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A VÉRTES METEOR TERMÉSZETBARÁT 
SPORT EGYESÜLET SZÉKESFEHÉRVÁR 

2019. március 22-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
 

Alapszabálya 

 

 

I. 
 

Általános rendelkezések 
 

 

1./ A sportegyesület neve:           Vértes Meteor Természetbarát Sport Egyesület 
 

     Rövid neve:                            Vértes Meteor TSE 
 

     Székhelye:                              8000 Székesfehérvár, Lehel utca 10. 

 

     Címe:                                      8000 Székesfehérvár, Lehel utca 10. 
 

     Színe:                                     piros-fehér 
 

     Zászlaja:                                 piros-fehér (balról jobbra) mezőben az egyesület jelvénye 
 

Jelvénye:  
 

 

     Az egyesület pecsétje:            
 

                                                         a sportegyesület nevét és székhelyét tartalmazó bélyegző 
 

     Alapításának éve:                                          1955. 
 

     Az egyesület honlapjának címe: vertesmeteor.hu 

 

2./ A sportegyesület működési területe:             Fejér megye 
 

3./ A sportegyesület törvényességi ellenőrzését ellátó szerv: Fejér Megyei Főügyészség 
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II. 
 

A sportegyesület célja, tevékenysége, közhasznú jogállása  
 

4./  A sportegyesület célja és küldetése sport tevékenység, rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, 

felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a 

közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesület fő tevékenysége a természetjárás, ezt a nevében 

szereplő „Természetbarát” szó is jelzi. 
 

Az egyesület főbb céljai, tevékenységei:  

 felkeltse a természetjárás iránti érdeklődést és népszerűsítse a természetjárást, 

mint az egészség megőrzésének módját, 
 a természetjárásban részt venni szándékozóknak-szervezett keretek között 

biztosítsa a szabadidő hasznos eltöltését, 
 ösztönözze a természetbarátokat arra, hogy a természetjárás gyakorlása által 

rendszeres, sportjellegű fizikai terheléssel eddzék testüket és az egészséges élet-

módot követve éljenek, 
 széles körű és változatos lehetőségeket biztosítson a természetbarátok számára a 

haza és más országok, népek megismerésére, a természetjárás sajátos eszközeivel 

segítse a hazafiság és a népek közötti barátság és egyetértés elmélyítését, 
 a természetvédelemre, környezetvédelemre, műemlék védelemre nevelje, oktassa 

ismeretterjesztés útján is mozgósítsa a tagokat. 
 

A sportegyesület közhasznúsága:  
Jogállása: 2011. évi CLXXV. tv. 34. § (1), feltételek a 32. § (1). 
 

A sportegyesület működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a 

lakosság testnevelési és sporttevékenységét. 

 

A sportegyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik a működési területének állami, 

társadalmi és civil szervezeteivel. 
 

A sportegyesület jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet 

folytathat. 

 

Az egyesület szolgáltatásait tagjain, vezető tisztségviselőin, önkéntesein kívül bármely más 

személyek is igénybe vehetik. [2011. évi CLXXV. tv. 34. § (1a.)]  
 

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Országgyűlési képviselőt nem állíthat, és nem támogathat. 

[2011. évi CLXXV. tv. 34. § (1d.)] 

 

Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy célszerinti tevékenységét 

nem veszélyeztetve végezhet.  [2011. évi CLXXV. tv. 34. § (1b)] 
A gazdálkodása során elért eredményét, nem osztja fel, azt közhasznú tevékenységére fordítja. 

[2011. évi CLXXV. tv. 34. § (1.c.)] 

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

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

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

kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. [2011. évi CLXXV. tv. 42 § (2.)]. 
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A sportegyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja: 
 

   1. Sport, ifjúsági ügyek közfeladathoz kapcsolódóan (A közfeladat teljesítését a 2011. évi                   

CLXXXIX. tv. 13.§.(1) 15. pontja írja elő): 

  Szabadidő sport tevékenység, rendezvények szervezése a természetjárás iránti érdeklődés 

felkeltése, 
  a természetjárásban részt vevők részére szervezett túrák kiírása, (havi és éves 

              programokban), a túrákon  vizsgázott túravezetők biztosítása, 
  a természetjáró tevékenysége segítse az egészséges életvitel és életmód megteremtését, 

   a természetjárásban résztvevőket nevelje, oktassa, tanítsa a természetvédelemre, 
              a környezetvédelemre,  

   Németh Gyula turistaház működtetése Vérteskozmán, 

   szabadidősport infrastruktúra fejlesztése (turista útvonalak jelzéseinek festése, 

karbantartása) 
 

   2. Egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások közfeladathoz kapcsolódóan (A közfeladat 

teljesítését a 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §.(1) 4. pontja írja elő): 

- Lelki és szociális egészség fejlesztése  

  közösségi turisztikai rendezvények szervezése  
  

   3. A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító 

környezet, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés közfeladathoz kapcsolódóan (A közfeladat 

teljesítését az 1997. évi CLIV. tv. 144. § (1) és (2) pontja írja elő): 
- Betegségmegelőzés 

  A természetjárás segítségével a mozgásigény felkeltése, illetőleg fejlesztése ezáltal a betegségek 

megelőzése 
  

Az egyesület közhasznú tevékenységeit a közfeladatokhoz kapcsolódóan közvetve végzi. 
 

A sportegyesület közhasznúságát a Fejér Megyei Bíróság Pk. 60.217/1989/19. sz. végzésével 

bejegyezte.  
A közhasznú jogállás feltételeit a 2011. évi CLXXV. tv. 32. § (1) bekezdés szerinti feltételek egy-

egy pontjának teljesítésével érjük el, és tartjuk fenn a továbbiakban. 
 

Az egyesület a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának nyilvánosságát a 

www.vertesmeteor.hu internetes honlapján, az egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán való 

közzététel útján biztosítja. Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet minden év május 31. 

napjáig a www.vertesmeteor.hu internetes honlapján és az egyesület székhelyén kihelyezett 

hirdetőtáblán közzéteszi. [(2011. évi CLXXV. tv. 37. § (3) d.)])   

 

 

III. 

 

A sportegyesület tagsága, a tagság keletkezése és megszűnése 
 

5./  A sportegyesület tagja lehet az a természetes személy, aki belépési nyilatkozatában vállalja, 

hogy részt kíván venni a természetjárásban, a sportegyesület tevékenységében. 
 

6./  A sportegyesület működési területén pártoló tagságot szervezhet. Pártoló tagként felvehető az, 

http://www.vertesmeteor.hu/
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aki belépési nyilatkozatában vállalja a sportegyesület célkitűzéseinek anyagi támogatását. 

Költségvetési szerv az egyesület pártoló tagja nem lehet. 
 

7./  A sportegyesületbe való belépés és a sportegyesületből való kilépés önkéntes. A természetes 

személy sportegyesületi tagsága, pártoló és tiszteletbeli tag tagsága, felvétellel keletkezik, és 

kilépéssel, elhalálozás esetén törléssel, fegyelmi büntetésként kizárással szűnik meg.  
A pártoló tag tagsága továbbá az anyagi támogatás egy éven át való elmulasztásával is megszűnik.  
 

A sportegyesületi tag tagsága a tagdíj fizetésének egy évi elmulasztásával szűnik meg  
A tagot a tagdíj-hátralék megfizetésére írásban kell felszólítani, amelyben fel kell hívni a tag 

figyelmét a tagsága megszűnésének jogkövetkezményére.  
A tagnyilvántartást vezető személy a tagdíj hátralékkal rendelkezőkről a tárgyév december 31-i 

állapotnak megfelelően jelentést készít az Elnökség részére. Az Elnök Elnökség a tagdíjhátralékkal 

rendelkezők részére tárgyévet követő év január 31-ig tértivevényes felszólító levelet küld.  
A tag tagsági viszonya megszűnik, amennyiben a tagdíjat a felszólítás kézhezvételétől számított 15 

napon belül nem fizeti meg. A tag a tagsági jogviszony megszüntetése ellen a kézhezvételtől 

számított 15 napon belül írásban jogorvoslattal élhet az egyesület Elnökségéhez. Az Elnökség ülés 

keretében dönt a fellebbezésről, amelynek eredményéről írásban értesíti a tagot. 

 

A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A 

kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a 

szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt 

nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag 

képviselővel is képviseltetheti magát. 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. Az elnökség a kizárásról 

szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 

napon belül igazolható módon közli az  érintett taggal. 

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 

napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A közgyűlés a fellebbezés tárgyában a 

soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát 

annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az  

érintett taggal. 
 

8. A sportegyesületi tagok, pártoló tagok felvétele az elnökség hatáskörébe tartozik. A 

sportegyesület a tagjairól és pártoló tagjairól nyilvántartást vezet és ellátja tagjait tagsági 

igazolvánnyal, a pártoló tagjait pártoló tag igazolvánnyal. A tiszteletbeli tagokat a közgyűlés 

választja meg. 
 

IV. 
 

A sportegyesület tagjának jogai és kötelezettségei 
 

9./ A sportegyesületi tag 
 

  a./ részt vehet a sportegyesület taggyűlésén, 14. életévének betöltése után pedig részt vehet az 

elnökség tagjainak és tisztségviselőinek, valamint a felügyelő bizottság tagjainak és elnökének 

megválasztásában, továbbá a határozatok meghozatalában,  

   

b./ tisztségre választható, 
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  c./ véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a sportegyesületet érintő bármely kérdésben, a 

sportegyesület felügyelő szervénél indítványozhatja a sportegyesület jogszabályba vagy 

alapszabályba ütköző határozatának megsemmisítését, 
 

  d./ a sportegyesület elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehet a bizottságok,   a 

sportcsoportok munkájában, edzéseken, versenyeken, használhatja a sportlétesítményeket, 

sportszereket és sportfelszereléseket, igényelheti a sportegyesület szakembereinek segítségét, 
 

  e./ részesülhet a sportegyesület által nyújtott kedvezményekben  

 

  f./ részt vehet a túrákon, rendezvényeken. 
 

 

10./  A sportegyesület tagjának kötelességei: 
 

  a./ az alapszabály, valamint a közgyűlés és az elnökség rendelkezéseinek betartása 
 

  b./ a tagsági díj fizetése, amelynek mértékét, rendelkezésre bocsátásának módját és időpontját a 2. 

sz. melléklet tartalmazza. 
 

  c./ nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását, sportszerű magatartást tanúsít,  
 

  d./ versenyszerűen sportoló esetében a versenyekre való lelkiismeretes felkészülés és a legjobb 

tudás szerinti szereplés. 
 

11./  A sportegyesületi pártoló tag jogai: 
 

  a./ javaslatokat, észrevételeket tehet a sportegyesület közgyűlésén, szavazati joga azonban nincs és 

tisztségviselőnek nem választható meg  

 

12./  A pártoló tag kötelességei: 
 

  a./ a sportegyesület célkitűzéseinek anyagi támogatása. amelynek mértékét, rendelkezésre 

bocsátásának módját és időpontját a 2. sz. melléklet tartalmazza.  
 

13./ Jogi személy az egyesület tagja nem lehet.  
 

14./  A tiszteletbeli tag jogai: 

 

  a./ javaslatokat, észrevételeket tehet a sportegyesület közgyűlésén, szavazati joga azonban nincs és 

tisztségviselőnek nem választható meg.  
 

15./  A tiszteletbeli tag kötelességei: 
 

  a./ az alapszabály betartása, 

 

  b./ sportszerű magatartás. 

V. 
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A közgyűlés. 
 

17./  A sportegyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége. A közgyűlést 

szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. Közgyűlést kell összehívni akkor is, ha 

azt a tagok harmada – az ok és a cél megjelölésével – kéri, vagy ha felügyelő szerv ezt írásban 

elrendeli.  
 

A közgyűlés összehívása a kitűzött időpont előtt legalább 8 nappal korábban meghívó küldésével, 

írásban az időpont és a hely megjelölésével, valamint a napirend közlésével történik. A meghívó az 

egyesület irodájában, a havi programban kerül meghirdetésre, amelyet a tagok a heti fogadóórákon 

vehetnek át.  
 

18./  

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra 

jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. 
A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis 

az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a 

napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a 

levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, 

valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot. 
 A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlés másodszori összehívása során az eredeti 

napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A másodszori 

közgyűlés az eredeti meghívóban meghirdethető, és az a határozatképtelenséget követően, fél óra 

múlva megkezdhető. 

 

19./  A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –  

egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. [(2011. évi CLXXV. tv. 37. § (2) a)] A közgyűlés 

az éves beszámoló jóváhagyásáról az általános szabályok szerint dönt. [(2011. évi CLXXV. tv. 37. 

§ (2) d)]) Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes 

szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület 

megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes 

szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 
 

 

A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója a határozat alapján 
a)  kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

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

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági 

jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. [(2011. évi CLXXV. 

tv. 38 § )] 
 

A közgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet. [2011. évi CLXXV. tv. 37. § (1.)] 
 

Az érintettek – a személyiségi jogok betartása mellett -- a közgyűlés döntéseiről a közgyűlésen 

elhangzott szóbeli közlésből, az egyesület mindenkori irodájában a faliújságra kifüggesztett 

jegyzőkönyvi kivonatból, vagy a havonta kiadott programból értesülnek. [2011. évi CLXXV tv. 

37.§ (3.b)] 
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20./  A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 
 

a./) az alapszabály módosítása; 
b./) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 
c./)  a vezető tisztségviselők, a felügyelő bizottság és annak elnöke 5 évre szóló 

megválasztása, visszahívása; 
d./) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása; 
e./) az éves beszámoló - ezen belül az elnökségnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló 

jelentése – elfogadása; 
f./) közhasznúsági melléklet elfogadása; 

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

tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt; 
h./) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények 

érvényesítéséről való döntés; 
i./) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal. 

 

A beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a 

beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni. 

 

21./  A közgyűlés jegyzőkönyve külön kiemelten tartalmazza a döntések tartalmát, időpontját, 

hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát. [2011. évi CLXXV tv. 37.§ (3.a)] 

 

Az elnökség 
 

22./ Az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve a 11 tagból álló elnökség, (elnök, két 

elnökhelyettes, nyolc elnökségi tag), akiknek név szerinti felsorolását az 1. sz. melléklet 

tartalmazza. Feladat és hatásköre: 
 

  a./ a sportegyesületi tevékenység irányítása, 
 

  b./ a közgyűlés előkészítése, összehívása és a napirend megállapítása, 
 

  c./ a sportegyesület fejlesztési tervének, költségvetésének kidolgozása, 
 

  d./ a sportegyesület eredményes működéséhez, a sportoláshoz, a testedzéshez, a természetjáráshoz 

szükséges feltételek megteremtése, 
 

  e./ a szakosztályok, bizottságok létrehozása, megszüntetése, más egyesületnek történő átadása és 

beszámoltatása, 

 

  f./ a fegyelmi jogkör gyakorlása, valamint a tagok éves munkájának elismerése, kitüntetések 

adományozása, 
 

  g./ a bizottságok tisztségviselőinek és tagjainak, legfeljebb öt évre szóló, a következő 

vezetőségválasztó közgyűlésig tartó megbízatása, a megbízások visszavonása, 
 

  h./ az egyesület éves működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év 

könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával – jogszabályban meghatározottak szerint 

– köteles beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet  készíteni és beterjeszteni a közgyűlés 

részére. [2011. évi CLXXV tv. 28., 29. §)] 
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  i./ a sportegyesület szervezeti és működési szabályzatának megállapítása, 
 

  j./ az elnökség az ügyek hatékonyabb vitele érdekében az elnökség tagjaiból 3-5 tagú 

intézőbizottságot hozhat létre, 
 

  k./ az elnökség üléseit az indokoltságnak megfelelően, de legalább évenként 2 alkalommal 

(félévenként) tartja. Az ülések nyilvánosak. 
 

  l./ az elnökség összehívása az ülés előtt legalább 3 nappal korábban meghívóval, írásban az 

időpont és a hely megjelölésével, valamint a napirend közlésével történik,  

 

  m./ az elnökség határozat képességéhez 6 fő (50%-nál több) jelenléte szükséges, 
 

  n./ az elnökség határozatait nyílt szavazással a jelenlévők szótöbbségével hozza meg. 

Szavazategyenlőség esetén nincs eredményes döntéshozatal.   
Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója a határozat alapján 
a)  kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

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

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

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági 

jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. [(2011. évi CLXXV. 

tv. 38 § )] 
 

  o./ az érintettek az elnökség döntéseiről az ülésen szóbeli közlésből, illetve a jegyzőkönyv 

megküldésével, vagy annak kivonatából, továbbá az egyesület havi körleveleiből, (program) 

értesülnek. 

 

 

23./  A sportegyesület elnöke: 
 

  a./ vezeti és szervezi az elnökség munkáját, képviseli a sportegyesületet, 
 

  b./ irányítja és ellenőrzi a sportegyesület tevékenységét, irányítja a sportegyesület gazdálkodását, 

utalványozási jogot gyakorol, 
 

  c./ intézkedik és dönt a közgyűlés vagy az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben. 
 

24./  A sportegyesület elnökhelyettesei: 

 

Az elnök távollétében vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és felelősséggel, az általa 

előzetesen megbízott helyettes látja el az elnöki hatáskörbe tartozó feladatokat, képviseli a 

sportegyesületet. 

 

 

25./  A sportegyesület elnökségi tagja rendszeresen részt vesz: 
 

     -a sportegyesület feladatainak meghatározásában és megvalósításában, 

 

     -a határozatok előkészítésében és meghozatalában, 
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     -a közgyűlés és az elnökség határozatainak, valamint a felügyelő szerv utasításainak 

végrehajtásában, illetve a végrehajtásának ellenőrzésében, 
 

     -jogosult és köteles a sportegyesületet érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal 

kapcsolatban javaslatait, észrevételeit az elnökség elé terjeszteni, 

 

     -felelős a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott elnökségi határozatokért, kivéve, ha 

ellenvéleményét kifejezetten fenntartotta és azt maradandóan kinyilvánította. 
 

Az elnökség 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 érdekelt. 
 

Felügyelő bizottság 
 

26./ A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, 

akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a 

hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. [(Ptk. 3:26.§ (2)]) 

 

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 

 

a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az 

egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 

b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp 

nem rendelkezik, 
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony 

alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. [(2011. évi CLXXV tv. 38. § 

(3)]) 
 

A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát az 

egyesület elnökéhez intézi. [(Ptk. 3:26.§ (5)]) 

 

A felügyelő bizottság a közgyűlés által megválasztott elnökből és 2 tagból áll, akiknek név szerinti 

felsorolását az 1. sz. melléklet tartalmazza. Feladata: 
 

  a./ a sportegyesület pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének, vagyonkezelésének vizsgálata, 

 

  b./ a pénzügyi és gazdasági rendelkezések és a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése, 
 

  c./ a tagsági díj fizetésének ellenőrzése, 
 

  d./ az éves gazdálkodásról szóló elnökségi beszámoló felülvizsgálata, 

 

  e./ az egyesület vagyonának megóvása érdekében a szükséges intézkedések megtételének 

ellenőrzése. 
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Ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető 

tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, 

továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. [2011. évi 

CLXXV tv. 41. §)] 

 

A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 
 

A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van. Határozatát nyílt 

szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. 

 

A felügyelő bizottság tevékenységéért a közgyűlésnek felelős, annak beszámolni tartozik. A 

felügyelő bizottságnak nem lehet tagja az, aki a sportegyesület elnökségének tagja, aki a 

sportegyesület alkalmazásában áll, vagy a sportegyesületben gazdasági feladatokat lát el, vagy az 

egyesülettől cél szerinti juttatásban részesül, vagy az előzőekben meghatározott személyeknek 

közeli hozzátartozója. 
 

A felügyelő bizottság észrevételeiről, javaslatairól tájékoztatja a sportegyesület elnökségét.  

 

A felügyelő bizottság tagja az egyesület elnökségi ülésén tanácskozási joggal részt vehet. 
 

A felügyelő bizottság köteles az elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha 

arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet 

érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi 

szükségessé, vagy a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

 

Az elnökséget a felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon 

belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén összehívásra a felügyelő bizottság is 

jogosult. 

 

Ha az elnökség a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi 

meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést  ellátó 

szervet. 

 

A bizottságok 
 

27./ A sportegyesület turistaházi bizottságot, a fegyelmi ügyek intézésére fegyelmi bizottságot 

hozhat létre. Ez utóbbi működésére a fegyelmi szabályzat rendelkezései az irányadók. A 

bizottságokat az elnökség hozza létre. 
 

28./ Az elnökség a sportegyesület működésének eredményessége érdekében más bizottságot is 

létrehozhat. 
 

Egyéb rendelkezések 
 

29./ A sportegyesület elnöksége sportcsoportokat alakíthat, sportiskolai rendszerű utánpótlás 

nevelést szervezhet, gyermek, serdülő, ifjúsági és felnőtt testnevelési és sportfoglalkozási formákat 

alakíthat ki, a sportegyesület elnökségének működésével kapcsolatos operatív feladatokat és az 

ügyintézés ellátására apparátust hozhat létre. 
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A tisztségviselők megválasztása: A választást megelőzően az elnökség 3 tagú jelölő bizottságot és 3 

tagú szavazat számláló bizottságot hoz létre.  A jelölő bizottság a közgyűlés elé terjeszti a 

személyekre vonatkozó javaslatokat. Ezen túlmenően a közgyűlésen is sor kerülhet további 

jelöltállításra. A jelöltek megválasztása nyílt szavazással történik, tisztségviselő az lehet, aki a 

jelenlévők kétharmados szótöbbségét megszerzi.  

 

Megszűnik a tisztségviselői megbízatás: 
a./ a megbízás időtartamának lejártával; 
b./ visszahívással;  
c./ lemondással;  

d./ a tisztségviselő halálával ; 
e./ a tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával; 

f./ a tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 
 

A tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető 

tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha az egyesület működőképessége 

ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek 

hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. [(Ptk. 3:25.§ )] 

 

Tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához 

szükséges körben nem korlátozták.  
 

 A tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet tisztségviselő az, akit 

bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett 

előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet   tisztségviselő aki  

közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll [(Btk. 61.§ (2) bek. i) pont)]. Nem lehet tisztségviselő az, 

akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel 

eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy 

tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet 

tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. [(Ptk. 3:22.§ )] 
 

A sportegyesületben nem tölthet be  tisztséget három évig az a személy, aki korábban olyan 

közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – 

vezető tisztséget,  
a./ amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 

adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 
b./ amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c./ amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
d./ amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 

szerint felfüggesztette vagy törölte. [2011. évi CLXXV. 39. § (1)] 
 

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

előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.  

[(2011. évi CLXXV. 39. §  (1) és (2)]) 

 

A közgyűlésről, az elnökségi és felügyelő bizottsági ülésekről, jegyzőkönyvet kell felvenni, 

melyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és 

ellenzők számaránya megállapítható. 
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A döntéseket és a szolgáltatások igénybevételének módját havonta kiadott programban hozzuk 

nyilvánosságra. 
 

A sportegyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba – előzetes egyeztetést követően – 

lehet betekinteni az egyesület irodájában [2011. évi CLXXV. tv. 37. § (2.c.)]. 
 

 

VI. 
 

A sportegyesület jogképessége 
 

30./ A sportegyesület jogi személy, amelyet a sportegyesület elnöke képvisel. E jogkört esetenként 

vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az elnökség vagy az elnök, írásban más személyre 

is átruházhatja. 
 

 

VII. 

 

A sportegyesület anyagi forrásai és gazdálkodása 
 

31./ A sportegyesület bevételei: 
  a./ tagsági díj, 
  b./ személyek, pártoló tagok anyagi támogatásai, 

  c./ állami, önkormányzati, civil szervezetek anyagi támogatásai, 
  d./ túraköltség bevételek, 

  e./ reklám és hirdetésekből, reklámtevékenységből származó bevételek, 
  f./ turistaház bevételei, 

  g./ pályázatokból származó bevételek, 
  h./ egyéb bevételek. 

 

A sportegyesület költségei, ráfordításai: 
  a./ alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek 

(túratevékenység, turistaház üzemeltetés költségei) 

  b./ gazdasági-vállalkozási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek, 
  c./ sportegyesület működési költségei (adminisztráció, egyéb felmerült közvetett költség), valamint 

tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása, 
  d./ egyéb költség 
 

32./ A sportegyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. A sportegyesület bankszámlája feletti 

rendelkezésre a Ptk. 29.§. (3) bekezdése az irányadó. A számla felett az elnök rendelkezik. 

 

Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy célszerinti tevékenységét 

nem veszélyeztetve végezhet.  [2011. évi CLXXV. tv. 34. § (1b)] 
A gazdálkodása során elért eredményét, nem osztja fel, azt közhasznú tevékenységére fordítja. 

[2011. évi CLXXV. tv. 34. § (1.c.)]. 

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

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

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

kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. [2011. évi CLXXV. tv. 42 § (2.)]. 
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Az egyesület bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban meghatározott szabályok szerint - 

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

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

előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). 

Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. [2011. évi CLXXV. tv. 43 §]  
 

Az egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 
Gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető 

mértékű hitelt nem vehet fel. [2011. évi CLXXV. tv. 44 §] 

 

33./ A sportegyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak tagdíjat kötelesek az 

egyesületnek megfizetni, az egyesület tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek. 

 

34./ A sportegyesület megszűnése esetén vagyonáról az Alapszabály vagy a közgyűlés rendelkezik. 

Ha a vagyon hovafordításáról az Alapszabály vagy a közgyűlés nem rendelkezett, továbbá ha a 

sportegyesület feloszlatással szűnt meg, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba 

kerül. 

 

35./ Az alapcél szerinti (ezen belül közhasznú) tevékenységből, illetve a gazdasági-vállalkozási 

tevékenységből származó bevételeket és költségeket, ráfordításokat (kiadásokat) elkülönülten kell 

nyilvántartani. A sportegyesület nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési 

szabályokat kell alkalmaznia, azzal, hogy amennyiben közhasznú jogállású, úgy kizárólag kettős 

könyvvitelt vezethet. 

 

VIII. 

 

A sportegyesület szervezeti, működési és fegyelmi szabályzata 
 

36./  A sportegyesület működését az elnökség, a tisztségviselők, bizottságok szervezetét, feladatait 

és működését érintő, az alapszabályban részletesen nem szabályozott alapvető kérdéseket szervezeti 

és működési, valamint fegyelmi szabályzatban határozhatja meg. A szervezeti és működési 

szabályzat, valamint fegyelmi szabályzat nem állhat ellentétben a sportegyesület alapszabályával. 
 

 

IX. 
 

A sportegyesület megszűnése 
 

37./  A sportegyesület megszűnik, ha 
 

  a./ feloszlását vagy más sportegyesülettel való egyesülését a közgyűlésen megjelentek  

háromnegyedes többséggel kimondja, 
 

  b./ az arra jogosult szerv feloszlatja, illetve megszűnését megállapítja. 
 

A sportegyesület megszűnése esetén a Ptk. 3:48, 3:83, és 3:84. §-aiban foglaltakat kell alkalmazni. 
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X. 
 

Záró rendelkezések 
 

38./  A jelen Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az egyesület 1990. február 

09-én tartott közgyűlésen elfogadott, majd az 1998. május 11-i, az 1999. január 22-i, az 1999. 

március 26-i, a 2001. február 09-i, a 2005. február 25-i, a 2009. március 20-i,  a 2010. március 12-i, a 

2014. január 24-i, a 2015. december 10-i, valamint a 2019. március 22.i közgyűlésen történt 

módosítások alapján hatályos tartalmának. 
 

39./  Az alapszabályban nem rögzített kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az Egyesülési jogról, 

a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 

Törvényben foglaltakat kell alkalmazni. 

 

Székesfehérvár, 2019. március 22. napján    

 …………………………………   Varga János Lajos 
 elnök 
 
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltam és ellenjegyzem: 
Székesfehérvár, 2019. március 22. 
 

  Dr. Szombati Zsuzsanna 
    ügyvéd 
    kamarai azonosító száma: 36069729 
 

 


