakosztályok vezetőit (és helyettesét) az 
adott szakosztály sportegyesületi tagsági joggal rendelkező tagjai 5 évre választják. A 
szakosztályt annak vezetője képviseli a Közgyűlés (mint az egyesület legfőbb szerve) 
munkájában.  

  
14.3. A szakosztályok, szakosztály vezetőjének feladata 

  
A szakosztályok feladata az oktatás-nevelés, versenyek, mérkőzések rendezése, 
illetve versenyeken, mérkőzéseken való részvétel szervezése, a szakosztály 
hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása. Tevékenységüket a sportegyesület 
Szervezeti és Működési Szabályzata szerint végzik a Szakosztály által elfogadott éves 
munka- és költségterv alapján. A szakosztályok felelősek a rendelkezésre álló 

http://www.szentendre.hu/
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erőforrások sportszakmai célokra történő, előírások szerinti felhasználásáért, a 
sportegyesületi szabályzatok betartásáért, éves tevékenységükről írásban számolnak 
be a Közgyűlésnek.  
 

15. Ellenőrző Bizottság: 

 
15.1 A Közgyűlés a saját tagjai közül határozott időtartamra - 5 évre - megválasztja az 
Ellenőrző Bizottság elnökét és két tagját. 
 
15.2 A Bizottság szükség szerint, de évente legalább négyszer tart ülést. Az évi 
rendes Közgyűlések előtt, a sportegyesület éves beszámolóját, éves pénzügyi tervét 
és a közhasznúsági jelentésről szóló tervezetet meg kell vitatni és az írásbeli 
véleményt az Elnökhöz el kell juttatni. A Bizottság ülését annak elnöke, napirendet 
tartalmazó írásbeli meghívóval hívja össze. A bizottsági ülés határozatképes, ha azon 
legalább két bizottsági tag jelen van. A Bizottság határozatait nyílt szavazással, 
egyszerű szótöbbséggel hozza. A Bizottság határozatait írásban kell rögzíteni. 
 
15.3 A Bizottság ellenőrzi a sportegyesület működését és gazdálkodását. Ennek során 
a vezető tisztségviselőktől jelentést a sportegyesület esetleges munkavállalóitól pedig 
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a sportegyesület könyveibe és 
irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 
 
A Bizottság tagja a sportegyesület vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt 
vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy az Alapszabály így rendelkezik. 
 
15.4 A Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak 
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 
 

a) a sportegyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy a 
sportegyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, 
amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve 
enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; 

b) a vezető tisztségviselők (Elnök, Ellenőrző Bizottság, Fegyelmi Bizottság tagjai) 
felelősségét megalapozó tény merült fel. 

 
Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Bizottság indítványára – annak 
megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő 
eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a Bizottság is jogosult. Ha 
az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedéseket nem teszi meg, a Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 
törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 
 
15.5 A Bizottság az általa hozott határozatról köteles a határozatával érintett 
személyeket - írásban, postai úton, ajánlott levélben - a határozat hozataltól számított 
3 napon belül értesíteni. 
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16. Fegyelmi Bizottság 

 
16.1 Fegyelmi vétséget követ el az a tag, aki az Alapszabály rendelkezéseit vétkesen 
megszegi, önként vállalt vagy tisztségéből folyó sportegyesületi kötelezettségeit nem 
teljesíti, vagy a sportegyesületi tagsághoz méltatlan magatartást tanúsít. 
 
16.2 A Közgyűlés a saját tagjai közül határozott időtartamra - 5 évre - megválasztja a 
Fegyelmi Bizottság elnökét és két tagját. 
 
16.3 A Fegyelmi Bizottság feladata 
 
- a fegyelmi ügyek vizsgálata és határozathozatal (első fokon). 
 
16.4 A fegyelmi eljárást - titkos szavazással - az Elnökség rendeli el, lefolytatására a 
Fegyelmi Bizottság köteles. A Bizottság ülését annak elnöke, napirendet tartalmazó 
írásbeli meghívóval hívja össze. A bizottsági ülés határozatképes, ha azon legalább 
két bizottsági tag jelen van. A Bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű 
szótöbbséggel hozza. A Bizottság határozatait írásban kell rögzíteni. 
 
Fegyelmi büntetések: 
- írásbeli figyelmeztetés, 
- sportegyesületi tisztségből visszahívás,  
- kizárás a sportegyesületből. 
 
16.5 A Bizottság az általa hozott határozatról köteles a határozatával érintett 
személyeket - írásban, postai úton, ajánlott levélben - a határozat hozataltól számított 
3 napon belül értesíteni. 
 
16.6 A fegyelmi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül a 
Közgyűlésnek címezve, a Fegyelmi Bizottsághoz benyújtott kérelemmel lehet 
fellebbezni. A Közgyűlés a következő ülésén határoz a fegyelmi határozat 
kérdésében. 
 
17. A sportegyesület feladatai hatékonyabb ellátása érdekében létrehozhat további 
ad-hoc bizottságokat, munkacsoportokat. 
 

VII. A SPORTEGYESÜLET KÉPVISELETE 

 
18. A sportegyesület ügyeinek az intézését és a sportegyesület képviseletét a 
Közgyűlés által- határozott időre - 5 évre választott Elnök látja el. Az Elnök eseti 
jelleggel, írásban bármely Közgyűlési tagot megbízhat a sportegyesület 
képviseletével, az Elnök helyettesítésével. 
 

19. Az Elnök és feladatai: 
 
- a sportegyesület szakmai, operatív irányítása, a hatályos jogszabályok, az 
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Alapszabály és a Közgyűlés határozatai által megszabott keretek között, 
- a sportegyesület képviselete, 
- munkáltatói joggyakorlás a sportegyesület munkavállalói felett, 
- döntés minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés, a Szakosztályok, 
vagy a Bizottságok hatáskörébe. 
 
20. A sportegyesületet az Elnök képviseli, akként, hogy a sportegyesület kézzel vagy 
géppel írt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá önállóan írja a lajstromba bejegyzett 
nevét. A sportegyesület bankszámlája felett az Elnök bármely közgyűlési taggal, 
vagy a Titkárral együttesen jogosult rendelkezni. 
 
 

VIII. A SPORTEGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 

 
21. A sportegyesület a hatályos jogszabályoknak megfelelően jóváhagyott 
költségvetési keretei között önállóan gazdálkodik. 
 
22. A sportegyesület tagdíjakból, támogatásból, adományokból a pályázatok útján 
szerzett bevételekből, valamint a gazdálkodó tevékenység jövedelméből tartja fenn 
magát. 
 
23. A választott vezető tisztségviselők feladatukat ingyenesen végzik. 
 
24. A sportegyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj 
megfizetésén túl- az Sportegyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 
 

IX. TITKÁR 

 
25. Az Sportegyesület adminisztrációs teendőinek ellátására Titkár működik, akinek 
feladata különösen:  

- a Közgyűlések, a Bizottsági ülések, Szakosztály ülések előkészítése, 
összehívása, azokról jegyzőkönyv készítése (A jegyzőkönyv tartalmazza a 
Közgyűlés, Bizottsági, vagy Szakosztály ülés helyét és idejét, az ülésen 
lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat, az azokra 
leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól 
tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket, ha lehetséges a 
személyüket.) 

- a Sportegyesület éves beszámolójának, éves pénzügyi tervének, 
vagyonmérlegének, vagyonkimutatásának és közhasznúsági jelentésének 
előkészítése és a Közgyűlés (Bizottság) elé terjesztése, és eljuttatása az illetékes 
szerveknek, 

- a Közgyűlés, a Bizottságok határozatainak és az Elnök intézkedéseinek 
előkészítése és végrehajtása, a végrehajtásról beszámoló készítése  

- Közgyűlési, Elnökségi, Bizottsági, Szakosztály határozatok nyilvántartása (A 
nyilvántartás tartalmazza a döntés tartalmát, időpontját, hatályát, a döntést 
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támogatók illetve ellenzők számát, ha lehetséges a személyét). 

- a tagok kérésére tájékoztatás a sportegyesület ügyeiről,  

- az iratbetekintési jog biztosítása – az Elnök által megszabott rendben-, 

- a sportegyesület adatainak és azok esetleges változásainak bejelentése az 
adóhatóságnak és egyéb szerveknek 

- a sportegyesület iratainak őrzése 

- pénztárosi teendők ellátása 

- egyéb adminisztrációs teendők ellátása  
 

X. A SPORTSPORTEGYESÜLET ANYAGI FORRÁSAI ÉS GAZDÁLKODÁSA 

   
26.1. A sportsportegyesület cél szerinti bevételek különösen: 

 tagsági díj,  

 magánszemélyek anyagi támogatásai 

 jogi személyek támogatásai  

 szponzori díjak, 

 rendezvények bevételei 

 tanfolyamok bevételei, 

 reklámtevékenység, 

 bérleti, kölcsönzési díjak, 

 tárgyi  eszközök, készletek értékesítése,. 

 kamatbevétel, 

 árfolyamnyereség, 

 támogatások. 
  

26.2. A sportsportegyesület vállalkozás szerinti bevételei 
  
A sportegyesület eseti jelleggel vállalkozás keretében történő bevételre is szert tehet a 
Sport Törvényben leírtak és a vonatkozó egyéb jogszabályok (SZJA tv. Számviteli tv. 
stb.) figyelembe vételével. 

  
26.3. A sportsportegyesület, szakosztályok gazdálkodása 
  
A sportegyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. A pénzeszközök az SZMSZ-
ben rögzített pénzfelosztási rendszer alapján a szakosztályok részére kiosztásra 
kerülnek.  
  
26.4. Anyagi felelősség vállalás 
  
A sportegyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak a tagdíjakat, a 
kölcsönzési díjakat, valamint a rendezvényeken való részvétel költségeit kötelesek a 
sportegyesületnek megfizetni; a sportegyesület tartozásaiért a tagok saját 
vagyonukkal nem felelnek.    
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26.5. Sportegyesületi szabályzatok 

  
A sportegyesület működését és feladatait érintő, az alapszabályban részletesen nem 
szabályozott alapvető kérdéseket Szervezeti és Működési Szabályzatban (SZMSZ) 
kell meghatározni. A szervezeti és működési szabályzat nem állhat ellentétben a 
sportegyesület alapszabályával.  
  
 

XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
27. A sportegyesület a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. 
 
28. A jelen Alapszabály által nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról 
szóló 1989. évi II. tv., a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv., valamint a 
társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok és a sportról szóló 2004. 
évi I. évi törvény rendelkezései irányadók. 
 
29. A jelen Alapszabályt az Sportegyesület közgyűlése egyhangú szavazattal fogadta 
el. 
 
Szentendre, 2007. ……………………………… 
 
 
 

Elnök 
 

 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
1. 
 
2. 
 
 

 


