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BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU 
ALAPSZABÁLYA 

 
I.  
 

Általános rendelkezések 
 
1.§. 

 
 

1. A szervezet neve: BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU 

2. A Berettyóújfalui Városi Honvédelmi Klub jogutód társadalmi szervezeteként 

jött létre. 

3. A klub működési területe: Berettyóújfalu Város és a Bihari térség.  

4. A klub székhelye: Berettyóújfalu Tardy-szik Lőtér 

5. A klub jelképe: a klub zászlója 

Zászló leírás: csúcsával lefelé álló, egyenlő szárú háromszög, melynek felső 

vízszintes oldala 60 cm, a zászló magassága 90 cm. A függőleges 

középvonaltól balra piros, jobbra sárga mezőre oszlik. A zászló felső 

harmadában a száraktól egyenlő távolságra stilizált céltábla helyezkedik el, 

melynek színe fekete-fehér. Körülötte fölül fekete betűkkel- BIHARI 

LÖVÉSZKLUB -, alul BERETTYÓÚJFALU szöveg helyezkedik el és alatta 

1990. a klub alapításának éve látható.  

A zászló rajzát az alapszabály 1. sz. melléklete tartalmazza. 

6. Működésére jelen Alapszabály előírásai vonatkoznak, míg a kifejezetten nem 

szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), a civil 

szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 

szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cet.), a civil szervezetekre 

vonatkozó egyéb jogszabályokat, illetve a sportról szóló 2004. évi I. törvény 

rendelkezéseit kell alkalmazni.  



 3

a./ A Sportegyesület 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 

b/ A Sportegyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint 

sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a 

sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő 

tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve 

működtetése - e rendelkezés alkalmazásában - a sportegyesület 

alaptevékenységének minősül. 

7. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete 

pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem ad és nem fogad el. 

 
 

II. 
 

A KLUB/ EGYLET/ CÉLJAI ÉS F Ő FELADATAI 

2. §. 
 

1. A klub politikai pártoktól és csoportosulásoktól független önkéntes tagság 

alapján működő, önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet.  

2. A klub működésének célja a sport eszméinek ápolása, terjesztése a felnőttek 

és az ifjúság körében. Biztosítani a lehetőséget, hogy a város és a környező 

települések lövészsport iránt érdeklődő polgárai a lövészetet versenyszerűen, 

szabadidő vagy tömegsportszerűen végezhessék. 
 

3.§. 
 

1.  A klub fő feladatai: 

a/ Biztosítani a klub működéséhez szükséges technikai, műszaki, anyagi és  

    a lövészsport végzéséhez előírt törvényes feltételeket.  
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b/ Biztosítani a tagság részére a szabadidő hasznos eltöltését. 

c/ Részt venni a versenysport, és a szabadidősport szervezésében. 

d/ A klub tagjai sporttevékenységének előremozdítása, a lövészsport  

    széleskörű népszerűsítése. 

e/ Biztosítani az utánpótlás nevelést és tehetségkutatást. 

f/ Hagyományőrzés a lövészet keretein belül. 

g/ Az Egyesület tulajdonát képező fegyvereket tárolja, azokat az Egyesület 

tagjai és jogszabályban meghatározott személyek részére kiadja a 

versenyeken, rendezvényeken. 

h./ Az illetékes hatósággal kötött megállapodás alapján részt vesz a 

közoktatási szférában a közoktatási intézmények tanulói részére nyújtott 

oktatások megtartásával.  

 

2. A fő feladatok végrehajtása érdekében a klub: 

a/ Szakköröket, tanfolyamokat és lövészeti oktatást szervez. 

b/ Technikai, szabadidő és tömegsportágakban felnőtt és utánpótlás 

versenyeket rendez. 

c/ Technikai kiállításokat, sportbemutatókat szervezhet. 

d/ Sport és egyéb célú létesítményeket hozhat létre és tarthat fent. 

e/ Gazdasági vállalkozást folytathat. 

f/ Nemzetközi kapcsolatokat tarthat fent. 

 

III. 

A KLUB TAGSÁGA, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

4.§ 

1. A klub tagjai lehetnek minden magyar és Magyarországon letelepedett, illetve 

magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, 

aki büntetlen előéletű személy, aki elfogadja a klub alapszabályát és 

önkéntesen részt kíván venni az abban meghatározott feladatok 
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végrehajtásában, ezen túl az Egyesületet anyagiakban és erkölcsileg 

támogatja.  

2. A klub pártoló tagja lehet az a magánszemély vagy jogi személy, aki 

tevékenyen nem kíván részt venni a klub munkásságában, de célkitűzéseit 

anyagilag és erkölcsileg támogatja. 

 

5.§. 

A TAGSÁGI VISZONY KELTEZÉSE ÉS MEGSZ ŰNTETÉSE 

1. A klubba való belépés és kilépés önkéntes. 

2. A klubtagság felvétellel keletkezik. Tagfelvételről az elnökség dönt a soron 

következő ülésén. A felvételi kérelmet írásban a klub elnökségnek kell 

benyújtani, amelyben a büntetlen előélettel, és pszichiátriai kezeléssel 

kapcsolatos büntetőjogi nyilatkozatot is kell tenni. Valótlan nyilatkozat 

gyanúja esetén, az elnökség kötelezheti a kérelmezőt erkölcsi bizonyítvány 

benyújtására.  
 

3. A tagsági viszony megszűnik: 

a./ kilépés, 

b./ törlés, 

c./ kizárás, 

d./ elhalálozás, 

e./ a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnése  

esetén. 

 

A tag kizárását kizárólag az Egyesület elnöksége kezdeményezheti, a 

kezdeményezésről a közgyűlés a legközelebbi közgyűlésen dönt akként, hogy 

az érintett tag a határozat hozatalt megelőzően jogosult védekezését írásban, 

vagy szóban előterjeszteni. A kizárásról döntő közgyűlési határozattal szemben 

a kizárt tag jogosult a tudomására jutásától számított 30 napon belül 
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bírósághoz fordulni. Kizárásra kizárólag akkor kerülhet sor, ha a kizárási 

eljárás alá vont tag súlyosan megsérti az Egyesület alapszabályában foglalt 

rendelkezéseket. 

 

A tagsági viszony megszűnése eseteinek szabályozása: 

- A rendes tag és a pártoló tag az Egyesületből írásbeli bejelentéssel 

bármikor kiléphet. (3/a.) 

- Az Egyesület tagjai sorából (kizárólag rendes tagok esetében) törlésre 

kerül az, aki az éves tagdíjhátralékát az Elnökség írásbeli 

felszólításának kézhezvételétől számított 15 napon belül sem rendezi. A 

felszólításnak ez esetben tartalmaznia kell a jogkövetkezményekre, azaz 

a törlésre való figyelmeztetést. Törlésről az Elnökség dönt, a törlést 

kimondó határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a tag 

a közgyűléshez fordulhat jogorvoslatért. A fellebbezéseknek a törlés 

tekintetében halasztó hatálya van. (3/b.) 

- Az Egyesületből történő kizárás a közgyűlés hatáskörébe tartozik, 

amelyről a rendes tagot/pártoló tagot értesíteni kötelező. (3/c.) 

 

A kizárási eljárás megindításának alapjául szolgáló okok: 

- ha a rendes/pártoló tagnak az Egyesületben maradása az Egyesület 

céljának elérését nagymértékben veszélyeztetné 

- a rendes/pártoló tag kötelezettségeit felszólítás ellenére nem teszi meg  

- rendes/pártoló tag tartósan erkölcstelen életmódot folytat  

- a rendes/pártoló tag alapszabály ellenes magatartást tanúsít. 

 

A kizárást írásbeli határozatba kell foglalni. A határozatnak legalább az 

alábbiakat kell tartalmaznia: 

- az elkövetett kötelezettségszegést, kizárás okát és annak bizonyítékait,  

- a rendes/pártoló tag javára és terhére szolgáló körülményeket és azok 



 7

bizonyítékait,  

- az alkalmazott jogkövetkezményt, a jogorvoslati lehetőségre való 

figyelemfelhívást. 

 

A kizárni kívánt rendes/pártoló tagot a kizáráshoz vezető magatartás 

tárgyában a közgyűlés tartásával meghallgatni köteles, amely meghallgatás 

során az elnök elé tárja a kizárásra irányuló eljárás megindításának okát, 

következményét. Az eljárás során a kizárási eljárás alá vont rendes/pártoló 

tagot a közgyűlés meghallgatja, nyilatkozattételre jogosult védelme érdekében. 

 

Amennyiben a kizárni kívánt rendes/pártoló tag közgyűlésen nem jelenik 

meg, abban az esetben a közgyűlés a kizárni kíván rendes/pártoló tag 

megjelenése nélkül is határozhat a kizárásról, amennyiben a kizárni kívánt 

rendes/pártoló tag részére a meghallgatás időpontjáról írásban, az átvétel 

igazolására alkalmas módon küldött meghívóban (pl. ajánlott, vagy 

tértivevényes küldemény) erre a lehetőségre figyelmeztették. A kizárást 

indokolni szükséges, amelyet írásbeli határozatba kell foglalni. A 

határozatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: 

- az elkövetett kötelezettségszegést, kizárás okát és annak bizonyítékait,  

- a rendes/pártoló tag javára és terhére szolgáló körülményeket és azok 

bizonyítékait,  

- az alkalmazott jogkövetkezményt, a jogorvoslati lehetőségre való 

figyelemfelhívást. 

 

Az Egyesületből való kizárást megállapító határozatot a kizárt rendes/pártoló 

tag a Ptk. 3:35 – 3:37 §-ok alapján bíróság előtt megtámadhatja.  
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A tagdíj fizetését elmulasztó tagot az Elnökség írásban 15 napos határidővel 

felhívja az elmaradt tagdíj rendezésére. Ezen felhívásban az Elnökség a jelen 

alapszabályban foglalt jogkövetkezményekről is tájékoztatja a tagdíjfizetést 

elmulasztó tagot, azaz, hogy a tagdíj nemfizetés a tagsági jogának 

megszűnését vonja maga után. A határidő eredménytelen elteltét követően - ha 

a tag a késedelmét alapos okkal kimenteni nem tudta - a tagsági jogviszonya 

törléssel megszűnik. A törlést az Elnökség mondja ki. A törlés kimondása 

esetén a törölt tag jogorvoslattal élhet, melyet írásban - a törlést kimondó 

határozat kézhez vételétől számított 15 napon belül kell az Elnökséghez 

benyújtani. A törlés kimondása ellen benyújtott jogorvoslatról a Közgyűlés 

dönt. 

 

Kizárás fegyelmi büntetés kiszabásával szűnik meg a tagsági jogviszony, ha  

- a tag olyan súlyos, esetleg jogszabályba ütköző magatartást tanúsít, ami az 

Egyesület alapszabályában meghatározott célok elérését veszélyezteti, vagy 

ellentétes az alapszabály rendelkezéseivel, 

- a tagot bármilyen szándékos bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtható 

szabadságvesztésre ítélték. 

 A fegyelmi jogkör gyakorlására az Egyesület elnöksége jogosult. Az Egyesület 

elnöke a fegyelmi vétség bejelentését követő 30 napon belül köteles összehívni 

az elnökséget a fegyelmi ügy kivizsgálása érdekében. Az elnökség ülésére a 

fegyelmi eljárás alá vont egyesületi tagot – a bejelentés egy példányának 

kézbesítése mellett – azzal a figyelmeztetéssel kell idézni, hogy a védekezésüket 

az Elnökség üléséig előterjeszthetik, illetve azt az ülésen személyesen is 

előadhatják. A fegyelmi eljárásban érintett egyesületi tag távolmaradása az 

eljárás lefolytatásának nem akadálya. Az Elnökség fegyelmi ügyben tartott 

ülése nyilvános. Az eljárás alá vont tag kérelmére azonban zárt ülést lehet 

elrendelni. A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek 

tartalmaznia kell az eljáró szerv megnevezését, tagjainak nevét, a 
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jegyzőkönyvvezető és a hivatalból megjelenő más személyek nevét, az eljárás 

alá vont tag nevét, lakcímét, esetleges viselt tisztségét, az eljárás alá vont tag 

érdemi nyilatkozatát a terhére rótt fegyelmi vétség tekintetében, védekezését, a 

tanúk vallomásának lényegét és az elhangzott indítványokat. A jegyzőkönyvet 

az Elnökség tagjai és – amennyiben a jegyzőkönyvet nem az Elnökség 

valamelyik tagja vezeti – a jegyzőkönyvvezető írja alá. A fegyelmi eljárásban 

hozott határozatot írásba kell foglalni. A határozatot az eljárás alá vont tag 

részére nyomban át kell adni és az átvétel megtörténtét írásban kell rögzíteni 

vagy a kihirdetéstől számított 8 napon belül tértivevényes levélben kell 

megküldeni.   

A fegyelmi büntetés kiszabása esetén a kizárt tag jogorvoslattal élhet, melyet 

írásban a kizárást kimondó határozat kézhezvételét követő 15 napon belül az 

Elnökséghez kell benyújtani. A fegyelmi büntetésként alkalmazott kizárás 

elleni jogorvoslatról a másodfokon eljáró szerv, a közgyűlés dönt. A 

másodfokú határozat a bíróság előtt megtámadható.  

 

A kilépési szándékot közölni kell az elnökséggel. 

 

6.§. 

A TAGOK JOGAI 
 

 

 

1. A rendes tag jogai: 

a/ Részt vehet a klub tevékenységében és rendezvényein, az előírásoknak 

megfelelően használhatja a klub képzési és sporteszközeit. 

b/ Választó, és választható klubtisztségre, azonban az Egyesület vezető 

tisztségviselője, illetve felügyelő szervének tagja kizárólag 18 év feletti – 

nagykorú - tag lehet. 
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c/ Észrevételeket, javaslatokat tehet, illetve véleményt nyilváníthat, 

tájékoztatást kérhet, panaszt tehet a klub tevékenységével kapcsolatos 

kérdésekben. 

d./ Az Egyesület közgyűlésén szavazhatnak. 

e/ Igénybe vehetik az egyesület nyújtotta szolgáltatásokat és 

kedvezményeket. 

f/ részesülhetnek a sportegyesület által nyújtott kedvezményekben. 
 

2. A pártoló tagok jogai: 

a/ Az Egyesület szerveinek ülésén, a közgyűlésen csak tanácskozási joggal 

vehetnek részt, ott felszólalhatnak, javaslatokat tehetnek, 

b/ Választások esetén javaslattételi jog illeti meg, de vezető tisztségviselővé 

nem választhatóak. 

c/ Az Egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vehet részt.  

d/ Részt vehet a klub tevékenységében és rendezvényein, az előírásoknak 

megfelelően használhatja a klub képzési és sporteszközeit. 

 

7.§. 

A TAGOK KÖTELEZETTSÉGEI  
 

1. A rendes tag kötelezettségei: 

a/ Az alapszabályban foglaltakat betartani. 

b/ A vonatkozó jogszabályokat betartani. 

c/ Köteles a klubgyűlés által megállapított tagdíjat fizetni.  

/Az aktuális tagdíjat az alapszabály 2 sz. melléklete tartalmazza./ 

d/ Az egyesületi vagyon megóvása, sportszerű magatartás.  

e/ Az Egyesület tagja évente 5 óra munkát köteles végezni díjazás nélkül az 

Egyesület létesítményeinek fejlesztése, karbantartása, vagy az Egyesület 
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által szervezett sportrendezvények előkészítése érdekében az Egyesület 

elnöksége által történő felszólítástól számított 15 napon belül.  

f/ A közgyűlés és az Elnökség határozatainak betartása. 

h/ Nem veszélyeztethetik az Egyesület céljának megvalósítását. 

h/ Versenyszerűen sportoló esetében a hazai és nemzetközi versenyekre 

való lelkiismeretes felkészülés és legjobb tudás szerinti szereplés.   
 

 

2. A pártoló tag kötelezettségei: 

a/ Az alapszabály rávonatkozó részét betartani. 

b/ A klub működési feltételeit támogatni. 

c/ Nem veszélyeztethetik az Egyesület céljának megvalósítását. 

 

A pártoló tag az Egyesület vezető tisztségviselőjévé nem választható.  
 

8.§. 

A KLUB SZERVEI ÉS TISZTSÉGVISEL ŐI 
 

1. A klub szervei: 

-    Közgyűlés 

-    Elnökség /3 fő/ 

-    Ellenőrző bizottság /3 fő/ 
 

 

2. A klub tisztségviselői: 

- Klubelnök 

- Elnökhelyettes 

- Elnökség tagja 

- Ellenőrző bizottság elnöke 

- Ellenőrző bizottság tagjai /2 fő/ 
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9.§. 

KLUBKÖZGY ŰLÉS 
 

1. A közgyűlés a klub döntéshozó szerve. A Klub közgyűlését évente egy 

alkalommal össze kell hívni. A közgyűlést a kérelem Elnökség részére történő 

előterjesztésétől számított 15 napon belül össze kell hívni akkor is, ha azt a 

tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével kívánja. Az Egyesület 

közgyűlése nyilvános. Az egyesületi tagok személyesen, vagy képviselőik útján 

vehetnek részt a közgyűlésen meghatalmazás alapján.  

 

2. A közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli 

értesítésével.  A napirendi pontokat is tartalmazó meghívókat az Elnök legalább 

10 naptári  nappal a közgyűlés kitűzött időpontja előtt megküldi a tagoknak és 

az érdekelteknek postai úton, vagy személyesen oly módon, hogy a meghívó 

kézhezvételének időpontja megállapítható legyen (tértivevényes levél formában, 

vagy a kézhezvétel tényének és időpontjának aláírással történő igazolásával). A 

meghívónak tartalmaznia kell különösen a közgyűlés pontos helyét és 

időpontját. A közgyűlési meghívót a klub honlapjára és a klubhelység hirdető 

táblájára is ki kell helyezni.  

A meghívónak tartalmaznia kell 

- az Egyesület nevét és székhelyét, illetve címét 

- az ülés idejének és helyszínének megjelölését 

- az ülés napirendjét olyan részletességgel, hogy a szavazásra jogosultak a 

tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 

 

3. A közgyűlés akkor határozatképes: 

a/ Ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több, mint fele jelen van.  

b/ A határozatképtelenség miatt a megismételt közgyűlés az eredeti 

meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától 
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függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás 

jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten 

felhívták. Ha a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés nem az 

eredeti közgyűlés időpontjával egyező napon kerül megtartásra, úgy a 

tagok részére új meghívót kell küldeni, melyben ismét tájékoztatni kell őket 

távolmaradásuk következményeiről. 

 

4. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Egyesület 

alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes 

szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az Egyesület céljának 

módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a 

szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 

határozata szükséges. 

 

5. Titkos szavazással dönt a közgyűlés az elnökség és az ellenőrző bizottság 

tagjai megválasztásáról. Ha a jelenlévők többsége kéri, a közgyűlés egyéb 

kérdésekben is rendelhet el titkos szavazást. 

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. 
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6. A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

a/ Az Alapszabály módosítása. 

b/ A klub elnökének, az elnökség tagjainak, az ellenőrző bizottság elnökének 

és tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása 

c/ A klub közgyűlése dönt a szövetségbe vagy szervezetbe való 

csatlakozásáról. 

 d/ A klub munkaprogramjának kialakítása. 

 e/ Az éves költségvetés és tagdíj megállapítása. 

 f/ Az elnökség és az ellenőrző bizottság éves beszámolójának elfogadása. 

 g/ A klub belső szervezeti felépítésének meghatározása. 

h/ Az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának 

elhatározása. 

i/ A klub részére ingatlan vagyon megszerzése, megterhelése, elidegenítése, 

jogról való lemondás, valamint minden olyan határozat meghozatala, amely 

alapján a klub számára vagyoni terhek vagy kötelezettségek 

keletkezhetnek. 

j/  A klub megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után vagyonáról való 

rendelkezés. 

k/ Az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület 

vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása. 

l/ A vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető 

tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll. 

m/ Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját 

tagjával, vezető tisztségviselőjével, az ellenőrző bizottság tagjával vagy 

ezek hozzátartozójával köt. 

n/ A jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és az 

ellenőrző bizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni 

kártérítési igények érvényesítéséről való döntés. 



 15

o/ Az ellenőrző bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk 

megállapítása; 

p/ A végelszámoló kijelölése. 

q/ Az Egyesület Szervezeti és Működési szabályzatának jóváhagyása. 

r/ Tag kizárása. 

s/ A sportfejlesztési terv jóváhagyása. 

t/ Döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály a legfőbb 

szerv kizárólagos hatáskörébe utal. 

 

7. A Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe be kell 

helyezni, valamint az érintettekkel igazolható módon közölni kell. A 

Határozatok Könyve oly módon kell tartalmazza a határozatokat, hogy abból 

a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést 

támogatók és ellenzők számaránya /ha lehetséges személye/ megállapítható. 

 

8. A jogi személy határozatainak bírósági felülvizsgálata 

A felülvizsgálat oka és a kezdeményezésre jogosultak: 

A jogi személy tagja, tagság nélküli jogi személy esetén az alapítói jogok 

gyakorlója, a jogi személy vezető tisztségviselője és Ellenőrző Bizottsági tagja 

kérheti a bíróságtól a tagok vagy az alapítók és a jogi személy szervei által 

hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy 

a létesítő okiratba ütközik. 

 

A határozat hatályon kívül helyezése iránti kereset 

A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított 

harminc napon belül lehet keresetet indítani a jogi személy ellen, amikor a 

jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást 

szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő 

határidő elteltével per nem indítható. 
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Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával 

hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt 

szavazott a határozat mellett. 

Ha a határozatot a jogi személy vezető tisztségviselője támadja meg, és a jogi 

személynek nincs más olyan vezető tisztségviselője, aki a jogi személy 

képviseletét elláthatná, a perben a jogi személyt az Ellenőrző Bizottság által 

kijelölt Ellenőrző Bizottsági tag képviseli. Ha a jogi személynek nincs 

Ellenőrző Bizottsága, vagy az Ellenőrző Bizottság valamennyi tagja 

felperesként perben áll, a bíróság a jogi személy perbeli képviseletére 

ügygondnokot rendel ki. 

A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat 

végrehajtására halasztó hatálya nincs. A bíróság indokolt esetben a felperes 

kérelmére a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A felfüggesztést elrendelő 

végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. A perben bírósági meghagyás nem 

bocsátható ki. 

9. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek a vezetésére és 

hitelesítésére a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőt és két hitelesítőt választ. Titkos 

szavazás esetén a Közgyűlés tagjai közül szavazatszámláló bizottságot (elnök 

és két tag) választ. A Közgyűlés, Elnökség üléseiről minden esetben 

jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható döntéseinek 

tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők 

számaránya (ha lehetséges személye). A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, 

mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva 

kell az Egyesület iratai között megőrizni. Folyamatos kezelését az Egyesület 

elnökségének valamelyik, az elnökség által kijelölt tagja látja el.  A Közgyűlés, 

Elnökség döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban – 

igazolható módon – közli az érintettekkel, valamint az Egyesület székhelyén 

elhelyezett hirdetőtáblán 15 napra történő kifüggesztéssel nyilvánosságra 

hozza. 
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10. §. 

A KLUB ELNÖKSÉG 
 

1. Az klub ügyvezető szerve a három tagú Elnökség. A két közgyűlés között az 

Elnökség irányítja a klub munkáját, tevékenységéért a közgyűlésnek felel. 

2. A klub elnökségét a közgyűlés 5 évi időtartamra választja, az elnök és 

helyettese, tagja az elnökségnek. 

3. Az elnökség hatáskörébe tartozik:  

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/ az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak 

meghatározása; 

g/ részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 

h/ a tagság nyilvántartása; 

i/ az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek 

vezetése; 

j/ az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

k/ az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és 

annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;  

l/ az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés, 

m/ a sportegyesület sportfejlesztési tervének, költségvetésének kidolgozása, az 

éves program, a munka- és ülésterv, valamint a versenynaptár jóváhagyása, 
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n/ a sportegyesület éves tevékenységéről való beszámolás, 

o/ a gazdasági tevékenységből származó bruttó bevételből százalékos 

meghatározás a sportegyesület részére, 

p/ a sportegyesület eredményes működéséhez, a sportoláshoz, a testedzéshez, a 

természetjáráshoz szükséges feltételek megteremtése, 

q/ a sportegyesület szervezeti és működési szabályzatának megállapítása, 

r/ fegyelmi szabályzat megalkotása, a fegyelmi jogkör gyakorlása, 

s/ minden olyan ügy, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 

 

4. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tart ülést.  

Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele 

/azaz 2 fő/ jelen van. Munkarendjét maga határozza meg. 

5. Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes 

írásbeli értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot 

megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi 

pontok pontos megjelölésével.  

6. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, 

szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 

Az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe be kell 

helyezni, valamint az érintettekkel igazolható módon közölni kell. A 

Határozatok Könyve oly módon kell tartalmazza a határozatokat, hogy abból 

az Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést 

támogatók és ellenzők számaránya /ha lehetséges személye/ megállapítható. 

7. A klub elnöke: 

a/ A Közgyűlés és az Elnökség döntései alapján irányítja, tervezi, és 

ellenőrzi a klub munkáját. 

b/ Összehívja az Egyesület elnökségének üléseit és a közgyűléseket. Vezeti 

az elnökség üléseit és a közgyűléseket.   
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c/ Felelős a klub pénzügyi, anyagi, technikai eszközeinek célszerű, 

szabályos, takarékos felhasználásáért, tárolásáért és őrzéséért. 

d/ Utalványozási és munkáltatói jogokkal rendelkezik. 

e/ A közgyűlés és az elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások 

végrehajtását irányítja. 

f/ Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyet jogszabály az egyesület 

képviselője feladatának határoz meg, 

8. A klub elnökhelyettese, az elnök tartós távollétében gyakorolja annak 

jogkörét. 

9. A Klubot az Elnök, az Elnökhelyettes és az Elnökségi tag jogosult önállóan 

képviselni, aláírni és hivatalos ügyben eljárni. 

10. Az egyesület ügyvezető szervének tagjaival szembeni követelmények és 

kizáró okok, továbbá az összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezések: 

- Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek 

cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem 

korlátozták. 

- Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt 

a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében 

ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt 

személyre is alkalmazni kell. 

- A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

- Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt 

jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez 

fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 

- Nem lehet vezető tisztségviselő 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. 
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- Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet 

vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői 

tevékenységtől. 

- Nem lehet vezető tisztségviselő az, aki a Büntető Törvénykönyvről szóló 

2012. évi C. törvény 61. §. (2) bekezdés i.) pontjában foglaltak szerint a 

közügyek gyakorlásától el van tiltva.  

 

11. §. 

A KLUB ELLEN ŐRZŐ BIZOTTSÁGA 
 

1. A klub felügyelő szerve a háromtagú Ellenőrző Bizottság.  A klub Ellenőrző 

Bizottságának elnökét és két tagját a közgyűlés 5-évi időtartamra választja. 

Az ellenőrző bizottság elnöke tagja a bizottságnak. 

2. Az Ellenőrző Bizottság fő feladata a klub alapszabályszerű működésének, 

gazdálkodásának, a rendelkezésre álló pénzügyi, anyagi, technikai eszközök 

célszerű és takarékos felhasználásának folyamatos ellenőrzése. Beszámolási 

kötelezettséggel a közgyűlésnek tartozik. 

3. Az Ellenőrző Bizottság a tisztségviselőktől jelentést, a szervezet 

munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a 

szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

4. A Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. 

Az Ellenőrző Bizottság ülése határozatképes, ha azon a bizottsági tagok több 

mint fele /azaz 2 fő/ jelen van. Munkarendjét maga határozza meg.  

5. Az Ellenőrző Bizottsági ülést a bizottság elnöke hívja össze valamennyi 

bizottsági tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az Ellenőrző 

Bizottsági tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári 

nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. 

6. Az ellenőrző bizottság elnöke tervezi, szervezi, irányítja az ellenőrző 

bizottság munkáját. 
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7. Az Ellenőrző Bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel 

hozza, szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell 

tekinteni. Az Ellenőrző Bizottság által meghozott határozatokat a 

Határozatok Könyvébe be kell helyezni, valamint az érintettekkel igazolható 

módon közölni kell. A Határozatok Könyve oly módon kell tartalmazza a 

határozatokat, hogy abból a Bizottság döntésének tartalma, időpontja és 

hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya /ha lehetséges 

személye/ megállapítható. 

8. Az Ellenőrző Bizottság munkájáról és megállapításairól írásban tartozik a 

Közgyűlést tájékoztatni. 

9. Az Ellenőrző Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető 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 vezetőszerv döntését teszi szükségessé. 

 b/ a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

10.  Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára - 

annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E 

határidő eredménytelen eltelte esetén a vezetőszerv összehívására az 

Ellenőrző Bizottság is jogosult. 

11.  Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében 

szükséges intézkedéseket nem teszi meg a Felügyelő Bizottság köteles 

haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

12. Az Ellenőrző Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek 

cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem 

korlátozták. Nem lehet az Ellenőrző Bizottság tagja, akivel szemben a vezető 

tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a 
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hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. Az Ellenőrző Bizottság 

tagjai az Ellenőrző Bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. 

Az Ellenőrző Bizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, 

tevékenységük során nem utasíthatóak. 

 

12.§. 

A KLUB TISZTSÉGVISEL ŐINEK MEGVÁLASZTÁSA,  

A TISZTSÉG MEGSZÜNÉSE 
 

1. A klub elnökét, elnökhelyettesét és az elnökség tagját, valamint az ellenőrző 

bizottság elnökét és két tagját a közgyűlés 5 évi időtartamra titkos 

szavazással választja. Több ciklusra is újraválaszthatók. 

 

2. A tisztségviselők választása: 
a/ A közgyűlés a hatáskörébe tartozó tisztségviselőket /9.§ 6/c pont/ öt évre 

választja. 

b/ A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először a klub 

elnökét, elnökhelyettest, majd az elnökség tagját, s ezt követően az 

Ellenőrző Bizottság elnökét és tagjait kell megválasztani. 

c/ Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévő szavazásra 

jogosultak több mint felének "igen" szavazatát megszerezte. Ha több 

jelölt esetén a közgyűlés a szükséges döntést nem hozta meg, újabb 

választási fordulót kell tartani. Az új választási fordulóban a legkevesebb 

szavazatot kapott jelölt, valamint az a jelölt, aki a jelenlévő szavazásra 

jogosultak 15%-ának szavazatát sem kapta meg, már nem vesz részt. A 

választást mindaddig ismételni kell, amíg a jelöltek valamelyike a 

megválasztáshoz szükséges szavazatot meg nem szerzi. 
 

3. A tisztségviselők megbízatása megszűnik: 

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 
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b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 

c) visszahívással; 

d) lemondással; 

e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához 

szükséges körben történő korlátozásával; 

g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkeztével. 

 

4. A Klub tisztségviselője a feladatát az ilyen tisztséget betöltő személyektől 

elvárható fokozott gondossággal, az Egyesület érdekeinek elsődlegessége 

alapján kötelesek ellátni. Amennyiben ennek nem tesz eleget, illetve az 

Alapszabállyal vagy a Közgyűlés határozataival nem összeegyeztethető 

magatartása miatt, a Közgyűlés többségi határozatával visszahívható. 

5. A Klub tisztségviselője tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Klub 

működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől 

számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a Közgyűlés az új 

tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. 

6. Az időközben megüresedett és megválasztott tisztségviselő megbízatása a 

már hivatalban lévő Elnökség mandátumával egyező időpontig szól. 

 

IV. 
 

13.§. 

A KLUB PÉNZÜGYI ALAPJAI ÉS GAZDÁLKODÁSA 
 

1. a/ A klub pénzügyi alapja állami támogatásokból, tagsági díjakból, valamint 

vállalkozási tevékenységből áll.  

b/ A klub különböző adományokat elfogadhat, a támogatásról és annak 

felhasználásáról az elnökség köteles tájékoztatni a közgyűlést. 
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2. A klub rendes tagjai évente rendszeres tagdíjat fizetnek, amelynek 

alapösszegét az éves klubközgyűlés állapítja meg. A tagok önkéntes 

vállalással, az alapösszegnél magasabb tagdíjat is fizethetnek. Tagdíjfizetési 

kötelezettség a belépés napjától esedékes. A tagdíj fizetése negyedéves, 

féléves, illetve éves díjként lehetséges. Negyedéves tagdíjfizetés esetén a 

tagdíjfizetési határidők az alábbiak figyelembevételével alakulnak, azaz a 

tagdíj az adott időszak második hónapjának 10. napjával (azaz I. negyedév 

második hónapja február, II. negyedév második hónapja május, III. 

negyedév második hónapja augusztus, IV. negyedév második hónapja 

november) esedékes. Féléves tagdíjfizetés esetén az Egyesület tagja a 

tagdíjat 2 részletben, az adott év január 10. napjáig, illetve július 10. 

napjáig köteles megfizetni. Éves tagdíjfizetés esetén az Egyesület tagja az 

éves tagdíjat az adott év június 30. napjáig köteles megfizetni. Belépő tag 

esetében a tagfelvételről szóló határozattal egyidejűleg válik esedékessé a 

tagdíj megfizetése.  

3. A klub tartozásaiért vagyonával felel. A klubtagok tagdíj fizetésén túl a klub 

tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

4. A klub tulajdonát képezi a közösség által létrehozott vagyon. 

5. A civil szervezet a létesítő okiratában meghatározott cél megvalósítása 

érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik, civil szervezet elsődlegesen 

gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatására nem alapítható. 

A civil szervezet tartozásaiért saját vagyonával felel. A civil szervezet alapítója, 

tagja – a vagyoni hozzájárulásának megfizetésén túl – a szervezet tartozásaiért 

saját vagyonával nem felel. 

 

 



 25

 

A civil szervezet a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységet 

(a továbbiakban: alapcél szerinti tevékenység) folytathat és – célja 

megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében – gazdasági-

vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti 

tevékenységét nem veszélyezteti. 

6. A civil szervezet csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat 

kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének 

ellátását és működésének fenntartását. 

7. A civil szervezet ügyvezető szervének feladata a működőképesség 

fenntartása, és a fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek 

szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve 

kezdeményezése. 

8. A civil szervezet alapcél szerinti és gazdasági-vállalkozási tevékenységet 

folytathat. 

9. A civil szervezet vagyonát az Evtv. 17. § (3) bekezdése szerint folytatott 

gazdasági-vállalkozási tevékenység eredménye is gyarapíthatja. 

10. A civil szervezet bevételei: 

a) tagdíj,  

b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó 

bevétel; 

c) a költségvetési támogatás: 

ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; 
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cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból 

származó, a költségvetésből juttatott támogatás; 

cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi 

szervezettől származó támogatás; 

cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 

szerint kiutalt összege; 

d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként 

szerzett bevétel; 

e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; 

f) befektetési tevékenységből származó bevétel; 

g) az a)–f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel. 

11. A civil szervezet költségei, ráfordításai (kiadásai): 

a) alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; 

b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) 

közvetlenül kapcsolódó költségek; 

c) a civil szervezet szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az 

adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint 

a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök 

értékcsökkenési leírása; 

d) az a)–c) pontok alá nem tartozó egyéb költség. 
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12. A civil szervezet bevételeit az Ectv. 19. § (1) bekezdés szerinti 

részletezésben, költségeit ráfordításait (kiadásait) a 19. § (2) bekezdés szerinti 

részletezésben elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván. 

13. A civil szervezet Ectv. 19. § (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti költségeit, 

ráfordításait (kiadásait) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenység és a 

gazdasági-vállalkozási tevékenység között, az előzőekben felsorolt 

tevékenységek árbevételének (bevételének) arányában kell évente megosztani. 

14. A civil szervezet a gazdasági-vállalkozási tevékenységgel összefüggő 

immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását társasági adó 

alapjának meghatározásakor a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 

törvény szerint veheti figyelembe. 

15. A civil szervezet működése során az induló tőke (törzsvagyon) kezelésére a 

létesítő okirat rendelkezései az irányadóak. 

Ha valamely évre vonatkozóan megállapítható, hogy a civil szervezet 

elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezetnek minősült, az 

adóhatóság a civil szervezettel szemben törvényességi ellenőrzési eljárást 

kezdeményez. 

16. Az adománygyűjtés szabályai 

Civil szervezet javára adománygyűjtő tevékenység folytatható. 

A civil szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az 

adományozók, illetve más személyek zavarásával, a személyhez fűződő jogok 

és az emberi méltóság sérelmével. 

A civil szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a civil 

szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. 
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A civil szervezet részére juttatott adományokat az adományozó 

nyilvántartásába beállított könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci 

áron kell nyilvántartásba venni. 

17. Egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára. Az Egyesület az 

egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység 

végzésére jogosult. Az Egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, 

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

juttathat. 

V. 
 

14.§. 

ELISMERÉS, FEGYELMI  FELEL ŐSSÉG 
 

1. A klub alapszabályában meghatározott célkitűzések és feladatok 

végrehajtásában kiemelkedő teljesítményt elért személyeket a klub elnöksége 

dicséretben és jutalomban részesítheti, illetve javaslatot tehet állami 

kitüntetésre. 

2. Az a klubtag, aki az alapszabály előírásait súlyosan megsérti, fegyelmi 

eljárás során született jogerős határozat szerint kizárható a klubból, a klub 

elnökségének döntése alapján. 

VI. 

15.§ 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A sportegyesület bírósági feloszlatása esetén 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. 
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A sportegyesületnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet 

sor, ha a MOB igazolja, hogy a sportegyesület az állami sportcélú támogatás 

felhasználásával e törvényben, valamint az államháztartás működésére 

vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elszámolt, vagy azt, 

hogy a sportegyesület állami sportcélú támogatásban nem részesült. 

Ezt az alapszabályt a klub közgyűlése 1990. április 20-án elfogadta, 1996. 

május 18-án, 2002. február 16-án, 2010. március 21-én, 2010. augusztus 20-án, 

2015. február 1-jén, 2015. március 29-én és 2015. május 24-én módosította – 

tekintettel a Debreceni Törvényszék 11.Pk.60.573/1990/24. számú, illetve 

11.Pk.60.573/1990/26. számú végzéseire-. 

 

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), a civil szervezetek 

bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 

2011. évi CLXXXI. törvény (Cet.), a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Stv.), 

illetve a civil szervezetekre vonatkozó egyéb jogszabályokat kell alkalmazni. 

 

Mellékletek 2db.: - a klub zászlója 

   - az éves tagdíj mértéke 

 

Berettyóújfalu, 2015. május 24.      
 
 

Ezt az egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt az Egyesület közgyűlése a 

2015. május 24-i közgyűlésén fogadta el azzal, hogy a Debreceni 

Törvényszék 11.Pk.60.573/1990/24. számú végzése alapján elfogadott  
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módosítások félkövér és dőlt betűtípussal kerültek megjelölésre, illetve a 

Debreceni Törvényszék 11.Pk.60.573/1990/26. számú végzése alapján 

elfogadott módosítások félkövér, dőlt és aláhúzott betűtípussal kerültek 

megjelölésre. 

 

 

____________________________ _______________________________ 

   Hegedűs Péter klubelnök        Dr. Dobrossy István ügyvéd  

  a közgyűlés levezető elnöke     jegyzőkönyvvezető 

   

____________________________ _______________________________ 

         Szabó Sándor hitelesítő               Medgyesi Géza hitelesítő 

      lakcím: 4100 Berettyóújfalu                            4100 Berettyóújfalu     

         József Attila ltp C. I/2/8                                  Krúdy Gyula u. 7. 

 

Záradék: Alulírott, Dr. Dobrossy István ügyvéd ezúton igazolom, hogy az 

alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő-okirat 

módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű alapszabály 

elkészítésére a létesítő okirat alábbi pontjainak változása adott okot: I. fejezet: 1. 

§. 6. pont, illetve új 7. pont, II. fejezet: 3. §., 4. §. 1. pont, 5. §. 3. pont, 6. §., 7. 

§., 9. §. 1. 2. 3. és 6. pontok, 10. §. 1. 3. 4. 7. és 9. pontok, 11. §. 4. pont és új 

12. pontja, 12. §. 3. pont, III. fejezet: 5. §. 2. és 3. pontok, 6. §. 2. pont, 7. §. 2. 

pont, 9. §. 1., 2., 3., 4., 5., 8. és 9. pontok, 10. §. 10. pont, IV. fejezet: 13. §. 

teljes egészében, VI. fejezet: 15. §.  

       Dr. Dobrossy István 

        ügyvéd 
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1. számú melléklet 
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2. számú melléklet 
 
 
 

AZ ÉVES TAGDÍJ MÉRTÉKE  
 
 
 

Az éves tagdíj mértékének megállapítását a szervezet alapszabályának 9.§. 6.(f.) 

pontja alapján a közgyűlés hatáskörébe rendeli. 

A tagdíj mértéke az alábbi: 

 

- 18 éves korig  2500 Ft 

- 18-tól 65 éves korig 5000 Ft 

- 65 éves kor fölött 2500 Ft 

 

Berettyóújfalu, 2015. május 24.   

 

____________________________ _______________________________ 

   Hegedűs Péter klubelnök        Dr. Dobrossy István ügyvéd  

  a közgyűlés levezető elnöke     jegyzőkönyvvezető 

   

____________________________ _______________________________ 

         Szabó Sándor hitelesítő               Medgyesi Géza hitelesítő 
      lakcím: 4100 Berettyóújfalu                            4100 Berettyóújfalu     

         József Attila ltp C. I/2/8                                  Krúdy Gyula u. 7. 

   


