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A Tordas Sportegyesület Alapszabálya 

módosításokkal egységes szerkezetben 

 

 

 

A Tordas Sportegyesület a Székesfehérvári Törvényszék által vezetett nyilvántartásban 07-

02-0001902 bejegyzési számon nyilvántartott Egyesület, mely megalakulása óta 

folyamatosan működik. Az egyesület tagjai figyelembe véve: 

• egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 

és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban Civil tv.) , 

• a sortról szóló 2004. évi I. törvény, (továbbiakban: Stv.) 

• a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény (továbbiakban Ptk.) 

rendelkezéseit,  

a keltezés szerinti napon az alábbi, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

alapszabályt fogadják el.  (A változások a szövegben kiemelve, dőlt betűvel szedve jelennek 

meg.) 

 

I. Általános rendelkezések 

 

1.1. Az egyesület neve: Tordas Sportegyesület  

1.2. Az egyesület székhelye:  2463, Tordas, Szabadság u. 87.  

1.3.1. Az Egyesület vezető tisztségviselői:  

Farkas Örs elnök (anyja neve: Bárány Judit, lakóhelye: 2094 Nagykovácsi, Rákóczi utca 58) 

Farkas István elnökségi tag (a.n.: Vengert Ilona, lakcím: 2643 Tordas, Szabadság út 81/A) 

Farkas Tibor elnökségi tag (a.n.: Simon Éva, lakcím: 2463 Tordas, Szabadság út 1/I) 

Kalamár Domokos elnökségi tag (a.n.: Albert Anna, lakcím: 2463 Tordas, Jókai utca 25) 

Sebestyén Ákos elnökségi tag (a.n.: Sebestyén Ilona, lakcím: 2463 Tordas, Somogyi Béla 

utca 28) 

Korolovszky Gábor elnökségi tag (a.n.: Ádám Gabriella, lakcím: 1098 Budapest, Csengettyű 

utca 9.) 

Szatmári Zoltán elnökségi tag (a.n.: Hadházy Boróka, lakcím: 2463 Tordas Somogyi Béla 

utca 39.) 

Tóth Gábor elnökségi tag (a.n.: Bajnok Julianna, lakcím: 2463 Tordas, Somogyi utca 16) 

Farkas Zsolt technikai vezető (a.n.: Toman Judit, lakcím: 2463 Tordas, Szabadság út 19/A) 
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1.3. 2. Az Egyesület Felügyelő Bizottságának tagjai:  

Somlói József elnökségi tag (a.n.: Soós Gizella, lakcím: 2463 Tordas, Rákóczi utca 28) 

Felügyelő Bizottság Elnöke 

Szilágyi József tag (a.n: Fekete Mária, 2463 Tordas, Kölcsey u. 28.) 

Zsilinszky István László tag (a.n: Varga Mária, 2463 Tordas Somogyi Béla u. 26.) 

 

1.4. Az Egyesület tagjai: az Egyesület tagnyilvántartása nem nyilvános, a tagok személyek 

nevét, valamint azok lakóhelyét vagy székhelyét a tagnyilvántartás tartalmazza 

 

1.5. Az egyesület céljai: 

 

A labdarúgás, a tenisz, a kártya, a cselgáncs, az atlétika és a sportlövészet, mint sportág 

magyarországi népszerűsítése, illetve a sportágakban tevékenykedve részt vállalni a diák és 

utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt, illetve a fogyatékos sportolók 

képzésében és versenyeztetésében.  

Ennek keretében az Egyesület elsődleges célja: 

a., tagjai részére a rendszeres testedzés, a sportolás és a versenyzés lehetőségének 

biztosítása, 

b., a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, 

c., hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. 

Az Egyesület – céljainak megvalósítása érdekében, megállapodás alapján – szoros kapcsolatot 

tart mindazokkal az állami, önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, amelyek 

elősegítik céljai megvalósulását, részt vállalnak az Egyesület működési feltételeinek 

biztosításában és fejlesztésében. 

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független 

és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.  

 

1.6. Az egyesület tevékenysége 

Az Egyesület alaptevékenysége, feladatai:  

a., az egyesületi célok megvalósításához szükséges működési feltételek biztosítása, 
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b., az egyesületi tevékenység fejlesztési célkitűzéseinek meghatározása és gondoskodás 

azok megvalósításáról,  

c., más szervezet által rendezett sporteseményeken való részvétel,  

d., versenyek, szabadidős rendezvények megszervezése, bonyolítása, 

e., az Egyesületben folyó sporttevékenység eredményes megvalósítása és fejlesztése, 

f., a belföldi és külföldi egyesületekkel, klubokkal, szervezetekkel való társkapcsolatok 

létesítése, ápolása,  

g., az egyesületi élet alapjait képező öntevékeny közösségi élet kibontakozásának 

elősegítése, a tagok klubhűségének kialakítása, az Egyesület hagyományainak ápolása, 

h., a tervszerű működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése és 

biztosítása. 

1.6.2. Az Egyesület közhasznú tevékenységet végző szervezetként hozzájárul a társadalom 

és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, mivel a szolgáltatásai a szervezet testületi 

tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhetőek. Az 

Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a szolgáltatásaiból.  

 

1.6.2.1.   

Az Egyesület - az Civil tv. 34.§. rendelkezései alapján, továbbá a jelen Alapszabály 1.6.1. 

pontjában nevesített feladatai keretei között - az alábbi felsorolásban szereplő közfeladatokat 

látja el, mely közfeladatokat az alábbi jogszabályok írnak elő:   

1.6.2.1.1. Közfeladat megnevezése: az egészséges életmód és a szabadidősport 

gyakorlása feltételeinek megteremtése.  

A közfeladatot előíró jogszabályi hely: 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. §. c) pont. 

.6.2.1.2. 

Közfeladat megnevezése: gyermek- és ifjúsági sport, a nők és a családok sportja, a hátrányos 

helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportja támogatása. 

A közfeladatot előíró jogszabályi hely: 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. §. e) pont. 

1.6.2.1.3. 
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Közfeladat megnevezése: önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez, vagy az ezek 

feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételek 

biztosítása. 

A közfeladatot előíró jogszabályi hely: 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §. (2) bekezdés. 

1.6.2.1.4. 

Közfeladat megnevezése:  a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakításának 

segítése, illetve az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolításának segítése 

A közfeladatot előíró jogszabályi hely: 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §. (3) bekezdés c) pont. 

1.6.2.1.5. 

Közfeladat megnevezése: részvétel a nemzetközi sportkapcsolatokban 

A közfeladatot előíró jogszabályi hely: A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §. (3) 

bekezdés d) pont. 

1.6.2.1.6. 

Közfeladat megnevezése: közreműködés a sport népszerűsítésében, a mozgás gazdag 

életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében 

A közfeladatot előíró jogszabályi hely: A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §. (3) 

bekezdés f) pont. 

 

Az Egyesület az 1. 6. 2. 1. pontban meghatározott tevékenységeket a Civil tv. 2. § 16. pontja 

szerinti közcélú és 20. pontja szerinti közhasznú tevékenységként folytatja. 

 

1.6.3. Figyelemmel a sportról szóló 2004. évi I. törvényre az Egyesület sporttal össze nem 

függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi 

tevékenységet (ideértve az Egyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak 

kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése 

- e rendelkezés alkalmazásában – az Egyesület alaptevékenységének minősül. 

 

1.7. Az egyesület formája: 

Az egyesület a sportról szóló 2014. évi I. tv. szerinti sportegyesület. A sportegyesület a 

szakosztályát, illetve más szervezeti egységét alapszabályában foglalt felhatalmazás alapján 

közgyűlési határozattal jogi személlyé nyilváníthatja. A jogi személlyé nyilvánított 

szakosztály, illetve más szervezeti egység: 
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a) a jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba történő bejegyzéssel szerzi meg, 

 

b) nevét, székhelyét, képviselőjének nevét és lakóhelyét a bíróság külön alszámon tartja 

nyilván. 

 

Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a szakosztály jogi személyisége is 

megszűnik. A jogi személy szakosztály kötelezettségeiért az Egyesület kezesi felelősséggel 

tartozik. 

 

 

II. Az Egyesület tagjai 

 

2. Az egyesület rendes tagjai 

2.1. Az egyesületi rendes tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az 

alapítást követően a belépési kérelemnek Elnökség általi elfogadásával keletkezik a lenti 

2.4.pont szerinti eljárás útján. Amennyiben az Egyesület Elnöksége a belépési kérelmet 

elutasítja, és e tagfelvételt elutasító határozat ellen a belépni szándékozó fellebbez, a 

tagfelvételről az egyesület Közgyűlése dönt a lenti 2.4. szerinti eljárásban. Amennyiben az 

Egyesület közgyűlése a fellebbezésnek helyt ad, a tagsági jogviszony a Közgyűlés 

határozatának meghozatala napján létrejön. 

2.2. Az egyesület tagjává válhat,  

 minden olyan sportoló, magyar vagy külföldi természetes személy, aki belépési 

nyilatkozatában az Egyesület alapszabályát elfogadja, a tagsági viszonyból származó 

kötelezettségek teljesítését vállalja. 

Sporttevékenységnek minősül a meghatározott szabályok szerint, szabadidő 

eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett 

testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, amely a fizikai erőnlét, 

szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgálja. Versenyszerűen sportoló 

(a továbbiakban: versenyző) az a természetes személy, aki a sportszövetség által kiírt, 

szervezett vagy engedélyezett versenyeken, vagy versenyrendszerben vesz részt. A 

versenyző vagy amatőr, vagy hivatásos sportoló. 
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a., Hivatásos sportoló az a versenyző, aki jövedelemszerzési céllal 

foglalkozásszerűen folytat sporttevékenységet.  

b., Minden más versenyző, aki nem hivatásos sportoló, amatőr sportolónak 

minősül. 

 belépési kérelemben nyilatkozik a belépési szándékról 

 elfogadja az egyesület céljait 

 a létesítő okirat alapján az egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését 

vállalja 

 vállalja a tagdíj megfizetését. 

2.3. A rendes tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. Az Egyesület rendes 

tagjairól az Elnökség nyilvántartást vezet. 

2.4. A tagfelvétel kérdésében az Egyesület Elnöksége a belépési kérelem beérkezését követő 

30 napon belül határoz a szakosztályvezetők ugyanezen határidőn belül beszerzett javaslatai 

alapján. Az Elnökség ezt a jogkörét írásban az Egyesület elnökére átruházhatja. Az Elnökség 

(átruházott jogkörben az Elnök) a rendes tag felvételéről szóló határozatát a határozat 

meghozatalát követő 8 napon belül írásban postai úton közli a tagfelvételt kérelmezővel. 

A felvételt megtagadó határozat ellen, a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül az 

Egyesület Közgyűléséhez írásban lehet fellebbezni, mely a fellebbezést a soron következő 

közgyűlésen – de legkésőbb a fellebbezés beérkezését követő 6 hónapon belül - köteles 

megtárgyalni. A Közgyűlés a tagfelvétel elutasítása tárgyában a jelenlévő tagok legalább 

háromnegyedes szavazat-többségével határoz. A Közgyűlés a rendes  tag felvétele kapcsán 

hozott határozatát az érintettnek a határozat meghozatalától számított 8 napon belül kell 

megküldeni postai úton.  

2.5. Az Egyesületből való kilépést a rendes tagnak az Egyesület Elnöksége részére írásban 

kell bejelenteni. 

 

 

3. Különleges jogállású tagság 

3.1. Az egyesület tiszteletbeli tagot nem választ. 

 

3.2. Az egyesület pártoló tagjává olyan természetes személy, jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet válhat, aki/amely: 
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- az Egyesület pártoló tagja kíván lenni és írásban kérelmezi, hogy az Egyesület 

pártoló tagja lehessen, 

- vállalja, hogy csak az időszakos vagy rendszeres vagyoni hozzájárulással vesz részt 

az Egyesület tevékenységében,  

- elfogadja az egyesület céljait, 

- akit ezért az Egyesület Közgyűlése pártoló taggá választ 

3.2.1. A pártoló taggá választásról, az alapszabály rendelkezése szerint a Közgyűlés határoz. 

A pártoló taggá választásról a soron következő Közgyűlés – de legkésőbb a pártoló tag 

belépési kérelme beérkezését követő 6 hónapon belül - köteles megtárgyalni. A Közgyűlés a 

pártoló tagfelvétele tárgyában a jelenlévő tagok legalább háromnegyedes szavazat-

többségével határoz. A Közgyűlés pártoló tag felvétele kapcsán hozott határozatát az 

érintettnek a határozat meghozatalától számított 8 napon belül kell megküldeni postai úton. 

3.2.2. A pártoló tag csak az időszakos vagy rendszeres vagyoni hozzájárulással vesz részt az 

Egyesület tevékenységében. A pártoló tag vagyoni hozzájárulásának legkisebb összege 

100.000.-ft, a tagdíjbefizetés a pártoló taggá választásról szóló értesítésnek a pártoló tag 

általi készhezvételét követő 8 napon belül fizetendő be, az egyesület házipénztárába való 

készpénzes befizetéssel. A pártoló tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal 

vehet részt és vezető tisztségviselővé nem választható. 

 

4. A tagsági viszony megszűnése: 

4.1.   

4.1.1. A tagsági jogviszony megszűnik rendes tag esetében: 

a) a tag kilépésével; 

b) a tagsági jogviszony felmondásával; 

c) a tag kizárásával; 

d) a tag halálával. 

4.1.1. A tagsági jogviszony megszűnik a pártoló tag esetében: 

a) a tag kilépésével; 

b) a tagsági jogviszony felmondásával; 

c) a tag kizárásával; 

d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 
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4.2. A tag tagsági jogviszonyát az Egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal 

bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági viszony a kilépésről szóló írásos 

nyilatkozat Egyesület általi átvételének napján szűnik meg. 

4.3. A Közgyűlés kizárja az Egyesület tagjai közül 

a., azt a tagot, aki hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével és azt 

felszólítás ellenére sem fizeti meg a felszólításban szereplő határidőig. b., azt a tagot, 

akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől 

eltiltott. 

c.; azt a tagot, aki jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát, 

vagy az egyesület érdekeit súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít. 

Tag kizárására az ok megjelölésével bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv javaslatot 

tehet az Elnöknek, az Elnökség a javaslat kézhezvételét követően 30 napon belül köteles az 

alábbiak szerint intézkedni: 

A rendes és az Egyesület tagjai közül tagdíjhátralék miatt akkor kell kizárni, ha az Elnökség 

azt megelőzően írásban, igazolható módon felhívta a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére és 

a fizetési határidő eredménytelenül telt el.  A tagdíjhátralék megfizetésére történő 

felhívásban az Elnökség nem szabhat meg 30 (harminc) napnál rövidebb határidőt. A 

tagdíjhátralék megfizetésére történő felhívásban a taggal közölni kell, hogy ha a 30 napos 

határidő eredménytelenül telik el, azaz a tag a tagdíjat nem fizeti meg, akkor a mulasztás a 

tag kizárását vonhatja maga után.  

 

A fenti 4.3. pont b. és c. pontja esetében a tag kizárását megelőzően az Elnökség a tag 

esetleges kizárását eredményező ok megszüntetésére 30 napos határidőt tűz ki. E határidőn 

belül az érintett írásban terjesztheti elő az enyhítő vagy mentő körülményeket tartalmazó 

védekezését az Elnökségnek. E védekezés átvételét, vagy a határidő eredménytelen elteltét 

követően terjeszti az Elnök a kizárásra vonatkozó határozati javaslatot a Közgyűlés elé. 

 

A tag kizárásról a Közgyűlés a fentiekben rögzített 30 napos póthatáridő elteltét követő 

soron következő közgyűlésen dönt, legkésőbb a 30 napos póthatáridő elteltét követő 6 

hónapon belül.  

 

4.4.  
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A tagot az Egyesület tagjai közül a fenti 4.3. a-c. pontban szereplő ok miatt akkor kell 

kizárni, ha az Egyesület Közgyűlése a tag kizárásról minősített többséggel határozatot hoz. 

A Közgyűlés a tag kizárása kapcsán hozott határozatának meghozatala előtt az érintett 

tagnak módot kell adnia védekezésre. Az érintett tag védekezését akár szóban, akár írásban 

előterjesztheti a közgyűlésen, az írásban előadott védekezést a Közgyűlésen fel kell olvasni.  

 

4.5. A Közgyűlés tag kizárását elrendelő határozatát az Elnökségnek, a határozat 

meghozatalát követő 8 napon belül közölnie kell az érintett taggal, a közlésben szereplő 

indoklásnak tartalmaznia kell a tagkizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, 

továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást, azaz azt, hogy az érintett a tag 

kizárásról szóló határozat kapcsán a  2013. évi V. tv. 3:35-36.§.-i szerint élhet jogorvoslati 

lehetőséggel.  

4.5  A tagság megszűnik, ha a tagot a Közgyűlés az Egyesületből kizárja. A Közgyűlés 

határozata elleni bírósági jogorvoslatnak a határozat végrahajtására halasztó hatálya nincs.  

 

6. A tagok jogai  

6.1. A rendes tag joga, hogy: 

6.1.1. részt vegyen az Egyesület tevékenységében és rendezvényein; 

6.1.2. részt vehessen és szavazhasson a Közgyűlésen;  

6.1.3. ha a jogszabályban foglalt feltételeknek, összeférhetetlenségi szabályoknak eleget tesz 

- az Egyesület bármely tisztségére megválaszthassák. Kiskorú tag vezető tisztségviselővé 

nem,   választható. A pártoló tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet 

részt és vezető tisztségviselővé nem választható. 

6.1.4. a Közgyűlés napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tegyen; 

6.1.5. a Közgyűlésen, a Közgyűlés rendje szerint felszólaljon, kérdéseket tegyen fel, 

javaslatokat, észrevételeket tegyen; 

6.1.6. jogosult igénybe venni az Egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait. 

6.1.7. észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat az Egyesületet 

érintő bármely kérdésben, valamint szerveinek működésével kapcsolatban,  

6.1.8.  használhatja az Egyesület létesítményeit, sportszereit és felszereléseit, igényelheti a 

az Egyesület szakembereinek segítségét, 

6.1.9. részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben. 

6.2. A természetes személy tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. A tagsági jogok 

forgalomképtelenek és nem örökölhetők. 
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7. A rendes tagok kötelezettségei 

7.1. Az Egyesület tagja köteles tagdíjat fizetni. 

7.1.1. A tag a Közgyűlés által határozatban megállapított éves tagdíjat az Egyesület részére 

köteles befizetni legkésőbb a tárgyév április 30.-ig vagy új belépés esetén a tag felvételéről 

szóló döntés tag általi kézhezvételét követő 30 napon belül, amennyiben ez az időpont a 

tárgyév április 30 elé esik, akkor a tárgyév április 30-ig. Az éves tagdíj összege: 1000.-Ft. A 

tagoknak a tagdíjat a házipénztárba való befizetés útján kell teljesíteniük.  

7.2. Az Egyesület tagja köteles betartani az alapszabály rendelkezéseit. 

7.3 Az Egyesület tagja köteles betartani a Közgyűlés határozatait. 

7.4 Az Egyesület tagja köteles betartani az Elnökség és az egyesület egyéb szervei 

határozatait. 

7.5. Az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az 

Egyesület tevékenységét. 

7.6. Az egyesület, illetőleg vezető szervei által meghatározott célkitűzések megvalósításának 

elősegítése. 

7.8. A sportemberhez – az Egyesület hírnevéhez – méltó, sportszerű magatartás mind az 

egyesületi tevékenységében, mind azon kívül, 

7.9.  Részvétel és fegyelmezett magatartás az edzéseken, versenyeken. 

7. 10.  Az Egyesület vagyonának megóvása. 

7. 11. Az Egyesület és a sportág népszerűsítése, hagyományainak ápolása 

 

8. A pártoló tag jogai és kötelességei  

8.1. A pártoló tag jogosult: 

A pártoló tagokat tanácskozási jog illeti meg az Egyesület Közgyűlésén, ennek gyakorlása 

során javaslatokat és indítványokat tehetnek, továbbá felszólalással élhetnek, vezető 

tisztségviselővé nem választhatók. 

8.2. A pártoló tag kötelességei: 

a. az általa vállalt vagyoni hozzájárulást határidőben teljesíteni, és ennek elmaradása esetén 

a pártoló tag kizárható, 

b. a pártoló tag nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósulását.  
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III. Az Egyesület szervezete 

 

9.  

9.1. Az Egyesület szervei: 

a., Közgyűlés, 

b., Elnökség, 

c., Felügyelő Bizottság. 

Az Egyesület 7 szakosztállyal rendelkezik: 

a., Labdarúgás 

b., Tenisz 

c., Cselgáncs 

d., Sportlövészet 

e., Atlétika 

f.) Kártya 

g., Íjász 

A szakosztályok munkáját a szakosztályvezető irányítja, aki a munkájáról évente köteles 

tájékoztatni a Közgyűlést. Munkájáról az Elnökséggel a szakosztályvezető folyamatosan 

egyeztet.  

 

9.2. Az Egyesület döntéshozó szerve: Az Egyesület legfőbb, döntéshozó szerve az Egyesület 

tagjaiból álló Közgyűlés.  A tagok a Közgyűlésen szavazással hozzák meg határozataikat. A 

Közgyűlés nyilvános.  

 

9.3. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

a) az alapszabály módosítása; 

b) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 

c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 

d) a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk 

megállapítása; 
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e) az éves költségvetés meghatározása ás elfogadása, az éves beszámoló - ezen belül az 

ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása; 

f) döntés a Civil tv. által meghatározott beszámoló és közhasznúsági melléklet 

elfogadásáról; 

g) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető 

tisztségviselő az Egyesülettel munkaviszonyban áll; 

h) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, 

vezető tisztségviselőjével, a Felügyelő Bizottság tagjával vagy ezek 

hozzátartozójával köt; 

i) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a Felügyelő 

Bizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények 

érvényesítéséről való döntés; 

j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 

k) a végelszámoló kijelölése; 

l) a tagdíj összegének és esedékességének megállapítása; 

m) az elnökség és a tisztségviselők beszámolójának elfogadása; 

n) az Egyesület nevével, címerével, logójával és minden a nevéhez kapcsolódó joggal 

kapcsolatos egy évnél hosszabb, illetve határozatlan idejű szerződéskötésre 

vonatkozó döntés. 

o) minden az egyesületet érintő más egyesületi szerv kizárólagos hatáskörébe nem 

tartozó döntés. 

 

10. A Közgyűlés ügyrendje 

10.1. A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni, azaz évente egyszer rendes 

közgyűlést kell tartani. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 17. §. (1) bekezdése 

rendelkezései értelmében, az Egyesület közgyűlését évente legalább egyszer össze kell 

hívni, amelyen meg kell tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv 

teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített beszámolót. 

10.2. A Közgyűlést az Elnökség döntése alapján az Elnök, az Elnök akadályoztatása esetén 

pedig az Elnökség hívja össze az Egyesület székhelyére. A meghívót az egyesület 

székhelyén kifüggesztéssel és az egyesület internetes honlapján kell közzétenni. Az 

Egyesület internetes honlapja címe: http://tordasse.hu 

10.3. A meghívónak tartalmaznia kell  

 az Egyesület nevét és székhelyét 
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 a Közgyűlés helyét,  

 idejét,  

 a napirendet. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy 

a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat 

kialakíthassák. 

 a határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt Közgyűlés helyét 

és idejét, valamint a tagok figyelmeztetését a távolmaradás jogkövetkezményeire, az 

eltérő határozatképességi szabályokra.  

 

Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti 

napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A 

megismételt közgyűlés csak akkor határozatképes, ha a tagokat a távolmaradás 

következményeire, az eltérő határozatképességi szabályokra is figyelmeztették.  A 

megismételt közgyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – közgyűlés 

időpontját követően 10 napon belüli időpontra kell összehívni, mely időpont az eredeti 

közgyűlés meghívójában is megjelölhető. A megismételt közgyűlés összehívható az eredeti 

közgyűlési meghívóban az eredeti közgyűlés napjára is, az eredeti közgyűléshez képest 

legalább fél órával későbbi időpontra. Amennyiben a megismételt közgyűlés nem az 

eredetivel azonos napra van kitűzve, új meghívót kell kiküldeni.  

10.4. A meghívót a Közgyűlés kezdő napját 8 nappal megelőzően kell közölni. 

10.5. Biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését megelőzően az Egyesület tagjai a 

közgyűlés napirendi pontjára javaslatot tehessenek. 

 

10.6.  

 

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és 

az egyesület szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés 

indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség 2 napon belül dönt. Az 

elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, 

továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak 

meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal. 

 Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, úgy a Közgyűlés 

a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend 
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kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő 

kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a 

napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak. 

 

10.7. Rendkívüli Közgyűlést kell össze hívni, ha azt az Egyesület tagjainak legalább 

egyharmada vagy a tisztségviselők bármelyike azt az ok és cél megjelölésével írásban kéri. 

 

10.8. Az Elnökség köteles rendkívüli Közgyűlést össze hívni a szükséges intézkedések 

megtétele céljából, ha 

a) az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

b) az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor 

teljesíteni;  

c) az Egyesület céljainak elérése veszélybe került, 

d) ha az Elnökség, vagy a Felügyelő Bizottság rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja 

szükségesnek, 

e) ha a bíróság a Közgyűlés összehívását elrendeli 

f) az Elnöki tisztség megüresedik. 

 

Az a), b), c) pontok alapján összehívott rendkívüli Közgyűlésen a tagok kötelesek az 

összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az 

Egyesület megszüntetéséről dönteni. 

 

10.10.  A fenti 10.7 és 10.8. pontok alapján összehívott rendkívüli Közgyűlést a Közgyűlés 

összehívására okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 15 napon belül össze kell 

hívni.  

  

 

11. A Közgyűlés határozatképessége, általános döntési rendje: 

11.1. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon ha azon a leadható szavazatok több mint 

felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz .. A határozatképességet minden szavazásnál 

vizsgálni kell. Minden rendes tagnak egy szavazata van. A rendes tag szavazati jogát akkor 

gyakorolhatja, ha nem esik a 20.1. pontban szereplő kizáró szabályok hatálya alá. A 

határozathozatal során a 20. pont vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell.  
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11.2. A Közgyűlés döntéseit – amennyiben a  jogszabály vagy az alapszabály másként nem 

rendelkezik - a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza, azzal hogy a 

tisztségviselők, vezetők megválasztása titkos szavazással történik. A jelenlévő szavazásra 

jogosult tagok 1/3-a kérésére bármilyen kérdésben titkos szavazás rendelhető el. A titkos 

szavazás elrendeléséről a Közgyűlés a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással 

dönt. Szavazategyenlőség esetén a szavazást egyszer meg kell ismételni. 

11.3. A Közgyűlés ülésén levezető elnököt, 2 fős szavazatszámláló bizottságot, 

jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tagot választ, a jelenlévő tagok 

szótöbbségével, nyílt szavazással. 

A Közgyűlés üléseiről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható 

döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők (ha 

lehetséges személye) számaránya. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Közgyűlésen 

elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A 

jegyzőkönyvet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és két, a Közgyűlés 

elején megválasztott személy hitelesíti. A jegyzőkönyvet, mint a határozatok nyilvántartását 

szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Egyesület iratai között megőrizni. 

11.4. A Közgyűlésen hozott határozatokról, a határozat meghozatalától számított 15 napon 

belül, a tagokat és az érintetteket az Egyesület székhelyén, a tagok által hozzáférhető helyen 

történő kifüggesztéssel és az Egyesület honlapján történő közzététellel tájékoztatni kell. Az 

Egyesület internetes honlapja címe: http://tordasse.hu 

 

 

12. Különös szabályok a Közgyűlés határozatképessége és döntési rendje tekintetében 

12.1. Az Egyesület alapszabályának módosításához, megszűnésének, egyesülésének és 

szétválásnak elhatározásához, a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 

határozata szükséges. 

12.2. Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről, szóló közgyűlési 

döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 

határozata szükséges.  

12.3. Az Elnökség tagját csak akkor lehet visszahívni, ha az új elnökségi tagot megnevezik, 

a két kérdésről egyszerre kell határozni.  

12.4. Tag kizárásáról a jelenlévő tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével 

határoz a Közgyűlés. 
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13.  Tiszteletbeli és pártoló tag cím megvonása 

 

13. A pártoló tag cím megvonásáról a jelenlévő tagok legalább háromnegyedes szavazat-

többségével határoz a Közgyűlés. 

 

14. Az Egyesület ügyvezető szerve 

14.1.Az Egyesület ügyvezető szerve a 9 tagból álló Elnökség.  

14.2. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés az egyesület tagjai közül 4 évre választja, azzal, hogy 

az Elnökség tagjainak legfeljebb egyharmada választható az Egyesület tagjain kívüli 

természetes személyekből. Az Elnökség tagjai újraválaszthatók. 

14.3. 

14.3.1. Elnökségi taggá az a tag választható, aki a törvényben és a jelen alapszabályban 

előírt feltételeket teljesíti, és nem esik kizáró ok alá, így Elnökségi tag az a nagykorú 

személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem 

korlátozták. Elnökségi taggá jogi személy nem választható. Az Elnökségi tag tisztségviselő 

ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet Elnökségi tag az, akit 

bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a 

büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet 

Elnökségi tag az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól 

jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet 

folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban 

megszabott időtartamig nem lehet Elnökségi tag az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői 

tevékenységtől. 

14.3.3. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 

közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 

közhasznú szervezetnél is betölt. 

 

14.4. Az Elnökség tagjai, azaz Egyesület vezető tisztségviselői: 

14.4.1. a Közgyűlés által választott 1 fő Elnök; 

14.4.2. a Közgyűlés által választott 7 fő elnökségi tag. 

14.4.3. a Közgyűlés által választott 1 fő technikai vezető 

Az Elnökség tagjait (Elnök, 6 fő elnökségi tag, technikai vezető) Közgyűlés 4 éves 

időtartamra választja egyenként, ezekre a pozíciókra, titkos szavazással. Elsőként Elnököt, 

ezt követően, majd a többi elnökségi tagot kell megválasztani. Megválasztottnak az a 
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tisztségviselő tekinthető, aki az érvényes szavazatoknak több mint a felét megszerezte. Több 

jelölt esetén, ha az első választási fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a választáshoz 

szükséges szavazatot, második választási fordulóba az első választási fordulóban legtöbb 

szavazatot kapott két jelölt jut tovább. A második választási fordulót, és így a választást az a 

jelölt nyeri meg, aki a több szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén a választást meg 

kell ismételni. Az elnökség tagjainak jogviszonya az Elnöki, elnökségi tagi megbízatásnak a 

megválasztott személy általi elfogadásával jön létre. 

14.5. Az elnökség tagjai kötelesek a Közgyűlésen részt venni, a Közgyűlésen az 

Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az Egyesület tevékenységéről és gazdasági 

helyzetéről beszámolni. 

 

15. Az elnökségi tagság megszűnése 

 

15.1. Az elnökségi tagság megszűnik: 

- a tisztségről való lemondással,  

A lemondást személyesen kell bejelenti a Közgyűlésen  vagy az Elnökségi ülésen, amit ezen 

esetekben jegyzőkönyvezni kell, vagy írásban, igazolható módon kell közölni az 

Egyesülettel, a Közgyűléssel, vagy Elnökséggel vagy az Elnökség bármely tagjával. 

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.  

 - visszahívással, 

A vezető tisztségviselőt bármikor indoklás nélkül vissza lehet hívni. Továbbá a tagok 

egyharmadának indítványára visszahívható az a tisztségviselő, aki fél éven át oly módon 

nem tesz eleget választott tisztségéből eredő feladatának, hogy nem jelenik meg az 

összehívott (Elnökségi, vagy Felügyelői Bizottság) ülésen. 

 - megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 

- a határozott idejű megbízás időtartama lejártával, 

- az Elnökségi tag halálával  

- törvényben meghatározott összeférhetetlenségi vagy kizáró ok bekövetkezése esetén, 

- a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

történő korlátozásával. 

15. 2. Amennyiben az Elnökség  bármely tagja megbízatása megszűnik a Közgyűlést 15 

napon belül össze kell hívni és helyére új Elnökségi tagot kell választani.15.3. Ha az 
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Elnökség tagjai közül a tagok valamelyikének elnökségi tagsága - annak lejártát megelőzően 

- megszűnik, az újonnan megválasztott tag megbízatása az eredetileg megválasztott tag 

megbízatási idejének hátralévő időtartamára szól 

 

16. Az Elnökség feladatai 

 

16. 1. Az Egyesület tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban az Elnökség irányítja. Az 

Elnökség az Egyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, 

kivéve azokat az ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint a Közgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a Közgyűlés saját hatáskörébe vont, illetőleg az 

Egyesület más szervének hatáskörébe utalt. 

16. 2. Az Elnökség feladatai: 

a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a 

döntések meghozatala; 

b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; 

c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése; 

d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, 

a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 

e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a 

tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; 

f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 

g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 

h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 

i) a tagság nyilvántartása; 

j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 

k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;  

m) a fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a 

szükséges intézkedések meghozatala, illetve kezdeményezése; 

n) a rendes tag felvételéről való döntés; 

o) az Egyesület tagdíjának mértékére, teljesítésének határidejére vonatkozó javaslat 

megfogalmazása és a Közgyűlés elé terjesztése; 
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p) az Elnökség ügyrendje elfogadása; 

q) a jogszabály által előírt vagy a működés során szükségessé váló belső szabályzatok 

kialakítása és Közgyűlés elé terjesztése; 

r) Az Egyesület nevével, címerével, logójával és minden a nevéhez kapcsolódó joggal, 

különös tekintettel a hirdetési, reklám és a tevékenység televíziós, rádiós valamint 

egyéb elektronikus technikákkal történő közvetítésével kapcsolatos egy évnél 

rövidebb időre szóló szerződés megkötéséről szóló döntés. 

s) a Közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység; 

t) az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés-előkészítő munka, az éves 

programok, költségvetés megvitatása és előterjesztése; 

u) az Elnöknek az Elnökség felé készítendő éves beszámolójának elfogadása; 

v) személyzeti munka irányítása; 

w) a nem közvetlenül a Közgyűlésnek felelős tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása; 

x) az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás lefolytatásában előkészítő munka 

lefolytatása; 

y) minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés vagy más egyesületi szerv  

hatáskörébe, és amelyeket az Elnökség hatáskörébe von 

z) Az Elnökség – megfelelő fedezet birtokában – dönthet a rendkívüli, a költségvetésben 

nem szereplő kiadásokról. 

 

16. 3. Az Elnökség tevékenységéről a közgyűlésnek köteles beszámolni. Az Elnökség tagjai 

kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre 

válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. 

 

16.4. Az Elnökség további feladata: 

Minden elnökségi tag valamely az alapszabályban nevesített (utánpótlás labdarúgás, felnőtt 

labdarúgás, tenisz, kártya, cselgáncs, atlétika, sportlövészet) szakosztály működéséért 

felelős. Szükség szerint az Elnök valamely Elnökségi tagot megbízhat bizonyos feladatok 

ellátásával, melynek pontos körülményeit (határidő, felelősségi kör, beszámolási 

kötelezettség) előre írásban rögzíteni kell. 
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16. 5. Az elnökség tagjainak jogosultságai: 

a., az Elnökségi ülésen és munkában való részvétel, 

b., észrevételek, javaslatok tétele az Egyesület működésével összefüggésben, 

c., felvilágosítás kérése az Egyesülettel, illetőleg az Egyesület szerveinek működésével és a 

gazdálkodással összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők döntéseivel kapcsolatban, 

d., javaslattétel rendkívüli Közgyűlés, Elnökségi ülés összehívására.  

e., az Elnökség tagjai jogosultak az Egyesület gazdálkodásával kapcsolatos iratokba 

betekinteni, azokról másolatot készíteni. 

 

17. Az Elnökség ügyrendje 

 

17.1. Az Elnökséget bármikor, de legalább félévente egyszer össze kell hívni.  

17.2 Az Elnöknek össze kell hívnia az Elnökséget, ha olyan kérdésben szükséges döntést 

hozni, amely az Elnökség hatáskörébe tartozik. Össze kell hívni az Elnökséget akkor is ha 

azt az Elnökségi tagok legalább egyharmada az ok és cél megjelölésével kéri.  

17.3. Az Elnökséget az Elnök hívja össze igazolható módon, az Elnökségi tagok részére 

postai úton küldött meghívóval.  

17.4. A meghívónak tartalmaznia kell  

• az egyesület nevét és székhelyét, 

• az Elnökség ülésének helyét,  

• idejét,  

• a napirendet. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy 

az Elnökség tagjai a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 

Amennyiben valamely ügyben előterjesztés van, a meghívóval együtt azt is meg 

kell küldeni.  

 

17.5. A meghívót az Elnökség ülésének dátumát 8 nappal megelőzően kell az Elnökségi 

tagoknak megküldeni. Halaszthatatlanul sürgős esetben az Elnök rövidebb határidőt is 

megállapíthat. A meghívót a közgyűlés meghívójával azonos módon kell nyilvánosságra 

hozni.  

17.6. Az Elnökség ülésére meghívót kap a Felügyelő Bizottság elnöke is. 

17.7. Biztosítani kell, hogy – rendkívül sürgős ügy kivételével - a meghívó kiküldését 

megelőzően az Elnökség tagjai az Elnökségi ülés napirendi pontjára javaslatot tehessenek. 
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Az Elnökség tagjai indoklással az Elnökség ülésén is kérhetik a napirend kiegészítését. 

Ebben az esetben a napirend kiegészítéséről egyszerű szótöbbséggel határozhat az Elnökség.     

17.8. Az Elnökség ülését össze kell hívni, ha ezt az Egyesület bármely szerve az ok és a cél 

megjelölésével kéri. 

 

18. Az Elnökség határozatképessége, általános döntési rendje: 

 

18.1. Az Elnökség a tagok kétharmadának jelenléte esetén határozatképes. A 

határozatképtelenség miatt elhalasztott elnökségi ülést 3 napon belül ismételten össze kell 

hívni. A megismételt elnökségi ülés nem eshet az eredeti elnökségi ülés napjára. A 

megismételt elnökségi ülés szintén csak abban az esetben határozatképes, ha azon szavazásra 

jogosult elnökségi tagok kétharmada jelen van. 

18. 2.  Az Elnökség a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Az Elnökség egyszerű többséggel hoz határozatot a közgyűlés által átruházott hatáskörében 

hozott kérdésekben. Az Elnökség titkos szavazással hoz határozatot a tagok egyharmadának 

indítványára.  

18.3. Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyv készül, amelynek tartalmaznia kell a napirendet, a 

megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, illetőleg a 

hozott határozatokat, a szavazati aránnyal együtt. A jegyzőkönyvet oly módon kell vezetni, 

hogy abból megállapítható legyen az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, 

illetve a döntést támogatók és ellenzők aránya (ha lehetséges személye). A jegyzőkönyvet, 

mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Egyesület 

iratai között megőrizni. Folyamatos kezelését az egyesület egyik erre kijelölt Elnökségi tagja 

látja el. Az elkészült jegyzőkönyvet minden jelenlevő aláírja.  

18.4. Az elnökség határozatairól az érintett szerveket és személyeket, igazolható módon 

tájékoztatni kell. Az elnökség a határozatait az érintettekkel írásban, postai úton, illetve az 

Egyesület székhelyén való kifüggesztéssel a határozat meghozatalától számított 15 napon 

belül közli. 

18.5. Az elnökségi ülés nyilvános. Az ülések nyilvánossága csak abban az esetben 

korlátozható és csak a szükséges mértékig, ha azt személyes adatok, vagy a személyiségi 

jogok védelme, vagy jogszabály kötelezővé teszi. 
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18.5. az Elnökség döntései tekintetében egyebekben a határozathozatal általános rendjét (20. 

pont) követi. 

 

19. Az Egyesület képviselője: az Elnök 

 

19.1. Az egyesület képviselete: Az Elnök az Egyesület önálló képviseletre és az 

Alapszabályban vagy jogszabályban ráruházott jogkörökben döntésre is jogosult vezető 

tisztségviselője. Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot az Elnök önállóan 

gyakorolja. Az utalványozásra az Elnök írásbeli megbízással bármely két Elnökségi tagot 

meghatalmazhatja, azzal, hogy a két meghatalmazott utalványozási jogát együttesen 

gyakorolhatja.  

Az elnök feladatait társadalmi megbízatásként látja el.  

19.2. Az Elnököt saját tagjai közül a Közgyűlés 4 éves időtartamra választja. 

19.3.  Az Elnök feladatai: 

 

a., az Elnökség üléseinek összehívása és vezetése, 

b., irányítja az Egyesület hivatali, adminisztratív és gazdasági munkáját, 

c., az Egyesület képviselete, 

d., az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és elnökségi 

határozatok végrehajtásának felügyelete, 

e., az Egyesület munkájának figyelemmel kísérése, 

f., a hírközlő szervek tájékoztatása az Egyesület tevékenységéről, 

g., utalványozási jogkör gyakorlása, 

h., az operatív feladatellátók munkájának segítése érdekében a Közgyűlés technikai 

vezetőt választ, aki írásbéli felhatalmazás alapján eljárhat az írásbéli felhatalmazásban 

foglalt ügyekben. Az írásbéli felhatalmazás nem terjedhet ki az Egyesület 

bankszámlájának kezelésére, az utalványozásra valamint azokra a pontokra, amelyeket 

jelen Alapszabály az Egyesület más szervezetének hatáskörébe rendel. 

i., döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a 

Közgyűlés, az Elnökség, illetőleg az Egyesület egyéb szervének kizárólagos 

határkörébe, 
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j., mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, 

illetőleg a Közgyűlés vagy az Elnökség az Elnök hatáskörébe utal. 

Az Elnököt távollétében két, erre írásban megbízott Elnökségi tag helyettesíti. Utalványozási 

jogot, az Elnök erre adott megbízása alapján az Elnökség bármely két tagja csak együttesen 

gyakorolhat. 

 

20. A határozathozatal általános rendje 

 

20.1. Az egyesület szervei határozataikat szavazással hozzák. A határozat meghozatalakor 

nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 

másfajta előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy 

alapítója; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 

vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

20.2. Az Egyesület döntéshozó vagy ügyvezető szervének ülésén a határozatképességet 

minden határozathozatalnál vizsgálni kell. 

20.3. Ha egy tag az Egyesület szerveinek határozathozatala során valamely ügyben nem 

szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során 

figyelmen kívül kell hagyni. 

20.4. Az Egyesület valamennyi szerve üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

20.5. A jegyzőkönyvet Közgyűlés esetén a levezető elnök és az Egyesület két erre kijelölt 

jegyzőkönyv hitelesítő, más Egyesületi szerv ülésének esetén az adott szerv tagjai írják alá. 

20.6. Az Egyesület szervei döntéseiket határozatba foglalják 

20.7. A határozatokat a Határozatok Tárában kell nyilván tartani.  A Határozatok Tára oly 

módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja 

és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. 
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20.8. A határozatokról a tagokat és az érintetteket az Egyesület székhelyén, a tagok által 

hozzáférhető helyen történő kifüggesztéssel és az Egyesület honlapján történő közzététellel 

tájékoztatni kell, a határozat meghozatalától számított 15 napon belül. 

 

IV. Vegyes összeférhetetlenségi szabályok 

 

21.  

21. 1. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a 

személy, aki 

 

a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az 

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

b) az Egyesülettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 

másképp nem rendelkezik, 

c) az Egyesület 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. 

21. 2. A Felügyelő Bizottság 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. 

21.3. A Felügyelő Bizottság Elnöke és tagjai más funkciót az Egyesületben nem tölthetnek be.  

 

V. Felügyelő Bizottság 

 

22. Az Egyesület felügyelő szerve 
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22.1. Az Egyesület felügyelő szerve a Felügyelő Bizottság. A Közgyűlés az Egyesület 

gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére 3 tagból álló Felügyelő Bizottságot 

választ, 4 évi időtartamra, amely az elnökét saját tagjai sorából választja meg. A Felügyelő 

Bizottság tagjainak megválasztása során kötelezően érvényesülnie kell a 21. pontban leírt 

korlátozásoknak. A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása a vezető tisztségviselők 

megválasztására vonatkozó eljárás szerint történik.  A Felügyelő Bizottság tagjainak 

megbízatása a megválasztott személy általi elfogadással jön létre. 

22.2. A Felügyelő Bizottsági megbízatás a vezetői tisztségviselői megbízatás megszűnésével 

azonos módon szűnhet meg (lsd. 15.1. pont), azzal hogy a Felügyelő Bizottsági tag lemondó 

nyilatkozatát az Elnökhöz, az Elnök akadályoztatása esetén az Elnökséghez intézi. A 

Felügyelő Bizottság létszámának helyreállításáról az Elnökség létszáma helyreállítására 

vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodni. 

22.3. A Felügyelő Bizottság az ügyvezetést a jogi személy érdekei megóvása céljából 

ellenőrzi. A Felügyelő Bizottság feladata az Egyesület törvényes, Alapszabály szerinti 

működésének és gazdálkodásának ellenőrzése. A Felügyelő Bizottság tagjai a Felügyelő 

Bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A Felügyelő Bizottság tagjai a 

jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.  

22.4. A Felügyelő Bizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő 

előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv 

ülésén ismertetni. A Felügyelő Bizottság a jogi személy irataiba, számviteli 

nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől jelentést, és a jogi 

személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, 

értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel 

megvizsgáltathatja. 

22.5. A Felügyelő Bizottság feladata különösen: 

a., az Egyesület pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata, 

b., a társadalmi szervek gazdálkodására vonatkozó jogi szabályok és pénzügyi előírások 

betartásának ellenőrzése, 

c., az éves mérleg felülvizsgálata és véleményezése, 

d., a gazdálkodás szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének 

évenkénti vizsgálata, 

e., a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése, 
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f., az Egyesület vagyonának megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének 

ellenőrzése. 

22.6. A Felügyelő Bizottság tagja az Egyesület vezető szervének ülésén tanácskozási joggal  

részt vehet. A Felügyelő Bizottság elnökét az Elnökség üléseire tanácskozási joggal meg 

kell hívni.  A Felügyelő Bizottság elnökének meghívásáról, az Elnökség tagjaival azonos 

módon az Elnök gondoskodik. 

22.7. A felügyelő szerv ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során 

vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy 

felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, 

azokat megvizsgálhatja. 

22.8. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a 

döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet tájékoztatni és annak összehívását 

kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

a) 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; 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

22.9. A Közgyűlés vagy az Elnökség ülését a Felügyelő Bizottság indítványára - annak 

megtételétől számított 30 napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő 

eredménytelen eltelte esetén a Közgyűlés és az Elnökség ülésének összehívására a 

Felügyelő Bizottság is jogosult. 

22.10. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 

törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 

22.11. A Felügyelő Bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy 

nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel 

okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben. 

22.12. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik, 

működésére, a jelen V. fejezetben nem szabályozott kérdésekben az Elnökség működésének 

szabályait kell alkalmazni. A felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, azonban a 

Felügyelő Bizottság ügyrendje nem lehet ellentétes a jelen Alapszabállyal. 
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22.13. A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet 

készít, határozatait ugyancsak sorszámozza. A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, 

a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a 

hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, 

hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) 

megállapítható legyen. A Felügyelő Bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe 

foglaltatni – neve feltüntetése mellett – a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a 

Felügyelő Bizottság ülésén résztvevő tagok aláírják. 

22. 14. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A 

Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha mindhárom bizottsági tag jelen van. 

22. 15. Az Felügyelő Bizottság tevékenységét a Felügyelő Bizottság elnöke irányítja, aki a 

Felügyelő Bizottság üléseit írásban, az ülés előtt 15 nappal meghívóval összehívja, a 

napirendi pontok és az előkészítő iratok megküldésével.  

22. 16. A Felügyelő Bizottság tevékenységéről a Közgyűlésnek évente köteles írásban 

beszámolni.  

VI. Fejezet 

 

24. Vagyonkezelés, gazdálkodás szabályai 

 

24.1. Az Egyesület a létesítő okiratában meghatározott cél megvalósítása érdekében 

vagyonával önállóan gazdálkodik. 

24.2. Az Egyesület célja megvalósítása érdekében, céljával közvetlenül összefüggően, 

kiegészítő jelleggel gazdasági-vállalkozási tevékenységet végezhet, e tevékenysége alapcél 

szerinti tevékenységét nem veszélyeztetheti. Gazdasági vállalkozási tevékenységként az 

egyesület vállalatot létesíthet magán-, illetve jogi személyekkel, jogi személyiséggel 

rendelkező vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot is létesíthet, illetőleg ilyenbe 

tagként beléphet, amennyiben az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti. Az 

Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységéhez fejlesztéséhez tevékenységét veszélyeztető 

mértékű hitelt nem vehet fel. Az Egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, 

vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat. 

24.3 Az Egyesület tagdíjának mértékét az Elnökség javaslatára a Közgyűlés határozza meg. 
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24.4. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem 

felelnek. 

24.5. Az Egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem 

veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és működésének fenntartását. Az 

Egyesület befektetési tevékenységet a Közgyűlés által elfogadott befektetési szabályzat 

alapján folytathat. 

24.6. Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsát ki. 

24.7. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Melynek bevételei és kiadásai a 

Civil tv. 19. § (1)-(2.) szerinti tételekből állnak. 

24.8. Az Egyesület könyvvezetése, adózása, beszámolása tekintetében a Civil tv. és egyéb az 

Egyesületekre vonatkozó jogszabályok szerint jár el.  

24.9. Az Egyesület köteles beszámolóját a jogszabályi előírásokban meghatározott módon 

letétbe helyezni és közzétenni. 

 

24. 10. Az Egyesület szolgáltatásainak igénybevételi lehetőségét, támogatási lehetőségét, 

támogatások működésének módját, támogatások mértékét és feltételeit, a működésről készült 

szakmai és pénzügyi beszámolót az egyesület honlapján hozza nyilvánosságra. Az egyesület 

honlapjának címe: http://tordasse.hu 

24.11. Az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba előzetes időpont egyeztetés után az 

Egyesület székhelyén, az Elnökkel való előzetes időpont egyeztetés alapján bárki betekinthet. 

  

VII. Az Egyesület megszűnése 

 

25. Az Egyesület megszűnik, ha: 

25.1. az Egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad), 

25.2. a Közgyűlés feloszlásáról határoz, 

25.3. a Bíróság feloszlatja, 

25.4. a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy 

megállapítja megszűnését, 

25.5. a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az Egyesületet a 

nyilvántartásból törlik, 

25.6. egyéb jogszabály által előírt okból. 
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VIII. Egyéb rendelkezések 

 

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Civil törvény, valamint a 

sportról szóló 2014. évi I. törvény rendelkezései irányadók. 

 

Ezt az alapszabályt az Egyesület Közgyűlése 2020.11.25-én 2020/… számú határozatával 

fogadta el. 

 

Kelt, Tordas, 2020.november 25 

 


