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Egyesület Alapszabálya 

A „Phoenix Fireball” Sportegyesület a 2010. május 20-án megtartott közgy�lésén az 
alapszabályát a következ�kben állapítja meg: 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. 

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

Az egyesület elnevezésében a F�nix madár a gy�zelmet és az arra való törekvést kívánja 
kifejezni, míg a Fireball elnevezés pedig a sport egyesület f� területére a labdajátékokra akar 
utalni. Az idegen szavak használatát az egyesület nemzetközi tevékenysége teszi szükségessé. 
Az egyesület tagjai folyamatosan szeretnék tudásukat nemzetközi versenyeken megmérettetni. 
Ehhez elengedhetetlen a tevékenységre utaló, külföldiek által kiejthet� és megjegyezhet� név 
viselése. 

1.2. Az Egyesület rövid neve: PFSE       1.3. Az Egyesület logoja: 

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

1.5. Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet 

1.6. M�ködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. 

1.7. Alapítási év: 2005. 

1.8. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi. 

AZ EGYESÜLET KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE ÉS CÉLJA 

2. 

2.1. Az egyesület közhasznú tevékenysége: az 1997. évi CLIV. Törvény 26.§.C./14. pontjában 
jelölt sporttevékenység. 

2.2. A Sportegyesület olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzati elven m�köd� szakmai 
érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet, amely az alapszabályban 
meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik és céljainak elérésére szervezi 
tagjai tevékenységét. Az Egyesület jogi személy. 

 
2.3. Az Egyesület célja: sporttevékenység. Az Egyesület alaptevékenysége a sporttevékenység 
szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. Az Egyesület a 
versenyz�i számára biztosítja a sportág jellege szerinti biztonságos sporttevékenység 
folytatásához szükséges feltételeket. A versenyz� a sportteljesítményéhez, illetve az elért 
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eredményeihez igazodó mértékben igényelheti a sportszervezetét�l az eredményes 
sporttevékenységhez szükséges felkészülési, versenyzési lehet�ség biztosítását. 
Az Egyesület részt vállal továbbá a környezetvédelem propagálásában, és hozzájárul a 
természeti értékek aktív védelméhez. 
 
2.4. Az egyesület tagjainak rendszeres edzési és versenyezési lehet�ség biztosítása.  
 
2.5. Edz�táborok szervezése és lebonyolítása. 
 
2.6. Az egyesület m�ködési területén él� ifjúsági és feln�tt lakosság számára szervezett 
formában tömegsport és szabadid�sport foglalkozások biztosítása. 

 
2.7. Nemzetközi kapcsolatok – els�sorban az EU tagállamok országaival – kiépítése, 
nemzetközi sportesemények szervezése és megrendezése, edz�táborok viszonossági alapon 
történ� lebonyolítása. 

 
2.8. Az Egyesület kizárólag közhasznú céljainak megvalósítása érdekében vállalkozási 
tevékenységet a jogszabályok betartásával, a közhasznú célokat nem veszélyeztetve végezhet. 

 
2.9. Az Egyesület m�ködésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát az 
Interneten keresztül biztosítja. 
 
2.10. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is 
részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. 
 
2.11. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet m�ködése nyilvános, szolgáltatásait bárki 
megkötés nélkül igénybe veheti. 
 
2.12. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesít� 
okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. 
 
2.13. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, 
azoktól támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részér�l semmilyen formában nem 
támogat, továbbá országgy�lési képvisel�jelöltet nem állított és nem támogatott a 
választásokon, és a továbbiakban sem fog. 

2.14. Ezáltal kívánja elérni a sportág fellendülését és a nemzetközi szinthez történ� 
felzárkózását. 

EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZ�NÉSE 

3. 

3.1. Az Egyesület tagja minden olyan természetes személy vagy szervezet, aki az alapszabály 
rendelkezéseit magára nézve kötelez�nek elfogadja, a belépési nyilatkozatot aláírja, 
kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történ� közrem�ködésre és 
a tagdíj megfizetésére. A belépni kívánó személy felvételér�l az Elnökség dönt. Kiskorú, vagy 
fiatalkorú tag jogait a törvényes képvisel�je gyakorolja. 
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3.2. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki 
önkéntes munkájával, vagy adományaival segíti az Egyesület munkáját. A jogi személy 
pártoló tag jogait és kötelezettségeit bejegyzett képvisel�je révén gyakorolhatja. A pártoló tag 
felvételének jóváhagyásáról az Elnökség dönt. 

3.3. Az egyesületi tagság, vagy pártoló tagság megsz�nik a tag halálával, kilépésével vagy 
kizárással a jogi személy tag esetében annak jogutód nélküli megsz�nésével, valamint ha az 
Egyesület megsz�nik. 

3.4. A kilépést írásban kell közölni az Egyesület Elnökségével. 

3.5. Az Elnökség egyszer� többséggel meghozott határozattal kizárhatja az Egyesület tagjai 
közül:  
- azt a tagot, aki hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. 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 határid�ben; 
- azt, akit bíróság joger�s és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyekt�l 
eltiltott. 
A kizárás alatt álló tag részére biztosítani kell a védekezés lehet�ségét. A kizárt tag a 
kizárással kapcsolatos határozat ellen, tizenöt napon belül az Egyesület Közgy�léséhez 
fellebbezéssel élhet. A fellebbezést az Elnökhöz kell írásban benyújtani, aki köteles 
intézkedni. 
 

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 

4. 

4.1. Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az 
Egyesület m�ködését érint� minden kérdésr�l rendelkezni jogosult Közgy�lés 
döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségvisel�ül 
bármelyik tag megválasztható. 

4.2 A pártoló tag, mint megfigyel� szavazati joggal nem rendelkezik, és nem választható. A 
pártoló tag, illetve képvisel�je tanácskozási joggal részt vehet a Közgy�lésen, szintén igénybe 
veheti az Egyesület 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 rendelkez� szervezet pártoló tagok 
jogaikat és kötelezettségeiket képvisel�ik útján gyakorolják. 

4.4. Az Egyesület tagja köteles a elnökségi határozattal meghatározott mérték� tagdíjat 
megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közrem�ködni az egyesületi célok megvalósítása 
érdekében: a közgy�lés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében. Az 
Egyesület választott tisztségvisel�i mentesülnek a tagdíjfizetési kötelezettség alól. 

4.5. Az Egyesület pártoló tagjai kötelesek az Egyesület részére a vállalt adományokat illetve 
szolgáltatásokat a belépéskor tett írásos nyilatkozatban megadott határid�re teljesíteni. 
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AZ EGYESÜLET SZERVEI: KÖZGY�LÉS, TISZTSÉGVISEL�K ÉS FELÜGYEL� 
BIZOTTSÁG 

5. 
 

Közgy�lés 

5.1. Az Egyesület legf�bb szerve a közgy�lés. A Közgy�lés a tagok összessége, amely az 
Egyesületet érint� minden kérdésben dönthet. A Közgy�lést az Elnök hívja össze. A 
Közgy�lésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók 
elküldése és a Közgy�lés napja között legalább tizenöt napnak kell lennie. A meghívók és a 
határozatok megküldése a tagoknak e-maielen is érvényes. Évente egyszer rendes közgy�lést 
kell tartani, amelyen meg kell tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az el�z� éves pénzügyi 
terv teljesítésér�l szóló, a számvitelr�l szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 
rendelkezései szerint készített beszámolót. A beszámoló elfogadására az általános szabályok 
szerint kerül sor. Rendkívüli Közgy�lést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt - a cél 
megjelölésével - igényli, vagy az Elnökség többsége azt szükségesnek tartja. Amennyiben az 
Elnök a rendkívüli Közgy�lést tizenöt napon belül nem hívja össze, akkor ezt bármelyik 
elnökségi tag megteheti. A Közgy�lések nyilvánosak. 

5.2. A Közgy�lés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + 1 f� jelen van. Ha a 
közgy�lés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgy�lés az eredeti napirendben 
szerepl� ügyekben a jelenlév�k számától függetlenül határozatképes, ha a fentiekr�l a tagokat 
az eredeti meghívóban már el�re tájékoztatták. A megismételt közgy�lést az eredeti - 
határozatképtelenség miatt elmaradt - közgy�lés id�pontját követ�en 8 napon belüli id�pontra 
kell összehívni, amely id�pont az eredeti közgy�lés meghívójában is megjelölhet�. 

5.3. A Közgy�lés - eltér� rendelkezés hiányában - határozatait egyszer� szótöbbséggel, nyílt 
szavazással hozza, szavazategyenl�ség esetén az elnök szavazata dönt. A Közgy�lés a 
tisztségvisel�ket titkos szavazással választja meg. 

5.4. A Közgy�lés 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 felel�sség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más el�nyben részesül, illetve a megkötend� jogügyletben egyébként érdekelt. 
Nem min�sül el�nynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehet� nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által 
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesít� okiratnak megfelel� cél szerinti 
juttatás. 

5.5. Kizárólag a közgy�lés hatáskörébe tartozik a 

- tisztségvisel�k, ügyintéz� és képvisel� szervek megválasztása, visszahívása valamint 
lemondásuk elfogadása, 

- a tisztségvisel�k beszámoltatása, az Egyesület éves beszámolójának elfogadása, az 
alapszabály jóváhagyása és módosítása, 
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- az évi költségvetés megállapítása, a könyvvizsgáló megbízása és az Egyesület más 
Egyesülettel való egyesülésének, illet�leg feloszlásának a kimondása. 

Az alapszabály módosításához, tag kizárásához és az Egyesület feloszlásának (egyesülés, 
megsz�nés) kimondásához, az Elnökség tagjainak megválasztásához a szavazásra jogosult és 
a közgy�lésen jelenlév� tagok kétharmadának szavazata (min�sített többség) szükséges. 

 
6. 

Tisztségvisel�k 

6.1. Az Elnökség: 
Az Egyesület képviseletét a Közgy�lés által választott 5 f�b�l álló Elnökség látja el. Az 
Elnökség tagjai az ugyancsak közgy�lés által megválasztott elnök, elnökhelyettes és további 
három tag. 

6.2 Az Elnökség 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 felel�sség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más el�nyben részesül, illetve a megkötend� jogügyletben egyébként érdekelt. 
Nem min�sül el�nynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehet� nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által 
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesít� okiratnak megfelel� cél szerinti 
juttatás. 

6.3. Összeférhetetlenségi szabályok 
Az Egyesület ügyintéz� szervének tagja, illet�leg az Egyesület képvisel�je olyan magyar 
állampolgár, Magyarországon letelepedett, illet�leg magyarországi tartózkodási engedéllyel 
rendelkez� nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll közügyek gyakorlásától való eltiltás 
hatálya alatt. 
A közhasznú szervezet megsz�ntét követ� két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezet� 
tisztségvisel�je az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megsz�ntét 
megel�z� két évben legalább egy évig - vezet� tisztséget, amely az adózás rendjér�l szóló 
törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 
A vezet� tisztségvisel�, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet el�zetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidej�leg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. 

6.4. Az Elnökség feladata és hatásköre: 
− tagsági viszony keletkezésével és megsz�nésével kapcsolatos eljárás, tag kizárásával 

kapcsolatos eljárás; 
− a Közgy�lés összehívásával, m�ködésével kapcsolatos el�készít� és a Közgy�lés 

munkáját el�segít� szervez� tevékenység; 
− az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés el�készít� munka, az éves 

programok, költségvetés megvitatása és a Közgy�lés elé terjesztése; 
− az Egyesület Szervezeti és M�ködési Szabályzatának megvitatása és elfogadása, ami nem 

lehet ellentétes az alapszabállyal; 
− az Elnök éves beszámolójának elfogadása; 
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− a tagdíj megállapítása; 
− fegyelmi jogkör gyakorlása; 
− személyzeti munka irányítása; 
− ügyintéz�k beszámoltatása; 
− minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgy�lés kizárólagos hatáskörébe. 

Döntéseir�l, intézkedéseir�l a következ� közgy�lésen az Elnökség köteles beszámolni. 

Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhel� kötelezettségek (szerz�dések) és illet� jogok 
vállalásáról - a közgy�lés 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, sürg�s 
esetben az Elnök rövidebb határid�t 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 id�köznek kell lennie, a meghívók kiküldése e-mailen is történhet. Bármely az 
Elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehet�ség szerint külön is meg 
kell hívni. Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszer� szótöbbséggel, 
nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály min�sített többséget ír el�, 
szavazategyenl�ség 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 határid� 3 nap. 

6.6. Az Elnök jogai és kötelességei: 

– a Közgy�lést bármikor összehívhatja; 

– a tagság pénzér�l a kezel�ket elszámoltatja; 

– a kiadások számláit ellen�rzi; 

– megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez; 

– harmadik személyekkel való szerz�dések megkötése; 

– a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell venni, a Közgy�lés határozatainak 
megfelel�en kell az intézkedéseket megtennie; 

– a tagságtól, illetve harmadik személyekt�l bármely címen befolyt összeg kezelését, illetve 
felhasználását ellen�riznie kell; 

– az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellen�rzése. 

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 hatáskör� 
helyettesítéshez a Közgy�lés hozzájárulása is szükséges. 

7. 
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7.1. Mind a Közgy�lés, mind az Elnökség minden lényeges döntését jegyz�könyvben rögzíti. 
A jegyz�könyvet aláírja az Elnök és egy elnökségi tag, Közgy�lés esetén további erre kijelölt 
két tag. 

7.2. A közgy�lést levezet� elnök a Közgy�lés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul 
bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyz�könyvet hitelesít� egyik tag 
hitelesíti. 

7.3. Az Elnök köteles mind a Közgy�lés, mind az Elnökség által hozott döntések 
nyilvántartását naprakészen vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a döntések tartalmát, 
id�pontját, hatályát és ha a szavazás nem volt titkos, akkor a támogatók és ellenz�k 
számarányát is. 

7.4. A vezet� szervek (közgy�lés, elnökség) döntéseiket az érintettekkel írásban (tértivevényes 
levélben) közlik. A döntéseket az egyesület székhelyén függesztik ki, vagy az Egyesület 
internetes honlapjára felteszi. 

7.5. A m�ködés során keletkezett iratokat az elnökkel történ� el�zetes egyeztetés alapján lehet 
megtekinteni. 

7.6. Az Elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt pénztárosi teend�k 
ellátásával megbízni. A pénztáros részére díjazás állapítható meg. 

8. 
 

Felügyel� Bizottság 

8.1. Az Egyesület felügyel� szerve a Felügyel� Bizottság, amely 3 f�b�l áll. A Felügyel� 
Bizottság tagjai indokolt esetben visszahívhatóak. A Felügyel� Bizottság ügyrendjét maga 
állapítja meg. Felügyel� Bizottság tagjai visszahívhatók amennyiben megszegik az 
alapszabály illetve más jogszabály rendelkezéseit. 

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

a) a vezet� 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 vehet� nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesít� okiratnak megfelel� cél szerinti juttatást -, illetve 

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

8.3. A Felügyel� Bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben részesülhetnek. A 
Felügyel� Bizottság tagjai megbízásukat az alapszabályhoz csatolt nyilatkozatuk értelmében 
vállalják. 

8.4. A Felügyel� Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, 
m�ködésére az Elnökség m�ködésének szabályait kell alkalmazni. 
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8.5. A Felügyel� Bizottság tagjait egyenl� jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így 
különösen: jogosultak az Egyesület m�ködését és gazdálkodását ellen�rizni, jelentést, 
tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Egyesület Közgy�lését�l, illetve munkavállalóitól, 
az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthetnek, azokat megvizsgálhatják. A Közgy�lés 
ülésén tanácskozási joggal részt vehet, jogszabálysértés vagy súlyos mulasztás esetén 
kötelesek a Közgy�lést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni. 

8.6. A Felügyel� Bizottság ülései nyilvánosak, kivéve, ha valamely tag zárt ülés megtartását 
kezdeményezi, üléseir�l sorszámozott jegyz�könyvet készít, határozatait ugyancsak 
sorszámozza. A jegyz�könyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlév� tagok, meghívott 
személyek és a jegyz�könyvvezet� nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi 
határozatokat és azok hatályát. A jegyz�könyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi 
döntést támogatók és ellenz�k számaránya megállapítható legyen. A Felügyel� Bizottság 
bármely tagja jogosult jegyz�könyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott 
szavazatát. A jegyz�könyvet a Felügyel� Bizottság ülésén a résztvev� tagok aláírják. 

AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE 

9. 

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

9.2. Az egyesület bankszámlája felett az Elnök és egy rendes, vagy pártoló tag együttesen 
jogosult rendelkezni. A banki aláírók személyét az Elnökség határozza meg. 

AZ EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA 

10. 

10.1. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az 
Egyesület vagyonát képezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az Egyesületi tagság 
bármilyen módon történ� megsz�nése esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen 
térítés nem illeti meg. 

Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, 
illet�leg a küls� támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik. Az Egyesület, 
gazdálkodása során nyereségre nem törekszik. 

A tagsági díjakat az Egyesület els�sorban – m�ködési, fenntartási,- ügyviteli költségek, 
valamint az Egyesületet terhel� járadékok és adók megfizetésére használja fel. 

10.2. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület tartozásaiért saját 
vagyonával felel. A tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig. 

Az egyesület megsz�nése esetén vagyonáról az alapszabály vagy a közgy�lés rendelkezik. Ha 
a vagyon hovafordításáról ezek nem rendelkeznek, továbbá ha az egyesület feloszlatással 
sz�nik meg vagy a felügyel� szerv ennek megsz�nését állapítja meg, vagyona a hitelez�k 
kielégítése után más, azonos célokkal rendelkez� egyesület vagy alapítvány tulajdonába kerül. 
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A sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelez�k kielégítése után fennmaradó vagyon 
állami tulajdonba kerül, és azt közérdek� sportcélra kell fordítani. 

10.3. Az Egyesület m�ködésér�l a külön jogszabályok el�írásai szerinti üzleti könyveket kell 
vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével az Elnök gondoskodik 
arról, az egyesület gazdálkodásáról a közgy�lés számára mérleget, a gazdálkodás 
eredményér�l vagyonkimutatást, közhasznúsági jelentés készüljön. 

10.4. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott 
támogatást a lehet� leghatékonyabban és legrövidebb id�n belül az elérni kívánt cél 
támogatására, el�segítésére fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok 
támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában 
meghatározott körben használja fel. 

10.5 Az Egyesület csak kiegészít� tevékenység keretében szerezheti meg sportlétesítmény 
tulajdonjogát, használhat, illetve m�ködtethet sportlétesítményt, folytathat 
sporttevékenységével összefügg� kereskedelmi tevékenységet vagy hasznosíthatja az ezzel 
kapcsolatos vagyoni érték� jogokat, illetve végezhet sporttal össze nem függ� tevékenységet. 
 
Az Egyesület sporttal össze nem függ� tevékenységet, valamint sporttevékenységgel 
összefügg� kereskedelmi tevékenységet (ideértve a vagyoni érték� jogainak hasznosítását is) 
csak kiegészít� tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve 
m�ködtetése - e rendelkezés alkalmazásában - a sportegyesület alaptevékenységének min�sül. 

10.6. Az Egyesület az államháztartás alrendszereit�l – a normatív támogatás kivételével – 
csak írásbeli szerz�dés alapján részesülhet támogatásban. A szerz�désben meg kell határozni 
a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehet� támogatási 
lehet�ségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az 
Egyesület, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által 
megismerhet�k. 

10.7. Az Egyesület a felel�s személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a 
bárki által megkötés nélkül igénybe vehet� szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által 
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesít� okiratoknak megfelel� juttatások 
kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 

10.8. Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesít� értékpapírt nem bocsáthat ki.  

10.9. Az Egyesület a Ptk.-nak az alkalmazott által okozott kárért való felel�sségi szabályai 
szerint felel minden kárért, amelyet a vele szerz�déses viszonyban álló sportolói, illetve 
sportszakemberei szerz�désben foglalt tevékenységükkel kapcsolatban harmadik személynek 
okoznak. 

AZ EGYESÜLET MEGSZ�NÉSE 

11. 
 

11.1. Az egyesület megsz�nik, ha 
- feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését a legfels�bb szerve kimondja; 
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- az arra jogosult szerv feloszlatja, illet�leg megsz�nését megállapítja. 
 
11.2. A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megsz�nésekor köteles esedékes 
köztartozásait rendezni, illet�leg közszolgáltatásra irányuló szerz�déséb�l ered� 
kötelezettségeit id�arányosan teljesíteni. 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 

12. 

12.1. Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre, tevékenységét a nyilvántartásba 
vételr�l szóló határozat joger�re emelkedésének napján kezdheti meg. 
 
12.2. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. 
törtvény), az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a közhasznú szervezetekr�l szóló 
1997. évi CLVI. Törvény, valamint a sportról szóló a 2004. évi I. Törvény valamint a 
mindenkor hatályos egyéb jogszabályok irányadóak. 
 
12.3. Az Egyesületre - a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével - a 
cs�deljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény (a 
továbbiakban: Cstv.) szabályai vonatkoznak. 

Ezt az alapszabályt az Egyesület 2010. május 20. napjára összehívott közgy�lésen fogadta el. 

Az Egyesület Alapszabályát a F�városi Bíróságnak az Elnök a nyilvántartásba vétel iránti 
kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja. 

Kelt, Budapesten, 2010. május 20-án. 
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Készítettem és ellenjegyezem Budapesten, 2010. ……………………. 

 

Dr. Zatik Zsuzsanna 


