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Általános rendelkezésekI. 
1.§. 

A Sportegyesület neve: (1) 

Északi Szánhúzó Kutyások SportKlubja 
Rövidített neve: (2) ÉSzKSK
A	Sportegyesület	székhelye:	2016.	Leányfalu,	Őz	u.5.	(magánlakás)(3) 
Működési	terület:	Magyarország(4) 
Alapítás éve: 1999. (5) 

Az egyesület célja és feladatai.II. 
A	sportegyesület	elsődleges	célja2.§. 

Az	egyesület	 főtevékenysége,	a	 sport,	amelyet	a	közhasznú	szervezetekről	 szóló	1997.	évi	CLVI.	(1) 
törvény 26. §.c) pontja 14.alpontja közhasznú tevékenységként határoz meg.
Az egyesület célja, és egyben közhasznú tevékenysége:(2) 
Az egyesület alapszabálya rendeltetés szerinti foglalkoztatásnak tekinti a hagyományos, a 64/1998.(3) 
(XII.31.) FVM rendelet 1. számú melléklete I. fejezetében foglaltak szerint regisztrált (törzskönyve-
zett) szánhúzó fajtájú kutyákkal való

kutyaszánhajtást,	a	pulkázást	és	a	síjőringezést,	valamint,	hómentes	időszakban,	a	kutyával	való	terep-a.) 
futást,	 terepkerékpározást,	és	a	kerekes	edzőkocsival	 történő	rendszeres	 felkészülést	és	versenyzést.	
(sport)
A pulkázás a kutyafogathajtó sport azon ága, mikor a versenyző derekához csatolt kötél segítségével csatlakozik (a) 
fogatához, melyet sílécen követ.

A síjőringezés a kutyafogathajtó sport azon ága, mikor a versenyző derekához csatolt kötél segítségével csatla-(b) 
kozik kutyája hámjához, melyet sílécen követ.

az	egészséges	életmódra	való	nevelést,	(egészségmegőrzés)b.) 
az ember, a kutya és a természet szoros kapcsolatának megteremtését. (természet és állatvédelem, isme-c.) 

retterjesztés)
Az	egyesület	céljai	között	szerepel	a	fent	említett	tevékenységek	népszerűsítése,	illetve	versenyek	(4) 
rendezése, valamint azon való részvétel.
Az egyesület csak olyan tevékenységet folytat, ami a kutya egészségét nem veszélyezteti, illetve azt (5) 
hátrányosan nem érinti.
Az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül bárki más is részesülhet. (6) 

A sportegyesület további céljai.3.§. 
Az egyesület további célja a hagyományos, a 2 §. (1) bekezdésben foglaltak szerint törzskönyvezett (1) 
szánhúzó fajtához tartozó (alaszkai malamut, grönlandi kutya, szamoyed, szibériai husky) kutyák 
tenyésztése,	 tenyésztésük	 ellenőrzése,	 eredeti	 genetikai	 állományuk	megőrzése,	 a	 fajta	 eredeti,	 a	
fajta standardjében rögzített tulajdonságok védelme, fejlesztése, az ezzel kapcsolatos kynológiai és 
nyilvántartási tevékenység. (törzskönyvezés, fajtavédelem)



Az egyesület csak olyan tevékenységet folytat, ami a kutya egészségét nem veszélyezteti, illetve azt (2) 
hátrányosan érinti, és minden szempontból megfelel a mindenkor érvényes állatvédelmi törvénynek, 
és egyéb, az állatok védelmére, és tenyésztésére vonatkozó jogszabálynak, és nemzetközi egyez-
ménynek. Kizár minden olyan tevékenységet, amely a kutya fajtájától idegen, nem az ember és 
kutya/kutyák	szoros	együttműködésén	alapuló	sportolási	módszert,	eszközzel,	vagy	eszköz	nélkül	
végzett	bántalmazást,	vagy	a	kutyák	egymással,	vagy	más	élőlénnyel	való	harcoltatás	részben	vagy	
egészében	történő	alkalmazását	feltételezi.

A sportegyesület feladatai 4.§. 
Szakosztályai	keretében	 sporttevékenységet	 (sporttolói,	 edzői,	 bírói	 tevékenység)	 folytató	 tag,	 to-(1) 
vábbiakban sportoló számára a sportszervezet köteles biztosítani a sportág jellege szerinti, továbbá a 
versenyszabályzatában meghatározott biztonságos sporttevékenység folytatásához szükséges felté-
teleket. Nem tartozik e feltételek közé a sportoló sportfelszerelése.
Érdekképviseleti	szervekkel	való	együttműködés.(2) 
Tagjai	és	pártoló	tagjai	részéről	elvárja	a	sportszerű,	az	ember	és	a	kutya	harmonikus	együttműködé-(3) 
sén	alapuló	versenyzés	érvényesítését,	az	egészséges	életmód	példaértékű	népszerűsítését,	az	ember	
és	a	kutya	etikus	kapcsolatának	megőrzését,	a	természet	óvását.
Tagjai kötelességévé teszi a szánhúzókutya fajták tenyésztése során a fajta értékeinek védelmét, a (4) 
fajtára	jellemző	tulajdonságok	átörökítés	útján	történő	megőrzését.
Ugyancsak elvárja minden tagjától az állatvédelemre és az állattenyésztésre vonatkozó jogi és etikai (5) 
előírások	szigorú	betartását	és	betartatását.	

A sportegyesület tagságaIII. 
5.§. 

A sportegyesületnek tagja lehet minden olyan magyar és nem magyar állampolgár, aki nincs eltiltva (1) 
hazánkban	a	közügyek	gyakorlásától	és	elfogadja	az	egyesület	célkitűzéseit,	és	az	alapszabály	betar-
tását	magára	nézve	kötelezőnek	tartja.
Tagként	kiskorú	személy	is	felvehető,	aki	a	14	§.	és	15.	§.	szerintiek	kivételével	képviselője	útján	(2) 
gyakorolhatja jogait, és teljesítheti kötelezettségeit.

A sportegyesület  tagjai lehetnek6.§. 
Rendes tagok lehetnek azok a természetes személyek, akik az egyesület alapszabályát maradéktala-(1) 
nul elfogadják, belépési szándékukat az egyesület Elnöksége felé írásban jelzik, és az Elnöksége a 
tagok sorába felveszi.
Pártoló tagok lehetnek azok a természetes és jogi személyek, valamint jogi személyességgel nem (2) 
rendelkező	szervezetek,	akik	az	Egyesületet	anyagilag	és	erkölcsileg	támogatják,	és	erről	az	Egyesü-
let	képviselőjével	írásbeli	megállapodást	kötnek.	Jogi	személy,	valamint	jogi	személyességgel	nem	
rendelkező	szervezetek	esetében	a	pártoló	tagsághoz	fűződő	jogokat	és	kötelezettségeket	a	szervezet	
bejegyzett	képviselője	útján	gyakorolja,	illetve	teljesíti.	
Tiszteletbeli tag lehet az a természetes személy, aki tevékenységével, hírnevével az egyesület erkölcsi (3) 
megbecsülésével, vagy annak jó hírét öregbíti,
Kiskorú személy csak „kiskorú rendes tagként” lehet az egyesület tagja.(4) 

A	tagsági	viszony	keletkezése	és	megszűnése7.§. 
A	sportegyesületbe	való	belépés,	illetőleg	kilépés	önkéntes.(1) 
A	sportegyesületi	tagság	felvétellel	keletkezik.	A	felvételi	kérelemről	az	Egyesület	Elnöksége	dönt.(2) 
A	tagsági	viszony	megszűnik(3) 



kilépéssel, ha a tag kilépési szándékát az Egyesület Elnökségéhez írásban bejelentia.) 
törléssel,b.) 

természetes személy tag halála esetén,−	

jogi	személy	tag	jogutód	nélküli	megszűnése	esetén,	valamint−	

ha	a	tag	tagdíjfizetési	kötelezettségének	az	esedékességtől	számított	6	(hat)	hónapon	belül	felszólítás	−	
ellenére nem tesz eleget.

kizárással, ha a tag magatartásával, vagy tevékenységével az Egyesület céljainak megvalósulását veszé-c.) 
lyezteti.

A kizárás illetve törlés kérdésben az egyesület elnöksége dönt.(4) 
Tiszteletbeli tagok esetében az elnökséghez benyújtott lemondással, kizárással, elhalálozás esetén (5) 
törléssel	szűnik	meg.	A	lemondás	elfogadása,	és	a	kizárás	illetve	törlés	kérdésében	az	egyesület	el-
nöksége dönt.
Tiszteletbeli	tagságot	a	közgyűlés	szavazhatja	meg	és	vonhatja	vissza,	illetve	arról	a	megválasztott,	(6) 
önszándékilag lemondhat.
A	sportegyesület	tagjai	a	közgyűlés	által	megállapított	tagdíjat	fizetnek.(7) 
A	pártoló	tagok	a	közgyűlés	által	megállapított	hozzájárulást	fizetnek	az	egyesület	javára.(8) 
Kizárt	tagok	illetőleg	a	belépni	szándékozó	személyt,	(felvételének	megtagadása	esetén)	az	egyesület	(9) 
közgyűléséhez	intézett	fellebbezési	jog	illeti	meg.
A sportegyesület tagjairól és tiszteletbeli tagjairól, nyilvántartást vezet.(10) 

Az egyesület tagjainak jogai és kötelezettségeiIV. 
A rendes tag jogai 8.§. 

A	sportegyesületi	 tag	 részt	vehet	 a	 sportegyesület	közgyűlésén,	 részt	vehet	 az	 elnökség	 tagjainak	(1) 
és	tisztségviselőinek,	valamint	a	számvizsgáló	bizottság	elnökének	és	tagjainak	megválasztásában,	
továbbá határozatok meghozatalában.
Tisztségre választató.(2) 
Véleményt	nyilváníthat,	és	javaslatot	tehet	a	sportegyesületet	érintő	bármely	kérdésben,	indítványoz-(3) 
hatja	a	jogi	és	alapszabályba	ütköző	határozatok	megsemmisítését.
A sportegyesület elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehet a bizottságok, szakosz-(4) 
tályok munkájában, edzéseken, versenyeken, rendezvényeken. Használhatja az egyesület létesítmé-
nyeit, igényelheti a sportszakember segítségét.
A	sportegyesület	valamely	törvénysértő	határozatát	a	tudomására	jutástól	számított	30	napon	belül,	a	(5) 
Fővárosi	Bíróság	előtt	megtámadhatja.

A rendes tag kötelezettségei9.§. 
Az	alapszabály	betartása,	sportegyesületi	vezető	szervek	határozatainak	végrehajtására.(1) 
A	tagdíj	befizetése	(2) 
A	sportvezetők	és	versenyszerű	sportolók	esetében	a	hazai	és	nemzetközi	versenyekre	való	lelkiisme-(3) 
retes felkészülés és legjobb tudás szerinti szereplés.
Az	egyesület	és	a	szülőföld	méltó	képviselete.(4) 
Sportszerű	magatartás,	a	kutyákkal	való	etikus	bánásmód.(5) 
Tenyésztési	tevékenysége	során	a	fajta	jellegzetességének	megőrzése,	a	genetikai	állomány	védel-(6) 
me.

A pártoló tagok jogai 10.§. 
	Javaslatokat	és	észrevételeket	tehet	a	sportegyesület	működésével	kapcsolatban.(1) 
Részesülhet a sportegyesület által nyújtott kedvezményekben.(2) 



A pártoló tagok kötelezettségei11.§. 
Az alapszabály betartása(1) 
A	sportegyesület	célkitűzéseinek	erkölcsi	támogatása	és	a	felajánlott	pártoló	tagsági	díj	befizetése.(2) 
Sportszerű	magatartás,	a	kutyákkal	való	etikus	bánásmód.(3) 

A tiszteletbeli tag jogai12.§. 
Részt	vehet	a	sportegyesület	közgyűlésén(1) 
Véleményt	nyilváníthat,	javaslatot	tehet	a	sportegyesületet	érintő	kérdésekben.(2) 
Részesülhet a sportegyesület által nyújtott kedvezményekben.(3) 

A tiszteletbeli tag kötelességei13.§. 
A sportegyesület céljaival való egyetértés, és erkölcsi támogatás.(1) 
A	sportszerű	magatartás,	a	kutyákkal	való	etikus	bánásmód.(2) 

A kiskorú rendes tag jogai 14.§. 
A	sportegyesület	kiskorú	rendes	tagja	tanácskozási	joggal	részt	vehet	a	sportegyesület	közgyűlésén,	(1) 
részt	vehet	az	elnökség	tagjainak	és	tisztségviselőinek,	valamint	a	számvizsgáló	bizottság	elnökének	
és	tagjainak	megválasztásában,	továbbá	határozatok	meghozatalában,	az	őt,	vagy	a	kiskorúak	ver-
senyzését	érintő	kérdésekben	betöltött	6	(hat)	éves	kortól	szavazhat.
Korának	megfelelő	tisztségre	választató.(2) 
Véleményt	nyilváníthat,	és	javaslatot	tehet	a	sportegyesületet	érintő	bármely	kérdésben,	személye-(3) 
sen,	vagy	képviselője	útján	indítványozhatja	a	jogi	és	alapszabályba	ütköző	határozatok	megsemmi-
sítését.
A sportegyesület elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehet a bizottságok, szakosz-(4) 
tályok munkájában, edzéseken, versenyeken, rendezvényeken. Használhatja az egyesület létesítmé-
nyeit, igényelheti a szakember segítségét.
A	sportegyesület	valamely	törvénysértő	határozatát	a	tudomására	jutástól	számított	30	napon	belül	(5) 
képviselője	útján	a	Fővárosi	Bíróság	előtt	megtámadhatja.
A kiskorú rendes tag az elnökség, vagy a tag ellentétes intézkedése hiányában 18. életévének betöl-(6) 
tése napján a sportegyesület rendes tagjává válik.

A kiskorú rendes tag kötelezettségei15.§. 
Kötelessége	az	alapszabály	betartása,	sportegyesületi	vezető	szervek	határozatainak	végrehajtására.(1) 
A	sportvezetők	és	versenyszerű	sportolók	esetében	a	hazai	és	nemzetközi	versenyekre	való	lelkiisme-(2) 
retes felkészülés és legjobb tudás szerinti szereplés.
Az	egyesület	és	a	szülőföld	méltó	képviselete.(3) 
Sportszerű	magatartás,	a	kutyákkal	való	etikus	bánásmód.(4) 
Tenyésztési	tevékenysége	során	a	fajta	jellegzetességének	megőrzése,	a	genetikai	állomány	védel-(5) 
me.

A sportoló jogai és kötelességeiV. 
16.§. 

Az egyesület sportolóit a tagsági viszonyból származó jogokon és kötelezettségeken kívül az alábbi-(1) 
akban meghatározott többletjogok illetik meg, és többletkötelezettségek terhelik.
A	sportoló	az	egyesület	és	a	saját	adottságaihoz	igazodó	mértékben	igényelheti	az	egyesülettől	az	(2) 
eredményes	 sporttevékenységéhez	 szükséges	 felkészülési,	 illetve	 versenyzési	 lehetőség	biztosítá-
sát.



A	sportoló	II.	4.§	(1)	bekezdésben,	valamint	az	előző	bekezdésben	foglalt	feltételek	és	lehetőségek	(3) 
biztosítása esetén a sportszervezet által meghatározottak szerint pénzeszközökkel is hozzájárulhat 
sporttevékenysége gyakorlásához.

Az egyesület szervezeteVI. 
17.§. 

A sportegyesület jogi személy (1) 
A sportegyesület szervei:       (2) 

	Közgyűlésa.) 
	Elnökség	(3	fő)b.) 
Számvizsgáló	bizottság	(3	fő)c.) 

A választások rendje18.§. 
A	 sportegyesület	 Elnökségét	 és	 a	 Számvizsgáló	 bizottságot	 a	 közgyűlés	 szavazással	 választhatja	(1) 
meg.
Tisztségviselő	lehet	a	sportegyesület	rendes	tagja,	és	kiskorú	rendes	tagja,	akit	a	közgyűlés	résztvevői	(2) 
többséggel megszavaznak. 
A	szavazás	módja	nyílt,	szavazólistára	kerülés	után	egyszerű	szótöbbséggel.(3) 
A	választás	 rendes	 tag	esetében	négy	évi	 időtartamra,	kiskorú	 rendes	 tag	esetében	18.	életévének	(4) 
betöltéséig,	de	legfeljebb	négy	évi	időtartamra	szól.

A	közgyűlés19.§. 
A	sportegyesület	legfőbb	szerve	a	közgyűlés.	A	közgyűlés	a	tagok	összessége.	A	közgyűlést	szükség	(1) 
szerint, de egyévente legalább egyszer össze kell hívni.
A	közgyűlést	az	elnök	hívja	össze	a	napirend	közlésével.	A	közgyűlés	ülései	nyilvánosak.(2) 
A	közgyűlés	hatáskörébe	tartozik:	(3) 

az alapszabály megállapítása és módosítása.a.) 
a	tisztségviselők	választása,	visszahívása,	illetve	lemondásuk	elfogadása.b.) 
az évi költségvetés meghatározása.c.) 
az	ügyintéző	szerv	évi	beszámolójának	elfogadása.d.) 
a szervezet más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása.e.) 
az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadásaf.) 
döntés mindazon ügyekben, amelyeket az alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal.g.) 

Rendkívüli	közgyűlést	kell	összehívni,	ha	azt	a	bíróság	elrendeli,	illetőleg	a	tagok	egyharmadának	(4) 
kezdeményezésére az elnökséghez benyújtott indítvány alapján, a benyújtás napjától számított 30 
napon belül.
A	közgyűlés	akkor	határozatképes,	ha	a	szavazásra	jogosult	tagok	50	%-a	+	1	fő	jelen	van.	Határozat-(5) 
képtelenség	esetén	15-30	napon	belül	meg	kell	ismételni	a	közgyűlést,	amely	akkor	már	a	megjelent	
tagok számától függetlenül, az eredeti napirendben határozatképes, amennyiben ezt a meghívóban 
is rögzítették.
A	közgyűlés	a	határozatait	nyílt	szavazással,	többségi	igen	szavazattal	hozza.(6) 
Kétharmados szótöbbség szükséges alakulásnál, egyesülésnél, feloszlás kimondásánál, az alapsza-(7) 
bály elfogadásánál és módosításánál.
Az	egyesület	ingó	és	ingatlan	vagyonáról	a	közgyűlés	dönt.(8) 
A	közgyűlés	határozatában	nem	vehet	részt	az	a	személy,	aki,	vagy	akinek	közeli	hozzátartozója	(Ptk.	(9) 
685.§ b.) pont), élettársa a határozat alapján



kötelezettség,	vagy	felelősség	alól	mentesül,a.) 
bármilyen	más	előnyben	részesül,b.) 

kivéve, ha az egyesülettől, annak cél szerinti juttatása keretében- a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető- (a) 
nem pénzbeli szolgáltatásban részesül,

kivéve továbbá, az egyesület tagjának, a tagsági viszony alapján nyújtott alapszabálynak megfelelő cél szerinti (b) 
juttatást

közvetlenül,	vagy	közvetten	haszonélvezője	a	döntésnek,	vagy	a	megkötendő	 jogügyletben	egyébként	c.) 
érdekelt.

A	tisztségviselők	választása	során	különös	 tekintettel	kell	 lenni	a	közhasznú	szervezetekről	szóló	(10) 
1997.	évi	CLVI.	törvény	előírásaira,	különösen	a	8.§.	(2)	bekezdésben,	valamint	a	9.§.-ban	foglal-
takra.

Az elnökségVII. 
Az elnökség20.§. 

Az	elnökség	tagjai	(3	fő)(1) 
- elnök  (a) 

- elnökségi tagok (2 fő)(b) 

Az	elnökség	tagjait	a	közgyűlés	választja	meg.	A	tisztségviselők	számát	és	feladatait,	valamint	hatás-(2) 
körét	a	közgyűlés	határozza	meg.	
A	közgyűlés	amennyiben	ezt	indokoltnak	tartja,	az	elnökség	tagjai	közül	alelnököt	és/vagy	ügyvezető	(3) 
elnököt választhat.
Az elnökségnek nem lehet tagja, aki sportegyesületnél elnökségi tag, illetve sportvállalkozásnál ve-(4) 
zető	tisztségviselő	volt	az	annak	megszűnését	megelőző	három	évben,	feltéve,	hogy	a	sportszerve-
zetet felszámolták.
A	 tisztségviselők	választása	 során	különös	 tekintettel	 kell	 lenni	 a	közhasznú	 szervezetekről	 szóló	(5) 
1997.	évi	CLVI.	törvény	előírásaira,	különösen	a	8.§.	(2)	bekezdésben,	valamint	a	9.§.-ban	foglal-
takra.
Az elnökségi ülést az elnök hívja össze, legalább negyedévenként. Az elnökség ülései nyilvánosak.(6) 
Az elnökség üléseire szóló meghívónak az elnökségi ülés tervezett napirendjét is tartalmazni kell.(7) 
Az	elnökség	határozatait	nyílt	szavazással,	egyszerű	szótöbbséggel	hozza.(8) 
Szavazategyenlőség		esetén	a	levezető	elnök	szavazata	dönt.(9) 
Az elnökség akkor határozatképes, ha az elnökség nagyobb hányada, jelen van.(10) 
A társaság egyharmadának indítványára nyolc napon belül rendkívüli elnökségi ülést kell összehív-(11) 
ni.
Az	elnökség	bizottságokat	hozhat	létre	és	működtethet.(12) 
Az	elnökségi	ülésekről,	annak	határozatairól	jegyzőkönyvet	kell	készíteni,	és	biztosítani	kell,	hogy	(13) 
annak tartalmát a tagság megismerhesse.
Az	elnökségi	ülések	közötti	 időszakban,	az	egyesület	ügyeit,	az	elnökség	és	a	 tagság	nevében	az	(14) 
elnök, vagy az általa az elnökség egyhangú jóváhagyásával meghatalmazott elnökségi tag intézi, az 
elnökség által jóváhagyott munkamegosztás szerint. Az elnök tartós távollétében az elnök jogkörét 
a	fentiek	szerinti	meghatalmazott,	ügyvezető	elnök,	illetve	elnökségi	tag	(ebben	a	sorrendben)	gya-
korolja.
Az elnökség határozatában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (15) 
(Ptk. 685.§ b.) pont), élettársa a határozat alapján



kötelezettség,	vagy	felelősség	alól	mentesül,a.) 
bármilyen	más	előnyben	részesül,b.) 

kivéve, ha az egyesülettől, annak cél szerinti juttatása keretében- a bárki által megkötés nélkül igénybe (a) 
vehető- nem pénzbeli szolgáltatásban részesül,

kivéve továbbá, az egyesület tagjának, a tagsági viszony alapján nyújtott alapszabálynak megfelelő (b) 
cél szerinti juttatást

közvetlenül,	vagy	közvetten	haszonélvezője	a	döntésnek,	vagy	a	megkötendő	 jogügyletben	egyébként	c.) 
érdekelt.

Számvizsgáló	Bizottság21.§. 
A sportegyesület pénzügyi és gazdasági tevékenységének vizsgálata(1) 
A	pénzügyi	és	gazdasági	rendelkezések	betartásának	ellenőrzése.(2) 
A	tagsági	díj	fizetésének	ellenőrzése.(3) 
A	számvizsgáló	Bizottság	hatáskörére	vonatkozóan	a	közhasznú	szervezetekről	szóló	1997.	évi	CLVI.	(4) 
11. §-ban foglaltak az irányadóak..
A	számvizsgáló	Bizottság	tevékenységéről	a	közgyűlésnek	kell	beszámolni.(5) 
A	Számvizsgáló	Bizottságnak	nem	lehet	tagja,	az	aki(6) 

a sportegyesület elnökségének tagja,a.) 
az egyesülettel munkaviszonyban áll,b.) 
az egyesületben gazdasági feladatokat lát el.c.) 
tagságát	kizárja	a	közhasznú	szervezetekről	szóló	1997.	évi	CLVI.	törvény	előírásai,	különösen	a	8.§.	(2)	d.) 

bekezdésében, valamint a 9.§.-ban foglaltakra.
Észrevételeiről	és	javaslatairól	tájékoztathatja	az	elnökséget,	szükség	esetén	a	felügyelő	szervezet.(7) 
A	Számvizsgáló	Bizottság	működésére	az	elnökség	működésének	szabályait	kell	alkalmazni.	(8) 

A sportegyesület jogképessége és gazdálkodásaVIII. 
A sportegyesület jogképessége 22.§. 

A	sportegyesület	jogi	személy,	amelyet	a	sportegyesület	elnöke,	vagy	ügyvezető	elnöke,	mint	képvi-(1) 
selő	képvisel.	
A	sportegyesület	elnöke,	ügyvezető	elnöke	a	képviseleti	jogot	külön	(2) − külön, önállóan gyakorolja.
A	képviseleti	 jogkört	 a	 sportegyesület	 elnöke,	 vagy	 ügyvezető	 elnöke	 esetenként,	 vagy	 az	 ügyek	(3) 
meghatározott csoportjára nézve, az alelnök személyére is ruházhatja.  
A sportegyesület a nyilvántartásba vétellel jön létre.(4) 
Az	egyesület	másodlagos	tevékenységként,	működési	célja	sikeresebb	megvalósítása	érdekében	ala-(5) 
pítványokat hozhat létre, valamint gazdasági vállalkozási tevékenységet is folytathat.
Az egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdek-(6) 
ében, azokat nem veszélyeztetve.
Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi (7) 
támogatást nem nyújt.

A sportegyesület anyagi forrása és gazdálkodása23.§. 
Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.(1) 
A	működéshez	szükséges	bevételek	az	alábbiakból	tevődnek	össze:(2) 



tagsági díja.) 
jogi és pártoló tagok anyagi támogatása b.) 
a közhasznú célok megvalósításának érdekében folytatott vállalkozási tevékenység bevételei.c.) 
alapítványok bevételid.) 
rendezvények bevételeie.) 
reklámtevékenységből	származó	bevételekf.) 
kötvények és egyéb papírok hozamaig.) 
állami támogatásokh.) 
pályázati bevételeki.) 

Az	egyesület	befektetési	tevékenységét	a	Közgyűlés	által	elfogadott	befektetési	szabályzat	alapján	(3) 
folytathat.
Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen okiratban meghatáro-(4) 
zott közhasznú tevékenységére fordíthatja.
A sportegyesület tartozásáért, vagyonával felel. A tagok csak a tagdíjat kötelesek az egyesületnek (5) 
kifizetni,	az	egyesület	tartozásaiért,	saját	vagyonukkal	nem	felelnek.
az	egyesület	csak	kiegészítő	tevékenység	keretében	szerezheti	meg	sportlétesítmény	tulajdon	jogát,	(6) 
használhat,	 illetve	működtethet	 sportlétesítményt,	 folytathat	 sporttevékenységével	összefüggő	ke-
reskedelmi	tevékenységet	vagy	hasznosíthatja	az	ezzel	kapcsolatos	vagyoni	értékű	jogokat,	illetve	
végezhet	sporttal	össze	nem	függő	tevékenységet.
Az	egyesület	a	Ptk.-nak	az	alkalmazott	által	okozott	kárért	való	felelősségi	szabályai	szerint	 felel	(7) 
minden	kárért,	amelyet	a	vele	szerződéses	viszonyban	álló	sportolói,	illetve	sportszakemberei	szer-
ződésben	foglalt	tevékenységükkel	kapcsolatban	harmadik	személynek	okozhat.

A sportegyesület megszűnéseIX. 
24.§. 

A	sportegyesület	megszűnése	esetén	a	1989.	évi	II.	törvény	(8)	fejezete,	20-21.	§.	az	irányadóak.(1) 
A	sportegyesületre-	végelszámolásra	vonatkozó	rendelkezések	kivételével-	a	csődeljárásról,	s	felszá-(2) 
molási	eljárásról	és	a	végelszámolásról	szóló	1991.	évi	IL.	törvény	(	a	továbbiakban:	Cstv.)	szabá-
lyait kell alkalmazni.
Az	egyesület	bármely	okból	 történő	megszűnése	esetén	köteles	az	adózás	rendjéről	szóló	 törvény	(3) 
alapján	fennálló	esedékes	köztartozásokat	a	megszűnéskor	rendezni.

Határozatok és nyilvánosságX. 
25.§. 

A	 testületi	 szervek	 döntéseit	 az	 Egyesület	 ügyintéző	 szerve	 nyilvántartja	 a	Határozatok	Tárában.	(1) 
Ebben	fel	kell	tüntetni	a	döntések	tartalmát,	időpontját,	hatályát	a	támogatók		és	ellenkezők	száma-
rányát, és nyílt szavazás esetén személyét is.
Az	elnök	gondoskodik	a	szervezet	döntéseinek	érintettekkel	való	közléséről	írásban,	igazolható	mó-(2) 
don.
A	testületi	szervek	döntéseit	az	Egyesület	székhelyén	elhelyezett	hirdető	táblán	hozza	nyilvánosság-(3) 
ra.
Az	egyesület	működésével	kapcsolatban	keletkezett	iratokba	az	Egyesület	székhelyén-	előre	egyez-(4) 
tetett	időpontban-	az	ok	és	cél	megjelölésével	bárki	betekinthet.
Az	Egyesület	működésének,	szolgáltatási	igénybevételének	módjáról,	valamint	beszámolói	közlése-(5) 
iről	időszaki	kiadványban	és	az	Egyesület	székhelyén	elhelyezett	hirdetőtáblán	tájékoztatja	a	nyil-
vánosságot.



   Összeférhetetlenségi szabályokXI. 
26.§. 

Az	 Egyesület	 tisztségviselőinek	 kijelölésénél	 figyelembe	 veszi	 a	 közhasznú	 szervezetekről	 szóló	(1) 
1997.	évi	CLVI.	törvény	8.	§.-ban	és	9.	§-ban,	valamint	a	sportról	szóló	2000.	évi	CXLV.	törvényben	
írott összeférhetetlenségi szabályokat.                                                                

Záró rendelkezésekXII. 
27.§. 

A	sportegyesület	működésére	és	a	 jelen	alapszabályba	nem	részletezett	kérdésekre,	a	Polgári	Tör-(1) 
vénykönyv,	valamint	az	egyesülési	 jogról	szóló	1989.	évi	II.	 törvény,	a	közhasznú	szervezetekről	
szóló	1997.	évi	CLVI.	törvény,	a	sportról	szóló	2000.	évi	CXLV.	törvény	rendelkezései	az	irányadó-
ak.
Jelen	alapszabályzatot	az	1999.	május	16.–án	megtartott	közgyűlés	elfogadta,	a	Fővárosi	Bíróság	a	(2) 
8564. szám alatt bejegyezte. 
Jelen	módosított	alapszabályzatot	az	2009.	szeptember	25-én	megtartott	közgyűlés	elfogadta.(3) 


