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Az Egyesület közgyűlése 2020. május 28-án, az 1991. október 17-én kelt alapszabályát több 

pontban módosította, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a 

következők szerint fogadta el: 

 

Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján az I./3. pontban megjelölt alapítók 

egyesületet hoztak létre az alábbiak szerint. 

I. Az Egyesület 

 1, Neve: Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület 

 2, Székhelye: 1013 Budapest, Attila út 2. 

 3, Alapító tagjai:  

  Ribényi Imre Bp., XVI. Hársfavirág u. 42. 

  Gyalog László Bp., XI. Sasadi út 122. 

  Vass Katalin Bp., VIII. Horánszky u. 4. 

  Vass László Bp., VIII. Horánszky u. 4. 

  Schulek János Bp., XII. Budakeszi út 34/c. 

  Marosfalvi Jánosné Bp., I. Roham u. 3. 

  Balogh Tamás Üröm, Bécsi út 29. 

  Gyurkó László Bp., XI. Regős u. 3. 

  Csillag Veronika Bp., XI. Kinizsi u. 17. 

  Schőnviszky György Bp., Ferenc krt. 36. 

  Schőnviszky László Bp., Rómer Flóris u. 53. 

  Máthé István Bp., III. Malomkerék u.1. 

  Szentpéteri Ákos Bp., V. Váci u.10.  

  Princz Attila Bp., XI. Táska u. 7. 

  Szűcs B. Levente Bp., Amfiteátrum u. 21. 

  Marosfalvi Mónika Bp., Roham u. 3. 

  Szombathelyi Balázs Bp., II. Mártírok útja 58. 

  Somogyi Zoltán Bp., X. Agyagfejtő u. 4. 

 4, Az alapítókat vagyoni hozzájárulás teljesítése nem terheli. 

II. Általános rendelkezések 

1, Az Egyesület a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (továbbiakban Civil törvény) 

alapján működik. 

2, Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és 

pártoktól anyagi támogatást nem kap, és azoknak nem nyújt. 

3, Az Egyesület közhasznú szervezet, mely hozzájárul a társadalom és az egyén közös 

szükségleteinek kielégítéséhez. A 2004. évi I. törvény (Sporttörvény) 55.§ (1) pontjában 

meghatározott közfeladat: „A települési önkormányzat meghatározza a helyi 

sportágfejlesztési koncepciót és gondoskodik annak megvalósításáról.” Az Egyesület a 

Sporttörvényben meghatározott közfeladat teljesítésére irányuló közhasznú tevékenységet 

folytat. 
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4, Az Egyesület közhasznú tevékenysége során további közfeladatokat is ellát: 

a, Fővárosi és kerületi sport és szabadidősport tevékenységek szervezése, segítése, 

mely a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§ (4) 8. 

pontja alapján a Fővárosi Önkormányzat közfeladata. 

b, Az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlás feltételeinek megteremtése, 

mely a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § c, pontja alapján az állam feladata.  

c, Az iskolák sportjellegű feladatainak, kiemelten a mindennapos testnevelés segítése, 

mely a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. § (11) bekezdés 

alapján az iskolák feladata. 

d, Részvétel a természet védelmében, az ezzel kapcsolatos ismeretek oktatásában, a 

társadalom természetvédelmi kultúrájának növelésében, mely a természet 

védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 64. §. alapján állami és önkormányzati 

feladat. 

e, Elősegíti az egészségfejlesztést, az ifjúság egészségügyi gondozását és a 

sportegészség- ügyi gondozás céljainak megvalósítását, mely az egészségügyről 

szóló 1997. évi CLIV. törvény 38. § (1), 42. § (2), és a 43. § (1) pontja alapján 

iskolai, felsőoktatási és állami feladat. 

III. Az Egyesület célja 

1, A sport, mint közhasznú tevékenység, a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony 

keretében, megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. 

2, A közhasznú sporttevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait az Egyesület tagjain kívül 

bármely harmadik személy is igénybe veheti. 

3, Sportversenyeket és tömegsport-akciókat szervez és bonyolít le. 

4, Az oktatási intézmények tanulói és a lakosság körében népszerűsíti az egészséges 

életmódot és a sportágak széles választékát. 

5, Gondoskodik a versenyzői utánpótlás neveléséről. 

6, Tagjai és a lakosság igényeinek kielégítésére szolgáltatásokat végez. 

7, Környezet- és természetvédelmi feladatokat vállal, elsősorban a székhelye környezetében. 

8, A kerületben a drogmegelőzési, gyermek és ifjúságvédelmi feladatokban részt vesz. 

9, Lehetőségeihez mérten biztosítja a környezetvédelemhez, és a sportoláshoz, valamint a 

klubélethez szükséges feltételeket. 

10, A rendelkezésére álló javakkal a kitűzött célok érdekében gazdálkodik. 

11, Az anyagi feltételek biztosításához gazdasági tevékenységet folytat. 

12, Egészségmegőrzési, betegségmegelőzési és rehabilitációs foglalkoztatási tevékenységet 

végez. 

IV. Az Egyesület tagsága 

1, Az Egyesületnek, valamint ügyintéző és képviseleti szervének tagja lehet a 2. pontban 

leírtak szerint minden olyan természetes és magánszemély, akit az Egyesület tagjai sorába 

felvesz, aki az Egyesület alapszabályát elfogadja, a tagdíjat befizeti és vállalja, hogy 

tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában.  

2, Az Egyesületbe való belépés önkéntes, a 14 éven aluliak esetében szülői hozzájárulás is 

szükséges. A tagság a belépési kérelemnek az elnökség illetékes szakosztályvezető általi 

elfogadásával keletkezik. Ha a tag az elnökség szakosztályvezető döntését vitatja, 

jogorvoslatért a közgyűléshez fordulhat. A felvétel elutasítását írásban indokolni kell. 

3, Jogi személy tagként felvehető, ha nyilatkozatban vállalja az egyesület anyagi támogatását, 

a megállapított tagdíjat befizeti. 

4, Az Egyesület minden tagjának valamely szakosztály tagjának kell lenni. 
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4, 5, Az Egyesület tagjairól nyilvántartást vezet. A tagok személyére vonatkozó adatai nem 

nyilvánosak.  

5, 6, A tagság megszűnik:  

  – kilépéssel,  

  – az Egyesület általi felmondással, 

  – kizárással,  

  – elhalálozással. 

6, 7, A kilépést írásban kell bejelenteni az elnökségnek. 

7, 8, Ha a tag, az alapszabályban meghatározott feltételeknek nem felel meg, az Egyesület a 

tagsági jogviszonyt harminc napos határidővel felmondhatja. A felmondásról az Egyesület 

közgyűlése dönt. 

8, 9, A tagnak jogszabályt, alapszabályt vagy közgyűlési határozatot súlyosan, vagy 

ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés – bármely tag vagy egyesületi szerv 

kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. A tag kizárását 

kimondó határozatot írásba kell foglalni, és indoklással kell ellátni. Az indoklásnak 

tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a 

jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal írásban közölni 

kell. 

V. A tagok jogai és kötelességei 

1, A tagok jogai: 

a, Minden tag jogaiban egyenlő, választhat és választható. 

b, Részt vehetnek személyesen, vagy jogi személyek képviselőjük útján az Egyesület 

közgyűlésén. A 14 éven aluliakat szülő vagy gondviselő képviselheti. 

c, Véleményt nyilváníthatnak, javaslatot tehetnek az Egyesületet érintő valamennyi 

kérdésben, a felügyelőbizottságnál indítványozhatják az elnökség jogszabályba vagy az 

alapszabályba ütköző határozatainak megsemmisítését, illetve az Egyesület valamely 

szervének törvénysértő határozatát — a tudomásukra jutástól számított 30 napon belül 

— a bíróság előtt megtámadhatják. 

d, Bármikor, korlátozás nélkül részt vehetnek az Egyesület szakosztályok és a bizottságok 

munkájában, használhatják az Egyesület létesítményeit, felszereléseit a belső szabályok 

szerint. 

2, A tagok kötelességei: 

a, Az alapszabály és az SZMSZ betartása, és az elnökségi határozatok végrehajtása. 

b, A tagsági díj befizetése, az Egyesület vagyonának megóvása. 

c, A természeti és környezeti értékek védelme. 

d, A versenyszerűen sportoló tagok esetében a hazai és nemzetközi versenyeken a 

lelkiismeretes felkészülés és sportszerű versenyzés. 

3, A jogi személy tagságáról írásbeli megállapodást kell kötni, és abban szabályozni az 

Egyesület és a jogi tag minden kötelezettségét és jogosítványát, amelyre az alapszabály 

nem tér ki. 

VI. Az Egyesület szervezete 

Közgyűlés 

  

1, Az Egyesület legfelső szerve a közgyűlés, mely a tagok összességéből társadalmi elnökből, 

az elnökségi tagokból, az Egyesület Örökös Tagjaiból és a küldöttekből áll. A közgyűlést 

szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. A közgyűlést össze kell hívni 

akkor is, ha a tagok legalább egytizede ok és cél megjelölésével kéri. 
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2, Az elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges döntések meghozatala és 

intézkedések megtétele céljából, ha 

a, az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, 

b, az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, 

c, az Egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

3, A közgyűlést az Egyesület elnöke vagy ügyvezető elnöke hívja össze. A közgyűlést az 

Egyesület székhelyére kell összehívni. A meghívóban a közgyűlés időpontjáról, helyéről  

és napirendjéről valamennyi tagot 30 nappal korábban, írásban vagy elektronikus levélben 

értesíteni kell.  

4, A közgyűlésen minden tag személyesen vehet részt. a szakosztályok által megválasztott 

küldöttek képviselik a tagságot. Minden szakosztály létszámának arányában, a szakosztály 

gyűlésen, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel választ küldötteket. A szakosztályokat 

minden megkezdett tíz fő tag után egy küldött képviseli. 

5, A közgyűlés határozatképes, ha a részvételre jogosultak több mint a fele jelen van. 

6, A közgyűlés nyilvános. 

7, A közgyűlést a levezető elnök vezeti. A közgyűlés tisztségviselőiről, a levezető elnök, a 

jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítők, és a szavazatszámlálók személyéről, 

valamint a közgyűlés napirendjéről a levezető elnök javaslatára a közgyűlés egyszerű 

többséggel, nyílt szavazással dönt.  

8, A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Szavazategyenlőség esetén az Egyesület elnökének szavazata dönt. 

9, A határozat meghozatalakor nem szavazhat az: 

a, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy az Egyesület 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 az Egyesületnek nem tagja vagy 

alapítója, 

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

vagy 

f, egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

10, Ha a jelenlévők több mint 10%-a kéri, titkos szavazást kell tartani. 

11, A jelenlévők kétharmados többsége szükséges: 

a, az éves beszámoló jóváhagyásához, 

b, a közhasznúsági jelentés elfogadásához, 

c, az éves költségvetés elfogadásához. 

12, A jelenlévők háromnegyedes többsége szükséges az alapszabály elfogadásához, illetve 

módosításához, 

13, Az Egyesület céljának módosításához, más egyesülettel történő egyesülésének, valamint 

az Egyesület feloszlatásának, megszűnésének kimondásához a szavazati joggal rendelkező 

tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

14, A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a, az alapszabály elfogadása, módosítása, 

b, az Egyesület megszűnésének, valamint más egyesülettel történő egyesülésének vagy 

szétválásának kimondása, 

c, az elnökség és a felügyelőbizottság tagjainak három évre történő megválasztása, illetve 

tisztségükből való felmentése, létszámuk és díjazásuk meghatározása, 

d, a minimális tagdíj megállapítása, szakosztályok létrehozása vagy megszüntetése, illetve 

önálló jogi személlyé nyilvánítása, 

e, az éves költségvetés elfogadása, 

f, az éves szakmai beszámoló jóváhagyása, 
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g, a beszámoló, valamint a közhasznúsági melléklet elfogadása. 

h, a vezető tisztségviselők feletti munkáltatói jogok gyakorlása és díjazásuk megállapítása, 

i, olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melyet az Egyesület saját tagjával, az 

elnökség, a felügyelőbizottság tagjaival vagy hozzátartozóival köt. 

j, a jelenlegi és korábbi Egyesületi tagok, az elnökségi tagok és a felügyelőbizottsági tagok, 

vagy más Egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való 

döntés, 

k, a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, 

l, a végelszámoló kijelölése. 

15, A közgyűlésről részletes jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia 

kell a közgyűlés határozatainak tartalmát, hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők 

számarányát. A jegyzőkönyvet tizenöt napon belül nyilvánosságra kell hozni, az Egyesület 

hivatalos honlapján közzé kell tenni hivatalos helyiségében a faliújságra ki kell 

függeszteni. A közgyűlés döntéseiről az érintetteket tizenöt napon belül írásban 

tájékoztatni kell. 

 

Elnökség 

 

1, Két közgyűlés között az Egyesületet 13 5-7 tagú elnökség irányítja, munkájáról a  

közgyűlésnek tartozik beszámolni. Az elnökség tagjait az Egyesület tagjai közül kell 

választani. 

a, nem lehet elnök vagy ügyvezető elnök, aki valamely szakosztály-vezetőség  

tisztségviselője. 

b, az elnökségnek nem lehet tagja, aki más egyesület vezető tisztségviselője, feltéve, hogy 

a másik egyesület rendelkezik olyan szakosztállyal, mint a Tabáni  

Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület. 

2, Az elnökség feladata és hatásköre: 

a, az Egyesület tevékenységének irányítása, 

b, a szakosztályvezetők megbízása, az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvétele, 

c, az éves költségvetés elkészítése és a közgyűlés elé terjesztése, 

d, az Egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására, befektetésére vonatkozó, a 

közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása, 

e, az Egyesület jogszabály és alapszabály szerinti szervei megalakításának, és a 

tisztségviselők megválasztásának előkészítése, 

f, a közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése, 

g, az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása, 

h, részvétel a közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre, 

i, a tagság nyilvántartása, 

j, az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése, 

k, az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése, 

l, az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata, és annak 

bekövetkezte esetén a Ptk.-ban előírt intézkedések megtétele, 

m, az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvétele. 

m, n, állandó és ideiglenes bizottságok létrehozása, 

n, o, az elnökség köteles éves beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet készíteni, 

mely tartalmazza. 

– a számviteli beszámolót, 

– a költségvetési támogatás felhasználását, 

– a vagyon felhasználására vonatkozó kimutatást, 

– a cél szerinti juttatások kimutatását, 
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– a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 

önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek 

szerveitől kapott támogatás mértékét, 

– az Egyesület tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, 

– a közhasznú tevékenységről szóló rövid, tartalmi beszámolót. 

A beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet nyilvános, abba bárki betekinthet, és arról 

saját költségére másolatot készíthet. A beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet 

a Fővárosi Törvényszéknek meg kell küldeni, a Civil Információs Portálon és az 

Egyesület hivatalos honlapján közzé kell tenni. 

3, a, Az elnökség maga állapítja meg munkatervét, készíti el a szervezeti és működési 

szabályzatát (SZMSZ) és ügyrendjét. 

b, Az elnökség az ügyrendben meghatározott időszakonként, éves ülésterv alapján, 

legalább félévenként ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha az elnök vagy az 

elnökségi tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével ezt indítványozza. 

c, Az elnökségi ülést az elnök vagy az ügyvezető elnök hívja össze. Az elnökségi ülést 

össze kell hívni, ha a tagok több mint fele kezdeményezi. Időpontjáról, helyéről és a 

napirendről legalább egy héttel az ülés időpontját megelőzően írásban vagy elektronikus 

levélben kell értesíteni az elnökség tagjait és a meghívottakat. 

d, Az elnökség a tagok több mint felének jelenléte esetén határozatképes.  

e, Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az elnök távollétében ez a jog az 

ügyvezető elnököt illeti meg. 

f, Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Bármely 

elnökségi tag javaslatára titkos szavazást kell elrendelni. 

g, Az elnökség indokolt esetben hozhat határozatot elnökségi ülés tartása nélkül, 

elektronikus szavazással. Az ilyen, halaszthatatlan döntést igénylő előterjesztését az 

ügyvezető elnök az elnökségi tagok által megadott elektronikus levélcímre küldi ki. Az 

elnökségi tagok a szavazásra feltett határozati javaslatra, nyolc napos határidőn belül 

elektronikus levélben szavaznak. A határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha az 

elnökségi tagok több mint felének szavazata beérkezett. Az így meghozott elnökségi 

határozatot a következő elnökségi ülés jegyzőkönyvében kell rögzíteni. 

h, Az elnökségi ülések nyilvánosak.  

i, Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni, melynek tartalmaznia kell a 

napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket, 

javaslatokat és a hozott határozatokat. Az elnökség határozatait tizenöt napon belül, az 

Egyesület hivatalos honlapján közzé kell tenni székhelyén a faliújságra kifüggesztve 

nyilvánosságra kell hozni, és az érintetteket írásban vagy e-mailban értesíteni. 

j, Az elnökség határozatairól vezetni kell az Elnökségi határozatok nyilvántartását, mely 

tartalmazza az elnökség döntéseinek tartalmát, időpontját és hatályát, a döntést 

támogatók és ellenzők számarányát. 

k, Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett minden iratba, az elnökkel vagy az 

ügyvezető elnökkel történő előzetes egyeztetés után, az Egyesület hivatalos 

helyiségében, hivatalos időben bárki betekinthet, illetve saját költségén másolatot 

készíthet. 

l, Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek 

hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. 

m, Az Egyesület beszámolóit, szolgáltatásának ismertetését, igénybevételük lehetőségeit 

részletesen ismertetni kell a kerület lakossága előtt. 
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4, Az Egyesület vezető tisztségviselője, illetve az annak jelölt személy köteles az Egyesületet 

tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

Ennek jogkövetkezményére az elnökségi tagok figyelmét fel kell hívni. 

 

Az Egyesület társadalmi elnöke 

 

1, Önállóan képviseli az Egyesületet a társadalmi élet minden területén. 

2, Tekintélyével irányítja, összehangolja az Egyesület testületeinek és szakosztályainak 

munkáját. 

3, Teljes jogú résztvevője az Egyesület közgyűlésének. 

4, Az elnökségi ülések állandó meghívottja, külső kapcsolataival, tekintélyével segíti 

munkáját.  

 

Az Egyesület elnöke 

 

1, Irányítja az elnökség testületi munkáját. 

2, Önállóan képviseli az Egyesületet, mint jogi személyt külső szervek és hatóságok előtt. 

3, Dönt és intézkedik az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben. 

4, Aláírási és utalványozási jogkört gyakorol. 

5, Munkáltatói jogkört gyakorol az Egyesület alkalmazottai felett, kivéve a vezető 

tisztségviselőket. 

6, Rendelkezik az Egyesület bankszámlája felett.  

7, Gondoskodik az Egyesület közhasznú tevékenységéről és gazdálkodásáról, a legfontosabb 

adatoknak a Civil Információs Portálon történő nyilvánosságra hozataláról. 

 

Az Egyesület gazdasági alelnöke 

 

1, Az Egyesület szervezeti és működési szabályzatában meghatározott munkamegosztás 

szerint gazdasági kérdésekben segíti az elnök munkáját, távollétében helyettesíti. 

2, Önállóan képviseli az Egyesületet, mint jogi személyt külső szervek és hatóságok előtt. 

3, Dönt és intézkedik az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben. 

4, Aláírási és utalványozási jogkört gyakorol. 

5, Rendelkezik az Egyesület bankszámlája felett. 

 

Az Egyesület szakmai alelnöke 

 

Az Egyesület szervezeti és működési szabályzatában meghatározott munkamegosztás 

szerint szakmai kérdésekben segíti az elnök munkáját, távollétében helyettesíti. 

2, Önállóan képviseli az Egyesületet, mint jogi személyt külső szervek és hatóságok előtt. 

3, Dönt és intézkedik az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben. 

4, Aláírási és utalványozási jogkört gyakorol. 

5, Rendelkezik az Egyesület bankszámlája felett. 

 

Az Egyesület ügyvezető elnöke  

 

1, Irányítja az Egyesület tevékenységét, gazdálkodását. 

2, Gondoskodik az elnökség ügyrend szerinti működéséről. 

3, Gondoskodik az elnökségi ülések előkészítéséről, az ülések jegyző-könyveinek vezetéséről, 

őrzéséről és a határozatok nyilvántartásáról.  

4, Önállóan képviseli az Egyesületet, mint jogi személyt külső szervek és hatóságok előtt. 

5, Dönt és intézkedik az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben. 
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6, Aláírási és utalványozási jogkört gyakorol. 

7, Rendelkezik az Egyesület bankszámlája felett. 

8, Beszámol az elnökségnek a két ülés között végzett munkáról. 

 

Az elnökség tagja 

 

1, Rendszeresen részt vesz az Egyesület feladatainak meghatározásában és megvalósításában, 

az elnökségi határozatok előkészítésében és meghozatalában. 

2, Jogosult és köteles az Egyesületet érintő minden kérdésben észrevételeit és javaslatait az 

elnökség elé terjeszteni. 

3, Felelős a hozott elnökségi határozatokért, azok végrehajtásáért, kivéve, ha ellenvéleményét 

fenntartotta, és azt írásban kinyilvánította. 

4, Az elnök, a gazdasági alelnök, a szakmai alelnök vagy az ügyvezető elnök megbízása 

alapján, meghatározott ügyekben képviselheti az Egyesületet. 

 

Felügyelőbizottság 

 

1, Az Egyesület működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére a 

közgyűlés 3 tagú felügyelőbizottságot választ. 

2, A felügyelőbizottság elnöke és tagjai az Egyesületben más tisztséget nem viselhetnek, 

illetve nem lehetnek egymásnak, valamint az Egyesület bármely tisztségviselőjének és 

alkalmazottjának hozzátartozói. 

3, A felügyelőbizottság munkáját a bizottság elnöke irányítja.  

4, A felügyelőbizottság éves ellenőrzési terv alapján végzi tevékenységét, melyről az 

elnökséget tájékoztatja. A felügyelőbizottság elnöke a bizottság tevékenységéről a 

közgyűlésnek köteles beszámolni. 

5, A felügyelőbizottság feladatai: 

a, az Egyesület pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata, 

b, a társadalmi szervezetek és a közhasznú szervezetek gazdálkodására vonatkozó 

jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése, 

c, az éves gazdálkodásról szóló elnökségi beszámoló felülvizsgálata, 

d, a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése, 

e, a tagdíjak befizetésének ellenőrzése, 

f, a gazdálkodás célszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének 

évenkénti vizsgálata, 

g, az Egyesület vagyonának megóvása érdekében szükséges intézkedések ellenőrzése. 

6, A felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók közgyűlés elé kerülő előterjesztéseit 

megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlésen ismertetni. 

7, A felügyelőbizottság legalább évente ülésezik. Az üléseket az elnök hívja össze. A 

felügyelőbizottság a tagok több mint felének jelenléte esetén határozatképes, határozatait 

nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni, 

melynek tartalmaznia kell a napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott 

lényeges észrevételeket, és a hozott határozatokat. A felügyelőbizottság határozatait tizenöt 

napon belül, az Egyesület hivatalos honlapján közzé kell tenni székhelyén a faliújságra 

kifüggesztve nyilvánosságra kell hozni, és az érintetteket írásban értesíteni.  

8, A felügyelőbizottság tevékenysége során a vezető tisztségviselőktől jelentést, az Egyesület 

munkavállalóitól tájékoztatást kérhet, továbbá az Egyesület minden iratába betekinthet, 

azokat megvizsgálhatja. 

9, Az ellenőrzés tapasztalatairól a felügyelőbizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől 

számított 15 napon belül tájékoztatja — és ha a vizsgálat szabálytalanságokat vagy 
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rendellenességeket állapít meg, ennek megszüntetésére is felszólítja — az Egyesület 

elnökségét. 

10, A felügyelőbizottság tagjait az Egyesület tagjai közül kell választani. 

11, A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult közgyűlést vagy az elnökséget 

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

a, az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit 

súlyosan sértő cselekmény történt, amelynek megszűntetése vagy következményeinek 

enyhítése az intézkedésre jogosult közgyűlés vagy az elnökség döntését teszi 

szükségessé, 

b, a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

12, Az intézkedésre jogosult közgyűlést vagy az elnökséget a felügyelőbizottság indítványára 

– annak megtételétől számított 30 napon belül – össze kell hívni. A határidő  

eredménytelen eltelte esetén a közgyűlés vagy az elnökség összehívására a 

felügyelőbizottság is jogosult. 

13, Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítására a szükséges intézkedést 

nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi 

felügyeletet ellátó szervet. 

14, Nem lehet a felügyelőbizottság tagja az, aki 

a, az elnökség elnöke, gazdasági alelnöke, szakmai alelnöke, ügyvezető elnöke vagy 

tagja, 

b, az Egyesülettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 

áll, 

c, az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület tagjának, a tagsági 

jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást, – illetve 

d, az a-c pontokban meghatározott személyek hozzátartozója. 

 

Szakosztályok 

 

1, Az Egyesület sportáganként szakosztályokat vagy speciális sportcsoportokat működtet. 

2, A szakosztályok munkáját a szakosztályok vezetősége irányítja, melyek legalább évente 

kötelesek beszámolni munkájukról az elnökségnek. 

3, A szakosztályok javaslatai alapján a szakosztályvezetőket az elnökség bízza meg. 

4, A szakosztályok feladata az oktatás, a nevelés, az edzéseken és versenyeken való részvétel 

megszervezése, és minden, a szakosztály hatáskörébe utalt egyéb feladat ellátása. 

5, A szakosztály-vezetőség köteles legalább évente szakosztálygyűlést tartani, a végzett 

munkát értékelni, a feladatokat meghatározni. 

6, A szakosztályok közreműködnek a lakossági sporttal és a környezetvédelemmel 

összefüggő feladatok megvalósításában is. 

7, A tájfutó szakosztályt az Egyesület önálló jogi személyiséggel ruházza fel. Az önálló jogi 

személyiségű tájfutó szakosztályt a szakosztályvezető önállóan képviseli. 

VII. Az Egyesület jogképessége 

1, Az Egyesület önálló jogi személy, melyet az elnök, a gazdasági alelnök, a szakmai 

alelnök, az ügyvezető elnök, valamint a Közgyűlés által jóváhagyott elnökségi tag 

önállóan képvisel. 

2, A képviseletet az ügyek meghatározott csoportjára nézve az elnök, a gazdasági alelnök, a 

szakmai elelnök vagy az ügyvezető elnök egy elnökségi tagra átruházhatja. 

3, Az Egyesület a nyilvántartásba vételével válik jogi személyé. 
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VIII. Az Egyesület gazdálkodása 

1, Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak másodlagos jelleggel, kizárólag közhasznú 

céljának elérése érdekében, azt nem veszélyeztetve végez. 

2, Az Egyesület a gazdálkodás során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapszabályban 

meghatározott tevékenységre fordítja. 

3, Az Egyesület éves költségvetés alapján dolgozik. 

4, Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, és tartozásaiért saját vagyonával felel. 

5, Az Egyesület váltót vagy más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsát ki, illetve 

vállalkozásához hitelt nem vesz fel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott 

támogatást hitel fedezeteként vagy hitel törlesztésére nem használja fel. 

6, Az Egyesület cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységéből származó 

bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. 

7, Az Egyesület bevételei: 

a, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy 

működési költségeinek fedezésére kapott támogatás, illetve adomány, 

b, a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel, 

c, az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó 

bevétel, 

d, az Egyesület pénzeszközeinek lekötéséből származó kamatbevétel, 

e, a tagdíj, 

f, egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel, 

g, a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.  

8, Az Egyesület kiadásai: 

a, a közhasznú tevékenység érdekében felmerülő közvetlen költség, kiadás, ráfordítás, 

b. az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerülő közvetlen költség, kiadás, 

ráfordítás, 

c, a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő közvetlen költség, kiadás, ráfordítás, 

d, a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő közvetett költség, 

kiadás, ráfordítás, amelyet bevételarányosan kell megosztani.  

9, Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat, gazdálkodásában, egyebekben az 

irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. 

10, Az Egyesület vagyona: 

a, készpénz, 

b, készpénzre szóló követelés, 

c, értékpapír, 

d, ingatlan és ingó vagyon. 

IX. Az Egyesület megszűnése 

1, Az Egyesület jogutódlással szűnhet meg, ha más egyesülettel egyesül, vagy egyesületekké 

válik szét. 

2, Az Egyesület jogutód nélkül szűnik meg, ha 

a, a közgyűlés kimondja feloszlatását, 

b, az Egyesület megvalósította célját, vagy az Egyesület céljának megvalósítása 

lehetetlenné válik, és új célt a közgyűlés nem állapít meg, 

c, az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 

3, Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén, a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése 

után fennmaradó vagyonról az Egyesület megszűnésekor a bíróság dönt. 

4, Az Egyesületnek vagy az Egyesület közhasznú szervezeti jogállásának megszűnését követő 

két évig nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője más közhasznú szervezet vezető 
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tisztségviselője, ha az Egyesület — annak megszűntét megelőző két évben legalább egy 

évig — az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

X. Záró rendelkezések 

1, Az Egyesület alapszabályában és egyéb szabályzataiban foglalt rendekezések hivatalos 

értelmezésére az Egyesület elnöksége jogosult. Az Egyesület elnökségének állásfoglalása 

valamennyi tagjára kötelező. 

2, Az Egyesület alapszabályában nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény, valamint a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról az 

irányadó. 

  

Jelen alapszabályt az Egyesület alapító közgyűlése 1991. október 17-én fogadta el, és a 

korábbi, valamint a 2020. május 28.-i 2017. november 20-iki közgyűlésen hozott 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva hagyta jóvá.     

 

2020. május 28. 

  …….….……………………………. 

  Bujdosó István  

  elnök 

 

 

Az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások 

alapján hatályos tartalmával. 

 

2020. május 28. 

 ………………………………..……. 

  Gyalogné Csipi Erzsébet  

  ügyvezető elnök 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

 

1, Név:       2, Név: 

 

 Cím:       Cím: 

 

 Aláírás:       Aláírás: 


