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Sportegyesület Alapszabálya 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. 

1.1. Az Sportegyesület neve: „Phoenix Fireball” Sport Sportegyesület. 

Az Sportegyesület elnevezésében a Főnix madár a győzelmet és az arra való törekvést kívánja kifejezni, míg a 

Fireball elnevezés pedig a sport Sportegyesület fő területére a labdajátékokra akar utalni. Az idegen szavak 

használatát az Sportegyesület nemzetközi tevékenysége teszi szükségessé. Az Sportegyesület tagjai folyamatosan 

szeretnék tudásukat nemzetközi versenyeken megmérettetni. Ehhez elengedhetetlen a tevékenységre utaló, 

külföldiek által kiejthető és megjegyezhető név viselése. 

1.2. Az Sportegyesület rövid neve: PFSE        

1.3. Az Sportegyesület logója: 

1.4. Székhelye: 1122 Budapest, Maros u. 8. 

1.5. Az Sportegyesület jogi személy, közhasznú szervezet 

1.6. Működése kiterjed Magyarország egész területére. 

1.7. Alapítási év: 2005. 

1.8. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek támogatásaiból, pályázati  

forrásokból, valamint a közhasznú céljai elérésért folytatott vállalkozási tevékenység  adományaiból fedezi. 

AZ SPORTEGYESÜLET KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE ÉS CÉLJA 

2. 

2.1. Az egyesület tevékenységét sportegyesületként végzi. A Sportegyesület alaptevékenysége a sporttevékenység 

szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése 

2.2. A Sportegyesület közhasznú. Működését a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Stv.), valamint az egyesülési 

jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény (Civil tv.) alapján fejti ki.  

 

2.3. A Sportegyesület célja széleskörű, színvonalas, rendszeres sportolási lehetőség biztosítása és a versenysport, 

a tehetséggondozás, az utánpótlás-nevelés, diáksport és a szabadidősport támogatása. 

A Sportegyesület célja továbbá 

a) olyan sportolók nevelése, akik magatartásukkal, eredményeikkel hozzájárulnak a magyar sportélet 

színvonalának emeléséhez, illetve elismerésre méltó hagyományainak fenntartásához; 

b) Az Sportegyesület tagjainak rendszeres edzési és versenyezési lehetőség biztosítása.  

 

c) Edzőtáborok szervezése és lebonyolítása. 

 

d) Az Sportegyesület működési területén élő ifjúsági és felnőtt lakosság számára szervezett formában tömegsport 

és szabadidősport foglalkozások biztosítása. 

 

e) Nemzetközi kapcsolatok – elsősorban az EU tagállamok országaival – kiépítése, nemzetközi sportesemények 

szervezése és megrendezése, edzőtáborok viszonossági alapon történő lebonyolítása. 

 

2.4. Az Sportegyesület kizárólag közhasznú céljainak megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet a 

jogszabályok betartásával, a közhasznú célokat nem veszélyeztetve végezhet. 
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2.5. Az Sportegyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát a 

www.phoenixfloorball.hu internetes weboldalon való közzétételen keresztül biztosítja. 

 

2.10. Az Sportegyesület, mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a 

közhasznú szolgáltatásaiból. 

 

2.11. Az Sportegyesület, mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül 

igénybe veheti. 

 

2.6. A Sportegyesület mint közhasznú szervezet működése nyilvános, nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is 

részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. 

 

2.7. A Sportegyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott 

tevékenységére fordítja. 

 

2.8. Az Sportegyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól 

támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyűlési 

képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott a választásokon, és a továbbiakban sem fog. 

 
2.9. A Sportegyesület céljainak megvalósítása érdekében végezni kívánt közhasznú tevékenysége: 

sporttevékenység. A sportegyesület a közhasznú tevékenysége során az Stv. 16. § (1)-(2) bekezdése alapján vesz 

részt a sporttal kapcsolatos közfeladatok megvalósításában. A PFSE az Stv. 16. § (1)-(2) bekezdésére 

figyelemmel sportegyesületként, mint civil szervezetként közhasznú tevékenységet végző szervezetnek minősül. 

  

Feladatkörében ellátja az alábbiakat:  

  

  Az érdeklődő személyek részére sportlehetőség megteremtése  

  sport népszerűsítése, amatőr-és versenycsapatok működtetése, versenyeztetése  

  szabadidő hasznos eltöltéséhez kapcsolódó programok rendezése  

  sportversenyek rendezése  

  sportklub működtetése  

  infrastruktúra biztosítása a sportoláshoz, sportlétesítmény fejlesztése, működtetése  

  egészséges életmódra nevelés  

  iskolai sportoktatás, sport fejlesztése, szervezése  

  utánpótlás nevelés,  

  válogatott játékosok felkészítése, nevelése  

  az iskolákkal közösen együttműködés diáksportkörök működtetésében, versenyek, kerületi toborzók, 

sportnapok szervezése  

   

A Sportegyesület tevékenységével közvetve szolgálja az alábbi állami közfeladatok ellátását:  

  az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése;  

  sportfinanszírozás,  

  gyermek- és ifjúsági sport támogatása, feltételeinek megteremtése  

 a versenysport mellett az élutánpótlás-nevelés, diáksport, szervezett szabadidősport támogatása (Stv. 

Preambuluma, Stv. 49. §).  

 

A Sportegyesület tevékenységével közvetve szolgálja az alábbi önkormányzati közfeladatok ellátását:  

  kerületi sport- és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek, (Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 23. § (5),  

2.10. Ezáltal kívánja elérni a sportág fellendülését és a nemzetközi szinthez történő felzárkózását. 

SPORTEGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE 

3. 
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3.1. Az Sportegyesület tagja minden olyan természetes személy vagy szervezet, aki az alapszabály rendelkezéseit 

magára nézve kötelezőnek elfogadja, a belépési nyilatkozatot aláírja, kötelezettséget vállal az Sportegyesületi 

célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére. A belépni kívánó személy 

felvételéről az Elnökség dönt. Kiskorú, vagy fiatalkorú tag jogait a törvényes képviselője gyakorolja. 

3.2. Az Sportegyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki önkéntes 

munkájával, vagy adományaival segíti az Sportegyesület munkáját. A jogi személy pártoló tag jogait és 

kötelezettségeit bejegyzett képviselője révén gyakorolhatja. A pártoló tag felvételének jóváhagyásáról az 

Elnökség dönt. 

3.3. Az Sportegyesületi tagság, vagy pártoló tagság megszűnik 

     a. a természetes tag esetében halálával; 

     b. a jogi személy tag esetében annak jogutód nélküli megszűnésével  

     c. kilépéssel;  

     d. kizárással; 

     e. az Sportegyesület megszűnésével. 

3.4. A kilépést írásban kell közölni az Sportegyesület Elnökségével. 

3.5. Az Elnökség egyszerű többséggel meghozott határozattal kizárhatja az Sportegyesület tagjai közül azt a 

tagot:  

a. aki aki a tagsági díjjal előzetes írásbeli – a kizárás lehetséges következményét is magában foglaló - felszólítás 

ellenére, három hónapot meghaladó hátralékban van. A tagdíj megfizetésének elmulasztása csak abban az esetben 

eredményezheti a tag kizárását, ha a kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható, azaz saját hibájából nem 

fizette meg a tagdíjat, a felszólításban jelölt határidőben; 

b.  aki az alapszabály rendelkezéseit nem tartja be, az Sportegyesületi célok megvalósítása érdekében vállalt 

kötelezettségeit nem teljesíti;  

c.  az Sportegyesületi célok megvalósítását jelentősen veszélyezteti, vagy azzal ellentétes magatartást tanúsít; 

d. akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott. 

A kizárás alatt álló tag részére biztosítani kell a védekezés lehetőségét. A kizárt tag a kizárással kapcsolatos 

határozat ellen, tizenöt napon belül az Sportegyesület Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezést az 

Elnökhöz  a a Közgyűlésnek címezve az Elnökséghez kell írásban benyújtani, aki köteles intézkedni. 

 

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

4. 

4.1. Az Sportegyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az Sportegyesület 

működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult Közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati jogát minden 

tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőül bármelyik tag megválasztható. 

4.2 A pártoló tag, mint megfigyelő szavazati joggal nem rendelkezik, és nem választható. A pártoló tag, illetve 

képviselője tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, szintén igénybe veheti az Sportegyesület 

szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs. Egyebekben jogai és kötelezettségei 

megegyeznek a rendes tagokéval. 

4.3. A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pártoló tagok jogaikat és 

kötelezettségeiket képviselőik útján gyakorolják. 

4.4. Az Sportegyesület tagja köteles a elnökségi határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni, továbbá 

köteles tevékenyen közreműködni az Sportegyesületi célok megvalósítása érdekében: a közgyűlés által 

meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében. Az Sportegyesület választott tisztségviselői 

mentesülnek a tagdíjfizetési kötelezettség alól. 

4.5. Az Sportegyesület pártoló tagjai kötelesek az Sportegyesület részére a vállalt adományokat illetve 

szolgáltatásokat a belépéskor tett írásos nyilatkozatban megadott határidőre teljesíteni. 

AZ SPORTEGYESÜLET SZERVEI: KÖZGYŰLÉS, TISZTSÉGVISELŐK ÉS FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

5. 
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Közgyűlés 

5.1. Az Sportegyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely az Sportegyesületet 

érintő minden kérdésben dönthet. A Közgyűlést az Elnök Elnök hívja össze. A Közgyűlésre minden tagot a 

napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a Közgyűlés napja között legalább tizenöt 

napnak kell lennie. A meghívók és a határozatok megküldése a tagoknak e-mailen is érvényes.  

5.2. Évente egyszer rendes Közgyűlést kell tartani, amely napirendjének kötelező pontjai: 

a. az ügyvezető szerv beszámolójának és következő évi tervének elfogadása; 

b. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései szerint készített beszámoló elfogadása; 

c. közhasznúsági jelentés elfogadása. 

 

5.3. Rendkívüli Közgyűlést kell tartani, ha 

– a tagok egyharmada – az ok és a cél megjelölésével – kéri; 

– az Elnökség kezdeményezi; 

– a Felügyelő Bizottság kezdeményezi; 

– bíróság elrendeli. Amennyiben az Elnök a rendkívüli Közgyűlést tizenöt napon belül nem hívja össze, 

akkor ezt bármelyik elnökségi tag megteheti. A Közgyűlések nyilvánosak. 

5.2. A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + 1 fő jelen van. Ha a közgyűlés nem 

volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők 

számától függetlenül határozatképes, ha a fentiekről a tagokat az eredeti meghívóban már előre tájékoztatták. A 

megismételt közgyűlést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - közgyűlés időpontját követően 8 napon 

belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti közgyűlés meghívójában is megjelölhető. 

5.3. A Közgyűlés - eltérő rendelkezés hiányában - határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, 

szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Közgyűlés a tisztségviselőket titkos szavazással választja 

meg. 

5.4. A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 

685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

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

előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem 

pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő 

okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

5.5. Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik a 

- tisztségviselők, ügyintéző és képviselő szervek megválasztása, visszahívása valamint lemondásuk elfogadása, 

- a tisztségviselők beszámoltatása, az Sportegyesület éves beszámolójának elfogadása, az alapszabály 

jóváhagyása és módosítása, 

- az évi költségvetés megállapítása, a könyvvizsgáló megbízása és az Sportegyesület más Sportegyesülettel való 

egyesülésének, illetőleg feloszlásának a kimondása. 

Az alapszabály módosításához, tag kizárásához és az Sportegyesület feloszlásának (egyesülés, megszűnés) 

kimondásához, az Elnökség tagjainak megválasztásához a szavazásra jogosult és a közgyűlésen jelenlévő tagok 

kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges. 

 

6. 

Tisztségviselők 

 

A vezető tisztségviselőkre vonatkozó közös rendelkezések 

6.1. Nem lehet a Sportegyesület vezető tisztségviselője az a személy, aki három éven belül olyan megszűnt 

közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, 

 amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és 

vámtartozását nem egyenlítette ki; 
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 amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel; 

 amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletzárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletzárást 

helyettesítő bírságot szabott ki; 

 amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 

felfüggesztette vagy törölte. 

6.2. A vezető tisztségviselője, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet 

előzetesen tájékoztatni arról, hogy egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölti. 

6.3. Az Sportegyesület vezető tisztségviselői: az elnökség tagjai, az elnök, az ügyvezető igazgató, az alelnökök, 

ügyvezető igazgató helyettes, felügyelő bizottság tagjai.7.1. Az Elnökség: 

Az Sportegyesület képviseletét a Közgyűlés által választott 5 főből álló Elnökség látja el. Az Elnökség tagjai az 

ugyancsak közgyűlés által megválasztott elnök, elnökhelyettes és további három tag. 

7.2 Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója , 

élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

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

előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem 

pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő 

okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

6.3. Összeférhetetlenségi szabályok 

Az Sportegyesület ügyintéző szervének tagja, illetőleg az Sportegyesület képviselője olyan magyar állampolgár, 

Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar 

állampolgár lehet, aki nem áll közügyek gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt. 

 

6.4. Az Elnökség feladata és hatásköre: 

 

 az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; 

 tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás, tag kizárásával kapcsolatos eljárás; 

 a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját elősegítő 

szervező tevékenység; 

 az Sportegyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az éves programok,  az 

éves költségvetés elkészítése és a Közgyűlés elé terjesztése; 

 az Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatása és elfogadása, ami nem lehet 

ellentétes az alapszabállyal; 

 az Elnök éves beszámolójának elfogadása és Közgyűlés elé terjesztése; 

 a tagdíj megállapítása; 

 fegyelmi jogkör gyakorlása; 

 személyzeti munka irányítása; 

 ügyintézők beszámoltatása; 

 az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés 

hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 

 az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők 

megválasztatásának előkészítése; 

 részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 

 a tagság nyilvántartása; 

 az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 

 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; és 

 minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 

 

Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni. 
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Az Elnökség jogosult az Sportegyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról - a 

közgyűlés ill. tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett - dönteni. 

6.5. Az Elnökség 3 tag jelenléte esetén - akik közül az Elnök az egyik - határozatképes. Az Elnökség szükséghez 

képest - de legalább évente négyszer - tart ülést, melyet az Elnök hív össze. Az elnökségi ülést a az Elnökség 

bármely 3 tagja együttesen is kezdeményezheti, ez esetben az Elnök köteles 8 napon belül összehívni az 

Elnökségi Ülést. Halaszthatatlan, sürgős esetben az Elnök rövidebb határidőt is megállapíthat. Az Elnökség 

ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között 

legalább 8 nap időköznek kell lennie, a meghívók kiküldése e-mailen is történhet. Bármely az Elnökség 

döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni. Az Elnökség 

ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az 

eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. Az 

elnökség ülései nyilvánosak, kivéve, ha valamely tag zárt ülés megtartását kezdeményezi. Az Elnökség a 

határozatait írásban is meghozhatja, ebben az esetben minden elnökségi tag nyilatkozata szükséges. A 

nyilatkozattételi határidő 3 nap. 

6.6. Az Elnök jogai és kötelességei: 

– a Közgyűlést bármikor összehívhatja; 

– a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja; 

– a kiadások számláit ellenőrzi; 

– megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez; 

– harmadik személyekkel való szerződések megkötése; 

– a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell venni, a Közgyűlés határozatainak megfelelően kell az 

intézkedéseket megtennie; 

– a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelését, illetve felhasználását 

ellenőriznie kell; 

– az Sportegyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése. 

6.7. Az Elnökhelyettes jogai és kötelességei: 

– az Elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesíti az elnököt, 

– az Elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes hatáskörű helyettesítéshez a 

Közgyűlés hozzájárulása is szükséges. 

7. 

7.1. Mind a Közgyűlés, mind az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet 

aláírja az Elnök és egy elnökségi tag, Közgyűlés esetén további erre kijelölt két tag. 

7.2. A közgyűlést levezető elnök a Közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a 

határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti. 

7.3. Az Elnök köteles mind a Közgyűlés, mind az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen 

vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a döntések tartalmát, időpontját, hatályát és ha a szavazás nem volt 

titkos, akkor a támogatók és ellenzők számarányát is. 

7.4. A vezető szervek (közgyűlés, elnökség) döntéseiket az érintettekkel írásban (tértivevényes levélben) közlik. 

A döntéseket az Sportegyesület székhelyén függesztik ki, vagy az Sportegyesület internetes honlapjára felteszi. 

7.5. A működés során keletkezett iratokat az elnökkel történő előzetes egyeztetés alapján lehet megtekinteni. 

7.6. Az Elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt pénztárosi teendők ellátásával megbízni. A 

pénztáros részére díjazás állapítható meg. 
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8. 

 

Felügyelő Bizottság 

8.1. Az Sportegyesület felügyelő szerve a Felügyelő Bizottság, amely 3 főből áll. A Felügyelő Bizottság tagjai 

indokolt esetben visszahívhatóak. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. Felügyelő Bizottság 

tagjai visszahívhatók amennyiben megszegik az alapszabály illetve más jogszabály rendelkezéseit. 

 

8.2. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 

a) a vezető szerv elnöke vagy tagja, 

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

vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 

nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 

létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

8.3. A Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben részesülhetnek. A Felügyelő Bizottság 

tagjai megbízásukat az alapszabályhoz csatolt nyilatkozatuk értelmében vállalják. 

8.4. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, működésére az 

Elnökség működésének szabályait kell alkalmazni. 

 

8.5. A Felügyelő Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így különösen: jogosultak 

az Sportegyesület működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az 

Sportegyesület Közgyűlésétől, illetve munkavállalóitól, az Sportegyesület könyveibe és irataiba betekinthetnek, 

azokat megvizsgálhatják. A Közgyűlés ülésén tanácskozási joggal részt vehet, jogszabálysértés vagy súlyos 

mulasztás esetén kötelesek a Közgyűlést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni. 

 

8.5. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a Közgyűlést vagy az 

Elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

 a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő 

esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve 

enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; 

 a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

 

8.6. A Közgyűlést vagy az Elnökséget a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc 

napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Közgyűlés és az 

Elnökség összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. 

8.7. 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. 

8.6. A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak, kivéve, ha valamely tag zárt ülés megtartását kezdeményezi, 

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 megállapítható legyen. A Felügyelő Bizottság bármely tagja 

jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a 

Felügyelő Bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják. 

AZ SPORTEGYESÜLET KÉPVISELETE 

9. 

9.1. Az Sportegyesületet az Elnök önállóan, vagy bármelyik két elnökségi tag képviseli,  a 10.2. pontban foglalt 

kivétellel. 

9.2. Az Sportegyesület bankszámlája felett az Elnök és egy rendes, vagy pártoló tag együttesen jogosult 

rendelkezni. A banki aláírók személyét az Elnökség határozza meg. 
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AZ SPORTEGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA 

10. 

10.1. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az Sportegyesület 

vagyonát képezi. Az Sportegyesület vagyona oszthatatlan. Az Sportegyesületi tagság bármilyen módon történő 

megszűnése esetén a tagot az Sportegyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg. 

Az Sportegyesület a tagok által befizetett tagdíjakból a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg a külső 

támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik. Az Sportegyesület, gazdálkodása során nyereségre nem 

törekszik. 

A tagsági díjakat a Sportegyesület elsősorban – működési, fenntartási,- ügyviteli költségek, valamint a 

Sportegyesületet terhelő járadékok és adók megfizetésére használja fel. 

10.2. A Sportegyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Sportegyesület tartozásaiért saját vagyonával 

felel. A tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig. 

A Sportegyesület megszűnése esetén vagyonáról az alapszabály vagy a közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyon 

hovafordításáról ezek nem rendelkeznek, továbbá ha az Sportegyesület feloszlatással szűnik meg vagy a 

felügyelő szerv ennek megszűnését állapítja meg, vagyona a hitelezők kielégítése után más, azonos célokkal 

rendelkező Sportegyesület vagy alapítvány tulajdonába kerül. 

 

A Sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami tulajdonba 

kerül, és azt közérdekű sportcélra kell fordítani. 

10.3. A Sportegyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és 

azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével az Elnök gondoskodik arról, az Sportegyesület 

gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást, közhasznúsági 

jelentés készüljön. 

10.4. A Sportegyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető 

leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges 

maradvány összegeket hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény 

céljában meghatározott körben használja fel. 

10.5 A Sportegyesület csak kiegészítő tevékenység keretében szerezheti meg sportlétesítmény tulajdonjogát, 

használhat, illetve működtethet sportlétesítményt, folytathat sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi 

tevékenységet vagy hasznosíthatja az ezzel kapcsolatos vagyoni értékű jogokat, illetve végezhet sporttal össze 

nem függő tevékenységet. 

 

A Sportegyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységgel összefüggő 

kereskedelmi tevékenységet (ideértve a vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő 

tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése - e rendelkezés alkalmazásában 

- a Sportegyesület alaptevékenységének minősül. 

10.6. A Sportegyesület az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli 

szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás 

feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján 

nyilvánosságra kell hozni. A Sportegyesület, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki 

által megismerhetők. 

10.7. Az Sportegyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony 

alapján nyújtott, létesítő okiratoknak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 

10.8. Az Sportegyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.  
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10.9. Az Sportegyesület a Ptk.-nak az alkalmazott által okozott kárért való felelősségi szabályai szerint felel 

minden kárért, amelyet a vele szerződéses viszonyban álló sportolói, illetve sportszakemberei szerződésben 

foglalt tevékenységükkel kapcsolatban harmadik személynek okoznak. 

10.10. A Sportegyesület beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját költségére 

másolatot készíthet. 

2.12. A Sportegyesület befektetési tevékenységet nem végez. Amennyiben befektetési tevékenységet végezne, 

közgyűlése köteles befektetési szabályzatot készíteni és elfogadni. Az Egyesület csak olyan módon vehet fel 

hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és 

működésének fenntartását.  

AZ SPORTEGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 

11. 

 

11.1. Az Sportegyesület megszűnik, ha 

 

a) a küldöttközgyűlés a feloszlását elhatározza, 

b) a bíróság feloszlatja, megszünteti, vagy az egyesület megszűnését megállapítja, 

c) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, 

d) a küldöttközgyűlés elhatározása alapján más egyesülettel egyesül, szétválik, 

és a sportegyesület a nyilvántartásból törlésre kerül. 
 

11.2 A Közgyűlés nem dönthet a Sportegyesület feloszlásáról, ha Sportegyesülettel szemben lefolytatott 

végrehajtás eredménytelen volt vagy a Sportegyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította. 

11.3 A Sportegyesület megszűnése esetén vagyonáról a küldöttközgyűlés rendelkezik. Ha a vagyon 

hovafordításáról a Közgyűlés nem rendelkezik, továbbá, ha a Sportegyesület bírósági feloszlatással szűnik meg, a 

hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős miniszter 

által vezetett minisztérium költségvetésében az utánpótlás-nevelés támogatására kell fordítani. 

11.4. A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, 

illetőleg közszolgáltatásra irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. 

11.5. Ha a Sportegyesület Közgyűlése határoz az egyesület jogutód nélküli megszűnéséről vagy határozatban 

megállapítja, hogy az egyesület megszűnt, egyúttal határoz a végelszámolás elrendeléséről, megállapítja a 

végelszámolás kezdő időpontját és megválasztja a végelszámolót, illetve rendelkezik a civil szervezet vagyoni 

részesedésével működő jogalanyok, valamint a részvételével működő alapítvány vagy egyesület sorsáról is. 

11.6. A Közgyűlés a Sportegyesület Elnökségének, a felügyelőbizottság által véleményezett előterjesztése 

alapján állapítja meg, hogy a Sportegyesület tagjai, egyetértenek-e a jogutódlással történő megszűnés 

szándékával. 

11.7. Ha a Közgyűlés tagjai a jogutódlással történő megszűnés szándékával egyetértenek, a döntéshozó szerv 

meghatározza a vagyonmérleg-tervezetek fordulónapját, - kötelező könyvvizsgálat esetén - dönt a könyvvizsgáló 

személyéről és megbízza a Sportegyesület Elnökségét a jogutódlással történő megszűnésről szóló döntés 

meghozatalához szükséges egyéb - jogszabály által meghatározott vagy a Közgyűlés által előírt - okiratok 

elkészítésével. 

11.8. A tagok a 11.7. bekezdés szerinti eljárásban kinyilvánított és részükre tájékoztatásként írásban átadott 

jogutódlással történő megszűnéssel kapcsolatos döntések kézhezvételétől számított harminc napon belül írásban 

nyilatkozhatnak arról, ha nem kívánnak a jogutód civil szervezet tagjává válni. Ilyen nyilatkozat hiányában úgy 

kell tekinteni, hogy a tag a jogutód civil szervezet tagjává kíván válni. 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 

12. 

12.1. Az Sportegyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre, tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló 

határozat jogerőre emelkedésének napján kezdheti meg. 

 

12.2. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 

civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény egyesületekre vonatkozó rendelkezései, valamint a sportról szóló a 2004. évi I. 

Törvény valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok irányadóak. 
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A jelen alapszabályt, amely a 2005. április 29-én elfogadott, 2010. május 20-án, 2011. június 10-én módosított 

okirat, egységes szerkezetbe foglalt változata, a Phoenix Fireball Sportegyesület Közgyűlése 2014. május 22-én 

megtárgyalta és elfogadta. 

A Sportegyesület Alapszabályát a Fővárosi Bíróságnak az Elnök a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a 

szükséges mellékletekkel együtt benyújtja. 

Kelt, Budapesten, 2014. május 22-én.   

 

 Varsányi Zsuzsanna 

Elnök 

 


