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PREAMBULUM 
 
A Kőrösi Kölyök Diáksport Egyesület alakuló közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv) 
rendelkezései, illetőleg a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény.) alapján 
2014. április 3. napján az egyesület alapszabályát az alapító tagok egybehangzó akaratnyilvánításával, 
az alábbi tartalommal fogadta el: 
 

I.  ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 
 
1. A Kőrösi Kölyök Diáksport Egyesület (továbbiakban: „KKDSE”) olyan Magyarországon, a tagjai által 

önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező jogi személy, amely a tagok közös, tartós, a 
jelen alapszabályában meghatározott célok folyamatos megvalósítására létesül, nyilvántartott 
tagsággal rendelkezik, és céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét. 
 

2. A KKDSE olyan egyesület, amelynek alaptevékenysége és alapvető célja a sport és a sportolás 
népszerűsítése, sporttevékenység (különösen edzések, versenyek) megszervezése és támogatása, 
valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése, Magyarországon és nemzetközi 
viszonylatban egyaránt. Mindezek alapján, a Sporttörvény rendelkezései szerint a KKDSE 
sportegyesület (sportszervezet). 

 
3. Az egyesület politikamentes: pártoktól független, azoktól támogatást nem kér és nem fogad el, 

országgyűlési képviselőt nem állít, és nem támogat, politikai tevékenységet nem folytat és nem 
támogat. 

 
 

II. A SPORTTÖRVÉNY KÜLÖNLEGES, SPORTEGYESÜLETRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEI 
 
4. A Sporttörvény 2§ az alábbiak szerint rendelkezik:  

 
4.1. A sportszervezet keretében sporttevékenységet folytató versenyző számára a 

sportszervezet köteles biztosítani a sportág jellege szerinti biztonságos sporttevékenység 
folytatásához szükséges feltételeket. 
 

4.2. A versenyző a sportteljesítményéhez, illetve az elért eredményeihez igazodó mértékben 
igényelheti a sportszervezetétől az eredményes sporttevékenységhez szükséges 
felkészülési, versenyzési lehetőség biztosítását. 

 
4.3. A fogyatékos versenyző felkészülésére és versenyeire az érintett sportszövetségeknek a 

versenyzők egészségi, illetve fogyatékossági állapotának megfelelő külön feltételeket kell 
megállapítaniuk. 

 
4.4. A versenyző köteles: 

 
a. a tisztességes játék (fair play) elvei szerint felkészülni és versenyezni, aminek 

keretében tartózkodni különösen: 
 

− a – Sporttörvény 4. §-ban foglaltakra is figyelemmel - doppingellenes tevékenység 
szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott tiltott szerek 
használatától, tiltott módszerek alkalmazásától vagy más, doppingvétséget vagy 
büntetőjogi felelősségre vonást megalapozó magatartás kifejtésétől, 

− a verseny, mérkőzés eredményének tiltott eszközökkel, módszerekkel történő 
befolyásolásától, a fogadási csalástól, 
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− a verseny, mérkőzés biztonságos megrendezését veszélyeztető, a nézők 
viselkedését a sportrendezvény rendjének fenntartása szempontjából 
hátrányosan befolyásoló viselkedéstől tartózkodni, 

 
b. a sportág jellegének megfelelő - külön jogszabályban meghatározott - sportorvosi 

alkalmassági, illetve szűrővizsgálatokon részt venni (sportegészségügyi ellenőrzés), 
 

c. a sportág hazai és nemzetközi versenyszabályzatában, valamint egyéb 
szabályzataiban foglaltakat betartani, 

 
d. a sporttevékenység során annak a sportszervezetnek, sportszövetségnek az érdekeit 

is figyelembe venni, amellyel tagsági, illetve szerződéses viszonyban áll, valamint 
amelyik a nemzeti válogatott keretbe meghívta. 

    
5. A Sporttörvény 17. (1) bekezdés b) pontja alapján a sportegyesület sporttal össze nem függő 

tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve 
a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként 
folytathat.  
 

III. AZ EGYESÜLET NEVE ÉS SZÉKHELYE 
 

6. A sportegyesület neve: Kőrösi Kölyök Diáksport Egyesület 
 

7. A sportegyesület rövidített neve: KKDSE 
 

8. A KKDSE székhelye: 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 19-21. 
 
 

IV. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE 
 
9. A KKDSE célja az érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola nevelő-oktató munkájával 

összhangban, az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és 
szakszövetségek által kiírt, sport, játék-, turisztikai-, versengési-, és versenylehetőségek tervezése 
és szervezése, mert az intézmény a Közoktatási törvény alapján szerződéssel köteles biztosítani 
az iskolai sportkör működését, vagy a meghatározott feltételekkel a diáksport egyesületet 
támogatni. A KKDSE célja továbbá az állami, társadalmi szervek támogatásának, a diáksport 
egyesület jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a diákok, tanulók rendszeres 
testgyakorlásának tanórán kívüli feltételeit. Cél a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés 
biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, a sporttal való nevelés, a társadalmi 
öntevékenység és a közösségi élet alakítása, különösen tervezni, szervezni, és összehangolni a 
tanulók órán kívüli testnevelését, sportolását. 

 
 

10. A KKDSE céljának elérése érdekében különösen, de nem kizárólag az alábbi tevékenységeket 
végzi: 

 
10.1. a diákok sportolásához kapcsolódó sporttevékenység (edzések, rendezvények, 

sportversenyek) megszervezése  
10.2. a sportok népszerűsítése és minél szélesebb körben való elterjesztése a diákok, tanulók 

körében, ennek érdekében sporttémájú rendezvények megszervezése és lebonyolítása; 
 

10.3. sporttevékenység feltételeinek megteremtése, különösen az egyesület tulajdonában álló 
sportcélú létesítmények működtetése, valamint a használatába kapott ingatlanok erről 
szóló megállapodás szerinti működtetése; 
 

10.4. magyarországi és nemzetközi sportcélú kirándulások, túrák szervezése, lebonyolítása. 
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10.5. az egyesület céljainak elérése, előmozdítása érdekében, ahhoz közvetlenül kapcsolódóan 

kiegészítő jelleggel gazdasági vállalkozási tevékenység végzése. 
 

V. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA 
 

11. Az Egyesület tagjai – a tagokat megillető jogok és az őket terhelő kötelezettségek terjedelme 
alapján: 
 

11.1. rendes tagok 
11.2. pártoló tagok 
 

12. Az Egyesületbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes. 
 

13. Az Egyesületbe tagként felvételt nyerhet – állampolgárságra való tekintet nélkül – az a 
természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki vagy amely az 
alapszabályt a benne foglalt célokkal együtt elfogadja és tagfelvételi kérelmét az elnökség 
jóváhagyja. A felvételi kérelmet írásban, az Egyesület elnökségéhez kell benyújtani. A jelöltnek a 
felvételi kérelemben nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy az Egyesület alapszabályát ismeri 
és elfogadja, és hogy a tagsági kötelezettségek teljesítését vállalja. 
 

14. A tagsági jogviszony az elnökség egyszerű szótöbbséggel meghozott jóváhagyó döntésével, a 
jóváhagyás időpontjában jön létre.  

 
15. A felvételt megtagadó határozat ellen az Egyesület közgyűléséhez lehet fellebbezni, amely a 

fellebbezést a következő rendes közgyűlésen napirendi pontként köteles tárgyalni és határozatot 
hozni. 

 
16. Az Egyesület tagjai az alapító tagok, valamint a későbbiekben felvételt nyert új tagok. 

 
17. Az elnökség köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni. 

 
18. Az egyesületi tagság megszűnik: 

 
18.1. a tag kilépésével; 
18.2. a tag kizárásával; 
18.3. a tag halálával; 
18.4. az Egyesület megszűnésével 
 

19. Kilépési szándékát a tag az elnökség részére írásban tett nyilatkozatával jelentheti be. Ebben az 
esetben a tagsági jogviszony a bejelentés elnökséghez érkezésének időpontjában szűnik meg. 
 

20. Az elnökség legalább kétharmados szavazattöbbséggel hozott határozatával az Egyesületből 
kizárhatja azt a tagot, aki az egyesületi tagságból eredő valamely kötelezettségét ismételten vagy 
súlyosan megszegi; így különösen, ha a három hónapnál régebben esedékes tagdíjat írásbeli 
felszólításra, 8 napos póthatáridővel sem fizeti be; illetőleg, ha az Egyesület céljával, 
szellemiségével vagy alapszabályával össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. A kizárásra 
vonatkozó határozat ellen a tag 15 napon a közgyűléshez fellebbezhet, a fellebbezést az Egyesület 
postai címére írt levélben, az elnöknek címezve kell bejelenteni. A kizárásról szóló határozat csak 
azt követően hozható meg, hogy lehetőséget biztosítottak a védekezésre és a mentő vagy enyhítő 
körülmények ismertetésére. A tagot írásbeli kizáró határozattal foszthatják meg tagságától. 

 
 
 

V. TAGSÁGI JOGVISZONNYAL KAPCSOLATOS JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 
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V.I. Az Egyesület rendes tagjai: 
 

21. Az Egyesület valamennyi rendes tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik. 
 

22. Az Egyesület rendes tagja lehet az érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola nappali tagozatos 
tanulója, tanára, dolgozója, valamint minden olyan magyar állampolgár, illetve magyarországi 
letelepedési engedéllyel rendelkező személy, aki az Egyesületben tevékenységet folytat, és/vagy 
az egyesület igazolt versenyzője, aki az alapszabály és az Egyesület egyéb szabályzatainak 
rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja.  
 

23. Az Egyesület rendes tagja jogosult: 
 

23.1. Az Egyesület tevékenységében részt venni; 
 

23.2. a közgyűlésen részt venni, véleményt nyilvánítani, javaslatot tenni és szavazni; 
 

23.3. az elnökség határozatait megismerni, az elnökségtől tájékoztatást kapni; 
 

23.4. az Egyesület rendezvényein részt venni, egyes kérdések megvitatását kezdeményezni; 
 

23.5. az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokban és kedvezményekben részesülni; 
 

23.6. az Egyesületben (a vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén) tisztséget viselni, 
illetve a vezető tisztségviselők választásán részt venni; 

 
23.7. részt venni az egyesület szakosztályainak munkájában, rendszeresen sporttevékenységet 

folytatni és hozzájárulni az egyesület feladatainak teljesítéséhez; 
 

23.8. használni az egyesület rendelkezésre álló sportlétesítményeket, sporteszközöket, 
sportfelszereléseket; 
 

23.9. az egyesület színeiben részt venni a sportversenyeken; 
 

23.10. kezdeményezni bármely rendes vagy pártoló tag felvételét vagy kizárását 
 

23.11. a tagdíj megfizetését előtörlesztetni, illetve meghatározott időszakra előre, egy összegben 
megfizetni. 

 
24. Az Egyesület rendes tagja köteles: 

 
24.1. rendszeres sporttevékenységet folytatni, illetve részt venni az egyesület célkitűzésének 

megvalósításában; 
 

24.2. megóvni a testnevelési és sportlétesítményeket, eszközöket, felszereléseket 
 

24.3. mindenkor sportszerű magatartást tanúsítani 
 

24.4. legjobb tudásuknak megfelelően képviselni az egyesületet és annak szellemiségét. 
 

25. Az Egyesület pártoló tagjai: 
 

25.1. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes, jogi személy, vagy jogi személyiség 
nélküli szervezet, aki vagy amely az egyesület alapszabályával egyetért és aki belépési 
nyilatkozatban vállalja a az Egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatását. 

 
26. Az egyesület pártoló tagjainak jogosultságai: 
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26.1. javaslatokat tehetnek az Egyesület működésével, valamint a sportággal kapcsolatban; 

 
26.2. javaslatokat tehetnek az Egyesületet, az Egyesület szervezeteit, valamint a működési kört 

érintő kérdések megtárgyalására. 
 

26.3. részt vehetnek a szervezet tevékenységében és rendezvényein, így tanácskozási, 
javaslattételi joggal a közgyűlésen is. 

 
26.4. használhatják az Egyesület által igénybe vehető sportlétesítményeket 

 
26.5. az Elnökség megbízásával foglalkozásokat vezethetnek, felügyeleteket tarthatnak; 

 
26.6. elláthatnak technikai és egyéb feladatokat; 

 
 

27. Az egyesület pártoló tagjainak kötelessége: 
 

27.1. az alapszabályban foglaltak betartása 
 

27.2. az egyesület célkitűzésének erkölcsi és anyagi támogatása 
 

27.3. sportszerű magatartás tanúsítása 
 

27.4. a pártoló tagsági díj fizetése 
 

28. Az Egyesület minden tagja köteles: 
 

28.1. az Egyesület alapszabályát, belső szabályzatainak rendelkezéseit, az Egyesület szerveinek 
határozatait megtartani; 
 

28.2. önként vállalt feladatait teljesíteni, az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását a tőle 
elvárható módon elősegíteni; 

 
28.3. a tagdíjat késedelem nélkül az egyesület részére, az egyesület pénztárába, vagy (annak 

megnyitását követően) az egyesület bankszámlájára havonta előre, a tárgyhónap 15. 
napjáig megfizetni; 

 
28.4. az egyesület vagyonát megóvni; 

 
28.5. sportszerű magatartást folytatni. 

 
29. Az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását. 

 
30. Fegyelmi felelősség: 
 
Az egyesület tagjai felett - ilyen minőségében elkövetett fegyelmi vétségük esetén fegyelmi jogkört az 
elnökség gyakorolja. A fegyelmi eljárás során az elnökség a következő büntetéseket szabhatja ki: 

30.1. figyelmeztetés 
30.2. megrovás 
30.3. a tagság felfüggesztése meghatározott időre, de legfeljebb egy év tartamára 
30.4. kizárás 
 

31. A fegyelmi büntetés ellen fellebbezésnek van helye, amelyet a közgyűlés bírál el egyszerű 
szótöbbséggel. 
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32. A fegyelmi eljárás részletes szabályait az Egyesület külön szabályzatban állapítja meg. 
 
 

VI. AZ EGYESÜLET TESTÜLETI SZERVEI 
 

33. A KKDSE testületi szervei a Közgyűlés és az Elnökség. 
 

34. Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. Az Egyesület ügyvivő és képviseleti teendőit, illetve a 
napi ügyviteli feladatokat az elnökség látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az elnök és az 
elnökségi tagok. 

 
35. Az Egyesület vezető tisztségviselője az lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és  

 
35.1. magyar állampolgár, 
35.2. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkezik, vagy 

35.3. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény 
hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási 
engedéllyel rendelkezik. 

 
36. A közgyűlés és az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek 

közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján 
 

36.1. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
36.2. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 
37. Az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt 

bármely tag a határozat tudomására jutásától számított harminc napos jogvesztő határidőben 
pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt 
esetben - a tag kérelmére - a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per az egyesület székhelye 
szerint illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik. 
 
 

VI/A. KÖZGYŰLÉS 
 
38. Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, mely a tagok összessége. A közgyűlésen minden tagot 

egy szavazat illet meg. A közgyűlést legalább évente egy alkalommal, május 31. napjáig össze kell 
hívni. Az elnökség határozata alapján a közgyűlés máskor is összehívható. A közgyűlést össze kell 
hívni, ha azt a tagok legalább egyharmada az összehívás okának és céljának megjelölésével 
írásban kéri, valamint, ha a bíróság elrendeli. 
 

39. A Közgyűlés időpontját az Egyesület elnökségének legalább 30 nappal korábban meg kell 
állapítania és a beterjesztett javaslatokról, a közgyűlés helyéről, időpontjáról, tervezett 
napirendjéről a rendes tagokat postai úton vagy elektronikus formában értesíteni kell, továbbá a 
határozatképtelenség esetén megtartandó új közgyűlés helyét és dátumát is meg kell jelölni. 

 
40. Az Egyesület rendes közgyűlésének az alábbi napirendi pontokat kötelezően tartalmaznia kell: 

40.1. az Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása, 
40.2. az Egyesület éves költségvetésének megállapítása, 
40.3. az Egyesület rendes tagjai által beterjesztett javaslatok. 
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41. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, 10 napon belül a tagok és az 
egyesület szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A 
napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése 
iránti kérelemről az Elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról 
szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 
 

42. A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak 50%-a + 1 fő jelen van. 
Határozatképtelenség esetén 30 napon belüli időpontra változatlan napirendi pontokkal új 
közgyűlést kell kitűzni. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül 
határozatképes, és erre a tagok figyelmét a meghívóban előre fel kell hívni. A közgyűlést az 
egyesület elnöke (akadályoztatása esetén az elnökség által egyszerű szótöbbséggel erre kijelölt 
elnökségi tag) vezeti le (levezető elnök). 

 
43. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 
43.1. az alapszabály jóváhagyása és módosítása, 
43.2. az éves költségvetés elfogadása, 
43.3. az egyesületi tag kizárása ellen benyújtott fellebbezésének elbírálása, 
43.4. az elnök és más vezető tisztségviselők megválasztása, 
43.5. az elnök és más vezető tisztségviselők visszahívása,, 
43.6. az elnökség ajánlása alapján döntéshozatal más szervezetekbe való belépésről, 
43.7. a tisztségviselők díjazásának és költségtérítésének megállapítása, 
43.8.  mindaz, amit jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal. 
43.9. az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 
43.10. az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről 

szóló jelentésének - elfogadása; 
43.11. a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az 

egyesülettel munkaviszonyban áll; 
43.12. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; 
43.13. a szakosztályok kialakítása, munkatervének megvitatása és elfogadása, versenyek kiírása 
43.14. az egyesület esemény- és versenynaptárának megvitatása és elfogadása 
43.15. a tagdíjak megszavazása, fizetési mód eldöntése 
43.16. a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági 

tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való 
döntés; 

43.17. a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása; 
43.18. a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és 
43.19. a végelszámoló kijelölése. 

    
44. A közgyűlés határozatait (ha jogszabály vagy a jelen alapszabály másként nem rendelkezik) nyílt 

szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az egyesület elnökének 
szavazata dönt. A közgyűlésen a szavazatok számlálását a közgyűlés által kijelölt 2 egyesületi tag 
végzi, és a szavazatszámlálás eredményét szavazásonként írásban rögzíti, aláírásukkal 
hitelesítve. 
 

45. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a közgyűlés által megválasztott két tag 
aláírásával hitelesít. 

 
46. A közgyűlés üléseiről és az elnökség döntéseiről minden esetben jegyzőkönyvet és nyilvántartást 

kell készíteni, melyből a döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és 
ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható. A jegyzőkönyvet és a 
nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot lefűzve, évenként 
sorszámozva, az Egyesület iratai között meg kell őrizni. Folyamatos kezelését az Egyesület elnöke 
látja el. A közgyűlés és az elnökség által meghozott határozatokat, valamint az Egyesület 
beszámolóit az Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza. 
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47. A közgyűlés és az elnökség döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül az érintettekkel 

igazolható módon, írásban kell közölni, valamint az Egyesület internetes honlapján közzé kell 
tenni. 

 
48. A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására 

jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási 
joggal rendelkező személyek vehetnek részt. 

 
49. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni: 

 
49.1. az Egyesület elnökségének többségi határozata alapján, 
49.2. ha az Egyesület rendes tagjainak 2/3-a az ok és a cél megjelölésével írásban kezdeményezi 

az elnökségnél, 
49.3. ha a bíróság elrendeli, 
49.4.  az elnök lemond, 
49.5. ha az elnökség működésképtelenné válik,  
49.6. ha az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 
49.7. ha az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; 

vagy 
49.8. ha az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 
49.9. a jogszabályokban és az Alapszabályban meghatározott egyéb esetben. 
 

50. A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított egy hónapon 
belül össze kell hívni. 
 

51. A rendkívüli közgyűlésre egyebekben az Egyesület rendes közgyűlésére vonatkozó szabályok az 
irányadók. 
 

VI/B. AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE 
 

52. Az Egyesület ügyvivő és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az elnökség látja 
el. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az elnök és a 2 (kettő) elnökségi tag. 
 

53.  A vezető tisztségviselők akként nyilatkoznak, hogy jelen megbízatásuk más tisztségükkel, 
megbízatásukkal, feladataik ellátásával nem összeférhetetlen. 

 
54. Az elnökség az Egyesület háromtagú ügyvivő és képviseleti szerve, melynek tagjait a közgyűlés 4 

éves, határozott időtartamra választja. Az Elnökség tagjai az elnök és a közgyűlés által választott 
2 (kettő) elnökségi tag. 

 
55. Az elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább évente két alkalommal tartja. Az 

elnökség ülésein minden elnökségi tagnak egy szavazata van.  
 

56. Az elnökségi ülést az elnök hívja össze. Az időpont, a hely és a tervezett napirend feltüntetését 
tartalmazó értesítést úgy kell elküldeni, hogy azt az elnökségi tagok a tervezett időpont előtt 
legalább 8 nappal megkaphassák. Az elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. Az 
ülések nem nyilvánosak. 
 

57. Az elnökségi ülésre meg kell hívni a gazdasági vezetőt. Az elnökségi ülés akkor határozatképes, 
ha legalább 2 fő elnökségi tag jelen van. A vezetőség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, 
szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 
 

58. Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 
 

59. Rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni, ha azt az elnökség bármely tagja kezdeményezi. 
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60.  Az elnökségi ülésről minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt valamennyi résztvevőnek 

aláírásával kell hitelesíteni. 
 

61. Az elnökség feladatköre: 
 

61.1. Az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az alapszabály nem utal a közgyűlés 
kizárólagos hatáskörébe; 

61.2. ellátja az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat; 
61.3. az Egyesületet érintő fontos ügyekben előterjesztést fogalmaz meg a közgyűlés számára; 
61.4. szükség szerint kidolgozza és elfogadja, illetve betartatja az Egyesület belső szabályzatát; 
61.5. befogadja a tag írásbeli bejelentését annak kilépési szándéka esetén; 
61.6. első fokon dönt a tagkizárás ügyében, és döntését felterjeszti az Egyesület közgyűlése 

részére jóváhagyásra; 
61.7. meghatározza a havi tagdíj mértékét; 
61.8. irányítja és felügyeli az Egyesület belső és külső kommunikációját; 
61.9. elkészíti és a közgyűlés elé terjeszti az Egyesület éves költségvetését, éves beszámolóját. 
61.10. ellátja a közgyűlés által esetenként hatáskörébe utalt feladatokat. 
61.11. tagok és pártoló tagok felvétele 
61.12. az egyesületi munkaterv és eseménynaptár tervezetének az elkészítése 
61.13. az egyesület fejlesztési tervének és költségvetési előirányzatainak kidolgozása a 

vonatkozó munkaterv és eseménynaptár alapján 
61.14. sportcsoportok létrehozása és megszüntetése 
61.15. a szakosztályvezetők megbízása és visszahívása 
61.16. fegyelmi jogkör gyakorlása 
61.17. pártoló tagság szervezése 
61.18. kapcsolattartás a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola vezetőivel, valamint egyéb, a 

sportban érdekelt más egyesületekkel és társadalmi szervezetekkel 
61.19. az egyesületet érintő és megillető egyetértési joggyakorlás 
61.20. az egyesületi foglalkozásokon a balesetvédelmi és más biztonsági előírás betartása, belső 

szabályzatok elkészítése 
61.21. beszámolás a közgyűlésnek 
61.22. a közgyűlés előkészítése és összehívása 
 

62. Az elnökség döntéseiről két közgyűlés között tájékoztatja az Egyesület tagjait. Beszámol a 
közgyűlésnek a két közgyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről, beszámolóját a 
közgyűlés hagyja jóvá. Az elnökség jogosult dönteni az Egyesületet terhelő kötelezettségek 
(szerződések) és megillető jogok vállalásáról.  

 
VI/C. AZ EGYESÜLET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI 

 
63. Az Egyesület elnöke 

 
63.1. irányítja az Egyesület munkáját, 
63.2. ellátja az Egyesület képviseletét, önálló aláírási joggal; 
63.3. az elnökség határozata alapján önállóan jogosult az Egyesület nevében és képviseletében 

harmadik személlyel szerződést kötni, 
63.4. összehívja és levezeti a közgyűlést és az elnökségi üléseket, 
63.5. utalványozási jogot gyakorol.  
 

64. Az Egyesület elnöke 2022. május 25. napjától kezdődő hatállyal 4 (négy) éves, 2026. május 25. 
napjáig tartó határozott időtartamra Firnicz József István (an: Takács Irén; lakcíme: 2040 
Budaörs, Napsugár sétány 2.; szül. hely, idő: Füle, 1958. február 20.; adóazonosító: 8332870704 
 

65. Az Egyesület elnökségi tagjai 2022. május 25. napjától kezdődő hatállyal 4 (négy) éves, 2026. 
május 25. napjáig tartó határozott időtartamra Rajnay-Firnicz Andrea (an: Kolonics Ágnes; 
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lakcíme: 2030 Érd, Facélia utca 34.; szül. hely, idő: Várpalota, 1986. december 27.; adóazonosító: 
8364182188 és Kiss Barnabás (an: Forró Ilona; lakcíme: 1119 Budapest, Albert utca 7.; szül. 
hely, idő: Budapest, 1975. május 20.; adóazonosító: 8360562067 
 

66. Az Egyesület elnökségi tagjai az elnökség által meghatározott feladatokért felelnek. 
 

67. Az Egyesület képviselete 
 

67.1. Az Egyesület képviseletére az elnök önállóan jogosult. Az elnök távollétében vagy 
akadályoztatása esetén az elnök helyetteseként az egyesületet (az elnök aláírásával és az 
egyesület bélyegzőjével ellátott dokumentumban meghatalmazott) másik elnökségi tag is 
képviselheti.  
 

67.2. Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot az elnök önállóan jogosult gyakorolni. 
 

VI./D. A vezető tisztségviselők visszahívása 
 

68. Ha az Egyesület tagjainak több mint egyharmada – az ok megjelölésével – írásban bizalmatlansági 
indítványt nyújt be bármely vezető tisztségviselővel szemben, akkor az elnök köteles 30 napon 
belüli időpontra a közgyűlést összehívni, és a témát napirendre tűzni. Kezdeményezni lehet a 
tisztségviselő visszahívását, ha 

 
68.1. magatartása az Egyesület alapszabályával ellentétes, 
68.2. magatartása az Egyesületet vagy annak céljait veszélyezteti, 
68.3. tisztségéből adódó feladatait nem, vagy nem kellő gondossággal látta el. 
 

69. Ha a bizalmatlansági indítvány az elnök személyére vonatkozik, akkor annak tartalmaznia kell az 
új elnökjelölt megnevezését. Az indítvány elfogadása esetén egyúttal az új elnökjelöltről is 
dönteni kell. 
 

70. A vezető tisztségviselő visszahívását napirendjére vevő közgyűlésre a visszahívni kívánt vezető 
tisztségviselőt a napirend ismertetésével meg kell hívni. A határozat meghozatala előtt 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az érintett vezető tisztségviselő védekezését és álláspontját 
a közgyűlés előtt ismertesse. 

 
71. A bizalmatlansági indítvány akkor tekinthető elfogadottnak, ha a közgyűlésen jelen lévő tagok 

több mint kétharmada egyetért azzal. Ha a közgyűlés az elnök személyét nem érintő 
bizalmatlansági indítványt fogad el, akkor az elnök köteles új jelölte(ke)t állítani. Az ilyen módon 
megválasztott vezető tisztségviselők hivatali ideje megegyezik a leváltott vezető tisztségviselők 
hátralévő hivatali idejével. A leváltott vezető tisztségviselő hivatali ideje a helyére jelölt vezető 
tisztségviselő megválasztásáig tart. 

 
VII. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 

 
72. Az Egyesület gazdaságilag önálló. Az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag 

céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodása során elért 
eredményét nem oszthatja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja. 
 

73. Az Egyesület vagyoni eszközei, bevételei: 
 

73.1. Az Egyesület tagjai által befizetett tagdíj. [A tagdíj összege alapításkor havonta 500- Ft. Az 
elnökség jogosult dönteni a tagdíj mértékének módosításáról.] 

 
73.2. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt 

összege, 
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73.3. a közszolgáltatási szerződés alapján végzett tevékenység ellenértéke, 
 

73.4. az adomány. 
 

73.5. Egyéb anyagi források: önkormányzati támogatás, pályázat útján elnyerhető támogatások 
és egyéb bevételek. 

 
73.6. Rendezvények bevételei, egyéb működési bevételek; 

 
73.7. Másodlagosan folytatott gazdálkodási tevékenység bevétele; 

 
73.8. Reklám - és propagandatevékenység bevételei 

 
73.9. Az Egyesület tulajdonát képező vagy használatában lévő ingatlanok és ingóságok (pl. 

sporteszközök) bérbeadásából származó bevétel.  
 

VIII. AZ EGYESÜLET PÉNZESZKÖZEINEK FELHASZNÁLÁSA 
 

74. Az Egyesület pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít. A következő 
évre szóló költségvetést és az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót az elnök terjeszti a 
közgyűlés elé jóváhagyás végett. 
 

75. A kifizetések utalványozása az elnök aláírása alapján kerülhet sor. 
 

76. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok az Egyesület tartozásaiért saját 
vagyonukkal nem felelnek. 

 
77. Az egyesület a gazdálkodási tevékenységéből származó bevételeinek a megállapítását a civil 

szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 
350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján végzi. 

 
IX. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 

78. Az egyesület megszűnik, ha: 
 

78.1. az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad), 
78.2. a legfőbb szerve a feloszlásról határoz, 
78.3. a bíróság feloszlatja, 
78.4. a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy 

megállapítja a megszűnését, 
78.5. a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti  

 
és az egyesületet a nyilvántartásból törlik. 
 

79. Az egyesület alapszabálya vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában a jogutód nélkül megszűnt 
egyesület –hitelezői igények kielégítése után- megmaradt vagyonát az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
törvényben meghatározott célra kell fordítani és az ott megjelölt módon nyilvánosságra kell 
hozni. 
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X. AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE 

 
80. Az Egyesület működése felett a törvényességi felügyeletet –2011. évi CLXXV. törvény az 

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról 11. §-ának alapján az ügyészség gyakorolja. 
 
XI. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

81. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény 
rendelkezései, illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően 
irányadók. 

 
Budapest, 2022. május 25. 

 
 

……………………………………………………………………………. 
Firnicz József István 
az Egyesület elnöke 

 
 


