
Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület 
Alapszabálya

- módosításokkal egységes szerkezetben - 

I. Általános rendelkezések

A Mosonmagyaróvári  Vízisport  Egyesület  Közgyűlése  az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú
jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek  működéséről  és  támogatásáról  szóló  2011.  évi
CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.), illetőleg a Polgári törvénykönyvről szóló 1959.
évi  IV.  törvény  (továbbiakban:  Ptk.)  61.–64-§-i  alapján  a  Mosonmagyaróvári  Vízisport
Egyesület  alapszabályát  az alábbiak szerint módosítja,  és egységes  szerkezetbe foglalja az
alábbiak szerint: 

1. §

(1) A  Mosonmagyaróvári  Vízisport  Egyesület  közhasznú  szervezetként  tevékenykedő
társadalmi szervezet, amely működését a Civil tv. rendelkezései alapján fejti ki.

(2) Az  Egyesület  közvetlen  politikai  tevékenységet  nem  folytat,  szervezete  pártoktól
független,  azoktól  támogatást  nem  fogad  el,  pártokat  a  maga  részéről  semmilyen
formában  nem  támogat,  részükre  anyagi  támogatást  nem  nyújt,  országgyűlési
képviselőjelöltet,  megyei,  fővárosi  önkormányzati  választáson  jelöltet  nem állít,  és
nem támogat.

(3) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez.
 
(4) Az  Egyesület,  mint  közhasznú  szervezet  működése  nyilvános,  szolgáltatásait  bárki

megkötés nélkül igénybe veheti.

(5)      Közhasznúságának fokozata: közhasznú szervezet.

2. §

(1) Az Egyesület neve: Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület

(2) Rövidített neve: Mosonmagyaróvári VSE

(3) A Sportegyesület székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Ostermayer Károly utca 42. 

(4) A Sportegyesület telephelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Strand utca 16. 

(5) A Sportegyesület működési területe: Mosonmagyaróvár

(6) A Sportegyesület színe: Sárga - Fekete

3. §

(1) Az Egyesület elfogadja, és működése során érvényesíti a Magyar Evezős Szövetség, a
Magyar Kajak Kenu Szövetség és a Magyar Sárkányhajó Szövetség országos szintű
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irányításával kapcsolatos alapvető szabályait, így különösen a versenyszabályzatot, a
minősítési  szabályzatot,  az  országos  bajnoki  rendszert  és  a  sportág  országos
versenynaptárát.

(2) Az  Egyesület  céljainak  megvalósítása,  feladatainak  megoldása  során  szorosan
együttműködik  a  működési  területén  –  Mosonmagyaróvár  Város  és  környéke  –
található  állami  és  önkormányzati  szervekkel,  társadalmi,  valamint  gazdálkodó
szervezetekkel, és a város nevelési oktatási intézményeivel. 

(2) Az egyesület  céljai  megvalósítása  érdekében közhasznú szolgáltatásait  nem csupán
tagjai részére nyújtja, hanem valamennyi természetes és jogi személy és más szervezet
részére is lehetővé teszi szolgáltatásainak igénybe vételét az alábbi módon:
- bárki részt vehet az egyesület rendezvényein,
- az egyesület  szolgáltatásait  az egyesület  tagságán kívül álló  személyek részére is

nyújtja,
     - az egyesület szolgáltatásairól programfüzetet készít és azt terjeszti az információs,

idegenforgalmi és egyéb irodákban.

II. Az Egyesület céljai és feladatai

4. §

Az Egyesület célja

(1) Az Egyesület célja 
o Képviseli  sportágainak  és  tagjainak  érdekeit,  részt  vesz  a  sport  szakmai
színvonalának  –  ezen  belül  az  evezős  sport  –  emelésében,  fejlesztésében,
közreműködik  minőségi  versenysportolók  kiválasztásában,  képzésében,
versenyeztetésében.  
o A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. 
o Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése.
o A Sportegyesülettel  kapcsolatban lévő oktatási,  nevelési  intézmények
tanulóinak részére a sportolási,  testedzési lehetőségek megteremtése,  a lakosság
szabadidősportjának segítése. 
o A versenysport utánpótlás bázisának szélesítése. 
o Diák sportversenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása. 

(2) Az Egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket fejti ki:
 egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs

tevékenység (1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről) 
 sport  -  a  munkaviszonyban  és  polgári  jogi  jogviszony  keretében  megbízás

alapján folytatott sporttevékenység kivételével – tevékenység. 

Az  Egyesület  a  fentiekben  meghatározott  közhasznú  tevékenységekhez  kapcsolódóan  az
alábbi közfeladatokat végzi el:
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Egészségmegőrzés,  betegségmegelőzés,  gyógyító-,  egészségügyi  rehabilitációs
tevékenységhez  kapcsolódó  közfeladatok az  egészségügyről  szóló  1997.  évi  CLIV.
törvény alábbi jogszabályhelyei szerint:

- lakossági csoportokat, közösségeket célzó tevékenység kifejtése az egészség védelme és
fejlesztése,  a  betegségek,  sérülések  és  rokkantság  megelőzése  érdekében  (35.  §  (1)
bekezdése,)

- az  egészség  tudományosan  megalapozott  természeti  és  társadalmi  környezeti  (a
továbbiakban együtt: környezeti)  feltételeinek, az egészség fejlesztésének, a betegségek
megelőzésének  hatékony,  hozzáférhető  és  megfelelő  bizonyítékokon  alapuló
módszereinek,  kialakítása,  működtetése  feltételeinek  meghatározása  (35.  §  (2)
bekezdésének a) pontja).

Sport  -  a  munkaviszonyban  és  polgári  jogi  jogviszony  keretében  megbízás  alapján
folytatott  sporttevékenység  kivételével  –  tevékenységhez  kapcsolódó  közfeladatok  a
sportról szóló 2004. évi I. törvény alábbi jogszabályhelyei szerint:

-  az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése (49.§ c
pont),

- részvétel a versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport,  a szabadidősport
és a fogyatékosok sportja, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott sportfeladatok
finanszírozásában (49.§ d pont),

- az  esélyegyenlőség  jegyében  a  gyermek-  és  ifjúsági  sportjának,  a  nők  és  a  családok
sportjának, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának
támogatása (49.§ e pont).

5. §

Az Egyesület feladatai

(1) Az Egyesület  nem zárja  ki,  hogy tagjain  kívül  más  is  részesülhessen a  közhasznú
szolgáltatásaiból.  

(2) Igény szerint rekreációs sporttevékenység szervezése.

(3) Fellép a sportmozgalomban ható káros jelenségek – elsősorban a meg nem engedett
teljesítményfokozó szerek, készítmények és módszerek alkalmazása ellen.

(4) Ellátja továbbá az Alapszabályban meghatározott egyéb feladatokat.

(5) Az egyesületi célok megvalósítása érdekében sportáganként szakosztályok létrehozása
és működtetése. A sportágak működései feltételeinek biztosítása. 

(6) Hazai  és  nemzetközi  sportesemények,  versenyek  megrendezése,  a  szövetségek,
valamint más sportegyesületek által megrendezett sporteseményeken, bajnokságokon
és versenyeken való részvétel. 

(7) A sportolók sportbeli képzése, korszerű felkészülésük biztosítása.
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(8) A működtetett sportágak utánpótlásának nevelése.

III. Az Egyesület tagsága

6. §

Az Egyesület tagjai

(1) Az  Egyesület  tagjai  a  tagokat  megillető  jogok  és  az  őket  terhelő  kötelezettségek
terjedelme alapján:
a.) rendes tag,
b.) pártoló tag,
c.) tiszteletbeli tag, 
d.) diák tag.  

(2) Az Egyesület tagja lehet közvetlenül minden olyan magánszemély,  aki a sportággal
kapcsolatban  sporttevékenységet  folytat  és  belépési  nyilatkozatában  az  Egyesület
alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését
vállalja. 

(2) Az Egyesület  pártoló tagja lehet  minden olyan jogi-  és magánszemély,  illetve  jogi
személyiség  nélküli  bármilyen  más  szervezet,  aki  a  Sportegyesület  célkitűzéseit
erkölcsileg és anyagilag támogatja.

(3) Az  Egyesület  tiszteletbeli  tagja  lehet  az  a  magánszemély,  aki  a  sport,  illetőleg  a
Sportegyesület  érdekében  végzett  kimagasló  tevékenységével  az  Egyesület
célkitűzéseit elsősorban erkölcsileg támogatja. 

(4) Az  Egyesület  diák  tagja  lehet  az  a  magánszemély,  aki  a  sportággal  kapcsolatban
sporttevékenységet  folytat  és  belépési  nyilatkozatában  az  Egyesület  alapszabályát
elfogadja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja. 

 
7. §

 
A tagsági viszony keletkezése és megszűnése

(1) Az Egyesületbe való belépés, illetőleg kilépés önkéntes.

(2) Az Egyesületi tagság felvétellel – a tiszteletbeli tagok esetén választással – keletkezik
és

a.) A tagok esetében:
- kilépéssel
- kizárással
- a tagdíjfizetés hat hónapi indokolatlan - az Elnökség eredménytelen felszólítása után
- elmaradása esetén törléssel,
- elhalálozással,

b.) A pártoló tagok esetében: 
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- kilépéssel,
- elhalálozással,
- törléssel,

c.) A tiszteletbeli tagok esetében:
- lemondással
- elhalálozással, illetőleg
- méltatlanná válás esetén a cím visszavonásával 

szűnik meg.

(3) A tagfelvételi kérelmet írásban kell az Elnökségnek bejelenteni.

(4) A  tagfelvétel  kérdésében  –  a  (5)  bekezdésben  foglaltak  kivételével  az  Egyesület
Elnöksége határoz. A felvételt megtagadó határozat ellen az Egyesület közgyűléséhez
lehet fellebbezni, amely a fellebbezést a következő közgyűlésen tárgyalni köteles.

(5) A tiszteletbeli tagok megválasztása az Egyesület közgyűlésének hatáskörébe tartozik,
az elnökség ajánlását követően. 

(6) Az  Egyesület  tagjairól,  pártoló  és  tiszteletbeli  tagjairól,  valamint  diák  tagjairól  az
Elnökség nyilvántartást vezet.

(7) Az Egyesület tagja a Közgyűlés által megállapított tagsági díjat fizet.

(8) Az Egyesületből való kilépést írásban kell közölni az Egyesület Elnökségével, mely
bejelentéssel a tagsági viszony a bejelentés időpontjától azonnali hatállyal megszűnik.

(9) Az  Egyesületből  való  kizárást  csak  fegyelmi  eljárás  után  kiszabott  jogerős
büntetésként lehet alkalmazni.

(10) Törléssel  szűnik  meg  a  tagság  a  tag  halála  (jogi  tag  jogutód nélküli  megszűnése)
esetén,  valamint  akkor, ha tag tagdíjfizetési  kötelezettségét 3 hónapot meghaladóan
elmulasztja  és  e  tagdíjfizetési  kötelezettségét  megfelelő  határidő  tűzésével  írásbeli
felszólítást követően sem teljesíti. A törlésről az Elnökség határozatot hoz. A törlési
határozat ellen, annak kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül a Közgyűléshez
lehet jogorvoslattal fordulni.

IV. A tagok jogai és kötelezettségei

8. §

A tagok jogai és kötelezettségei

(1) Az Egyesület rendes tagjainak jogai:
a.) részt vehet az Egyesület minden tevékenységében és rendezvényein
b.) szavazati joggal részt vehet a Közgyűlés határozatinak meghozatalában
c.) választhat és választható az Egyesület szerveibe
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d.) észrevételeket, javaslatokat, ajánlásokat tehet, véleményt nyilváníthat, illetve 
panasszal, felszólalással élhet az Egyesület, valamint szerveinek működésével 
kapcsolatban

e.) igénybe veheti az Egyesület által nyújtott kedvezményeket
f.) Az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát – a tudomásra 

jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja 
g.) igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait
h.) használhatja az Egyesület létesítményeit, sporteszközeit, igényelheti a 

sportegyesület szakembereinek segítségét. 

(2) Az Egyesület tagjainak kötelezettségei:
a.) az  Egyesület  Alapszabályzatának  és  szabályzatának,  valamint  az  Egyesület

szervei által hozott határozatok megtartása, illetőleg megtartásának biztosítása,
b.) az Egyesület által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése,
c.) a tagdíj megfizetése,
d.) az egyesület vagyonának megóvása. 

(3) A diák  tagok  jogai  és  kötelezettségei  megegyeznek  az  egyesület  rendes  tagjainak
jogaival és kötelezettségeivel. 

9. §

A pártoló tagok jogai és kötelezettségei

(1) Az Egyesület pártoló tagjainak jogai:
a.) magánszemély  személyesen,  jogi  személy  képviselője  útján  tanácskozási

joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésén, ott javaslatokat tehet az Egyesület
működésével kapcsolatban, 

b.) külön  megállapodás  alapján  használhatja  az  Egyesület  létesítményeit,
sportszereit  és  felszereléseit,  igényelheti  a  sportegyesület  szakembereinek
segítségét. 

(2) Az Egyesület pártoló tagjainak kötelezettségei:
a.) az  Egyesület  Alapszabályzatának  és  szabályzatának,  valamint  az  Egyesület

szervei által hozott határozatok megtartása, 
b.) az Egyesület által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése,
c.) a tagdíj megfizetése,
d.) az egyesület vagyonának megóvása. 

10.§

A tiszteletbeli tagok jogai és kötelezettségei

(1) A tiszteletbeli tag jogai:
a.) tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésein,
b.) javaslatokat  tehet,  véleményt  nyilváníthat  az  Egyesület,  valamint  szerveinek

működésével kapcsolatban, 
c.) részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben.

(2) A tiszteletbeli tagok kötelezettségei:
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a.) az  Egyesület  Alapszabályának,  egyéb  szabályainak,  valamint  az  Egyesület
határozatainak a megtartása,

b.) az Egyesület, illetve a sportágak népszerűsítése.
c.) az Egyesület célkitűzéseinek erkölcsi támogatása. 

V. Az Egyesület szervezete

11. §

Az Egyesület szervei:
a.) Az Egyesület közgyűlése
b.) Az Egyesület rendkívüli közgyűlése
c.) Az Egyesület Elnöksége
d.) Az Egyesület Elnöke
e.) Az Egyesület Bizottságai 
f.) A szakosztályok. 

VI. Az Egyesület közgyűlése

12. §

A Közgyűlés

(1) Az Egyesület legfelsőbb szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés.

(2) A  Közgyűlésre  a  tagokon  kívül  meg  kell  hívni  az  Elnökség  tagjait,  a  Felügyelő
Bizottság elnökét és tagjait, valamint a tiszteletbeli tagokat és a pártoló tagokat. 

(3) A Közgyűlésen az Elnökség meghívására további személyek is részt vehetnek döntési
jogkör nélkül.

(4) Minden rendes tag egy szavazattal rendelkezik.

(5) A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint fele jelen van.

(6)  Határozatképtelenség  esetére  az  azonos  napon  belül  későbbi  időpontra,  azonos
napirenddel összehívott újabb közgyűlés az eredeti napirend tekintetében a megjelent
tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

(7) A Közgyűlést az Elnök vezeti. Amennyiben az Elnök a Közgyűlésen nem jelenik meg,
vagy ilyen jellegű tevékenységében akadályozva van, vagy ezt a jogát nem kívánja
gyakorolni, úgy az Elnökség jelöli ki a Közgyűlést vezető elnököt.

(8) Abban az esetben, ha egyetlen elnökségi tag sincs jelen, akkor a szavazatra jogosultak
sorából kell levezető elnököt egyszerű többséggel megválasztani.

13. §
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A Közgyűlés összehívása

(1) Az  Egyesület  évente  legalább  egy  rendes  Közgyűlést  tart.  A  rendes  Közgyűlést
minden  évben  május  31.  napjáig  meghívó  küldésével  össze  kell  hívni,  melynek
helyéről,  időpontjáról,  tervezett  napirendi  pontjairól  a  Közgyűlést  megelőzőleg
legalább 1 (egy) hónappal tájékoztatni kell a tagokat.
Részükre  a  napirendi  pontokhoz  kapcsolódó  beszámolót,  előterjesztést,  valamint  a
javaslatokat  az  Elnökségnek  meg  kell  küldenie  írásban  a  Közgyűlés  időpontját
megelőző legalább 15 nappal. Továbbá a meghívónak tartalmaznia kell  a 12. § (6)
bekezdésben foglaltakat.

14. §

A Közgyűlés napirendje

(1) A Közgyűlés napirendjét az Elnökség állapítja meg és terjeszti a Közgyűlés elé. 

(2) Az évi rendes Közgyűlésnek az alábbi napirendi pontokat kötelezően tárgyalni kell: 
a.) az előző évi rendes Közgyűlése óta végzett tevékenységéről szóló beszámolót,
b.) a  Felügyelő  Bizottság  beszámolóját  az  előző évi  rendes  Közgyűléstől  eltelt

időszak gazdálkodásáról,
c.) az Egyesület tagjai által beterjesztett javaslatot.
d.) az egyesület tárgyévi éves pénzügyi tervét,
e.) az előző év pénzügyi tervének teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló 2000.

évi C. törvény rendelkezései szerint készített beszámolót

(3) A (2)  bekezdés  c.)  pontjában említett  javaslatot  abban az esetben lehet  napirendre
tűzni, ha azt a Közgyűlés időpontját megelőző legalább 15 nappal írásban benyújtották
az Elnökséghez.

(4) Új napirendi pontot a közgyűlés csak akkor tárgyalhat, ha az összes tag megjelent és
egyhangúlag hozzájárulnak az új napirendi pont tárgyalásához.

15. §

A Közgyűlés hatásköre

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a.) Az Alapszabály megállapítása és módosítása;
b.) A fegyelmi szabályzat megállapítása és módosítása;
c.) Az  Egyesület  éves  költségvetés  arányainak  megállapítása  és  az  évi  költségvetés

elfogadása;
d.) Az Elnökség beszámolójának elfogadása;
e.) Az Egyesület éves beszámolójának jóváhagyása;
f.) A közhasznúsági jelentés és az éves beszámoló elfogadása; közzététele

A beszámoló nyilvános, abba bárki betekinthet,  és abból saját költségére másolatot
kérhet.

g.) Az  Egyesület  más  egyesülettel  való  egyesülésének,  szétválásának,  valamint
feloszlásának kimondása;
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h.) Az Elnök, az elnökségi tagok, a Bizottságok elnökének és tagjainak megválasztása,
visszahívása;

i.) A tiszteletbeli tagok megválasztása;
j.) A tagfelvétel, a tagdíj mértéke, a tagdíjfizetési módja és ideje, az egyszeri belépési díj

összegének  megállapítása,  valamint  a  törlés  kérdésében  hozott  határozat  elleni
jogorvoslati kérelem elbírálása;

k.) Mindazok a kérdések, amelyeket az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe
utal, illetőleg amelyeket a Közgyűlés saját hatáskörébe von. 

16. §

A Közgyűlés határozat hozatala

(1) A Közgyűlés  a határozatait  nyílt  szavazással hozza.  A határozat érvényességéhez a
jelenlévő  szavazásra  jogosultak  több  mint  felének  (50%  +1)  elfogadó  szavazata
szükséges  (egyszerű  többség).  Szavazategyenlőség  esetén  ismételt  szavazást  kell
tartani.

(2) A 15.  §  a.),  c.),  d.)  és  f.)  pontja  esetében a  határozat  meghozatalához  a  jelenlévő
szavazásra  jogosultak  kétharmados  többségének  igenlő  szavazata  szükséges.
Ugyancsak  kétharmados  többség  szükséges  valamely  hatáskörnek  a  Közgyűlés
hatáskörébe vonásához.

(3) Titkos szavazással  kell  megválasztani  az Elnököt,  az Elnökség tagjait,  a Felügyelő
Bizottság elnökét és tagjait, valamint a Sportfegyelmi Bizottság elnökét és tagjait.

(4) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a
Közgyűlésen  elhangzott  lényeges  észrevételeket,  javaslatokat,  valamint  a  hozott
határozatokat. A jegyzőkönyvet a Közgyűlés levezető elnöke, a jegyzőkönyvvezető,
valamint a Közgyűlés elején megválasztott két hitelesítő tagja írja alá.

(5) Minden szavazati joggal rendelkező személy kérheti, hogy az általa elmondottak szó
szerint  kerüljenek  jegyzőkönyvbe.  Ez  esetben  a  felszólalás  írásos  szövegét  –
aláírásával ellátva – át kell adnia a levezető elnöknek.

(6) A Közgyűlés nyilvános. A nyilvánosságot külön jogszabály kizárhatja (titokvédelem,
személyiségi  jog).  A  Közgyűlés  nyilvánosságának  kizárására  bármelyik  tag  tehet
indítványt az Elnökséghez az ok megjelölésével a Közgyűlés időpontja előtt legalább 8
nappal.

17. §

A tisztségviselők megválasztása

(1) A Közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők:
a.) A Közgyűlés választja meg az Elnököt és az elnökségi tagokat.
b.) A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait.

(2) A Közgyűlés az Elnököt, az Elnökség tagjait, a Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait
5 éves időtartamra választja.
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(3) A  tisztségviselőket  megválasztó  Közgyűlés  előtt  legalább  30  (harminc)  nappal  az
Elnökség  jelölőbizottságot  hív  össze.  A  jelölőbizottságnak  az  (1)  bekezdésben
meghatározott  tisztségviselőkre  vonatkozó  javaslatát  a  bizottság  elnöke  terjeszti  a
Közgyűlés  elé.  Nem vehető  fel  olyan  személy  a  jelölőlistára,  aki  a  jelölését  nem
fogadta el. A Közgyűlésen is lehet jelöltet állítani.

(4) Megválasztottnak  az  a  tisztségviselő  tekinthető,  aki  a  szavazatok  többségét
megszerezte.  Amennyiben  a  megválasztottak  száma  kisebb  a  szükségesnél,  újabb
választási  fordulót  kell  tartani,  amelyben  a  legtöbb  szavazatot  kapott  személyek  a
szavazati aránytól függetlenül megválasztottnak tekintendők.

18. §

Az Egyesület vezető tisztségviselőinek összeférhetetlensége

(1) A Közgyűlés és az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki,
vagy akinek közeli  hozzátartozója (Magyar  Polgári  Törvénykönyv  685. § b) pont),
valamint élettársa a határozat alapján:
a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b.) bármilyen  más  előnyben  részesül,  illetőleg  a  megkötendő  jogügyletben

egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai
keretében  a  bárki  által  igénybe  vehető  nem pénzbeli  szolgáltatás,  illetve  az
Egyesület  tagjának –  tagsági  viszony alapján  – nyújtott,  az  Alapszabálynak
megfelelő cél szerinti juttatás.

(2) A vezető tisztségviselők összeférhetetlensége:
a./ a vezető tisztségviselők nem lehetnek egymás hozzátartozói,
b./ az egyesület elnöke nem lehet más hasonló célú egyesület elnöke,
c./ nem választható vezető tisztségviselővé, aki ellen büntetőeljárás van folyamatban,
vagy büntető bíróság ítéletének hatálya alatt áll,
d./ amennyiben már megválasztott vezető tisztségviselő ellen indul büntetőeljárás, a
tisztségviselő köteles arról az elnökséget tájékoztatni, és tisztségéből adódó jogait és
kötelezettségeit az eljárás lezárásáig nem folytathatja.

(3) A közhasznú szervezet  megszűnését  követő  három évig  nem lehet  más  közhasznú
szervezet  vezető  tisztségviselője  az  a  személy,  aki  korábban  olyan  közhasznú
szervezet  vezető  tisztségviselője  volt  -  annak  megszűnését  megelőző  két  évben
legalább  egy évig  -  amely  jogutód nélkül  szűnt  meg úgy,  hogy az állami  adó-  és
vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.

(4) 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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 (5) Az  Elnökségnek  nem  lehet  tagja,  aki  az  Egyesületnél  elnökségi  tag,  illetve
sportvállalkozásnál vezető tisztségviselő volt, annak megszűnését megelőző 3 évben,
feltéve, hogy a sportszervezetet felszámolták.

VII. Az Egyesület rendkívüli közgyűlése

19. §

(1) Az Egyesület Rendkívüli Közgyűlését össze kell hívni:
a.) ha az Elnökség eredetileg választott tagjainak száma csökken,
b.) ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma csökken,
c.) ha a Felügyelő Bizottság kezdeményezi,
d.) ha a tagok legalább 1/3-a az ok és cél megjelölésével azt kezdeményezi,
e.) ha a bíróság azt elrendeli.

(2) A  rendkívüli  közgyűlést  az  erre  okot  adó  körülmény  bekövetkezésétől,  illetve  az
Elnökséghez történt bejelentéstől számított egy hónapon belül össze kell hívni.

(3) A  rendkívüli  Közgyűlést  egyebekben  a  rendes  Közgyűlésre  vonatkozó  szabályok
szerint kell megtartani.

VIII. Az Egyesület Elnöksége

20. §

Az Elnökség hatásköre

(1) Az Egyesület tevékenységét a két közgyűlés között az Egyesület Elnöksége irányítja.
Az Elnökség az Egyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult
szerv,  kivéve  azokat  az  ügyeket,  amelyek  az  Alapszabály  szerint  a  Közgyűlés
kizárólagos  hatáskörébe  tartoznak,  vagy  amelyeket  a  Közgyűlés  saját  hatáskörébe
vont, vagy az Egyesület más szervének hatáskörébe utalt.

(2) Az Elnökség feladata és hatásköre:
a.) Összehívja az Egyesület Közgyűlését;
b.) Biztosítja az Egyesület törvényes és az Alapszabálynak megfelelő működését,

és felügyeli azt;
c.) Gondoskodik a  közgyűlési  határozatok végrehajtásáról,  és  a  végrehajtásukat

ellenőrzi;
d.) Szervezi a verseny- és szabadidősporttal kapcsolatban lévő szervezetekkel és

szövetséggel való együttműködést;
e.) Közreműködik a sportágat érintő diák-, szabadidő- és versenysport események

lebonyolításában, illetőleg szervez ilyeneket;
f.) Gyakorolja a munkáltatói jogkört,
g.) Megbízza az Egyesület ügyintézőjét (ügyvezetőjét);
h.) Elbírálja a tagfelvételi kérelmeket;
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i.) A szakosztályok létrehozása, megszüntetése, beszámoltatása;
j.) A közhasznúsági jelentés elkészítése;
k.) Gondoskodik a határozatok nyilvántartásáról;
l.) Dönt mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, vagy az Alapszabály,

illetőleg a Közgyűlés a hatáskörébe utal.

(3) Az Elnökség gazdálkodik az Egyesület vagyonával, dönt a költségvetési előirányzatok
évközi módosításáról, átcsoportosításáról.

(4) Az Elnökség hatáskörébe tartozik az Egyesület részére ingatlan vagyon megszerzése,
megterhelése,  elidegenítése,  hitelfelvétele,  jogról  való  lemondás,  gazdasági
vállalkozási tevékenység elhatározása, valamint minden olyan határozat meghozatala,
amelyek alapján az Egyesület számára jelentős vagyoni terhek, vagy kötelezettségek
keletkeznek.

21. §

A közhasznúsági jelentés

(1) Az  Elnökség  köteles  az  éves  beszámoló  elkészítésével  egyidejűleg  közhasznúsági
jelentést készíteni, azt letétbe tenni és közzétenni.

(2) A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
a.) a számviteli beszámolót,
b.) a költségvetési támogatás felosztását,
c.) a vagyon felhasználását,
d.) a cél szerinti juttatások kimutatását,
e.) a  központi  költségvetési  szervtől,  az  elkülönített  pénzalaptól,  a  helyi

Önkormányzattól,  a  települési  Önkormányzatok  társulatától,  és  mindezek
szerveitől kapott támogatás mértékét,

f.) az  Egyesületvezető  tisztségviselőinek  nyújtott  juttatások  értékét,  illetve
összegét.

(3) A közhasznúsági jelentés nyilvános, abba bárki betekinthet, és abból saját költségére
másolatot kérhet.

22. §

Az Elnökség tagjai

(1) Az Elnökség 5 tagú.

(2) Az Elnökség tagjai:
a.) az Elnök, valamint
b.) az elnökségi tagok.

(3) Az  elnökségnek  csak  olyan  személy  lehet  a  tagja,  aki  nincs  eltiltva  a  közügyek
gyakorlásától, figyelemmel az alapszabály 8.§. (1) c. pontjában foglaltakra. 

(4) A Elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:
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a.) Az Elnökségi  Üléseken és  az Elnökség határozatainak meghozatalában való
részvétel.

b.) Észrevételek, javaslatok tétele az Egyesület működésével kapcsolatban.
c.) Felvilágosítás  kérése  a  sportággal  összefüggő  kérdésekben  a  tisztségviselő

döntéseivel kapcsolatban.
d.) Javaslattétel a Rendkívüli Közgyűlés, az Elnökségi Ülés összehívására.
e.) Végrehajtja  a  Közgyűlés  határozatait  és  mindazokaz  a  döntéseket,  amelyek

nem tartoznak a Közgyűlés hatáskörébe.

(5) Az Elnökség tagjai tisztségükben újra választhatók.

(6) Az Elnökségi tagság megszűnik:
a.) a mandátum lejártával,
b.) elhalálozással,
c.) lemondással, 
d.) az Egyesületből való kizárással.

23. §

Az Elnökség működése

(1) Az  Elnökség  maga  állapítja  meg  munkatervét,  illetőleg  készíti  el  –  szervezeti  és
működési szabályzatában – ügyrendjét.

(2) Az Elnökség köteles gondoskodni:
a.) Olyan  nyilvántartás  vezetéséről,  amelyből  a  Közgyűlés,  illetve  az  Elnökség

döntéseinek  tartalma,  időpontja  és  hatálya,  a  döntést  támogatók,  illetve
ellenzők  számaránya  –  és  nyílt  szavazás  esetén  –  személye  megállapítható,
valamint kifüggeszti a székhelyen elhelyezett hirdetőtáblára.

b.) A Közgyűlés és az Elnökség döntéseit az érintettekkel írásban közli.
c.) Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintést

az Elnökség biztosítja azzal,  hogy az iratokba az Elnökség bármely tagjával
történt előzetes egyeztetés alapján bárki betekinthet.

d.) Az  Egyesület  működésnek  –  ideértve  a  b.)  pontban  foglalt  döntéseket  -,
szolgáltatási igénybevétele módjának és beszámolói közlése nyilvánosságát a
székhelyen történő kifüggesztés útján biztosítja.

(3) Az Elnökség az ügyrendben meghatározott időszakonként – éves ülésterv alapján –
legalább 3 havonként ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha az Elnökségi tagok
1/3-a az ok és cél megjelölésével ezt indítványozza.

(4) Az  ülés  helyéről,  időpontjáról  és  a  megtárgyalandó  kérdésekről  (napirendről  –  az
előterjesztés megküldésével) legalább egy héttel az ülés időpontját megelőzően írásban
értesíteni kell az Elnökség tagjait,  illetve a megbízottakat.  Sürgős esetben rövidebb
határidő is megadható.

(5) Az Elnökség ülése akkor határozatképes, ha azon az Elnökség tagjainak több mint 50
%-a jelen van. 
Határozatképtelenség  esetén  elhalasztott  Elnökségi  ülést  az  eredeti  tájékoztatóban
feltüntetett időpontban – akár ugyanarra a napra is – újra össze lehet hívni.
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(6) Abban az estben, ha két Közgyűlés közötti időben az Elnökség létszáma 3 (két) főre
csökken, Elnökségi tagok választás céljából Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni.

(7) Az Elnökség határozatait  nyílt  szavazással,  egyszerű szótöbbséggel hozza.  Bármely
Elnökségi tag indítványára az Elnökség határozatát titkos szavazással hozza meg.

(8) Az Elnökség ülései nyilvánosak, azokon az Elnökség tagjai, a meghívottak, és bárki
részt vehet. Az Elnökség ettől eltérően is intézkedhet, ha a személyiségi jogok vagy az
adatvédelem érdekében szükséges.

(9) Az  Elnökség  üléseiről  jegyzőkönyvet  kell  készíteni,  melynek  tartalmaznia  kell  a
napirendet,  a megjelentek  felsorolást,  az  ülésen elhangzott  lényeges  észrevételeket,
javaslatokat,  illetőleg  a  hozott  határozatokat.  A  jegyzőkönyvet  az  Elnök,  a
jegyzőkönyvvezető, valamint a két megválasztott hitelesítő írja alá.

Minden  elnökségi  tag  kérheti,  hogy  az  általa  elmondottak  szó  szerint  kerüljenek
jegyzőkönyvbe.

(10) Az Elnökség határozatairól az érintett szerveket és az Egyesület tagságát 15 (tizenöt)
napon belül köteles tájékoztatni.

IX. Az Egyesület Elnöke

24. §

Az Egyesület Elnöke

(1) Az  Egyesület  legfőbb  tisztségviselője  az  Elnök.  Az  Elnök  irányítja  és  vezeti  az
Egyesületet és az Elnökség tevékenységét.

(2) Az Elnök feladatai és hatáskörei:
a.) Az Elnökség üléseinek összehívása és vezetése.
b.) Az Egyesület képviselete.
c.) Az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a Közgyűlési és az Elnökségi

határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése.
d.) Kapcsolattartás más szervekkel.
e.) Aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása. 
f.) Döntési  jogkör  gyakorlása  mindazon  ügyekben,  amelyek  nem  tartoznak  a

Közgyűlés,  az Elnökség, illetőleg az Egyesület  egyéb szervének kizárólagos
hatáskörébe.

g.) Mindazon feladatoknak az ellátása,  amelyeket jogszabály és az Alapszabály,
illetőleg a Közgyűlés vagy az Elnökség a hatáskörébe utal.

(3) Az  Elnök  az  Egyesület  más  tisztségviselőit  is  meghatalmazhatja  meghatározott
ügyekben történő eljárásra.

(4) Az Elnököt az Elnökségi tagok segítik munkájában.
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(5) Az egyesület Elnökének képviseleti és aláírási joga önálló. képviseli. A bankszámla
felett az Elnök jogosult önállóan rendelkezni. 

X. A Bizottságok

25. §

(1) Az  Egyesület  egyes  szakfeladatainak  eredményesebb  magvalósítása  érdekében  az
elnökség  a  sportegyesület  tagjai  sorából  –  állandó  vagy  ideiglenes  bizottságokat
hozhat létre és működtethet. 

(2) A bizottságok elnökét és tagjait – 4 éves időtartamra – az elnökség választja. 

(3) A  bizottságok  és  az  elnökség  irányítása  és  felügyelete  mellett  az  Egyesület
munkaprogramjának egyeztetett munkaterv alapján, öntevékenyen működnek. 

(4) A bizottságok feladatait és hatáskörét a szervezeti és működési szabályzat határozza
meg. 

 (5) A bizottságok működését a bizottság elnöke irányítja.

(6) A  bizottságok  javaslattételi,  véleményezési,  illetve  szervezési  joggal  rendelkeznek
mindazokban az ügyekben, amelyre rendelték őket. 

(7) A bizottságok tevékenységükről az elnökségnek számolnak be. 

26. §

A Felügyelő Bizottság

(1) A  Közgyűlés  az  Egyesület  működésének,  gazdálkodásának  és  vagyonkezelésének
ellenőrzésére egy Elnökből és két tagból álló Felügyelő Bizottságot választ.

(2) A  Felügyelő  Bizottság  tevékenységét  a  Bizottság  Elnöke  irányítja.  A  Bizottság
feladatainak ellátása érdekében külső szakembert is igénybe vehet.

(3) A Felügyelő Bizottság éves ellenőrzési terv alapján végzi tevékenységét, amelyről a
Sportegyesület Elnökségét tájékoztatja.

(4) A Felügyelő Bizottság feladatai:
a.) Az Egyesület pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata.
b.) A társadalmi szervezetek és közhasznú szervezetek gazdálkodására vonatkozó

jogszabályok és kötelező előírások betartásának ellenőrzése.
c.) Az éves gazdálkodásról szóló Elnökségi beszámoló felülvizsgálata.
d.) A bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése.
e.) A tagdíjak befizetésének ellenőrzése.
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f.) A  gazdálkodás  célszerűségének  az  előirányzott  bevételek  és  kiadások
teljesítésének vizsgálata.

g.) Az Egyesület vagyonának érdekében szükséges intézkedések ellenőrzése.

(5) A  Felügyelő  Bizottság  Elnöke  a  Bizottság  tevékenységéről  köteles  az  Egyesület
Közgyűlésének beszámolni.

(6) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a)  a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem

értve az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b)  a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló

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

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés
nélkül  igénybe  vehető  nem  pénzbeli  szolgáltatásokat,  és  az  egyesület  által  tagjának  a
tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti
juttatást -, illetve

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

27. §

A Felügyelő Bizottság működése

(1) A  Felügyelő  Bizottság  működése  során  a  vezető  tisztségviselőktől  jelentést  az
Egyesület  tagjaitól  pedig  tájékoztatást  vagy  felvilágosítást  kérhet,  továbbá  az
Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

(2) Az ellenőrzés tapasztalatairól a Felügyelő Bizottság Elnöke a vizsgálat befejezésétől
tájékoztatja  az  Elnökséget,  ha  a  vizsgálat  szabálytalanságot  vagy  rendellenességet
állapít meg, ennek megszűntetésére is felhívja az Elnökséget.

(3) A Felügyelő Bizottság az Egyesület Közgyűlésén és az Elnökség Ülésén tanácskozási
joggal részt vehet.

(4) A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult Közgyűlést vagy Elnökséget
tájékoztatni, és annak összehívását kérni, ha arról szerez tudomást, hogy
a.) az  Egyesület  működése  során  olyan  jogszabálysértés  vagy  az  Egyesület

érdekeit egyébként súlyosan sértő cselekmény történt, amelynek megszűntetése
a Közgyűlés vagy az Elnökség döntését teszi szükségessé.

b.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

(5) Intézkedésre  jogosult  Közgyűlést  vagy  az  Elnökséget  a  Felügyelő  Bizottság
indítványára  –  annak  megtételétől  számított  30  napon  belül  –  össze  kell  hívni.  E
határidő  eredménytelen  eltelte  esetén  a  Közgyűlés  vagy  Elnökség  összehívására  a
Felügyelő Bizottság is jogosult.

(6) Amennyiben  az  arra  jogosult  szerv  a  törvényes  működés  helyreállítása  érdekében
szükséges intézkedést  nem teszi  meg,  a Felügyelő  Bizottság  köteles  haladéktalanul
értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
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(7) A Felügyelő Bizottság legalább 6 havonta ülésezik.

(8) A Felügyelő Bizottság határozatait nyílt szavazással hozza, két tag esetén egyhangú
szavazás, 3 tag esetén egyszerű szótöbbség szükséges. Bármely Felügyelő Bizottsági
tag  indítványára  a  Felügyelő  Bizottság  határozatát  titkos  szavazással  hozza  meg.
Egyebekben a Felügyelő Bizottság működésére az Elnökség működési szabályait kell
alkalmazni.

XI. Szakosztályok

28. §

(1) Az Egyesület szervezetében az alábbi szakosztályok működnek: 
a.) Evezős szakosztály, 
b.) Kajak - Kenu szakosztály, 
c.) Sárkányhajó szakosztály. 
d.) Velencei evezős szakosztály

(2) A szakosztályok munkáját az elnökség által megbízott szakosztály-vezetőség irányítja,
mely tevékenységéről köteles az elnöknek beszámolni. 

(3) Az elnökség más szakosztályt is létrehozhat. 

(4) A szakosztályok feladata: 
a.) A szakosztályokba  tartozó  sportolókkal  kapcsolatos  oktató  –  nevelő  munka

ellátása, 
a.) A  sportághoz  tartozó  tagok  foglalkoztatásának  megszervezése,  illetve  a

versenyeken  való  részvétel  megszervezése,  tevékenységük  fejlesztése,
versenyek és bajnokságok lebonyolítása, 

b.) Az  elnökség  megbízása  alapján  a  sportegyesület  képviselete  az  országos,
illetve területi és helyi sportági szakszövetségekben, ezekkel kapcsolattartás, 

c.) A sportág utánpótlás-nevelésének megszervezése, 

d.) A sportegyesületi célok megvalósításának elősegítése, 

e.) A szakosztály hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása. 

(5) A  szakosztályok  közreműködnek  az  ifjúság  és  a  lakosság  szabadidő-sportjával
összefüggő sportegyesületi feladatok meghatározásában és ellátásban. 

(6) A  szakosztályok  és  az  elnökség  által  meghatározott  keretek  között  gazdasági
feladatokat is ellátnak, illetve gazdálkodnak a rájuk bízott egyesületi vagyonnal. 
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XII. Az Egyesület gazdálkodása és vagyona

29. §

(1) Az  Egyesület  vállalkozási  tevékenységet  kizárólag  közhasznú  céljainak  elérése
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

(2) Az  Egyesület  a  gazdálkodása  során  elért  eredményt  nem  oszthatja  fel,  azt  az
Alapszabályban  meghatározott  tevékenységre  fordítja.  Az  egyesület  a  vezető
tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját
– a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő juttatások
kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

 
           Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat kiírása és

elbírálása  a  Közgyűlés  hatáskörébe  tartozik.  A pályázati  felhívás  nem tartalmazhat
olyan  feltételeket,  amelyekből   -  az  eset  összes  körülményeinek  mérlegelésével   -
megállapítható,  hogy  a  pályázatnak  előre  meghatározott  nyertese  van  (színlelt
pályázat).

           Színlelet pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.  

(3) Az Egyesület 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.

(4) Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

(5) Az Egyesület bevételeiből önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel.
A Sportegyesület tagjai az Egyesület tartozásáért – a befizetett tagdíjon túlmenően –
saját vagyonukkal nem felelnek.

(6) Az Egyesület csak kiegészítő tevékenység keretében szerezheti meg a sportlétesítmény
tulajdonjogát,  folytathat  sporttevékenységével  összefüggő  kereskedelmi
tevékenységet, vagy hasznosíthatja az ezzel kapcsolatos vagyoni értékű jogokat, illetve
végezhet sporttal össze nem függő tevékenységet.

30. §

(1) Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat
ki,  illetve  vállalkozásának  fejlesztéséhez  a  közhasznú  tevékenységet  veszélyeztető
mértékű  hitelt  nem  vehet  fel,  valamint  az  államháztartás  alrendszereitől  kapott
támogatás hitel fedezeteként, illetve hiteltörlesztésre nem használhatja fel.

          
31. §

(1) Az  Egyesület  cél  szerinti  tevékenységéből,  illetve  vállalkozási  tevékenységéből
származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
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(2) Az Egyesület bevételei:
a.) Az államháztartás  alrendszereitől  vagy más  adományozótól  közhasznú célra

vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás illetve adomány.
b.) A  közhasznú  tevékenység  folytatásából  származó,  ahhoz  közvetlenül

kapcsolódó bevétel.
c.) Tagdíj.
d.) Egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel.
e.) Vállalkozási tevékenységből származó bevétel.

(3) Az Egyesület költségei:
a.) A közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (kiadások,

ráfordítások).
b.) Az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek.

(4) Az  Egyesület  nyilvántartásaira  egyebekben  az  irányadó  könyvvezetési  szabályokat
kell betartani.

(5) Az egyesületi tagdíj mértékéről, annak esetleges differenciált megállapításáról évente
egy - legkésőbb minden év március 1. napjáig - alkalommal a közgyűlés határoz. 

(6) Az  Egyesület  tartozásaiért  saját  vagyonával  felel,  a  tagok  az  Egyesület
kötelezettségeiért nem felelnek, csak a tagdíj befizetésére kötelesek. 

32. §

Az Egyesület vagyona:
a.) Készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg)
b.) Készpénzre szóló követelés
c.) Értékpapír
d.) Ingatlan és ingó vagyon. 

XIII. Az Egyesület megszűnése

Az egyesület megszűnik, ha
- a közgyűlés a feloszlását kimondja,

         - más társadalmi szervezettel egyesül,
         - a bíróság megállapítja megszűnését,
         - tagjainak száma tartósan 10 fő alá csökkent,

-  a  bíróság feloszlatja,  mert  működése  jogszabályba  ütközik  vagy mások jogait  és
szabadságát sérti.

33. §

(1) Az Egyesület megszűnik:
a.) Feloszlásának a Közgyűlés általi kimondásával,
b.) Más egyesülettel vagy társadalmi szervezettel való egyesüléssel,
c.) Feloszlatással,
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d.) Megszűnésének megállapításával.

(2) Az  Egyesület  megszűnése  esetén  vagyonának  felhasználásáról  a  Sportegyesület
Közgyűlése rendelkezik. Ha az Egyesület feloszlatással szűnt meg, vagy megszűnését
megállapították  és  a  vagyon  hovafordításáról  nem  történt  rendelkezés,  vagyona  a
hitelezők  kielégítés  után  állami  tulajdonba  kerül,  és  közérdekű  sportcélra  kell
fordítani. A vagyon felhasználásnak módját nyilvánosságra kell hozni.

(3) Az  Egyesületre  –  a  végelszámolásra  vonatkozó  rendelkezések  kivételével  –  a
csődeljárásról,  a  felszámolási  eljárásról  és  a  végelszámolásról  szóló  1991.  évi  IL.
törvény szabályait kell alkalmazni.

IX. Záró rendelkezések

34. §

(1) Az Egyesület Alapszabályában, illetőleg egyéb szabályzataiban foglalt rendelkezések
hivatalos értelmezésére az Egyesület Elnöksége jogosult. Az Elnökség állásfoglalása
az Egyesület valamennyi tagjára, illetve szervére kötelező.

(2)  A  közhasznú  szervezet  működésével  kapcsolatosan  keletkezett  iratokba  bárki
betekinthet,  aki  azt  az  Elnökségtől  kéri.  A  kérelemtől  számított  5  napon  belül  a
Vezetőség lehetővé teszi az iratokba való betekintést.

Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az egyesület elnöke
részére  megküldeni.  Az  elnök  köteles  bármely  jogszabályban  felhatalmazott  szerv
vagy  személy  által  kért  iratbetekintést  haladéktalanul,  egyéb  esetekben  az
iratbetekintést  kérővel  történt  megállapodás  szerinti  határidőben,  illetve  jogszabály
vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.
 
Az iratbetekintés  helyét  az egyesület  elnöke jelöli  ki.  Az iratbetekintésről  az elnök
külön  nyilvántartást  vezet,  melyből  megállapítható  a  kérelmező  neve,  a  kért  irat
megnevezése, a kérelem és a teljesítés ideje.

(3) A  Közgyűlés,  illetve  az  Elnökség  döntéseiről  -  azok  meghozatalától  számított  15
napon belül - az érintetteket, illetve a tagokat írásban értesíti. Mindenki más számára
az egyesület döntéseit úgy hozza nyilvánosságra, hogy azokat az egyesület székhelyén
létesített faliújságon kifüggeszti. Az Elnökség az egyesület döntéseiről, az ülésekről
naprakész  nyilvántartást  vezet,  amelyet  a  Határozatok  Tárában  tart  nyilván.  A
nyilvántartásnak olyannak kell lennie,  amelyből a döntésre jogosult szerv döntésének
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha
lehetséges, személye) megállapítható.

(4) Az elnökség a közhasznúsági jelentést és gazdálkodásának legjellemzőbb adatait az
Egyesület  honlapján  közzéteszi.  Az  Egyesület  beszámolójába,  közhasznúsági
jelentésbe bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet.
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Záradék

Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt
szövege  megfelel  a  2013.  október  30-i  közgyűlésen  a  2013/10/30/3  számú  közgyűlési
határozattal elfogadott módosítások alapján hatályos tartalomnak.

Az egyesület  tagjai  meghatalmazzák Dr.  Nagy Sándor ügyvédet  /9200 Mosonmagyaróvár,
Lucsony  utca  12./,  hogy  a  Győri  Törvényszék  előtti  változásbejegyzési  eljárás  során  a
törvényben meghatározott jogkörrel képviselje, és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

Mosonmagyaróvár, 2013. október 30. 

----------------------------------------
Nagy Gábor

Elnök

Az alapszabályt készítettem és 
Mosonmagyaróváron 2013.10.30. napján 
ellenjegyzem:

dr. Nagy Sándor
 ügyvéd 


