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 ALAPSZABÁLYA 

 

 

 

I. Általános rendelkezések 

 

1. A Sportegyesület neve: ÚJPESTI KULTÚRA Sportegyesület 

2. Rövidített neve: ÚJPESTI KULTÚRA SE. 

3. A Sportegyesület székhelye: 1043 Budapest, Tanoda tér 1. 

4. A Sportegyesület működési területe: Budapest 

 

 

1. Az Újpesti Kultúra Sportegyesület olyan társadalmi szervezet, amely működését a 

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

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény (Ectv.), valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Stv.) 

alapján fejti ki. 
2. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési és önkormányzati 

választásokon képviselőjelöltet nem állít. 

3. Az egyesület befektetési tevékenységet nem végez. 

 

 

II. Az egyesület céljai és feladatai 
 

1. Az egyesület célja, hogy tagjai, valamint más személyek részére megteremtse a 

rendszeres és igényes találkozás és a sportolás gyakorlásának kereteit: 

- rendszeres sportolási lehetőség biztosítása 

- az egyesület tagjai számára versenyzési lehetőség biztosítása, sporttevékenység 

végzése 

- megteremti mindazokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik az élsportot 

abbahagyók, illetve a sportot nem élsportszerűen űzők sportolását, 

- a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése 

- a fiatalok megismertetése a sportolás, versenyzés örömével, annak hasznos voltával 

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészséges életmódra nevelés, rekreáció 

- versenyeket, elméleti képzési programokat szervez, illetve szerveztet, 

- tanfolyamok keretében sportprogramokat szervez, vezet, 

- a különböző sportágakat minden területen népszerűsíti 

 

2. A sportegyesület a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Stv.) 49. § c) pontja szerinti 

közfeladatot lát el azzal, hogy szervezett keretek között megteremti a sakkozás, 

kerékpározás, természetjárás, az egészséges életmód és a szabadidő gyakorlása feltételeit. 

A sportegyesület fővárosi és kerületi szintű sport és szabadidősport egyesület.  

 

Munkaviszony és megbízási szerződés alapján folytatott sporttevékenység kivételével a 

fenti közhasznú tevékenységek körében nyújtott szolgáltatásokat az egyesület tagságán 

kívül bármely harmadik személy is igénybe veheti.

 



 

  

 

 

III. Az egyesület tagsága 

 

Az Egyesület tagjai 
 

Az Egyesület tagja lehet minden olyan természetes személy, aki egyetért az 

Egyesület célkitűzéseivel, elfogadja az Alapszabályt, belépési kérelmét az 

Egyesület Elnöksége határozatával jóváhagyta. 

 

 

Az egyesületbe való belépés, illetőleg kilépés önkéntes. 

 

A tagsági viszony keletkezése és megszűnése 
 

A tagfelvételi kérelmet írásban kell az Elnökségnek bejelenteni. A tagfelvétel 

kérdésében az egyesület Elnöksége határoz. A felvételt megtagadó határozat ellen 

az Egyesület Közgyűléséhez lehet fellebbezni, amely a fellebbezést a következő 

közgyűlésen tárgyalni köteles. 

 

A tagsági viszony megszűnése: 

- kilépéssel 

- törléssel 

- kizárással 

- elhalálozással 

 

A tag az Egyesületből az Elnökséghez intézett írásbeli bejelentéssel bármikor 

kiléphet. 

 

Az Elnökség határozattal kizárhatja a tagok sorából azt a tagot, aki az Egyesület 

céljainak, feladatainak megvalósítását súlyosan sérti vagy veszélyezteti, vagy az 

Alapszabállyal ellentétes magatartást, tevékenységet tanúsít. A kizárást tárgyaló 

elnökségi ülésre a kizárni kívánt tagot írásban meg kell idézni, ahol előadhatja 

védekezését. 

 

Az Elnökség határozattal törölheti a tagok sorából azt a tagot, aki a tagsági díjjal a 

jogkövetkezményekre való felszólítás ellenére három hónapnál régebben 

hátralékban van. A jogkövetkezményekre való felszólításnak tartalmaznia kell azt, 

hogy amennyiben a tag tagdíjhátralékát a felszólítás kézhezvételtől számított 15 

napon belül nem rendezi, az Elnökség törölheti a tagot a tagok sorából. 

A törlést, illetve kizárást kimondó határozat ellen 15 napon belül az Egyesület 

Közgyűléséhez lehet fellebbezni. A fellebbezésnek halasztó hatálya van. 

 

 

IV.    A tagok jogai és kötelezettségei 
 

Tagok jogai 
 

Részt vehet az Egyesület minden tevékenységében és rendezvényein 

 

- szavazati joggal részt vehet a Közgyűlés határozatainak meghozatalában 



 

  

- választhat és az Egyesület bármely tisztségére megválasztható 

- javaslatokat, indítványokat tehet, intézkedéseket kezdeményezhet 

- igénybe veheti az Egyesület által nyújtott kedvezményeket, szolgáltatásokat. 

 

A tagok kötelezettségei 
 

- aktívan működjön közre az Egyesület céljainak megvalósításában 

- tartsa be az Egyesület Alapszabályát, illetve szabályzatainak rendelkezéseit 

- rendszeresen fizesse meg a tagdíjat 

 

 

 

Az Egyesület szervezete, tisztségviselői, a képviselet 

 

 

V.    Az Egyesület szervezete 

 

Az Egyesület szervei: 

 

Az Egyesület közgyűlése 

Az Egyesület rendkívüli közgyűlése 

Az Egyesület Elnöksége 

Az Egyesület Elnöke 

Az Egyesület Felügyelő Bizottsága 

 

VI.   Az Egyesület közgyűlése 

 

A Sportegyesület legfelsőbb szerve a Tagok összességéből álló Közgyűlés 

A Közgyűlésre a tagokon kívül meg kell hívni az Elnökség tagjait, a Felügyelő Bizottság 

elnökét és tagjait. 

A Közgyűlésen az Elnökség meghívására további személyek is részt vehetnek döntési 

jogkör nélkül 

Minden tag egy szavazattal rendelkezik 

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

Határozatképtelenség esetén annak megállapítását követő 30 (harminc) perc elteltével, 

azonos napirenddel összehívott újabb közgyűlés, az eredeti napirend tekintetében, a 

megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. E rendelkezést az eredeti 

közgyűlési meghívónak kell tartalmaznia.  

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. 

Abban az esetben, ha egyetlen elnökségi tag sincs jelen, akkor a szavazatra jogosultak 

sorából kell levezető elnököt egyszerű többséggel megválasztani. 

 

A Közgyűlés összehívása 
 

Az Egyesület rendes Közgyűlését minden évben 1 (egy) alkalommal kell megtartani, 

melynek helyéről, időpontjáról, tervezett napirendi pontjáról a Közgyűlést legalább 15 

(tizenöt) nappal, a tagnyilvántartásban szereplő e-mail címen vagy tartózkodási 

helyen(levélben) kell tájékoztatni. Részükre a napirendi pontokhoz kapcsolódó 



 

  

beszámolót, előterjesztést, valamint javaslatokat az Elnökségnek meg kell küldeni. A 

közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell, hogy  

 

Határozatképtelenség esetén annak megállapítását követő 30 (harminc) perc elteltével, 

azonos napirenddel összehívott újabb közgyűlés, az eredeti napirend tekintetében, a 

megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.  
 

A Sportegyesület rendkívüli közgyűlését össze kell hívni: 

- ha az Elnökség eredetileg választott tagjainak száma csökken, 

- ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma csökken 

- ha a Felügyelő Bizottság kezdeményezi 

- ha a Tagok legalább 1/3-a az ok és cél megjelölésével azt kezdeményezi 

- ha a bíróság azt elrendeli 

A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől, illetve az Elnökséghez 

történt bejelentéstől számított egy hónapon belül össze kell hívni. 

A rendkívüli Közgyűlést egyebekben a rendes Közgyűlésre vonatkozó szabályok szerint kell 

megtartani. 

 

A Közgyűlés napirendje 
 

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

 

Az évi rendes Közgyűlésnek az alábbi napirendi pontokat kötelezően tartalmaznia kell: 

 

- előző évi rendes Közgyűlés óta végzett tevékenységről szóló beszámoló, 

- a Felügyelő Bizottság beszámolóját az előző évi rendes Közgyűléstől eltelt időszak 

gazdálkodásáról, 

- a Sportegyesület tagjai által beterjesztett javaslatot (abban az esetben lehet napirendre 

tűzni, ha azt a Közgyűlés időpontját megelőző legalább 3 (három) nappal írásban 

benyújtották az Elnökséghez. 

- Az ezt követően, vagy a Közgyűlésen beterjesztett javaslat abban az esetben tárgyalható 

napirendi pontként, ha azt a jelenlévő szavazásra jogosultak többsége elfogadja. 

 

A Közgyűlés hatásköre 
 

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 

- az Alapszabály módosítása 

- az Egyesület éves költségvetés arányainak megállapítása és az évi költségvetés 

elfogadása, 

- az Elnökség beszámolójának elfogadása 

- az Egyesület éves beszámolójának jóváhagyása 

- az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének, szétválásának, valamint 

feloszlásának kimondása 

- az Elnök, Elnökségi tagok, Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása, 

visszahívása, 

- tagdíj mértékének megállapítása 

- mindazok a kérdések, amelyek az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe 

utal, illetőleg, amelyeket a Közgyűlés saját hatáskörébe von, 

- a tagsági jogviszony törlés kérdésében hozott határozat elleni jogorvoslati kérelem 

elbírálása 



 

  

- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, 

vezetős tisztségviselőjével, felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt 

- a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági 

tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való 

döntés 

- a sportegyesület végelszámolójának kijelölése 

 

A Közgyűlés határozat hozatala 
 

A közgyűlés 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. 

 

Határozat meghozatalához a jelenlevő szavazásra jogosultak kétharmados többségének igenlő 

szavazata szükséges: 

- Alapszabály megállapítása, módosítása, 

- Egyesület éves költségvetés arányainak megállapítása és az évi költségvetés elfogadása, 

- Valamely hatáskörnek a Közgyűlés hatáskörébe vonásához 

 

Titkos szavazással, kell megválasztani az Elnököt, az Elnökség tagjait, a Felügyelő 

Bizottság elnökét és tagjait. 

A Közgyűlés nyilvános. A nyilvánosságot külön jogszabály kizárhatja (titokvédelem, 

személyiségi jog) 

A Közgyűlés érvényesen megszavazott határozatait az Elnök mondja ki. 

 

A tisztségviselők megválasztása 
 

A Közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők: 

 

A Közgyűlés választja meg az Elnököt és további négy elnökségi tagot. 

A Felügyelő Bizottság elnökét és további két tagját 

A Közgyűlés az Elnököt, az Elnökség tagjait, a Felügyelő Bizottság elnökét és további két 

tagját 4 éves időtartamra választja. 

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. 

 

A Sportegyesület vezető tisztségviselőink összeférhetetlensége 
 

A Közgyűlés és az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy 

akinek közeli hozzátartozója, (a Ptk-ről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 § (1) bekezdésének 

1. pontja), valamint élettársa a határozat alapján: 

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül 

- bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. Nem minősül előnynek az Sportegyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki 

által igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Sportegyesület tagjának- tagsági 

viszonya alapján-nyújtott az Alapszabálynak megfelelő célszerinti juttatás. 

 

Nem lehet a Sportegyesület felügyelőbizottságának elnöke, vagy tagja, illetve 

Sportegyesület könyvvizsgálója az a személy, aki: 



 

  

a.) A Sportegyesület Elnöke, vagy elnökségének tagja 

b.) Aki a Sportegyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály 

másképp nem rendelkezik 

c.) A Sportegyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a Sportegyesület tagjának a tagsági 

viszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást – illetve az a.)-

c.) meghatározott személy hozzátartozója. 

- Az Elnökségnek nem lehet tagja, aki Sportegyesületnél elnökségi tag, illetve 

sportvállalkozásnál vezető tisztségviselő volt, annak megszűnését megelőző 3 (három) 

évben, feltéve, hogy a sportszervezetet felszámolták. 

 

 

VII.   A Sportegyesület Elnöksége 

 

Az Elnökség hatásköre 
 

Az Egyesületet két közgyűlés között az Egyesület Elnöksége irányítja. Az Elnökség az 

Egyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat 

az ügyleteket, amelyek az Alapszabály szerint a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe 

tartoznak, vagy amelyeket a Közgyűlés saját hatáskörébe vont, vagy az Egyesület más 

szervének hatáskörébe utal. 

Az Elnökség feladata és hatásköre: 

 

- Összehívja az Egyesület Közgyűlését, 

- Biztosítja az Egyesület törvényes és az Alapszabálynak megfelelő működését, és 

felügyeli azt, 

- Gondoskodik a közgyűlési határozatok közzétételéről, végrehajtásáról, és a 

végrehajtásukat ellenőrzi 

- Szervezi a sakk, kerékpáros, természetráró és szabadidősporttal kapcsolatban lévő 

szervezetekkel és szövetségekkel való együttműködést 

- Közreműködik a sportágat érintő diák-,szabadidő- és versenysport események 

lebonyolításában, illetőleg szervez ilyeneket 

- Gyakorolja a munkáltatói jogkört 

- Elbírálja a tagfelvételi kérelmeket, megállapítja a tag kilépését és elbírálja a törlési 

kérelmeket 

- Gyakorolja a hatáskörébe utalt sportfegyelmi jogkört, 

- Dönt mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, vagy az Alapszabály, illetőleg 

Közgyűlés a hatáskörébe utal 

- Az Elnökség gazdálkodik az Egyesület vagyonával, dönt a költségvetési előirányzatok 

évközi módosításáról, átcsoportosításáról 

 

 

Az Elnökség tagjai 
 

Az Elnökség öttagú: 

- az Elnök, valamint négy tag. 

 

Az Egyesület elnöke nem lehet az Egyesülettel munkaviszonyban álló személy. 

 

 



 

  

Az Elnökségi tagok jogai és kötelezettségei: 
 

- Az Elnökségi Üléseken és az Elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel 

- Észrevételek, javaslatok tétele az Egyesület működésével kapcsolatban 

- Végrehajtja a Közgyűlés határozatait és mindazokat a döntéseket, amelyek nem 

tartoznak a Közgyűlés hatáskörébe 

- Végzi a működéssel kapcsolatos minden adminisztrációs, gazdálkodási és operatív 

feladatot belső munkamegosztás alapján 

- Gondoskodik az éves költségvetés lehetőség szerinti végrehajtásáról 

 

Az Elnökség tagjai tisztségükben újra választhatók. 

Az Elnökségi tagság megszűnik: 

- a mandátum lejártával, 

- visszahívással, 

- elhalálozással, 

- az Egyesületből való kizárással 

- az Egyesületből való kilépéssel 

 

Az Elnökség működése 
 

Az Elnökség maga állapítja meg munkatervét, illetőleg készíti el – szervezeti és működési 

szabályzatában – ügyrendjét 

 

Az Elnökség köteles gondoskodni: 

- Olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a Közgyűlés, illetve az Elnökség döntéseinek 

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

megállapítható. Az Elnökség saját határozatait az egyesületben szokásos módon teszi 

közzé. 

- A Közgyűlés és az Elnökség döntéseit az érintettekkel írásban közli. 

- 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. 

- Az Egyesület működésének, szolgáltatásai igénybevételének módjáról és 

beszámolóinak nyilvánosságát a www.uksesakk.uw.hu honlapon biztosítja. 

- Az Elnökség az ügyrendben meghatározott időszakonként – éves ülésterv alapján – 

legalább 3 (három) havonként ülésezik. 
Az Elnökség ülését az Elnök hívja össze az ülést megelőző egy héttel korábban a meghívó 

tagnyilvántartásban szereplő e-mail címre történő továbbításával. Elnökségi ülést összeg 

kell hívni, ha egy elnökségi tag ezt indítványozza. 

- Az Elnökségi Ülésre szóló meghívónak tartalmaznia kell: ülés helyét, időpontját és a 

megtárgyalandó kérdéseket (napirendről – előterjesztés megküldésével.) 

- Az Elnökség a tagok 2/3-a jelenléte esetén határozatképes. Határozatképtelenség esetén 

az elhalasztott elnökségi ülést a meghívóban szereplő napra újra össze lehet hívni. 

- Az Elnökség határozatait nyílt szavazással hozza, 2 (kettő) tag esetén egyhangú 

szavazás, 3 (három) vagy több tag esetén egyszerű szótöbbség szükséges. Bármely 

Elnökségi tag indítványára az Elnökség határozatát titkos szavazással hozza meg. 

- 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. 

 

 

http://www.uksesakk.uw.hu/


 

  

VIII.    Az Egyesület Elnöke 

 

- Az egyesület legfőbb tisztségviselője az Elnök. Az Elnök irányítja és vezeti az 

Egyesület és az Elnökség tevékenységét. 

 

Az Elnök feladata és hatásköre: 
 

- Az Elnökség üléseinek összehívása és vezetése 

- Az Egyesület képviselete 

- Az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a Közgyűlési és az Elnökségi 

határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése 

- Kapcsolattartás más Egyesületekkel és szervekkel 

- Aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása (a banki jog egyszemélyes, ezen banki 

jogot az Elnök vagy az általa meghatalmazott személy gyakorolja) 

- Döntési jogkör gyakorlása mindazon ügyekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés, 

az Elnökség, illetőleg az Egyesület egyéb szervének kizárólagos hatáskörébe, 

- Mindazon feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály és az Alapszabály, illetőleg a 

Közgyűlés vagy az Elnökség a hatáskörébe utal, 

- Ha az Elnökség egyes feladatok ellátására vállalkozói szerződéssel, munkaszerződéssel 

vagy megbízási szerződéssel bárkit foglalkoztatni  javasol szerződéskötési-munkáltatói 

jogokat az Elnök gyakorolja. 

- Megállapíthatja az Elnökségi tagok tiszteletdíját 

- Az Elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az Elnökségi tagok helyettesítik. 

 

IX.   Felügyelő Bizottság 

 

- A Közgyűlés az Egyesület működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének 

ellenőrzésére egy Elnökből és két tagból álló Felügyelő Bizottságot választ. 

- A Felügyelő Bizottság Elnöke és tagjai az Egyesületben más tisztséget nem 

viselhetnek, illetve nem lehetnek egymásnak, valamint az Egyesület bármely 

tisztségviselőjének és alkalmazottjának hozzátartozói, 

- A Felügyelő Bizottság tevékenységét az Elnök irányítja. A Bizottság feladatainak 

ellátása érdekében külső szakembert is igénybe vehet  
- A Felügyelő Bizottság éves ellenőrzési terv alapján végzi tevékenységét, amelyről az 

Egyesület Elnökségét tájékoztatja. 

 

A Felügyelő Bizottság feladatai: 
- Az Egyesület pénz-és vagyonkezelésének vizsgálata, 

- A Társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és kötelező 

előírások betartásának ellenőrzése 

- Az éves gazdálkodásról szóló Elnökségi beszámoló felülvizsgálata, 

- A bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése 

- A tagdíjak befizetésének ellenőrzése 

- A gazdálkodás célszerűségének az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének 

vizsgálata 

- Az Egyesület vagyonának érdekében szükséges intézkedések ellenőrzése 

- A Felügyelő Bizottság Elnöke a Bizottság tevékenységéről köteles az Egyesület 

Közgyűlésének beszámolni. 

 

A Felügyelő Bizottság működése: 
- A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 



 

  

- 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. 

- Az ellenőrzés tapasztalatairól a Felügyelő Bizottság Elnöke a vizsgálat befejezéséről 

tájékoztatja az Elnökséget, ha a vizsgálata szabálytalanságot vagy rendellenességet 

állapít meg, ennek megszűntetésére felszólítja az Elnökséget. 

- A Felügyelő Bizottság az Egyesület Közgyűlésén és az Elnökség Ülésén tanácskozási 

joggal részt vehet. 

A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult Közgyűlést vagy Elnökséget 

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

- 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. 

- A vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel 

- Intézkedésre jogosult Közgyűlést vagy az Elnökséget a Felügyelő  Bizottság  

indítványára  - annak megtételétől számított 30 (harminc) napon belül – össze kell 

hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Közgyűlés vagy Elnökség 

összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.  

Amennyiben az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében 

szükséges intézkedést nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul 

értesíteni törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

 

- A Felügyelő Bizottság legalább évente 1 (egy) alakalommal ülésezik. 

- A Felügyelő Bizottság határozatait nyílt szavazással hozza, két tag esetén egyhangú 

szavazás, 3 tag esetén egyszerű szótöbbség szükséges. Bármelyik Felügyelő Bizottsági 

tag indítványára a Felügyelő Bizottság határozatát titkos szavazással hozza meg.  

 

Egyebekben a Felügyelő Bizottság működésére az Elnökség működési szabályait kell 

alkalmazni. 

 

X.   Az Egyesület gazdálkodása és vagyona 

 

- Az egyesület vállalkozási tevékenységet kizárólag céljainak elérése érdekében, azokat 

nem veszélyeztetve végez. 

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

Alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja. 

- Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. 

- Az Egyesület bevételeiből önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. 

- Az Egyesület csak kiegészítő tevékenység keretében szerezheti meg a sportlétesítmény 

tulajdonjogát, használhat, illetve működtethet sportlétesítményt, folytathat 

sporttevékenységgel összefüggő kereskedelmi tevékenységet, vagy hasznosíthatja az 

ezzel kapcsolatos vagyoni értékű jogokat, illetve végezhet spottal össze nem függő 

tevékenységet. 

- Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat 

ki, illetve vállalkozásának fejlesztéséhez tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt 

nem vehet fel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel 

fedezeteként, illetve hiteltörlesztésre nem használhatja fel. 

- Az Egyesület cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből 

származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 

 

 



 

  

Az Egyesület bevételei: 
 

- Az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól működési költségei 

fedezésére kapott támogatás illetve adomány. 

- A tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel. 

- Tagdíjak 

- Egyéb, más jogszabályban meghatározott bevétel. 

- Vállalkozási tevékenységből származó bevétel 

 

Az Egyesület költségei: 
 

- A tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (kiadások, ráfordítások) 

- Az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek. 

 

 

Az Egyesület nyilvántartásaira egyebekben az irányadó könyvvezetési szabályokat kell 

betartani. 

 

Az Egyesület vagyona: 
 

- készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg) 

- Készpénzre szóló követelés 

- Értékpapír 

- Ingatlan és ingó vagyon 

 

XI.   Az Egyesület megszűnése 

 

- Feloszlatással  

- Más sportegyesülettel való egyesüléssel 

- Megszűnésének megállapításával 

- Ha tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a 10 főt 

 

Az Egyesület megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról a Közgyűlés rendelkezik. a 

hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után, a fennmaradó vagyont az Alapszabályban 

meghatározott, a Sportegyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására 

létrejött szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott 

szervezetnek juttatja a vagyont, ha az Alapszabályban megjelölt szervezet a vagyont nem 

fogadja el, vagy azt nem szerezheti meg. 

 

 

XII.    Záró rendelkezések 

 

Az Egyesület Alapszabályában, illetőleg egyéb szabályzataiban foglalt rendelkezések 

hivatalos értelmezésére az Egyesület Elnöksége jogosult. Az Elnökség állásfoglalása az 

Egyesület valamennyi tagjára, illetve szervére kötelező. 

 

Záradék 
 

Jelen módosított Alapszabályt  az Újpesti Kultúra Sportegyesület Közgyűlése 2015. május 

15. napján fogadta el, és az ezen időponttól lépett hatályba.  


