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Veszpremi Honved Sportegyesulet 

ALAPSZABALYA

I. Fejezet

ALTALANOS RENDELKEZESEK

l.§
(l.)A Veszpremi Honved Sportegyesulet (tovabbiakban; Sportegyesulet) Magyarorszagon 

Sportegyesiileti tevekenyseget folytat. A Sportegyesulet a magyar sport hagyomanyos szervezeti 
alapegysege, a szabadidosport, a versenysport, a tehetseggondozas es az utanpotlas-neveles 
muhelye. A Sportegyesulet jogi szemelyek es maganszemelyek tevekenyseget osszehangolo, 
munkajukat elosegito, szakosztalyait iranyito, onkormanyzati elven alapulo kdzhasznu 
szervezetkent tevekenykedo Sportegyesulet, amely a mukodeset a az egyesUlesi jogrol, a kozhasznu 
jogallasrol, valamint a civil szervezetek mukodeserol es tamogatasarol sz616 2011. evi CLXXV. 
torveny es sportrol szolo 2004. evi I. torveny (tovabbiakban; Sport tv.) alapjan fejti ki.

(2.) A Sportegyesulet a magyar sport hagyomanyos szervezeti alapegysege, a versenysport, a 
tehetseggondozas, az utanpotlas-neveles es a szabadidosport muhelye. A Sportegyesulet - az allami 
sportc61u tamogatasokrol szolo miniszteri rendeletben meghatarozott feltetelek teljesulese eseten - 
kozvetlenul is reszesitheto allami tamogatasban.

(3.) A Sportegyesulet kozvetlen politikai tevekenyseget nem folytat, szervezete partoktol fuggetlen, 
azoknak anyagi tamogatast nem nyujt 6s nem fogad el.

(4.) A Sportegyesulet kozhasznu tevekenysegkent vegzi a versenysport, a tehetseggondozas, az 
utanpotlas-neveles es a szabadidosport szervezeset, felteteleinek megteremteset, amellyel biztositja 
Magyarorszag Alaptorvenyenek XX. cikkeben meghatarozott testi es lelki egeszseghez fuzodo 
jogokat, amelyeket az allam a sportolas es a rendszeres testedzes tamogatasaval segit elo. A 
Sportegyesulet a sportrol szolo 2004. evi I. torveny preambuluma, valamint 16. § (1) bekezdese 
szerint, kdzfeladatkent vegzi a sporttevekenyseg szervezeset, valamint a sporttevekenyseg 
felteteleinek megteremteset, ezzel hozzajarulva a sporthoz valo alapveto jog, minden ember reszere 
torteno allami biztositasahoz.

(5.) A Sportegyesulet sporttal ossze nem fUggo tevekenyseget, valamint sporttevekenysegevel 
osszefUggo kereskedelmi tevekenyseget (ideertve a Sportegyesulet vagyoni erteku jogainak 
hasznositasat is) csak kiegeszito tevekenysegkent folytathat. A sportletesitmenyek hasznalata, 
illetve mukodtetese a Sportegyesulet alaptevekenysegenek minosUl.

2.§
(1.) A Sportegyesulet neve; Veszpremi Honved Sportegyesulet

(2.) Tevekenyseg jellege:

(3.) A Sportegyesulet szekhelye:

Sportegyesuleti tevekenyseg

8200 Veszprem, Wartha Vince utca 3.



(4.) A Sportegyesiilet alapi'tasanak eve: 1964

(5.) A Sportegyesiilet nyilvantartasi szama: 249/2010. Veszpremi Torvenyszek

(6.) A Sportegyesulet mukodesi teriilete: Veszprem Megyei Jogu VAros es vonzaskdrzete.

(7.) A Sportegyesulet szine: piros-feher

(8.) A Sportegyesulet emblemdja: cimer-pajzs, benne az alapitas eve / 1964 /, a cimer-pajzs koriil 
Veszpremi Honved SE felirat

(9.) A Sportegyesulet zaszloja: piros-feher, kozepen a Sportegyesulet emblemaja.

(10.) A Sportegyesulet szemelyi bazisa: A Magyar Honvedseg Veszprem helyorsegben
telepiilt katonai szervezetei es mindazon szervek, 
maganszemelyek, amelyek egyuttmukodesi megallapodas 
alapjan vagy nyilatkozatban vallaljak a Sportegyesulet 
rendszeres targyi, illetve erkolcsi, anyagi tamogatasat.

(10) A Sportegyesiilet vezeto tisztsegviseldi: A Sportegyesulet elnoksegenek tagjai. (2018. mdjus 3-
tol)

elnok: Szucs Pal, Veszprem, Baldca utca 25. Anyja neve: Horvdth Erzsebet
tagok: Sellei Ferenc, Nemesvdmos, Kapsa utca 4. Anyja neve: Rozmdn Ilona

Drienyovszki Jdnos Veszprem, Kiss Jdnos u. 2. Anyja neve: Sicz Zsofia 
Kaptur Jozsef, Soly, Fenyves u. 14. Anyja neve: Varga Mdria
Voss Tibor, Veszprem, Lodomb u. 7. Anyja neve: Ndndsi Terezia

3.§ A Sportegyesulet tagja az altala mukodtetett sportagban letrehozott orszagos sportagi 
szakszovetsegeknek, melyek alapszabalyat magara nezve kotelezonek ismeri el.

II. Fejezet

A SPORTEGYESULET FELUGYELETE

4.§
(1.) A Sportegyesulet nyilvantartdsba vetelet a Veszpremi Torvenyszek vegzi.
(2.) A Sportegyesulet mukodese felett a Veszpremi Megyei Ugyeszseg torvenyessegi ellenorzest 

gyakorol.

III. Fejezet

A SPORTEGYESULET CELJA ts FELADATAI 

5.§ A Sportegyesiilet celja:

(l.)Kozhasznu tevekenysegkent a Magyar Honvedseg Veszpremben telepulo alakulatainal szolgalatot 
teljesito hivatasos es szerzodeses allomany sportkikepzesenek, a flzikai all6kepesseguk szinten 
tartasanak segitese, csaladtagjaik, a kozalkalmazotti allomanyu tagok, nyugallomanyuak es azok 
csaladtagjainak szabadidosport felteteleinek 6s egeszseges eletvitel propaganddjanak biztositasa.

(2.) kozhaszmi tevekenysegkent a Sportegyesulettel kapcsolatban all6, elsosorban az oktatdsi, nevelesi 
intezmenyeiben tanuldk (hallgatdk) reszere a sportoMsi, testedzesi lehetosegek megteremtese, a 
lakossag szabadiddsportjanak segitese, szabadido- es sportprogramok szervezese.
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(3.) mint kozhasznu tevekenyseg, a mukodtetett szakosztalyokon keresztiil a sportagak nepszerusitese, 
oktatasa,

(4.) a tagjai reszere a rendszeres testedzes 6s sportolas lehetosegenek biztositasa,
(5.) sportkapcsolatok letesitese es fejlesztese,
(6.) tamogato jogi szemelyek, illetve jogi szemely tagok reszere a sportolasi es testedzesi lehetosegek 

biztositasa.

6.§ A Sportegyesulet feladatai

(l.)A Sportegyesulet az egyesiilesi jogrol, a kozhasznu jogalldsrol, valamint a civil szervezetek 
mukodeserol es tamogatasarol sz616 torveny (a tovabbiakban: Ectv.) es a Polgari Torvenykonyv 
(tovabbiakban: Ptk.) szabalyai szerint mukodo olyan egyesiilet, amelynek alaptevekenysege a 
sporttevekenyseg szervezese, valamint a sporttevekenyseg felteteleinek megteremtese.

(2.) A Sportegyesulet fo feladata a Magyar Honvedseg hivatasos, szerzodeses, kozalkalmazotti 
allomanyanak, nyugallomanyu es onkentes tartalekos tagjanak, valamint azok csaladtagjainak 
biztositani a versenysport 6s a szabadidosport, a sport tev6kenys6g altali rekreacio felt6teleit, 
kereteit, sport szolgaltatas ig6nybev6tel6nek lehetos6geit.

(3.) A Sportegyesuleti c61ok megval6sMsa 6rdek6ben sportagank6nt szakosztdlyok 16trehozasa 6s 
mukodtet6se, a szakosztalyok mukod6si felt6teleinek biztositasa.

(4.) Ennek megfeleloen a Sportegyesulet az alabbi szakosztalyokat mukodteti:
a. ) Taj6koz6dasi futo szakosztaly
b. ) Labdarugo szakosztaly
c. ) Tenisz szakosztaly
d. ) Petanque szakosztaly
e. ) Sikloemyozo szakosztaly

(5.) Sportrendezv6nyek, sportversenyek szervez6se, lebonyolitasa.
(6.) A Sportegyesulet sportoloinak felk6szit6se, versenyeztet6se terUleti, megyei, orszagos 6s 

nemzetkozi rendezv6nyeken.
(7.) Mukodtetett sportagak utanpotldsanak nevel6se,
(8.) Eg6szs6ges 61etm6dra nevel6s terUlet6n sportprogramok szervez6se, szabadido- 6s diaksport 

el6segit6se.

IV.Fejezet

A SPORTEGYESULET TAGSAGA

7.§ A Sportegyesulet tagja

(l.)A Sportegyesulet tagjai lehetnek a tagokat megilletd jogok 6s az oket terhelo kotelezetts6gek 
alapjan:

a. ) maganszem61y,
b. ) jogi szem61y,
c. ) partolotag,
d. ) tiszteletbeli tag.

(2.) A Sportegyesulet tagja lehet minden magyar allampolgar, Magyarorszagon letelepedett, illetoleg 
magyarorszagi tartozkodasi enged611yel rendelkezo nem magyar allampolgar is, aki a bel6p6si 
nyilatkozatban a Sportegyesulet alapszabalyat elfogadja 6s a tagsagi viszonybol szarmazo 
kotelezetts6g6nek teljesit6s6t vdllalja.

(3.) A SportegyesUletnek iogi szem61v. maean - illetoleg. jogi szem61vek, ioei szem61vis6ggel ren
delkezo. vagy iogi szem61vis6g n61kUli szervezet is taeja-lehet (a tovabbiakban: jogi szem61y tag).
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ha a Sportegyesiilettel kothtt megallapoddsban a Sportegyesiilet alapszabalyat elfogadja, a tagsagi 
viszonybol eredo kotelezettsegek teljesi'teset, illetoleg a Sportegyesiileti celok megvalositasanak 
anyagi tamogatdsat vdllalja.

(4.) A Sportegyesuletbe partolo tagkent az veheto fel, aki a Sportegyesiilet celkituzeseit erkolcsileg es 
anyagilag tamogatja.

(5.) A Sportegyesuletbe tiszteletbeli tagkent az veheto fel, aki a sport, illetoleg a Sportegyesulet 
erdekeben vegzett kimagaslo tev^kenysegevel a Sportegyesulet celkituzeseit elsosorban erkdlcsileg 
tamogatja.

8. § Tagsagi viszony keletkezese es megszunese

(1.) A Sportegyesuletbe valo belepes, illetoleg a kilepes onkentes.
(2.) A Sportegyesuleti tagsag felvetellel keletkezik 6s

a. ) kilepessel,
b. ) torlessel,
c. ) kizarassal,
d. ) felmondassal, 

szunik meg.
(3.) A tagok felvetelerol a Sportegyesulet elnoks6ge hatdroz. Az elnbkseg ezt a jogkoret - a jogi szemely 

tagok es tiszteletbeli tagok kivetelevel- az elnokre, az alelnokre 6s a szakosztalyvezetokre 
atruhazhatja. A tagfelv6teli k6relem elutasitasarbl sz616 ddnt6s eset6n, a k6relmez6 az elutasi'to 
d6nt6s k6zhezv6tel6tol szamitott 15 napon belul a Sportegyesulet kozgyul6s6hez fellebbezhet. A 
fellebbez6srol a k5zgyul6s 30 napon belul dont.

(4.) A Sportegyesulet tagjairol, jogi szem61y tagjairol, partold 6s tiszteletbeli tagjairol nyilvantartast 
vezet.

(5.) A tagok szem61y6re vonatkoz6 adatok nem nyilvanosak.
(6.) A SportegyesUletbol valo kil6p6st a Sportegyesulet elnoks6ge r6sz6re irasban kell bejelenteni.
(7.) Tdrl6ssel szunik meg a tagsdg a tag halala ( a jogi szem61y tag jogutod n61kUli megszun6se) eset6n, 

valamint akkor ha a tag, a p6rtol6 tag tagsdgi dijinak, illetve a vallalt anyagi tamogatdsdnak a 
fizet6s6t 1 6vn61 hosszabb ideig elmulasztja, 6s a tartozdsdt a felszoh'tas ellen6re sem rendezte.

(8.) A SportegyesUletbol t6rt6n6 kizarast csak fegyelmi eljaras soran kiszabott jogeros bUntet6sk6nt 
lehet alkalmazni.

9. § A tagsdgi jogviszony felv6tele 6s felmondasa
(1.) Az alapszabaly a tagsagot ahhoz a felt6telhez koti, hogy a tag bel6p6si nyilatkozataban

a. ) Elfogadja a Sportegyesulet c61jait,
b. ) Magdra n6zve kotelezonek ismeri el a Sportegyesulet alapszabdlydt,
c. ) Vallalja a tagsagi dij megfizet6s6t 6s
d. ) Vallalja a Sportegyesulet tagjaira eloirt egy6b k6telezetts6gek teljesit6s6t, kUlonosen a

Sportegyesulet tev6kenys6g6ben t6rt6n6 rendszeres r6szv6telt 6s a Sportegyesulet c61jainak 
megvalositasara iranyulo folyamatos k6zremukod6s k6telezetts6g6t.

(2.) Ha a tag nem felel meg a tagsdg felt6teleinek, a Sportegyesulet a tagsdgi jogviszonyt 30 napos 
felmondasi iddvel irasban felmondhatja. A felmondasrol az eln0ks6g el6terjeszt6s6re a 
Sportegyesulet kozgyul6se d6nt.

10. § Jogszabalyt, alapszabalyt vagy a SportegyesUleti hatarozatot s6rt6, vagy a Sportegyesulet c61javal
osszeegyezhetetlen tagi magatartas eset6n alkalmazhato jogk6vetkezm6nyek 6s a taggal szembeni 
eljdras szabalyai:

(l.)A jogszabalyt, az alapszabdlyt vagy a Sportegyesuleti hatarozatot s6rt6, vagy a Sportegyesulet 
c61javal osszeegyezhetetlen tagi magatartds eset6n alkalmazhat6 jogkovetkezm6nyek a 
figyelmeztet6s 6s a Sportegyesulet rendezv6ny6t61 illetve rendezv6nyeit61 t6rt6no eltiltds legfeljebb 
egy 6v idotartamra.

(2.) A jogszabalyt, az alapszabalyt vagy a Sportegyesuleti hatdrozatot s6rt6, vagy a Sportegyesulet 
c61javal Osszeegyezhetetlen tagi magatartas miatt jogk6vetkezm6ny alkalmazasara iranyul6 eljdrast 
az elnok vagy az alelndk javaslatara a kozgyul6s rendeli el.

(3.)A jogkovetkezm6ny alkalmazasara iranyul6 eljarasban az 6rintett egyesUleti tagot a Sportegyesulet



elnoke vagy alelnoke, vagy a kozgyules altai e feladatra kijelolt mas szemely (a tovabbiakban: 
vizsgalo) jegyzokonyv felvetele mellett meghallgatja.

(4.) A vizsgalo jegyzokonyv felvetele mellett meghallgatja tovabba azokat a szemelyeket is, akik az 
ugyre tartozo bizonyitando tenyekrol tudomasul bimak. A vizsgdlo okiratokat szerez be, tisztazza a 
tenyallast, esa rendelkezesre all6 bizonyitekok alapjan 30 napon belUl elk^sziti a kozgyuleshez 
ci'mzett hatarozati javaslatat.

(5.) A hatarozati javaslat elkeszitesetdl szamitott 15 napon beliil az elnok vagy az alelndk koteles 
osszehivni a kozgyulest. A kOzgyules megtargyalja a vizsgalo altal jogkdvetkezmeny alkalmazasa 
targyaban hozott hatarozati javaslatot.

(6.) A vizsgalat adatainak ismereteben barmely egyesiileti tag inditvanyozhatja a hatarozati javaslat 
modosMsat, illetve mddositott tartalmu hataro2^ti javaslat elfogaddsat..

(7.) Az osszehivott kozgyules a megvitatott illetve modositott hatarozati javaslatrol az Ugy 
megtargyalasat kovetoen nyomban hataroz.

(8.) A kozgyules a Sportegyestileti taggal szemben hatranyos jogkovetkezm6nykent - fentieknek 
megfeleloen - figyelmeztetest, a Sportegyesiilet valamely rendezveny^tol illetve rendezvenyeitol 
legfeljebb egy 6v idotartamra eltiltast alkalmazhatja.

(9.) A jogkdvetkezmeny alkalmazasarol rendelkezo kozgyulesi hatarozatban fel kell tiintetni a 
jogorvoslati jogra vonatkozo tajekoztatast. A jogkdvetkezmeny alkalmazasarol rendelkezd 
kozgyulesi hatarozatot meg kell indokolni. A hatarozatot a taggal irasban kdzdlni kell.

(10.)A hatranyos jogkdvetkezmennyel sujtott tag a Sportegyesiilet szekhelye szerint illetekes 
tdrvenyszektol k^rheti a kdzgyulesi hatarozat felulvizsgalatat.

ll.§ A tag kizarasa:

(l.)A tagnak jogszabalyt, a Sportegyesiilet alapszabalyat vagy kdzgyulesi hatdrozatat sulyosan vagy 
ismetelten sertd magatartasa eseten a kdzgyules - barmely egyesiileti tag vagy egyesiileti szerv 
kezdemenyezesere - a taggal szemben kizarasi eljardst folytathat le.

(2.) A tag kizarasdra iranyulo kezdemenyezest az elndkseghez kell bejelenteni. A bejelentett 
kezdemenyezest az elndk vagy az elndk akadalyoztatasa eseten az alelndk terjeszti a kdzgyules ele. 
A kizarasra iranyulo eljaras meginditasat a kdzgyules hatarozattal rendeli el. A kizaras elrendelesere 
iranyulo eljarasban a szemelyek meghallgatasara, a tdnyallas tisztazasara, a jegyzokdnyv felvetelere, 
a hatarozati javaslat eldterjesztesere, megtargyalasara, es a hatarozathozatalra a Sportegyesiilet 
Fegyelmi Szabalyzataban foglaltak az iranyadoak.

(3.) A tag kizarasat kimondo hatdrozatot irdsba kell foglalni es indokoldssal kell elldtni; az indokoldsnak 
tartalmaznia kell a kizdrds alapjdul szolgdlo tenyeket es bizonyitekokat, tovdbbd a jogorvoslati 
lehetdsegrdl val6 tdjekoztatdst. A hatdrozatot a taggal irdsban kdzdlni kell.

(4.) A kizdrdsrol rendelkezd hatdrozattal szemben fellebbezesnek nines helye, a kizdrt tag a 
Sportegyesiilet szekhelye szerint illetekes tdrvenyszektol kerheti a kdzgyulesi hatdrozat 
feliilvizsgdlatdt.

12.§ Tagok jogai es kdtelezettsegei

fl.'l A Sportegyesiilet tagidnak iogai:
a. ) A Sportegyesiilet tagja jogosult a Sportegyesiilet tevekenysegeben reszt venni. A kdzgyules

hatdrozatainak meghozataldban szavazati joggal rendelkezik. A Sportegyesiilet 
tevdkenysegevel illetve mukddesevel kapcsolatban eszreveteleket, javaslatokat tehet. A 
vezetd tisztsegviseldktdl felvildgositdst kerhet a Sportegyesiilet tevekenysegdrdl, inditvdnyt 
tehet a kdzgyules es az elndksdg napirendi pontjaira. Betekinthet a Sportegyesiilet 
nyilvdntartdsaiba, jogosult igenybe venni a Sportegyesiiletnek a tagok reszere biztositott 
szolgdltatdsait.

b. ) A Sportegyesulet tagja reszt vehet a Sportegyesiilet rendezvenyein, dsszeferhetetlensegi es
elfogadd nyilatkozata alapjdn a Sportegyesiilet bdrmely vezetd tisztsegere megvdlaszthatd es 
ujravdlaszthatd.

c. ) A Sportegyesiilet valamennyi tagja a vezetd tisztsegviseld megvdlasztdsakor es a
Sportegyesiilet legfdbb szervenek egyeb hatdrozatainak meghozatalakor szemelyenkent egy 
szavazattal rendelkeznek. A Sportegyesiilet tagjait egyenld jogok illetik.
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d. ) A tagok egy tizede irasban az ok a cel megjeldles^vel rendkivUli kozgyules es rendkivuli
elnoksegi Dies dsszehi'vasat kezdem^nyezheti.

e. ) A tag tagsdgi jogait szemelyesen gyakorolhatja.

(2.) A Sportegyesulet tagiainak kotelezettseeei:
a. ) a Sportegyesulet alapszabalyanak es egyeb szabalyzatainak a megtartdsa, a Sportegyesuleti

vezeto szervek hatdrozatainak vegrehajtasa,
b. ) a hazai es nemzetkbzi versenyekre vaI6 lelkiismeretes felkeszules 6s a legjobb tudas szerinti

szereples,
c. ) tagdij megfizetese,
d. ) Sportegyesulet vagyonanak megdvasa,
e. ) sportszeru magatartas,
f. ) a Sportegyesulet celkituzeseinek erkolcsi es anyagi tamogatasa,
g. ) a Sportegyesulet rendezvenyein tort^no aktlv reszvetel.
h. ) A Sportegyesulet tagja nem veszelyeztetheti a Sportegyesulet celjainak megvalosltasdt es a

Sportegyesulet tevekenyseget.

13. § A jogi szemely tagok jogai es kotelezettsegei:
(I.") A Sportegyesulet ioei szemelvtagidnak iogai:

a. ) kepviseloje utjan tanacskozasi joggal r^szt vehet a Sportegyesulet kozgyulesen, ott
javaslatokat tehet a Sportegyesulet mukodesevel kapcsolatban,

b. ) kiilon megallapodas alapjdn hasznalhatja a Sportegyesulet letesltmenyeit, sportszereit es
felszereleseit, szakembereinek segitseget.

(2.) A Sportegyesulet jogi szemelv tagianak kotelezettsegei:

a. ) a Sportegyesulet alapszabdlyanak, szabalyzatainak, valamint a hatdrozatainak a megtartasa,
b. ) a Sportegyesulet celkituzeseinek erkolcsi es anyagi tamogatasa,
c. ) a tagdij megfizetese.

14. § A partolo tagok jogai es kotelezettsegei:

(1.) A Sportegyesulet partolo taeianak iogai:
a. ) javaslatokat es eszreveteleket tehet a Sportegyesulet mukddesevel kapcsolatban,
b. ) az elnokseg meghivesa alapjdn tandcskozasi joggal reszt vehet a Sportegyesulet kozgyulesen,
c. ) az elnokseg dltal megallapitott feltetelek mellett reszesulhet a Sportegyesulet altal nyiijtott

kedvezmenyekben, reszt vehet a Sportegyesulet rendezvenyein.

(2.1 A Sportegyesulet partold taeianak kotelezettsegei:
a. ) a Sportegyesulet alapszabalyanak, szabalyzatainak, hatarozatainak megtartasa,
b. ) a vallalt hozzajarulas megfizetese.

15. § A tiszteletbeli tagok jogai es kotelezettsegei:
(1.) A tiszteletbeli tag jogai:

a. ) tanacskozasi joggal reszt vehet a Sportegyesulet kozgyulesen,
b. ) javaslatokat tehet, veiemenyt nyilvanithat a Sportegyesulet mukodesevel kapcsolatban,
c. ) reszesulhet a Sportegyesulet altal nyiijtott kedvezmenyekben.

(2.) A tiszteletbeli tag kotelezettsegei:
a. ) a Sportegyesulet alapszabalyanak, egyeb szabalyzatainak, valamint hatarozatainak

megtartasa,
b. ) a Sportegyesulet celkituzeseinek erkolcsi tamogatasa.

16. § A tagsagi jogviszonybOl, tovdbbe a Sportegyesulet vagy OndllO jogi szemely szervezeti egysegei es
a tagok egymds kOzOtti jogviszonyabol eredo jogvitakra a Sportegyesulet a Sport Allando 
V alasztottbirosag eljarasat kOti ki.

17. § A Sportegyesulet a tagsaganak fo szemeiyi bdzisakent-tddnti a Magyar Honvedseg hivatasos.
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szerzodeses, kozalkalmazotti allomanyat, nyugallomanyu es onkentes tartalekos tagjit, valamint ezek 
csaladtagjait. Celja, hogy a tagsag letszamdnak t6bb mint 50%-a a Magyar Honv6ds6g dllomdnyabol 
keriiljon ki.

18.§ Az Sportegyesulet tagjainak jegyz^ke
(1.) Az Sportegyesulet elnoksege a Sportegyesulet tagjainak nevet, es lakohelyet tagjegyzekben tartja 

nyilvan.
(2.)Az Sportegyesulet tagjegyzekebol haladektalanul torolni kell annak a szemelynek a nevet es 

lakohelyet, akinek a tagsagi jogviszonya megszunt.
(3.) Az Sportegyesulet tagjegyzekebe haladektalanul be kell jegyezni annak a szemelynek a nevet es 

lakohelyet, akit a Sportegyesiiletbe tagnak felvettek.
(4.) A tagjegyzek nem nyilvanos; az elnbkseg gondoskodik a tagjegyzekbe foglalt szemelyes adatok 

megfelelo megovasarol.

V, Fejezet

19.§ A Sportegyesulet szervei: 
(l.)k6zgyules,
(2.) elnbkseg,
(3.) tisztsegviselbk,
(4.) bizottsagok,
(5.) szakosztalyok.

20.§ A Sportegyesulet a szakosztalyat, illetve mas szervezeti egyseget alapszabalyaban foglalt 
felhatalmazas alapjan kbzgyuldsi hatarozattal jogi szemellye nyilvanithatja.
A jogi szemellye nyilvanitott szakosztaly, illetve mas szervezeti egyseg:
a) a jogi szemelyiseget a birosagi nyilvantartasba tbrtenb bejegyzessel szerzi meg,
b) nevet, szekhelyet, kepviselojenek nevet es lakohelyet a birosag kiilbn alszamon tartja nyilvan

jogi
A Sportegyesulet jogutod nelkiili megszunese eseten a szakosztaly jogi szemelyisege is megszunik. 
szemely szakosztaly kbtelezettsegeiert a Sportegyesulet kezesi felelbsseggel tartozik.

VI. Fejezet

21 .§ A Sportegyesulet kbzgyulese: A kbzgyules tilesezese, nyilvanossaga es hataskbre:

(1.) A Sportegyesulet legfobb iranyito szerve a kbzgyules.
(2.) A kbzgyulest evente legalabb egy alkalommal bssze kell hivni, amelyen meg kell targyalnia eves 

penzUgyi tervet, illetve az elbzo eves penzUgyi terv teljesiteserol szolo, a szamvitelrol sz616 tbrv^ny 
rendelkezesei szerint keszitett beszamoldt.

(3.) A kbzgyules nem nyilvanos.
(4.) A kbzgyules hataskbrebe tartozik

a. ) az alapszabaly modositasa;
b. ) a Sportegyesulet megszunesenek, egyesUlesenek es szdtvdlasanak elhatarozasa;
c. ) a vezeto tiszts6gvisel6 megvalasztasa, visszahivasa es dijazasanak megallapitasa;
d. ) az eves kbltsegvetes elfogadasa;
e. ) az eves beszamolo - ezen belUl az Ugyvezetb szervnek a Sportegyesulet vagyoni helyzeterbl

sz616 jelentesenek - elfogadasa;
f. ) az olyan szerzod^s megkbt^senek jovahagyasa, amelyet a Sportegyesulet sajat tag] aval,

vezeto tisztsegviselojdvel, a felUgyelbbizoteaglagfayal vagy ezek hozzdtartozojaval kbt;
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g. ) a jelenlegi 6s kordbbi egyesuleti tagok, a vezeto tisztsegviselok 6s a feliigyelobizottsagi tagok
vagy mas egyesuleti szervek tagjai elleni kart6rit6si ig6nyek 6rv6nyesi't6s6r61 val6 dont6s;

h. ) a felugyelobizottsag tagjainak megvdlasztasa, visszahivasuk 6s dijazasuk megdllapi'tasa;
i. ) a valasztott konyvvizsgalo megvalasztasa, visszahivasa 6s dijazdsanak megallapi'tasa; 6s
j. ) a v6gelszamol6 kijeIoI6se.

22.§ A kozgyul6s hatarozathozatala:
(1.) A SportegyesUlet alapszabalyanak modositasahoz a jelen 16v6 tagok haromnegyedes sz6tdbbs6ggel 

hozott hatarozata sziiks6ges.
(2.) A SportegyesUlet c61janak modosi'tasihoz 6s a SportegyesUlet megszun6s6rol sz616 kozgyul6si 

dont6shez a szavazati joggal rendelkezo tagok haromnegyedes sz6t6bbs6ggel hozott hatarozata 
szUks6ges.

(3.)Mindazokban az Ugyekben, amelyekben a hatarozathozatalhoz nem szUks6ges a jelenl6v6 tagok 
vagy a szavazati joggal rendelkezo tagok haromnegyedes sz6t6bbs6ggel hozott hatarozata, a 
k6zgyul6s a hatarozatait a jelenl6v6 tagok egyszeru sz6t6bbs6g6vel hozzdk meg.

(4.) A k6zgyul6st az elnok - akadalyoztatasa eset6n az alelnfik - irasban a javasolt napirend kozl6s6vel a 
SportegyesUlet sz6khely6re vagy a tagok t6bbs6g6nek elozetes jovahagyasaval meghatarozott mds 
helyre hivja ossze. A kozgyul6st elektronikus vagy papiron kinyomtatott meghivoval kell 
osszehivni. A meghiv6t olyan iddben kell k6zbesiteni a tagok r6sz6re, hogy a k6zbesit6s napjatol a 
tervezett kozgyul6s napjaig terjedo id6 legalabb 15 nap legyen. A meghiv6hoz csatolni kell a mar 
rendelkez6sre alio hatarozati javaslatokat 6s az eldterjesztok indokolasat.

(5.). A meghivonak tartalmaznia kell
a. ) a SportegyesUlet nev6t 6s sz6khely6t;
b. ) az Ul6s ideJ6nek 6s helyszin6nek megjel6l6s6t;
c. ) az Ul6s napirendJ6t;
d. ) azt a figyelmeztet6st, hogy a megism6telt kozgyul6s az irasban kozolt napirendi pontok

tekintet6ben a megjelent tagok szamdtdl fuggetlenUl hatarozatk6pest. A kozgyul6s 
osszehivasara iranyul6 meghiv6ban megjelolheto a megism6telt k6zgyul6s idopontja is.

(6.) A napirendet a meghivoban olyan r6szletess6ggel kell feltUntetni, hogy a szavazasra jogosultak a 
tdrgyalni kivant t6makorokben allaspontjukat kialakithassak

(7.) Ha a SportegyesUlet kozgyul6s6nek Ul6s6t nem szabalyszeruen hivtdk ossze, az Ul6st akkor lehet 
megtartani, ha az Ul6sen valamennyi r6szv6telre jogosult jelen van, 6s egyhangulag hozzajarul az 
Ul6s megtartdsahoz.

(8.) A SportegyesUlet kozgyul6s6nek Ul6s6n a szabalyszeruen kozdlt napirenden szereplo k6rd6sben 
hozhato hatarozat, kiv6ve, ha valamennyi r6szv6telre jogosult jelen van 6s a napirenden nem 
szereplo k6rd6s megtargyalasahoz egyhangulag hozzajarul.

(9.) A kozgyul6st a SportegyesUlet elnoke, akadalyoztatdsa eset6n a SportegyesUlet alelnoke vagy a 
kozgyul6s altal megvalasztott levezeto elnok vezeti.

(10.)A kozgyul6si tiszts6gvisel6, a levezeto elnok, a szavazatszamlal6k, a felUgyelo bizottsagi tagok 
illetve mas szem61y megvalasztasara barmelyik egyesUleti tag javaslatot tehet. A kozgyul6si 
tiszts6gviseldk, a levezeto elnok, a szavazatszamlal6k megvalasztdsdrol a kozgyul6s a szavazati 
joggal rendelkezo tagok sz6t6bbs6g6vel hataroz.

(11.)A kozgyul6s hatarozatk6pes, ha a szavazati joggal rendelkezo tagok tobb mint fele jelen van. A 
kozgyul6s a hatarozatait nyilt szavazassal hozza. Barmelyik tag inditvanyara a kozgyul6s ugy 
hatarozhat, hogy a megjelolt napirenddel kapcsolatban titkos szavazdssal hataroz. Ha egy tag vagy 
alapito valamely Ugyben nem szavazhat, 6t az adott hatarozat meghozatalanal a hatarozatkepesseg 
megallapitasa soran figyelmen kivUl kell hagyni.

(12.) A hatarozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a. ) akit a hatarozat kotelezetts6g vagy felel6ss6g al61 mentesit vagy a jogi szem61y terh6re
b. ) masfajta elonyben r6szesit;
c. ) akivel a hatarozat szerint szerz5d6st kell kotni;
d. ) aki ellen a hatarozat alapjdn pert kell inditani;
e. ) akinek olyan hozzatartoz6ja 6rdekelt a dont6sben, aki a jogi szem61ynek nem tagja vagy

alapit6ja;
f. ) aki a dont6sben 6rdekelt mas szervezettel tobbs6gi befolyason alapul6 kapcsolatban all; vagy
g. ) aki egy6bk6nt szem61yesen 6rdekelt a d6nt6sben.

(13.)Azok a tagok, akik olyan hatarozatot hoztak, amelyrSl tudtak, vagy a tolUk elvdrhato gondossag

J



mellett tudhattak, hogy a szervezet jelentos erdekeit nyilvanvaloan serti, korlatlanul es 
egyetemlegesen felelhetnek az ebbol credo karert.

(14.)A kozgyulesen hozott hatarozatokat a szavazatszamlalok jelentese alapjan a levezeto cln6k szoban 
kihirdeti.

(15.)A kozgyulesrol jegyzokonyvet kell felvenni. A jegyzokbnyvben meg kell jelolni a kozgyules 
helyet, idejet, tovabba a jelenleti ivre utalassal fel kell sorolni a kozgyulesen megjelent szemelyeket. 
A jegyz6k6nyvben fel kell tiintetni a javasolt illetve elfogadott napirendet, az egyes napirendi 
pontokkal kapcsolatban hozott hatarozatokat. A jegyzokonyvet a kozgyules levezeto elnoke, a 
jegyzokonywezetonek megvalasztott szemeiy es a kozgyules tagjai kozul valasztott hitelesi'to 
alai'rasaval hitelesiti.

(16.) A kozgyulesen a Sportegyesiilet tagja csak szemeiyesen gyakorolhatja a szavazati jogat.
(17.)A Sportegyesulet kozgyuiese nem nyilvanos.
(18.)Az elnok a kozgyules altal hozott hatarozatokat koteles maradektalanul vegrehajtani vagy 

vegrehajtatni. A hatarozat csak akkor valik ervenyesse, hogyha az Uies jegyzokonyveben szerepel 
es a hitelesi'to tag hitelesiti. Az elnok a jelen pontban foglalt kotelezettsege megszegesebol credo 
karert teljes felelosseggel tartozik.

23.§ Az kozgyules osszehivasanak kotelezettsege:
(1.) A kbzgyuies rendkivuli esetben is osszehivhato.
(2.) Az elnok vagy az elnok akadalyoztatasa eseten az alelnok koteles a kozgyuiest osszehivni a 

sziikseges intezkedesek megtetele ceijabol, ha
a. ) a Sportegyesulet vagyona az esedekes tartozasokat nem fedezi;
b. ) a Sportegyesulet elorelathatolag nem lesz kepes a tartozasokat esedekessegkor teljesiteni;

vagy
c. ) a Sportegyesulet ceijainak eierese veszeiybe kerUlt.

(3.) A (2.) bekezdes alapjan osszehivott kozgyulesen a tagok kotelesek az osszehivasra okot ado 
korUlmeny megszUntetese erdekeben intezkedest tenni vagy a Sportegyesulet megszUnteteserol 
donteni.

24.§ Tisztsegviselok megvalasztasa:
(1.) A kozgyules hataskorebe tartoz6 tisztsegviselok:

a. ) azelnUk,
b. ) az elnokseg tagjai
c. ) FelUgyelo Bizottsag elnoke es tagjai
d. ) Fegyelmi Bizottsag elnoke es tagjai

Az (1.) bekezdesben meghatarozott tisztsegviseloket a kozgyules negy evre valasztja.
(2.) Megvalasztottnak az a tisztsegviselo tekintheto, aki a leadott szavazatoknak 50%-at + 1 szavazatot 

megszerezte. Egy jelolt eseten a valasztas a kozgyules tobbsegi hatarozata alapjan nyilt szavazassal 
tortenhet.

(3.) Ket kozgyules kozotti idoszakban az elnoksegbol kivalo tagok helyebe a testUlet - a testUlet eredeti 
letszamanak legfeljebb 1/3-aig terjedoen - uj tagokat valaszthat (kooptalas). Ez a jogkor nem terjed 
ki a Sportegyesulet elnokenek megvalasztasara. Az igy valasztott tagokat a Sportegyesulet 
kovetkezo kozgyuiese erositi meg tisztsegeben.

VII. Fejezet

A SPORTEGYESULET ELNOKSEGE

25.§ A Sportegyesulet elnoksege:
(l.)Az elnUkseg 6t tagbol all. Az elnokseg elnoket es tovabbi tagjait a kozgyules valasztja meg. Az 

elnokseg tagai: az elnok, az alelnok es 3 elnoksegi tag. Az elnokseg az alelnokot, az elnokseg 
tovabbi tagjai kozUl, maga valasztja meg.

(2.) Az elnokseg tagjai kotelesek a kozgyulesen reszt vennj^a SportegyesUlettel kapcsolatos kerdesekre 
valaszolni. A Sportegyesulet tevekenysegerol es gazdSsififte|yzeter61 beszamolni.
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(3.) Az elnokseg hatarozatait a jelenl6v6k szotobbsegevel hozza.
(4.) Az elnokseg tagjainak megbi'zatasa a megvalasztdsuk napjatol szami'tott negy ev idotartamra szol. 
(5.) Az elnokseg tagjait a Sportegyesiilet tagjai koziil kell megvdlasztani.

26. § Az elnokseg hataskore
(1.) A Sportegyesiilet tevekenyseget ket kozgyules kozotti idoszakban az elnokseg iranyitja.
(2.)Az elndkseg a Sportegyesiilet mukodeset erinto valamennyi kerdesben dontesre jogosult szerv, 

kiveve azokat az iigyeket, amelyek a kozgyules kizarolagos hataskorebe tartoznak.

27. § Az Elndkseg iigyvezetessel kapcsolatos feladatai es az elnoksegre vonatkozo egyeb szabalyok:
(1.) Az ugyvezetes feladatkorebe tartozik

a. ) a Sportegyesiilet napi iigyeinek vitele, az ugyvezetes hataskorebe tartozo ugyekben a
ddntesek meghozatala;

b. ) a beszamolok elokeszitese es azoknak a kozgyules ele terjesztese;
c. ) az eves koltsegvetes elkeszi't^se es annak a kozgyules ele terjesztese;
d. ) a Sportegyesiileti vagyon kezelese, a vagyon felhasznalasara es befektetesere vonatkozo, a

kozgyules hataskorebe nem tartozo ddntesek meghozatala 6s v^grehajtasa;
e. ) a Sportegyesulet jogszabaly es az alapszabaly szerinti szervei megalaki'tasanak es a

tisztsegviselok megvalasztatasanak elokeszitese;
f. ) a kdzgyules dsszehivdsa, a tagsag es a Sportegyesulet szerveinek ertesitese;
g. ) az Ugyvezeto szerv altal dsszehivott kdzgyules napirendi pontjainak meghatarozasa;
h. ) reszvetel a kdzgyulesen es valaszadas a Sportegyesulettel kapcsolatos kerdesekre;
i. ) a tagsag nyilvantartasa;
j. ) a Sportegyesiilet hatarozatainak, szervezeti okiratainak es egyeb kdnyveinek vezetese;
k. ) a Sportegyesiilet mukddesevel kapcsolatos iratok megdrzese;
l. ) a Sportegyesiiletet erinto megszunesi ok fennallasanak mindenkori vizsgalata es annak

bekdvetkezte esetdn az e tdrvenyben eldirt intezkedesek megtetele.
(2.) Az elndkseg ulesenek dsszehivasara, az elndksegi ules helyenek meghatarozasara, az elndksdgi ules 

meghivdjanak tartalmara, az elndksegi tiles napirendjere, az elndksdgi ules hatarozatkepessegere, az 
iiles lebonyolitasara, es az elndksegi Olds jegyzdkdnyvenek elkeszitesere valamint a hatdrozatok 
kihirdetesere az alapszabaly VI. fejezeteben foglaltakat megfelelden alkalmazni kell azzal, hogy az 
elndksegi hatarozatokat az elndkseg elektronikus liton vagy postal liton nyolc napon beliil megkiildi 
a tagok illetve az erdekelt szemelyek reszere.

28. § Az elndksegi tagok jogai es kdtelezettsegei:
(1.) Az elndksegi iileseken es az elndkseg hatarozatainak meghozatalaban valo reszvetel.
(2.) Eszrevetelek, javaslatok tetele a Sportegyesiilet mukddesevel dsszefliggd kerdesekben.
(3.) Az elndkseg tagjai tisztsegiikben ujra valaszthatok.
(4.) Az elndksegi tagsag megsziinik:

a. ) a mandatum lejdrtaval,
b. ) felmentessel,
c. ) visszahivassal,
d. ) elhalalozassal,
e. ) a Sportegyesiiletbdl tdrteno kizarassal.

29. § Az elndkseg mukddese
(1.) Az elndkseg maga allapitja meg munkatervet es iigyrendjet.
(2.) Az elndksdg az ugyrendben meghatdrozott iddszakonkent ulesezik. Rendkivuli didst kell dsszehivni, 

ha azt az elndk, vagy az elndksegi tagok egyharmada az ok es a cel megjeldlesevel keri.
(3.) Az elndkseg uleseire tanacskozdsi joggal meg kell hivni a Felugyeld Bizottsagt, valamint - a 

sportagakat erintd kerdesek megtargyaldsakor - a szakosztaly vezetdjet.
(4.)Az iiles helyerdl, iddpontjardl es a megtargyalando kerdesekrdl (napirendrdl) - az eldterjesztesek 

megkUldesevel - legalabb egy hettel az Ules iddpontjat megeldzden ertesiteni kell az elndkseg 
tagjait, illetve a meghivottakat. SUrgds esetben rdvidebb hataridd is megallapithato. Az elndkseg 
uleset az elndk, akaddlyoztatasa eseten az alelndk hivja dssze.

(5.) Az elndkseg a szavazasra jogosult tagok tdbb mint a felenek jelenlete eseten hatdrozatkepes. 
Hatarozatkeptelenseg eseten, az elhalasztott elndkidghiildst 10 napon belUl ismetelten dssze kell
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hivni.
(6.) Az elnokseg hatarozatait altalaban nyi'lt szavazassal, es a jelenlevo tagok tQbb mint felenek igenlo 

szavazataval hozza meg.
(7.) Abban az esetben, ha k6t kozgyules kbzotti idoszakban az eindksegi letszam 3 fo ala csokken, uj 

elnbksegi tagok megvalasztasanak celjabol rendkiviili kozgyulest kell osszehfvni.
(8.)Az elnokseg titkos szavazassal hoz hatarozatot a hataskorebe tartozo tisztsegviselok megva- 

lasztasakor, illetoleg bdrmely elnbksegi tag keresere.
(9.) Az elndkseg iilesei nem nyilvanosak, azokon az elnokseg tagjai es a meghivottak vehetnek reszt. Az 

elnokseg alkalmilag ettol elteroen is rendelkezhet.
(lO.)Az elndkseg iileseirol jegyzokonyvet kell kesziteni, amelynek tartalmaznia kell a napirendet, a 

megjelentek felsorolasat, az ulesen elhangzott lenyeges eszreveteleket, javaslatokat, illetoleg a 
hozott hatarozatokat. Az elnokseg hatarozatairol az erintett szerveket, valamint a Sportegyesulet 
tagsagat 14 napon beliil tajekoztatja.

VIII.Fejezet

A SPORTEGYESULET TISZTSEGVISELOI

30.§ A Sportegyesulet vezeto tisztsegviseloi a Sportegyesulet elnoksegenek tagjai.
31 .§ A vezeto tisztsegviselovel szembeni kovetelmenyek es kizaro okok:

(l.)A Sportegyesulet legfobb tisztsegviseloje a Sportegyesulet elnoke. Az elnok legfeljebb negy evi 
idotartamra valaszthato - leteltet kovetoen ismetelten is ujravalaszthato. Az elnok visszahivasahoz a 
kozgyules ketharmados sz6t6bbs6ggel hozott hatarozata sziikseges.

(2.) Vezeto tisztsegviselo az a nagykoru szemely lehet, akinek cselekvokepesseget a tevekenysege 
ellatasahoz szukseges korben nem korlatoztak.

(3.) A vezeto tisztsegviselo ugyvezetesi feladatait szemelyesen kbteles ellatni.
(4.) Nem lehet vezeto tisztsegviselo az, akit buncselekmeny elkovetese miatt jogerosen 

szabadsagvesztes buntetesre iteltek, amig a biintetett eloelethez fuzodo hatranyos kovetkezmenyek 
alol nem mentesiilt.

(5.) Nem lehet vezeto tisztsegviselo az, akit e foglalkozastol jogerosen eltiltottak. Akit valamely 
foglalkozastol jogeros birdi itelettel eltiltottak, az eltiltas hatalya alatt az iteletben megjelolt 
tevekenyseget folytato jogi szemely vezeto tisztsegviseloje nem lehet.

(6.) Az eltiltast kimondo hatarozatban megszabott idotartamig nem lehet vezeto tisztsegviselo az, akit 
eltiltottak a vezeto tisztsegviseloi tevekenysegtol.

(7.) Az elnok kepviseleti jogkoret meghatarozott ugyekben, vagy az ugyek meghatarozott csoportjara 
nezve a Sportegyesulet mas tisztsegviselojere is atruhazhatja.

(8.) A vezeto tisztsegviselo a jogi szemely tagjai, tagsag nelkuli jogi szemely eseten a jogi szemely 
alapitoi rdszere kbteles a jogi szemelyre vonatkozoan felvilagositast adni, es szamukra a jogi 
szemelyre vonatkozo iratokba es nyilvantartasokba betekintest biztositani. A felvilagositast es az 
iratbetekintest a vezeto tisztsegviselo a jogosult altal tett irasbeli titoktartasi nyilatkozat tetelehez 
kbtheti.

(9.) A vezeto tisztsegviselo megtagadhatja a felvilagositast es az iratokba valo betekintest, ha ez a jogi 
szemdly uzleti titkat sertene, ha a felvilagositast kero a jogat visszaelesszeruen gyakorolja, vagy 
felhivas ellenere nem tesz titoktartasi nyilatkozatot. Ha a felvilagositast kerb a felvilagositas 
megtagadasat indokolatlannak tartja, a nyilvantarto birosagtol kerheti a jogi szemely kbtelezeset a 
felvilagositas megadasara.

(lO.)A vezeto tisztsegviselo az Ugyvezetesi tevekenysege soran a jogi szemelynek okozott karokert a 
szerzbdesszegessel okozott karert val6 felelbsseg szabalyai szerint felel a jogi szemellyel szemben.

32.§ A vezeto tisztsegviselovel szembeni tovabbi kbvetelmenyek es kizaro okok:
(1.) A dbnteshozo szerv, valamint az Ugyvezetb szerv hatarozathozatalaban nem vehet reszt az a 

szemely, aki vagy akinek kbzeli hozzatartozoja a hatarozat alapjan
a) kbtelezettseg vagy felelbsseg alol mentesUl, vagy
b) barmilyen mas elbnyben reszesUl, illetve a megkbtendb jogUgyletben egyebkent erdekelt.
Nem minbsUl elbnynek a kbzhasznu szervezet cel szerinti juttatasai kereteben a barki altal megkbtes 

nelkUl igenybe vehetb nem penzbeli szolgaltatas, illetve a Sportegyesulet altal tagjanak, a tagsagi 
jogviszony alapjan nyiijtott, letesitb okiratnak megfelelb^cdFizehiUi juttatas.
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(2.) Nem lehet a felUgyelo szerv elnoke vagy tagja, illetve konywizsgdl6ja az a szemely, aki
a) a ddnteshoz6 szerv, illetve az ugyvezeto szerv elnoke vagy tagja (ide nem ertve a Sportegyesiilet 

donteshozo szervenek azon tagjait, akik tisztseget nem toltenek be),
b) a kozhasznii szervezettel e megbi'zatasdn kiviili mas tevekenyseg kifejtesere irdnyulo 

munkaviszonyban vagy munkavegzesre iranyuld egydb jogviszonyban dll, ha jogszabdly mdskepp nem 
rendelkezik,

c) a kozhasznu szervezet cel szerinti juttatdsdbdl reszesiil - kiveve a bdrki dltal megkdtes nelkiil 
igenybe veheto nem penzbeli szolgdltatdsokat, es a Sportegyesiilet dltal tagjdnak a tagsdgi jogviszony 
alapjdn a letesito okiratban foglaltaknak megfeleloen nyujtott cel szerinti juttatdst -, illetve

d) az a)-c) pontban meghatdrozott szemelyek kozeli hozzdtartozdja.

(3.) A kozhasznu szervezet megszuneset koveto hdrom evig nem lehet mds kozhasznu szervezet 
vezeto tisztsegviseloje az a szemely, aki kordbban olyan kozhasznu szervezet vezeto tisztsegviseloje 
volt - annak megszuneset megelozo ket evben legaldbb egy evig -,

a) amely jogutod nelkiil szunt meg ugy, hogy az dllami add- es vdmhatdsdgndl nyilvdntartott add- es 
vdmtartozdsdt nem egyenlitette ki,

b) amellyel szemben az dllami add- es vdmhatdsdg jelentds osszegii addhidnyt tdrt fel,
c) amellyel szemben az dllami add- es vdmhatdsdg iizletlezdrds intezkedest alkalmazott, vagy 

iizletlezdrdst helyettesito birsdgot szabott ki,
d) amelynek addszdmdt az dllami add- es vdmhatdsdg az addzds rendjerol szdld torvdny szerint 

felfiiggesztette vagy torolte.

(4.) A vezeto tisztsegviselo, illetve az ennek jelolt szemely koteles valamennyi erintett kozhasznu 
szervezetet elozetesen tdjekoztatni arrdl, hogy ilyen tisztseget egyidejuleg mds kozhasznu szervezetnel 
is betolt.

33. § A Sportegyesiilet kdpviselete es jegyzese:
(1.) A Sportegyesiilet torvenyes kepviseletet az elnok Idtja el.
(2.) Az elnok kepviseleti jogdt ondlldan gyakorolja.
(3.) A Sportegyesiilet jegyzese ugy tortenik, hogy a Sportegyesulet nevehez az elnok ondlldan csatolja a 

ndvaldirdsdt a hitelesitett aldirdsi cimpelddny (ndvaldirdsi nyilatkozat) szerint.

34. § A vezeto tisztsegviselo megbizatds megsziinese:
(1.) Megszunik a vezeto tisztsegviseldi megbizatds

a. ) hatdrozott idejii megbizatds eseten a megbizds idotartamdnak lejdrtdval;
b. ) megsziinteto feltetelhez kotott megbizatds eseten a feltetel bekdvetkezesevel;
c. ) visszahivdssal;
d. ) lemonddssal;
e. ) a vezeto tisztsegviselo haldldval vagy jogutdd nelkiili megsziinesevel;
f. ) a vezeto tisztsegviseld cselekvdkepessegenek a tevekenysege elldtdsdhoz sziikseges korben

torteno korldtozdsdval;
g. ) a vezeto tisztsegviseldvel szembeni kizdrd vagy osszeferhetetlensegi ok bekovetkeztevel.

(2.) A Sportegyesiilet tagjai, tagsdg nelkiili jogi szemdly eseten a Jogi szemely alapitdi a vezeto
tisztsegviseldt bdrmikor, indokolds nelkiil visszahivhatjdk.

(3.) A vezeto tisztsegviselo megbizatdsdrdl a jogi szemelyhez cimzett, a jogi szemely mdsik vezeto 
tisztsegviselojehez vagy donteshozd szervehez intezett nyilatkozattal bdrmikor lemondhat.

(4.) Ha a Sportegyesiilet mukoddkepessege ezt megkivdnja, a lemondds az uj vezeto tisztsegviselo 
kijelolesevel vagy megvdlasztdsdval, ennek hidnydban legkesdbb a bejelentestol szdmitott 
hatvanadik napon vdlik hatdlyossd.

35. § A Sportegyesiilet alelnoke
(1.) Az alelnok a feladatait az elnok vezetese mellett, az elnok utasitdsainak, az elnokseg donteseinek, a 

Sportegyesulet alapszabdlydnak megfeleloen, a Sportegyesulet Szervezeti, Mukodesi es 
Gazddlkoddsi Szabdlyzatdban foglaltak alapjdn Idtja el.

(2.) Az elndkdt annak tdvollete, vagy akaddlyoztatdsa esetenj_Sportegyesulet Szervezeti, Mukodesi es 
Gazddlkoddsi Szabdlyzatdban foglaltak szerint helyette
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(3.) Azalelnok az elnok felhatalmazdsa alapjan, ellatja a Sportegyesiilet kepviseletet.

IX. Fejezet

BIZOTTSAGOK, BIZTOSOK

36.§
(l.)A Sportegyesiilet egyes szakfeladatainak eredm^nyesebb megvalosi'tasa erdekeben az elnokseg a 

Sportegyesiilet tagjai sorabol - allandd vagy ideiglenes - bizottsagokat hozhat letre es mukodtethet.

(2.) A bizottsagok elndket 6s tagjait az elnokseg valasztja. A bizottsdgok az elnokseg iranyftasa es 
felilgyelete mellett, a Sportegyesiilet munkaprogramjdval egyeztetett munkaterv alapjan 
ontevekenyen miikodnek. A bizottsagok javaslatteteli, velem6nyezesi, ddntesi, illetoleg szervezesi 
Joggal rendelkeznek. A bizottsagok mukod6set a bizottsdg elnoke iranyitja. A bizottsagok feladatait 
6s hataskdr6t a szervezeti 6s muk6d6si szabalyzat hatarozza meg.

(3.) A bizottsagok tev6kenys6gilkr61 az elnoks6gnek szamolnak be.

37.§ Felilgyelo Bizottsag:
(l.)A kozgyul6s a Sportegyesiilet gazdalkodasanak 6s vagyonkezel6s6nek ellenorz6s6re - 4 6ves 

idotartamra - Felilgyelo bizottsagot valaszt. A Felilgyelo bizottsag tagjai az elnok 6s k6t tag.
(2.) A Felilgyelo bizottsag tagjai a Sportegyesuletben mas tiszts6get nem viselhet, illetoleg nem lehet a 

Sportegyesiilet barmely tiszts6gvisel6J6nek 6s alkalmazottjanak hozzatartozoja.
(3.) A FelUgyelo Bizottsag tagjai nem lehetnek a Sportegyesiilettel munkaviszonyban alio, illetoleg 

gazdasagi feladatokat ellato szem61yek, tovabbi a Sportegyesiilet elnoks6g6nek tagjdval 6s a 
Sportegyesiiletn61 gazdasagi feladatokat ellato szem611yel nem allhatnak hozzatartozoi 
kapcsolatban.

(4.) A Felilgyelo Bizottsag tev6kenys6g6t az elnoke iranyitja. A Felugyelo Bizottsag feladatainak ellata- 
sa 6rdek6ben killso szakembereket is ig6nybe vehet. A Felugyelo Bizottsag tanacsadasi joggal r6szt 
vehet az elnoks6g iil6sein.

(5.) A Felugyelo Bizottsdg 6ves ellenorz6si terv alapjan dolgozik, melyrol az elnoks6get taj6koztatja.
(6.) A Felugyelo Bizottsag feladatai:

a. ) a Sportegyesulet p6nz- 6s vagyonkezel6s6nek vizsgalata,
b. ) a tarsadalmi szervezetek gazdalkodasara vonatkozo jogszabalyok 6s egy6b kotelezo eloirdsok

betartasanak ellenorz6se,
c. ) a tagdijak befizet6s6nek ellen6rz6se,
d. ) az 6ves m6rleg felulvizsgalata,
e. ) a gazdalkodas c61szerus6g6nek, szabalyszerus6g6nek, az eloiranyzott bev6telek 6s kiadasok

teljesit6s6nek 6venk6nti vizsgalata,
f. ) a bizonylati fegyelem betartasanak ellenorz6se,
g. ) a Sportegyesuleti, illetoleg tarsadalmi tulajdon megovasa 6rdek6ben szuks6ges int6zked6sek

megt6tel6nek ellenorz6se.
(7.) A Felugyelo Bizottsag tagjai feladataik ellatasa soran jogosultak a SportegyesUlet gazdalkodasaval 

kapcsolatos barmely iratba betekinteni, a tiszts6gvisel6ktol tdJ6koztatast k6mi.
(8.) Az ellenorz6sek megkezd6s6rol a FelUgyelo Bizottsag elnoke koteles taj6koztatni a Sportegyesulet 

elnok6t. Az ellen6rz6s soran a Felugyelo Bizottsag a p6nzugyi-gazdasagi, illetoleg a belso 
ellenorz6sre vonatkozo szabalyok szerint jar el. Az ellenorz6s tapasztalatairdl a vizsgalat 
befejez6s6tol szamitott 15 napon belUl taj6koztatja a Sportegyesulet elnoks6g6t. Ha a vizsgalat 
szabalytalansagot, rendelleness6get dllapit meg, egyuttal ennek megszUntet6s6re is fel kell hivnia a 
figyelmet.

(9.) A vizsgalatot koveto int6zked6si terv v6grehajtasat - az abban meghatarozott hataridd eltelt6tol 
szamitott 30 napon belUl - a FelUgyelo Bizottsag utovizsgalat keret6ben ellenorzi.

(lO.)Ha a kifogasolt gyakorlat fennallasat a Sportegyesulet elnoks6ge nem ismeri el, vagy az utovizsgalat 
sem vezetett eredm6nyre, a FelUgyelo Bizottsag kozvetlenUl az int6zked6sre jogosult szervhez 
fordulhat.

(1 l.)A Felugyelo Bizottsag a tev6kenys6g6rol a Sportegyesulet kozgyul6s6nek koteles beszamolni.
(12.)A kivalt (lemondott) FelUgyelo Bizottsag! tag/iieiyebe^ a kozgyul6s kovetkezo Ul6s6ig a
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Sportegyesulet elnoke tagot kooptal.

X. Fejezet

SZAKOSZTALYOK

38. § A Sportegyesulet szervezeteben sportdgankent szakosztalyok mukodnek. A szakosztalyok
munkajat az elnokseg altal megbizott szakosztdlyvezeto iranyi'tja, aki tevekenysegerol az 
elnoknek koteles beszamolni.

39. § A szakosztalyvezetok feladatai;
(1.) sportaghoz tartozd tagok foglalkoztatasanak megszervezese, illetoleg a versenyeken, merkozeseken 

valo reszvetet szervezese, tevekenyseguk fejlesztese, versenyek 6s bajnoksdgok lebonyolitasa,
(2.) az elnokseg megbi'zasa alapjan a Sportegyesulet kepviselete az orszagos, illetoleg teriileti es helyi 

sportagi szakszovetsegekben,
(3.) a sportag utanpotlas-nevelesenek megszervezese,
(4.) a Sportegyesiileti celok megvalosi'tasanak elosegitese,
(5.) a szakosztalyvezetok hataskdrebe utalt egyeb feladatok ellatasa.

40. § A szakosztalyok, illetve a szakosztalyvezetok az elnokseg dltal meghatarozott keretek kozott
gazdasagi feladatokat is ellatnak, illetoleg gazdalkodnak a rajuk bizott egyesUleti vagyonnal.

XI. Fejezet

SPORTEGYESULET GAZDALKODASA ES VAGYONA

41. §
(1.) A Sportegyesulet eves pdnzugyi terv alapjan gazdalkodik.
(2.) A Sportegyesulet vallalkozasi tevekenyseget kizarolag kozhasznu celjainak elerese erdekeben, 

azokat nem veszelyeztetve vegez.
(3.) A Sportegyesulet gazdalkodasa soran elert eredmenyt nem osztja fel, azt az alapszabalyban 

meghatdrozott tevekenysegere forditja.
(4.) A Sportegyesulet valtot, illetve mas, hitelviszonyt megtestesito ertekpapirt nem bocsathat ki- illetve 

vallalkozasanak fejlesztesdhez a kozhasznu tevekenyseget veszelyezteto merteku hitelt nem vehet 
fel, valamint az allamhaztartas alrendszereitol kapott tdmogatast hitel fedezeteUl, illetve hitel 
torlesztesere nem hasznalhatja fel.

(5.) A Sportegyesulet a cel szerinti tevekenysegebol, illetve vallalkozasi tevekenysegebol szarmazo 
beveteleit es raforditasait elkulonitetten kell nyilvantartani.

42. § Bevetelek es kiadasok:
(1.) A Sportegyesulet mukodesehez szukseges bevdtelek az aldbbiakbdl tevodnek ossze:

a. ) tagsdgi dijak, partolo tagi hozzajarulasok,
b. ) magan esjogi szemelyek tamogatasai,
c. ) az onkormanyzat es a miniszteriumok kozhasznu tevekenyseget tamogato juttatasai,
d. ) alapitvanyok es kozerdeku celii kotelezettsegvallalasok,
e. ) rendezvenyek bevetelei,
f. ) a Sportegyesulet altal kiszabott pdnzbuntetesek,
g. ) televizios kozvetitesek jogdija,
h. ) reklamtevekenysegbol szarmazo bevetetek,
i. ) intezmenyi hattdr mukodesebol szarmazo bevetelek,
j. ) nemzetkozi szervezetektol szdrmazo reszesedes,
k. ) allamhaztartds alrendszereitol vagy mas adomanyozotol kbzhasznu celjara vagy mukddesi

koltsegei fedezesere kapott tamogatas, illetve adomany,
l. ) a kozhasznu tevekenyseg folytatasabol szarmazd, ahhoz kozvetlenul kapcsolddd bevetel,
m. ) az egyeb cdl szerinti tevekenyseg folytatasabdl szarmazd, ahhoz kozvetlenul kapcsolddd

bevetel,
n. ) a Sportegyesulet eszkozeinek befektetesebol szarrna^.^evetel,
o. ) egyeb, mas jogszabalyokban meghatarozott bevef^i^
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р. ) vallalkozasi tevekenysegbol szarmazo bevetel.

(2.) A Sportegyesiilet koltsegei:
a. ) a kozhasznu tevekenyseg erdekeben felmerult kozvetlen koltsegek (rafordftasok, kiadasok),
b. ) az egyeb cel szerinti tevekenyseg erdekeben felmeriilt kozvetlen koltsegek (rdfordltasok,

kiadasok),
с. ) a vallalkozasi tevekenyseg erdekeben felmerult kozvetlen koltsegek (rafordftasok, kiadasok),

valamint
d.) a kozhasznu es egyeb vallalkozasi tevekenyseg erdekeben felmerult kozvetett koltsegek 

(rafordMsok, kiadasok) amelyeket bevetelaranyosan kell megosztani.

43. § A Sportegyesulet vagyona:
(1.) keszpenz (bankbetet, folyoszamlan levo 6sszeg),
(2.) keszpenzre szolo koveteies,
(3.) ertekpapir,
(4.) ingatlan ds ing6 vagyon.

44. § A Sportegyesulet beveteleivel 6nall6an gazdalkodik, tartozasaiert a sajat vagyonaval felel. A
Sportegyesiilet tagjai a tartozasaikert - a befizetett tagdijon tulmenoen - sajat vagyonukkal nem 
felelnek.

45. § A Sportegyesulet a tevekenyseg! ceija szerint gazdalkodasat, valamint gazdasagi vallalkozasi 
tevekenyseget az abbol szarmazo eredmdny megallapitasat a tarsadalmi szervezetek gazdalkodasi 
tevekenysegerol szolo hatalyos rendelet alapjan vdgzi.

46. § A Sportegyesulet megszunese:
(1.) A Sportegyesulet megszunik:

a. ) ha mas egyesulettel egyesul, vagy tobb egyesulette valik szet, mas jogi szemeilye nem
alakulhat at

b. ) ha megszunese meghatarozott feltetel bekovetkezesehez kotott es e feltetel bekovetkezett
c. ) ha a kozgyuies elhataroz2ta jogutod neikUli megszuneset,
d. ) ha az arra jogosult szerv megszunteti,
e. ) ha a Sportegyesulet megvalositotta ceijat vagy a Sportegyesulet ceijanak megvalosftasa

lehetetlenne valt, es uj celt nem hataroztak meg,
f. ) ha a Sportegyesulet tagjainak szama hat honapon keresztUl nem eri el a tiz fot,

felteve mindegyik esetben, hogy a jogi szemeiy vagyoni viszonyainak lezarasara iranyulo megfelelo 
eljards lefolytatasat kovetoen a birosag a jogi szemeiyt a nyilvantartasbol torli.

(2.) A SportegyesUletnek a birosagi nyilvantartasbol valo toriesere akkor kerUlhet sor, ha a MOB 
igazolja, hogy a Sportegyesulet az allami sportceiii tamogatas felhasznalasdval e torvenyben, 
valamint az allamMztartas mukodesere vonatkozo jogszabalyokban foglaltaknak megfeleloen 
elszamolt, vagy azt, hogy a Sportegyesulet allami sportceiu tamogatdsban nem reszesUlt.

(3.) A Sportegyesulet megszunesenek elhatarozasahoz a kozgyuiesnek legalabb haromnegyedes 
szdtobbseggel hozott hatarozata szUkseges.

(4.) Az Sportegyesulet jogutod neikUli megszunese eseten, a hitelezok koveteieseinek kiegyenlftese 
utan fennmarado vagyon sorsarol, a Polgari Torvenykonyvrol szolo 2013. evi V. torveny 3:85 §-a, 
valamint az egyesUiesi jogrol, a kozhasznu jogallasrol, valamint a civil szervezetek mukQdeserol es 
tamogatasarol sz616 2011. evi CLXXV. Torveny 10/A §-a alapjan kell rendelkezni.

(5.) A Sportegyesulet birosagi feloszlatasa eseten a hitelezok kieiegftese utan fennmarado vagyon allami 
tulajdonba kerUl, es azt a sportpolitikaert felelos miniszter altal vezetett miniszterium 
koltsegveteseben az utanpotlds-neveies tamogatasara kell Sportegyesulet birosagi feloszlatasa 
eseten a hitelezok kieiegitese utan fennmarado vagyon allami tulajdonba kerUl, es azt a 
sportpolitikaert felelos miniszter altal vezetett miniszteriumj^tsegveteseben az utanpdtlas-neveies 
tamogatasara kell forditani.
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47. § Egyeb rendelkezesek
(1.) A SportegyesUleti tagok esetleges jogvitdikat egymassal bekes liton rendezzek.
(2.) A Sportegyesiilet befektetesi tev^kenyseget nem vegez. Ha a Sportegyesillet szabad p6nzeszk6zeit 

kivdnja befektetni, akkor kdteles befektetdsi szabalyzatot alkotni, 6s ennek megfeleloen eljami. A 
befektetesbol szarmazo eredmenyt a Sportegyesulet nem oszthatja fel, koteles azt cel szerinti 
tev6kenys6gere, kdzhasznu celjainak megvalosi'tasara forditani. A befektetesi szabalyzat elfogadasa 
a kozgyules kizarolagos hataskorebe tartozik.

(3.) A szervezet jelen szerzodes szerinti tevekenysegenek es gazdalkodasanak legfontosabb adatait a 
mediak litjan is nyilvanossagra hozza.

(4.) A jelen alapszabalyzatban nem szabalyozott kerdesekben a gazdasagi szervezetekrol szolo 1997. evi 
CXLIV. torveny (Gt), a Ptk. es a kdzhasznu szervezetre vonatkozo egyeb rendelkezeseket kell 
alkalmazni. A Sportegyesulet szemelyi es vagyoni viszonyaira egyebekben a Polgari 
Tdrvenykonyvrol sz616 2013. evi V. torveny (Ptk.) rendelkez6sei az iranyadoak.

ZARO RENDELKEZESEK
1. '7

48. § Jelen Alapszabalyt a Veszpremi Honved Sportegyesulet az 2018. 4<V,.^.?4‘r..........-i kdzgyulesen
elfogadta, jovahagyta. A Veszpremi Honved Sportegyesulet 2017. aprilis 5-en kelt alapszabalya hatalyat 
veszti.

Zdrad6k a Veszpremi Honv6d Sportegyesulet Alapszabdlvdhoz:

Igazolom, hogy a fenti Alapszabdly egysdges szerkezetbe foglalt szOvege 
alapjdn hatdlyos tartalmdnak.

Kelt: Veszprdm, 2018. mdjus^^-n

itesftdokirat-mddosltdsok

Szfics Pal 
elnOk

Az alapszabdlyt, illetve az elnOk alAlrdsdt hitelesltJUk: 
Tanuk:

1. Taniineve: .................
Lakcfme: H.-M-
Aldlrdsa:.,

2. Tanii neve: 
Lakcfme: ^.4: 

Aldfrdsa:


