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ALAPSZABÁLY 

 
A 2011. június 15. napján megtartotta közgyűlését a jelenléti ív szerint megjelent 
személyek a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének 61-64 §-ai alapján, 

figyelemmel az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. rendelkezéseire, az 1997. évi 
CLVI. Tv., valamint a Sportról szóló 2004. évi I. tv. rendelkezéseinek megfelelően 
egyesületüket közhasznúvá alakítják az alábbiak szerint: 
 
(Jelen Alapszabály egységes szerkezetben van a 2002. március 12-én jóváhagyott 
Alapszabállyal, a 2005. március 14-én, a 2006. május 29-én, a 2009. június 11-én, 
2011. június 15-én jóváhagyott Alapszabály módosításokkal.) 
 

I. 
AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA, SZÉKHELYE 

 
EGYESÜLET NEVE: KÉZILABDA SZEGED SPORTISKOLA EGYESÜLET 
AZ EGYESÜLET RÖVIDÍTETT NEVE: KSZSE 
 
Az Egyesület általános célja a verseny és szabadidős sporttevékenység 
lehetőségének biztosítása, kézilabda és más sportágakban. 
 
Az Egyesület célja, hogy: 

- Elősegítse tagjainak iskolai, munkahelyi eredményes tevékenységét, 
szabadidejének kulturált eltöltését, emberi, személyiségi fejlődését a 
sporton keresztül 

- Elősegítse tagjainak az egészséges életmódra történő nevelését, 
népszerűsítse azt a gyermekek és az ifjúság, fiatal felnőttek körében 

- Elősegítse a tehetséges gyermek és ifjúsági kézilabdázók felkutatását és 
fejlődését 

- Támogassa az egyesület tagjainak minden olyan megmozdulását, amely a 
kézilabdázással és az egyesülettel kapcsolatos, így különösen a baráti 
körök, támogató csoportok alapításának, működésének elősegítését 

- Előteremtse mindazon anyagi eszközöket, amely az Sportiskola Egyesület 
működtetéséhez és a csapatok versenyeztetéséhez szükségesek 

- Kapcsolatot teremtsen más hasonló jellegű és célú hazai és külföldi 
egyesületekkel, klubokkal 

- Versenyek rendezése 
- Utánpótlás nevelése 
- Sportágak képzésének beindítása, annak későbbi fenntartása 

 
A sportiskola egyesület célkitűzéseit a mindenkor hatályos jogszabályi 
előírások keretei között, mind szélesebb körű társadalmi együttműködésre 
törekedve, elsősorban a következő alapvető feladatok ellátása útján kívánja 
elérni: 

a) tagjai tekintélyének, szakmai színvonalának folyamatos növelése 
b) tagjai közös érdekeinek képviselete, védelme, 
c) tagjai tevékenységének szükség szerinti összehangolása, 
d) a szövetségek, sportiskolák, valamint más sportegyesületek által 

megrendezett sporteseményeken, bajnokságokon és versenyeken való 
részvétel, 
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e) tagjai munkájának segítése, egyes feladatainak közös szervezetben 
történő ellátása, 

f) a Sportiskola Egyesületben tagsági viszonnyal rendelkezők sportbeli 
képzése, korszerű felkészülésének biztosítása, házi és nyílt 

sportesemények, versenyek, bajnokságok szervezése, 
g) tagjai és egyéb, sportban érdekelt gazdálkodó szervezetek szorosabb 

kapcsolatának elősegítése, 
h) együttműködés olyan oktatási és sportszervezetekkel, amelyek célja az 

egész magyar sport előmozdítása, 
i) az egyesületi élet alapjait képező közösségi élet kibontakozásának 

elősegítése, a sportegyesület hagyományainak ápolása, 
j) információszerzés és –közlés a tagok részére, a tervszerű működéshez 

szükséges feltételek megteremtése és biztosítása, 
k) kapcsolatok létesítése és fenntartása a hasonló tevékenységet folytató 

külföldi sportegyesületekkel, szervezetekkel, 
l) a közös cél megvalósítása érdekében oktatási, marketing és egyéb 

tevékenység folytatása, 

m) az országos sportági szakszövetség, valamint a helyi és területi szövetség 
céljai megvalósításának elősegítése, munkájuk támogatása, 

n) a sportági bajnoki, illetve kuparendszerben kiírt sporteseményeken való 
részvétel, ezek támogatása, 

o)  a városban kialakuló szabadidős csoportok, szervezetek működésének 
támogatása, irányítása, szervezése. 

p) A sport által megismertetni/bemutatni az egészséges életmódot, a sport 
egészségmegőrző és betegségmegelőző szerepének 
bemutatása/ismertetése. 

q) Az egészséges táplálkozási szokások bemutatása, azok elsajátításának, 
alkalmazásának ismertetése, elősegítése. 

r) Gyógytorna foglalkozások szervezése, tartása a rászoruló csoportok 
részére. 

s) Prevenciós ismeretnyújtás a káros szenvedélyek ( dohányzás, alkohol, 
kábítószer) hatásainak bemutatása, azok káros mellékhatásainak 
tudatosítása, használatuk elkerülésében történő segítségnyújtás a 
rászorulók részére. Rehabilitációs programok szervezése. 

t) Amatőr ifjúsági alkotócsoportok kialakítása, azok munkájának 
támogatása. 

u) Kulturális rendezvények szervezése, azok széles körű népszerűsítése. 

v) Sport és ifjúsági civil szervezetek érdekképviseleti hálózatának 
létrehozása, működtetése. 

w) A sport iránti igény felkeltése, ezáltal az egészséges életmód és az 
egészségmegőrzés előtérbe helyezése. 

x) Kortárs csoportok létrehozása, a csellengő gyerekek idejének hasznos 
lekötése, ezáltal az egészséges életvitel kialakításának elősegítése. 

y) Gyerekek és szülők közös időtöltésének szervezése, ezáltal a 
családcentrikus életkép népszerűsítése. 

z) Együttműködés a gyermekjóléti szervezetekkel. 
aa) Hátrányos helyzetű a társadalom által kirekesztett csoportok felkutatása, 

számukra versenyszerű sportolási lehetőség biztosítása. 
bb) Hátrányos helyzetű csoportok egészségmegőrző és betegségmegelőző 

életmód kialakításának támogatása, segítése. 
cc) Hátrányos helyzetű gyerekek beilleszkedésének támogatása az ifjúsági és 

sportközösségekbe. 
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A Sportiskola Egyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint 
sporttevékenységével összefüggő tevékenységet (ideérte a sportiskola egyesület 
vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként 

folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése e rendelkezés 
alkalmazásában a sportiskola egyesület alaptevékenységének minősül.  
A sportszervezet keretében a sporttevékenységet folytató sportoló számára a 
sportszervezet köteles biztosítani a sportág jellege szerinti, továbbá a 
versenyszabályzatban meghatározott biztonságos sporttevékenység folytatásához 
szükséges feltételeket. 
 
A sportiskola egyesület ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az 
egyesületi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású 
alkalmazottat is foglalkozhat, illetve munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyt 
létesíthet.  
 
A Sportiskola Egyesület a céljai elérése érdekében tevékenységét nyereség és 

vagyonszerzési cél nélkül, közhasznú egyesületi rendszerben működő sportiskola 
formájában végzi. 
A Sportiskola Egyesület – a sportról szóló 2004. évi I. törvényben megállapított 
eltérésekkel – az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetve a Polgári 
Törvénykönyv szabályai szerint működő olyan társadalmi szervezet, amelynek 
alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység 
feltételeinek megteremtése.  
 
A Kézilabda Szeged Sportiskola Egyesület közhasznú sportegyesület. 
 
Az egyesület közhasznúsági fokozata: közhasznú. 
 
A sportiskola egyesület közhasznú tevékenységei a közhasznú szervezetekről 
szóló 1997. évi CLVI. tv. alapján: 

a) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi 
rehabilitációs tevékenység, (26. §. c/1. pont) 

b) nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, (26. §. c/4. pont) 
c) kulturális tevékenység (26. §. c/5. pont) 
d) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, (26. §. 

c/10. pont) 

e) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének 
elősegítése, (26. §. c/11. pont) 

f) sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében 
megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, (26. §. c/14. 
pont) 

 
A Sportiskola Egyesület 

a) nem zárja ki, hogy közhasznú tevékenységének szolgáltatásaiból tagjain 
kívül mások is részesüljenek. A sportiskola egyesület bármely cél szerinti 
juttatását pályázathoz kötheti.  

b) vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, 

c)  a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen 
alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja,  
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d) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független (azoknak anyagi támogatást nem ad és nem kap, s nem fogad 
el), sem országgyűlési, sem megyei  (fővárosi) önkormányzati 
képviselőjelöltet nem állit és nem támogat. 

 
A Sportiskola Egyesület székhelye: 6725 Szeged, Korda utca 17. 
A Sportiskola Egyesület működési területe: Dél-alföldi Régió, ebből kiemelten 
Szeged Város 
 
A Sportiskola Egyesület jogi személy. 
 
A Sportiskola Egyesület pecsétje: kör alakú körben „Kézilabda Szeged SE” 
 
A Sportiskola Egyesület időtartama: 
Létrejöttének napja a bírósági nyilvántartásba vétel elrendelésének napja, 
működésének időtartama meghatározatlan. 
 

 
II. 

A Sportiskola Egyesület szervezete 
 
A Sportiskola Egyesület szervezete:  

 Közgyűlés 

 Elnökség 

 Felügyelő Bizottság 

 Fegyelmi Bizottság 
 
a.) A Közgyűlés: 
 
A Sportiskola Egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés. 
 
A Sporttörvény 17. § (1) bekezdése alapján: 

- a közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni, amelyen meg kell 
tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv 
teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: 
Sztv.) rendelkezései szerint készített beszámolót 

A Közgyűlést az Elnökség hívja össze. 

Össze kell hívni a Közgyűlést akkor is, ha azt bíróság elrendeli, illetőleg azt a tagok 
egyharmada, vagy a tisztségviselők bármelyike vagy a Felügyelő Bizottság - az ok és 
cél megjelölésével - írásban kezdeményezi. 
 
A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele megjelent. 
A Közgyűlésre a tagokat a Közgyűlést megelőző legalább 15. napon megküldött 
írásbeli meghívóval kell meghívni, az időpont a hely, és a napirend közlésével. A 
meghívást hirdetményi úton is közzé kell tenni. Ez esetben a meghívót a közgyűlést 
megelőző 15. naptól az egyesület hivatalos honlapján kell közzétenni. 
A meghívón fel kell tüntetni, hogy a Közgyűlés nyilvános. 
 
A Közgyűlés határozatképtelensége esetén az azonos napirenddel 14 napon belüli 
időpontra összehívott közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül is 
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határozatképes az eredeti napirendek tekintetében. Erre a meghívóban a tagok 
figyelmét fel kell hívni. 
 
A Közgyűlés határozatait – ide értve a tisztségviselő választást is – nyílt szavazással, 

egyszerű szótöbbséggel hozza. 
A Közgyűlés bármely kérdésben titkos szavazást rendelhet el. Ennek eldöntéséhez 
nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozott határozat szükséges. 
 
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörbe tartozik: 

• az Alapszabály megállapítása és módosítása 
• a Sportiskola Egyesület tisztségviselőinek megválasztása, visszahívása 
• az éves költségvetés meghatározása, a mérleg elfogadása 
• a közhasznúsági jelentés elfogadása 
• az Elnökség és a Felügyelő Bizottság éves beszámolójának elfogadása 
• az éves tagdíj megállapítása 
• a más egyesülettel való egyesülés és a feloszlás kimondása 
• dönt 10.000.000,- Ft-ot meghaladó értékű szerződéskötésnél, kötelezettség 

vállalásánál 
• másodfokon határoz a tagfelvétel és tagkizárás ügyében 
• döntés mindazon ügyekben, melyeket az alapszabály kizárólagos hatáskörébe 

utal 
 
Az Alapszabály módosításához és a Sportiskola Egyesület feloszlásának 
kimondásához a tagok összessége kétharmadának szavazata (minősített többség) 
szükséges. 
 
b.) Az Elnökség 
 
A Sportiskola Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve, amely két közgyűlés között 
intézi és szervezi a Sportiskola Egyesület tevékenységét, dönt olyan kérdésekben, 
amely nem tartozik kizárólag a Közgyűlés hatáskörében. 
 
Döntéseiről, intézkedéseiről a következő Közgyűlésen köteles beszámolni. 
 
Az Elnökség jogosult a Sportiskola Egyesületet terhelő kötelezettségek és illető jogok 
vállalásáról – beszámolási kötelezettség és a Felügyelő Bizottság tájékoztatása 
mellett - dönteni. 

 
Az Elnökség feladata, döntési körei: 
 

• a Közgyűlés összehívása és előkészítése 
• a Közgyűlés által jóváhagyott költségvetés alapján történő gazdálkodás 
• a Sportiskola Egyesület munkájának szervezése 
• a tagok felszólítása kötelezettségeik teljesítésére 
• a Sportiskola Egyesület alkalmazottai fölött a munkáltatói jogkör gyakorlása 
• dönt a Közgyűlés által ráruházott hatáskörben 
• dönt 1.000.000,- Ft-ot meghaladó értékű szerződéskötéseknél, 

kötelezettségvállalásnál 
• határoz a tagok felvétele és törlése ügyében 

 
Az Elnökség létszáma 7 fő, tagjait a Közgyűlés választja 5 évre. 
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Tisztségük alapján: 

 Elnök 

 Gazdasági vezető 

 5 fő elnökségi tag 

 
Az Elnökség döntéseinek meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy 
akinek a Ptk. 685.§. b. / pontjában írt közeli hozzátartozója, élettársa a határozat 
alapján: 

a) kötelezettség alól mentesülne, 
b) bármelyik más előnyben részesül, illetve egyébként a döntéssel érintett 

jogügyletben érdekelt, ide nem értve az egyesület céljai szerinti, bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatást. 

 
Az Elnökség legalább negyedévente ülésezik, az ülések nyilvánosak, azokon bárki 
részt vehet illetve bármely döntésben érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre 
lehetőség szerint külön is meg kell hívni. 
Az üléseket az Elnök hívja össze írásban vagy elektronikus módon (e-mailben) az 

ülést megelőző 8 nappal. A meghívó tartalmazza az elnökségi ülés helyét, idejét és 
napirendjét. 
A meghívást hirdetményi úton is közzé kell tenni. Ez esetben a meghívót az 
egyesület hivatalos honlapján meg kell jelentetni az ülést megelőző 8 nappal. 
 

Az Elnökség határozatképes, ha legalább 4 fő tag jelen van, akik közül az egyik az 
Elnök vagy Gazdasági vezető. 
Döntések meghozatalához legalább négy elnökségi tag támogatása szükséges. A 
döntések ellen 8 napon belül írásban előterjesztett fellebbezéssel lehet élni, melyet a 
következő közgyűlés bírál el. 
 
Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. 
 
Az Elnökség döntéseire a jelen Alapszabályban rögzített közlés, nyilvánosságra 
hozatal módja, iratokba való betekintés rendje szabályait értelemszerűen alkalmazni 
kell. 
 
Az Elnökség tagjai nem lehetnek egymásnak hozzátartozói. Közöttük 
összeférhetetlenség sem jogszabály, sem az Alapszabály szerint nem állhat fenn. 
 

Az Elnökség tisztségviselői: 
 

A Sportiskola Egyesület Elnöke: 

 képviseli a Sportiskola Egyesületet, illetőleg az Elnökséget 

 összehívja a Közgyűlést és az Elnökség üléseit, előkészíti az 
előterjesztéseket és az üléseken elnököl 

 gyakorolja a munkáltatói jogkört a Sportiskola Egyesület 
alkalmazottai felett 

 ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, őrködik a 
Sportiskola Egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű 
tevékenysége felett 

 a költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol 

 dönt 1.000.000,- Ft értéket meg nem haladó szerződéseknél, 

kötelezettségvállalásnál 
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 az Sportiskola Egyesület iratait az Elnök kezeli 
 

A Gazdasági Vezető: 

 az Elnököt akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti, 

feladatait ellátja 

 a Gazdasági Vezető feladata a Sportiskola Egyesület gazdasági 
ügyeinek ellátása, pénztárosi feladatok végzése 

 
Az Elnökség jogosult kívülálló személyt a könyvelési teendők ellátásával megbízni. A 
könyvelő részére díjazás állapítható meg. 
 
A Közgyűlés és az Elnökség működési rendje: 
 
Mind a Közgyűlés, mind az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben 
rögzíti. 
 
A jegyzőkönyvet aláírja: 

 az elnökségi ülés esetén az Elnök és két elnökségi tag 

 Közgyűlés esetén a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés által 
erre kijelölt két hitelesítő tag 

 
A Közgyűlés levezető elnöke a közgyűlés által hozott határozatokat köteles 
haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe a bejegyzést a jegyzőkönyvet 
hitelesítő egyik tag hitelesíti, a határozat csak ezt követően válik érvényessé. 
 
A Sportiskola Egyesület Elnöke köteles a Közgyűlés és az Elnökség által hozott 
döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható 
a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők 
számaránya. 
 
A Sportiskola Egyesület Elnöke köteles nyilvánosságra hozni a Közgyűlés és az 
Elnökség által hozott olyan határozatokat, amelyek bármely tagra vonatkozóan 
jogokat és kötelezettségeket állapít meg, illetve harmadik személy (beleértve 
hatóságokat is) érinthet a döntés meghozatalától számított 8 napon belül, írásban, 
ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni. 
 
A Sportiskola Egyesület működéséről, a Sportiskola Egyesület szolgáltatásainak 

igénybevételi módjáról és egyebekről a sportiskola egyesület működésének egész 
időtartama alatt a Sportiskola Egyesület hivatalos honlapján bárki által 
hozzáférhető közleményt jelentet meg állandó jelleggel. Az Elnökség a kihirdetési, 
közzétételi kötelezettségének teljesítésére – a fentieken felül – ezen alapszabályban 
írt szabályok betartásával más lehetőségekkel is élhet. 
 
A Közgyűlésről és az Elnökség üléseiről sorszámozott jegyzőkönyv készül 1 
példányban, amely tartalmazza: 

• az ülés rendes, vagy rendkívüli jellegét, a döntést igénylő napirendi pontokat 
• az ülés megtartásának helyét, idejét 
• a határozatképesség, vagy határozatképtelenség megállapítását, a jelenlévők 

megjelölését név, tisztség, illetve a részvétel jogcíme szerint 
• a megtárgyalt ügyekben hozott döntéseket, ezek személyi, tárgyi, időbeli 

hatályát, a döntések számát 
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• a döntés meghozatalában résztvevők név szerinti meghatározását, külön 
megjelölvén a döntés mellett és ellene szavazók – ideértve a rendkívüli ülés 
megtartása mellett és ellene szavazókat is, illetve tartózkodók nevét 

• a döntésben résztvevők- amennyiben ennek személye a döntésben 

résztvevőktől eltér – a jegyzőkönyvvezető aláírását 
• valamennyi, a napirendi pontokkal közvetlenül összefüggő, illetve nem 

összefüggő, de az egyesülettel kapcsolatos javaslatot, észrevételt. 
 
A Sportiskola Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett valamennyi 
ügyiratot – ide értve – a két Határozatok Könyvét is – székhelyén őrzi. Az ügyiratokat 
bárki megtekintheti. 
Az iratok az Elnök által meghatározott időpontokban és időtartam alatt tekinthetők 
meg. Az erre meghatározott időpont és időtartam egyrészt nem lehet rövidebb, mint 
ami a megtekinteni kívánt iratok gondos áttanulmányozásához feltétlenül 
szükséges, másrészt az időpontoknak igazodniuk kell a Munka Törvénykönyve által 
meghatározott törvényes munkaidőkerethez és munkanapokhoz. 
Ilyen az iratokba történő betekintésre vonatkozó igény ugyanazon személy részéről 

15 napon belül ismételten nem terjeszthető elő, ha bármely oknál fogva a korábbi 
igény nem volt teljesíthető. 
 
Az Elnökség határozza meg azon okiratoknak a körét, amelyek a személyiségi jog, 
illetve a szellemi alkotások védelméhez fűződő érdekek sérelme nélkül bárki által 
nem tekinthetők meg. 
 
A Közhasznúsági jelentésbe bárki, időbeli korlátozás nélkül betekinthet és arról 
saját költségén másolatot készíthet. A Közhasznúsági jelentés elfogadásának és 
megtekinthetőségének tényét a Vezetőség az elfogadástól számított 30 napon belül 
30 napra történő kifüggesztéssel kihirdeti a hirdetőtáblán és az Egyesület 
honlapján. 
 
A Sportiskola Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által 
megismerhetők. 
 
A Sportiskola Egyesület működésének nyilvánosságra kerülése: 

 a Sportiskola Egyesület működését nyilvánosságra kell hozni 

 a Sportiskola Egyesület éves beszámolóját a nyilvánosságra hozatal céljával a 
jóváhagyást követő 15 napon belül a Sportiskola Egyesület hivatalos 
honlapján megjelentetni. (időtartama 1 év) 

 
Összeférhetetlenségi szabályok: 
 
A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 
közeli hozzátartozója (Ptk.685. b.) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: 
hozzátartozó) a határozat alapján: 
a.) kötelezettség vagy felelősség  alól mentesül, vagy 
b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 
érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai 
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, 
illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 
létesítő okirat megfelelő cél szerinti juttatás. 
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A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú 
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél 
töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető 
tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem 

egyenlítette ki. 
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg 
más közhasznú szervezetnél is betölt. 
 
 

c.) Felügyelő Bizottság 
 
A Sportiskola Egyesület Közgyűlése választja 5 évre. 
 
A Felügyelő Bizottságnak évente legalább egy alkalommal ülést kell tartania. 
 
Tagjainak száma: 3 fő: 

 Elnök 

 2 fő Tag 
 
A Felügyelő Bizottság mindhárom tagjának jelenléte esetén határozatképes, 
határozatát egyszerű többséggel hozza. 
 
A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs 
helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a Sportiskola Egyesület tagjai, 
illetve munkáltatója nem utasíthatja. 
A Felügyelő Bizottság üléseit Elnöke hívja össze és vezeti le. 
Az ülésre a tagokat az ülést megelőző legalább 8. napon megküldött írásbeli 
meghívóval kell meghívni, az időpont a hely, és a napirend közlésével. A meghívást 
hirdetményi úton is közzé kell tenni. Ez esetben a meghívót az ülést megelőző 8. 
naptól a Sportiskola Egyesület hivatalos honlapján meg kell jelentetni. 
 
 Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével- a Felügyelő Bizottság bármely 
tagja írásban kérheti az Elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon 
belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság 30 napon belüli időpontra történő 
összehívásáról. Ha az Elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az 
ülés összehívására. 
 
Feladat és hatásköre: 

• összehívja a Sportiskola Egyesület legfőbb szervének rendkívüli ülését, és 
javaslatot tesz annak napirendjére, ha megítélése szerint a tisztségviselők 
(Elnökség) tevékenysége jogszabályba, illetve a legfőbb szervének 
határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Sportiskola Egyesület vagy a 
tagok érdekeit 

• köteles megvizsgálni a legfőbb szerv ülésének napirendjén szereplő 
valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan 
előterjesztést, amely a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre 
vonatkozik 

• írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a 
továbbiakban számviteli törvény) szerinti beszámolókról és az adózott 
eredmény felhasználásáról a legfőbb szerv részére 
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• ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását 
• ellenőrzi a vagyonmérleg- tervezeteket és a vagyonleltár- tervezeteket 
• jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy 

felvilágosítást a Sportiskola Egyesület Munkavállalóitól 

• megvizsgálhatja illetve betekinthet a Sportiskola Egyesület könyveibe és 
irataiba. 

 
A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és 
annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: 

• a Sportiskola Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy a 
Sportiskola Egyesület érdekei egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) 
történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve 
enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé 

• a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel 
 
Ha a Felügyelő Bizottság indítványára – ennek megtételétől számított harminc 
napon belül – nem hívják össze a közgyűlést, a határidő eredménytelen eltelte 

esetén erre a Felügyelő Bizottság is jogosult. 
 
A Felügyelő Bizottság az ellenőrzésekről jegyzőkönyvet köteles felvenni. 
 
A Felügyelő Bizottság köteles évente beszámolni a közgyűlésnek. 
 
A Felügyelő Bizottság elnöke jogosult tanácskozási joggal részt venni az elnökségi 
üléseken. 
 
Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám 
alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, a Sportiskola Egyesület Elnöke a 
Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles 
összehívni a Közgyűlést. 
 
Összeférhetetlenségi szabályok: 
 
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, 
aki  
a.) a vezető szerv elnöke vagy tagja 
b.) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére 

irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 
ha jogszabály másképp nem rendelkezik 
c.) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére 
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 
ha jogszabály másképp nem rendelkezik  
d.) a 2.a-2.c.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója 
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú 
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél 
töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető 
tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem 
egyenlítette ki. 
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg 
más közhasznú szervezetnél is betölt. 
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d.) Fegyelmi Bizottság 
 
A sportiskola egyesület fegyelmi tevékenységét az Elnökség által elnökségi 
határozattal alkalmanként összeállított legalább 3 fős, az egyesületnél szakmai 

munkát végző edzőkből álló fegyelmi bizottság végzi. 
A fegyelmi bizottság által írásban meghozott döntései ellen 15 napon belül a 
sportegyesület elnökségéhez lehet írásban fellebbezéssel fordulni. 
A másodfokú döntés meghozatalában nem vehet részt az, aki a fegyelmi bizottság 
tagja volt. 
 

III. 
A Sportiskola Egyesület gazdálkodása 

 
A Sportiskola Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. 
 
A Sportiskola Egyesület vagyonát gyarapítja a tagok által befizetett tagdíj, melynek 
mértékét a Elnökség határozza meg. 

 
A Sportiskola Egyesület vagyonát ingatlanok, ingóságok, készpénz és követelések 
alkotják. 
 
Gyarapítja továbbá a sportiskola egyesület vagyonát a rendezvényeiből, esetleges 
szolgáltatásaiból, vagy más gazdasági tevékenységből eredő bevételei. 
A sportiskola egyesület gazdasági tevékenységet csak másodlagos jelleggel 
folytathat, csakis közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem 
veszélyeztetve. 
 
A Sportiskola Egyesület vagyonát csökkentik a működési költségek. 
 
A Sportiskola Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az 
alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. 
 
A Sportiskola Egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez minden esetben két 
képviseleti joggal felruházott személy együttes aláírása szükséges. Ezen felruházott 
személyek az elnökség tagjai. A jogosultakat név szerint a banki aláírási címpéldány 
tartalmazza. 
 

 
 
 

IV. 
A tagok jogai és kötelezettségei 

 
a.) Rendes Tagság: 

 a sportiskola egyesület tagja lehet minden magyar és nem magyar 
állampolgár, aki legalább 3 hónapja részt vesz a szakmai munkában 

 aki a sportiskola egyesület alapszabályát elfogadja, támogatja célkitűzéseit 

 tagsági viszonyából származó kötelezettségeinek teljesítését vállalja 

 kiskorú csak szülő vagy gondviselő írásbeli hozzájárulásával vehető fel 
tagnak. 

 havi részletekben rendszeresen fizeti az Elnökség által kitűzött éves tagdíjat 
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 rendes tag lehet jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és 
egyéb szervezet is 

 a tag a sportiskola egyesület szerveibe tisztségviselőt választhat és oda 
választható, kiskorú tag csak az életkorának megfelelő tisztségre választható 

 szavazati joggal részt vehet a Sportiskola Egyesület Közgyűlésének 
munkájában 

 családtagjaival együtt részt vehet a Sportiskola Egyesület rendezvényein, 
igénybe veheti a Sportiskola Egyesület szolgáltatásait, kedvezményeit 

 
b) Pártoló tagság: 

 a sportiskola egyesület pártoló tagja lehet az a természetes és jogi személy, 
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akit legalább egy aktív 
rendes tag ajánl 

 nyilatkozatának aláírásával a Sportiskola Egyesület Alapszabályát elfogadja 

 erkölcsileg és anyagilag segíti a Sportiskola Egyesület munkáját 

 a pártoló tag a Közgyűlésen tanácskozási joggal vesz részt, de tisztségre nem 
választható, szavazati joga nincs 

 egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval 
 
c.) Tiszteletbeli tagság: 

 tiszteletbeli tagja lehet a sportiskola egyesületnek az a személy, akit 
kiemelkedő tevékenységi alapján két aktív tag jelölése alapján a közgyűlés 
tiszteletbeli tagként megválaszt 

 a tiszteletbeli tag a Közgyűlésen tanácskozási joggal vesz részt, de tisztségre 
nem választható és szavazati joga nincs 

 
A Sportiskola Egyesületbe való be-, illetve kilépés önkéntes. 
A tagfelvételt írásban kell kérni, a felvétel tárgyában az Elnökség dönt. 
A kilépést írásban kell közölni a Sportiskola Egyesület Elnökségével. 
 
Az egyesületi tagság megszűnik: 

 a tag halálával 

 kilépéssel  

 kizárással. 
 
A sportiskola egyesületből való kilépést a sportiskola egyesület Elnöksége részére 
írásban kell bejelenteni. A kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett 

kötelezettségek alól, megszűnik azonban a tagságból eredő jogok iránti igénye. 
 
A tagfelvétel elutasítása és a tag törlése ügyében érintett személy a hozott határozat 
ellen 15 napon belül a Közgyűlés felé fellebbezéssel élhet. A tag a fellebbezés 
elbírálásáig tagsági jogait gyakorolhatja. Az ügyben érintett tag a törléséről szóló 
döntő szavazásban nem vehet részt. 
 
A sportiskola egyesületből való kizárást csak kizárási eljárás során kiszabott jogerős 
büntetésként lehet alkalmazni. A kizárási jogkör gyakorlója az Elnökség.  
 
Tag kizárását a sportiskola egyesület vezetőségénél az ok megjelölésével bármelyik 
sportiskolai egyesületi tag írásban kezdeményezheti. A tag kizárására akkor 
kerülhet sor, ha magatartásával veszélyezteti a Sportiskola Egyesület céljainak 
megvalósulását, vagy súlyosan erkölcstelen magatartást tanúsít, amely a 
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Sportiskola Egyesület tekintélyét csorbítja. A kizárást tárgyaló elnökségi ülésre az 
érintett tagot írásban, legalább 5 nappal az ülést megelőzően, a napirend 
megjelölésével meg kell hívni. A kizárásról az Elnökség határozattal dönt. A kizárt 
tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen 15 napon belül a Sportiskola Egyesület 

Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A tag a fellebbezés elbírálásáig tagsági jogait 
gyakorolhatja. A kizárási eljárással érintett tag a kizárásáról döntő szavazásban 
nem vehet részt. 
 

V. 
A Sportiskola Egyesület képviselete, vezetése 

 
A Sportiskola Egyesületet a Közgyűlés által nyílt szavazással megválasztott Elnök 
képviseli. 
 
Az Elnök képviseleti joga önálló. 
 
A Sportiskola Egyesület tevékenységét az Elnök irányítja. E tevékenysége során 

dönthet minden olyan kérdésben, ami nincs testületi hatáskörbe utalva. 
Tevékenységéről a Közgyűlésnek évente köteles beszámolni. 
 
Ha a tevékenység kiszélesedése miatt szükségessé válik, a Közgyűlés ügyintéző 
szervezetet hozhat létre. Az ügyintéző szervezet létrehozása, létszáma és feladata 
felől a Közgyűlés jogosult dönteni. 
 
Az ügyintéző szervezet dolgozói a Sportiskola Egyesülettel munkaviszonyban állnak. 
Velük szemben a munkáltatói jogokat az Elnökség gyakorolja. 
 
 
 

VI. 
A Sportiskola Egyesület megszűnése 

 
A Sportiskola Egyesület megszűnik: 

 feloszlással, 

 más egyesülettel való egyesüléssel, 

 feloszlatással, 

 megszűnésének megállapításával. 

 
A sportiskola egyesületre – a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével – 
megfelelően alkalmazni kell a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a 
végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény (a továbbiakban: Cstv.) szabályait.  
 
A sportiskola egyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után 
fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű sportcélra kell 
fordítani. 
 

VII. 
Vegyes rendelkezések 

 
Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai ismerik az 1997. évi CLVI. Törvény 8.§ 
(1) (2) bekezdését és 9. §-át (a vezető szerv határozat hozatalában nem vehet részt az 
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a személy, aki vagy akinek hozzátartozója a (Ptk.685. §.) kötelezettség vagy 
felelősség alól mentesül vagy bármilyen más előnyben részesült (kivéve a cél szerinti 
juttatást) illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
 

A felügyelő szerv elnöke vagy tagja: 

 nem lehet a vezető szerv elnöke vagy tagja, 

 a közhasznú szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban álló 

 a közhasznú szervezet célszerinti juttatásából részesülő, 
illetve ezek hozzátartozója. 
 

A Sportiskola Egyesület működése felett a törvényességi felügyelete az Ügyészség 
látja el. 

 
A Sportiskola Egyesület a Csongrád Megyei Bíróság által történő nyilvántartásba 
vétellel jön létre. A nyilvántartásba vételt az alakuló Közgyűlés jegyzőkönyvének és 
ezen Alapszabálynak a csatolása mellett az Elnök köteles kérni. 

 
Ezt az Alapszabályt a Sportiskola Egyesület 2011. június 15-én tartott Közgyűlésén 
a jelenléti ív szerint megjelent tagság nyílt szavazással hozott egyhangú 
határozatával alkotta meg. 

 
 

Szeged, 2011. június 15. 
 
 
 
               
              Forgó Zoltán 

egyesületi elnök 
 

 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 

 
 

 

…………………………………    ……………………………….. 

          Kovács Karola       Szalma Dóra 

                      tag                              tag 
Cím:6724 Szeged, Makkoserdő sor 46.    Cím:6723 Szeged, Becsei u. 1. 

Szem ig. szám: 431766 HA     Szem. ig. szám:019123 EA  

 


