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A HAJDÚ RENDÉSZETI SPORTEGYESÜLET 

ALAPSZABÁLYA 

 

    a módosításokkal egységes szerkezetben 

 

A Debreceni Törvényszék előtt 09-02-0004082 nyilvántartási szám alatt és 0900/Pk.60135/2011. ügyszám 

alatt került nyilvántartásba vételre a Hajdú Rendészeti Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület vagy 

Sportegyesület).  

 

Az Egyesület 2020. augusztus hó 12. napján megtartott közgyűlése az 1/2020. (08.12.) Kgy. számú határoza-

taival az alapszabályt megváltoztatta, amely módosításokkal az alapszabályt egységes szerkezetbe fog-

lalja az alábbiak szerint. 

 

 

1. 

Az Egyesület adatai, jogállása, célja, cél szerinti tevékenységei  

 

1.1. Az Egyesület adatai 

 

Neve: Hajdú Rendészeti Sportegyesület 

Rövidített neve: HRSE 

Székhelye: 4024 Debrecen, Mikes Kelemen utca 4. szám 

 

1.2.  Az Egyesület jogállása 

 

Az Egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:1. §-a 

szerinti jogi személy, a Ptk. 3:63. §-a szerinti egyesület, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a to-

vábbiakban: Ectv.) 2. § 6. pont b) alpontja szerinti civil szervezet, az Ectv. 32. §-a szerinti közhasznú 

szervezet, továbbá a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény) 16. § (1) be-

kezdése szerinti sportegyesület. 

 

1.3. Az Egyesület tartós célja 

 

A Sportegyesület célja elsősorban a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság és rendészeti társ-

szerveinek dolgozói, családtagjai és nyugdíjasai számára rendszeres sportolási, testedzési lehető-

ség biztosítása, ezen igények felkeltése, sportrendezvények, versenyek szervezése, és a nevezett 

célok megvalósításához szükséges sport-, és egyéb létesítmények üzemeltetése, rekreációs prog-

ramok szervezése. Kapcsolatok kialakítása és fenntartása más hazai és külföldi sportegyesületek-

kel, együttműködés az önkormányzatokkal, különböző civil szervezetekkel. 

 

Célja továbbá a tagok sportérdekeinek képviselete, a szabadidő egészséges eltöltésének népsze-

rűsítése, a társadalmi együttélés és a különböző sportágak szabályainak tiszteletben tartására való 

nevelés. A tagok egészségeséletmódra nevelése. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 

esélyegyenlőségének elősegítése. A rendészeti pályára történő felkészítéssel, a sportra és az 

egészséges életmódra neveléssel összefüggő nevelési, oktatási és képzési, valamint ismeretterjesz-

tési feladatok megvalósítása. A rendészeti szervek közötti sportbaráti kapcsolatok építés és ápolá-

sa, a rendészeti pályára készülő ifjúság rendészeti jellegű felkészítése és nevelése sporttevékenysé-

gek által. A rendészeti pálya népszerűsítése a rendészeti jellegű sport és szabadidős tevékenysé-

gek szervezésével. A Sportegyesület tagjainak, illetve a gyermekek és az ifjúság védelme, érdek-

képviselete. Utánpótlás nevelése, versenyeztetése és az ország egész területén. A rendszeres spor-

tolás és testedzés, felüdülés biztosítása és ilyen igényel felkeltése az ifjúságban. 

 

A Sportegyesület a fenti célkitűzések érdekében: 
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 biztosítja tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, a sportolással, testedzés-

sel kapcsolatos szakismeretek gyarapítását; 

 a Sportegyesület működése nyilvános, a Sportegyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más sze-

mélyek is részesülhessenek a Sportegyesület által nyújtott szolgáltatásokból. 

 

1.4.  Az Egyesület tevékenységei 

 

1.4.1. Alaptevékenység: 

 

A Sportegyesület alaptevékenysége a Sporttörvény 16. § (1) bekezdése értelmében sporttevé-

kenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. A Sportegyesület a 

magyar sport hagyományos szervezeti alapegysége, a versenysport, a tehetséggondozás, az 

utánpótlás-nevelés és a szabadidősport műhelye. 

 

1.4.2. Közhasznú tevékenységek: 

 

 Az Egyesület közhasznú tevékenysége minden olyan tevékenység, amely az alapszabályban meg-

jelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és 

az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, így különösen: 

 

 Az Egyesület közhasznú tevékenységei – az Ectv. 34. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

tartalommal és bontásban – a következők szerint, akként kerülnek megállapításra, hogy az Egyesü-

let 

 milyen közhasznú tevékenységeket folytat [A), B), C), D)], 

 e közhasznú tevékenységeket milyen egyéb tevékenységekkel [aa), ba), ca), da)],  

 mely közfeladathoz kapcsolódóan végzi és e közfeladat teljesítését mely jogszabályhelyek írják 

elő, [ab), bb), cb), db], továbbá 

 e közhasznú tevékenység miként szolgálja a közfeladat teljesítését [ac), bc), cc), dc)]: 

 

A) Sporttevékenység szervezése 

 

aa) E közhasznú tevékenységet az Egyesület az alábbi egyéb tevékenységekkel végzi: 

 

 A sporttevékenység keretein belül elsősorban olyan személyeket tömörít, akik érdeklődnek a küz-

dősportok, a harcművészetek, a lövészsportok, a labdajátékok, atlétika és a testépítés, valamint a 

testi erő-állóképesség, kondicionális képességfejlesztő mozgások és technikai jellegű sportok iránt. 

 Rendezvényeket és versenyeket szervez, amelyeken a Sportegyesület tagjain kívül más személyek 

is részt vehetnek. 

 Küzdősportok, harcművészetek, lövészsportok, labdajátékok és atlétika, testépítés, valamint testi 

erő-állóképesség, kondicionális képességfejlesztő mozgások és technikai jellegű sportok tanítása. 

 A szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését szolgáló sport és turisztikai, valamint rekreációs prog-

ramok szervezése és azok lebonyolítása. 

 A Sportegyesület céljával kapcsolatos oktatási, képzési tevékenység folytatása, a rendészeti pá-

lyára történő felkészülést elősegítő, sporttal és testedzéssel, valamint sportversenyzéssel összefüggő 

kiadványok megjelentetése és terjesztése. 

 A tagok egészséges életmódra nevelése, a közösségi élet kialakítása, a sporttáborok szervezésé-

vel, alternatív lehetőségek bemutatása a szabadidő helyes eltöltéséhez. A sporttal és az egészsé-

ges életmóddal kapcsolatos prevenció, felvilágosítás és tanácsadás biztosítása. 

 Gyermek és ifjúságvédelem, valamint érdekképviselet megvalósítása gyermek és ifjúsági sport-

csoportok és sportversenyek szervezésén keresztül. A gyermekek és az ifjúság egészséges életmód-

ra történő nevelése, iskolán kívüli prevenciós programok, sportversenyek szervezése. 

 A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése a sportolási, test-

edzési lehetőség biztosítása. A társadalmi együttélés, egymás megismerésének és tiszteletben tar-

tásának elősegítése a sportszerű magatartásra történő neveléssel. 

 Bemutatókkal, kiadványokkal, prevenciós programokkal, oktatásokkal széles körben elősegíteni a 
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Sportegyesület tevékenységének elfogadását, népszerűsítését. 

 A küzdősportok, harcművészetek, lövészportok, labdajátékok, atlétika és testépítés, valamint a 

rendészeti munkához szükséges testi erő-állóképesség, kondicionális képességfejlesztés és techni-

kai jellegű sportok feltételeinek megteremtése és szervezése. 

 

ab) E közhasznú tevékenységet a következő közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi a Sportegyesület: 

 

 az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése; részvétel a 

versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, az egyetemi-főiskolai sport, a szabad-

idősport és a fogyatékosok sportja, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott sportfeladatok 

finanszírozásában; az esélyegyenlőség jegyében a gyermek- és ifjúsági sport, a nők és a családok 

sportja, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportja támogatása, 

amely állami feladat [Sporttörvény 49. § c)-e) pontok]; 

 a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítása, illetve az e körbe tartozó sportrendezvé-

nyek lebonyolítása; közreműködés a sport népszerűsítésében, a mozgásgazdag életmóddal kap-

csolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében, amely önkormányzati feladat 

[Sporttörvény 55. § (3) bekezdés c) és f) pont]; 

 sport és ifjúsági ügyek ellátása [Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 15. pont], amely önkormányzati feladat. 

 

ac) E közhasznú tevékenység az alábbiak szerint szolgálja a fenti közfeladatok teljesítését: 

 

A sporttevékenység szervezése az aa) alpont alatti tevékenységek végzésével közvetlenül szolgál-

ja az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlásának feltételeit. A versenysportban, az 

utánpótlás-nevelésben, az iskolai és diáksportban, az egyetemi-főiskolai sportban, a szabadidő-

sport és a fogyatékosok sportjában, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott sportfeladatok-

ban, annak finanszírozásában való részvételével, az esélyegyenlőség jegyében a gyermek- és ifjú-

sági sportban, a nők és a családok sportjában, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, vala-

mint a fogyatékosok sportja támogatásával, a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakí-

tásával, az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolításával szolgálja a közfeladatok teljesíté-

sét. Továbbá a sport népszerűsítésében, a mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos sporttudomá-

nyos felvilágosító tevékenységek szervezésében való közreműködéssel, a helyi sport és ifjúsági 

ügyek ellátásával mozdítja elő a közfeladatok teljesítését. 

 

B) Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés 

 

ba) E közhasznú tevékenységet az Egyesület az alábbi egyéb tevékenységekkel végzi: 

 

 A sporttevékenységet végzők egészséges életmódra nevelése, a közösségi élet kialakítása, a 

sporttáborok szervezésével alternatív lehetőségek bemutatása a szabadidő helyes eltöltéséhez. A 

sporttal és az egészséges életmóddal kapcsolatos prevenció, felvilágosítás és tanácsadás biztosí-

tása. 

 

bb) E közhasznú tevékenységet a következő közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi a Sportegyesület: 

 

 az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése, amely állami 

feladat [Sporttörvény 49. § c) pont]; 

 közreműködés a mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékeny-

ség szervezésében, amely önkormányzati feladat [Sporttörvény 55. § (3) bekezdés f) pont]; 

 egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások [Mötv. 13. § (1) 

bekezdés 4. pont], amely önkormányzati feladat. 

 

bc) E közhasznú tevékenység az alábbiak szerint szolgálja a fenti közfeladatok teljesítését: 
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Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés a ba) alpont alatti tevékenység végzésével közvetle-

nül szolgálja az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtését; 

valamint a mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység 

szervezésében való közreműködést is. 

 

C) Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 

 

ca) E közhasznú tevékenységet az Egyesület az alábbi egyéb tevékenységekkel végzi: 

 

 Küzdősportok, harcművészetek, lövészsportok, labdajátékok és atlétika, testépítés, valamint testi 

erő-állóképesség, kondicionális képességfejlesztő mozgások és technikai jellegű sportok tanítása. 

 A szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését szolgáló sport és turisztikai, valamint rekreációs 

programokszervezése és lebonyolítása. 

 A Sportegyesület céljával kapcsolatos oktatási, képzési tevékenység folytatása, a rendészeti pá-

lyára történő felkészülést elősegítő, sporttal és testedzéssel, valamint sportversenyzéssel összefüggő 

kiadványok megjelentetése és terjesztése. 

 Bemutatókkal, kiadványokkal, prevenciós programokkal, oktatásokkal széles körben elősegíteni a 

Sportegyesület tevékenységének elfogadását, népszerűsítését. 

 

cb) E közhasznú tevékenységet a következő közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi a Sportegyesület: 

 

 részvétel az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, az egyetemi-főiskolai sport, a szabadidő-

sport és a fogyatékosok sportja, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott sportfeladatok fi-

nanszírozásában; az esélyegyenlőség jegyében a gyermek- és ifjúsági sport, a nők és a családok 

sportja, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportja támogatása, 

amely állami feladat [Sporttörvény 49. § d) pont]; 

 a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítása, illetve az e körbe tartozó sportrendezvé-

nyek lebonyolítása, amely önkormányzati feladat [Sporttörvény 55. § (3) bekezdés c) pont]; 

 sport és ifjúsági ügyek ellátása [Mötv. 13. § (1) bekezdés 15. pont], amely önkormányzati feladat. 

 

cc) E közhasznú tevékenység az alábbiak szerint szolgálja a fenti közfeladatok teljesítését: 

 

A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés a ca) alpont alatti tevékenységek vég-

zésével közvetlenül szolgálja az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, az egyetemi-főiskolai 

sport, a szabadidősport finanszírozásában való részvételt. Az esélyegyenlőség jegyében a gyer-

mek- és ifjúsági sport, a nők és a családok sportja, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, va-

lamint a fogyatékosok sportja támogatásával a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kiala-

kításával, az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolításával előmozdítja a sport és ifjúsági 

ügyek ellátását. 

 

D) Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, továbbá hátrányos helyzetű 

csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 

 

da) E közhasznú tevékenységet az Egyesület az alábbi egyéb tevékenységekkel végzi: 

 

 Gyermek és ifjúságvédelem, valamint érdekképviselet megvalósítása gyermek és ifjúsági sport-

csoportok és sportversenyek szervezésén keresztül. A gyermekek és az ifjúság egészséges életmód-

ra történő nevelésével, iskolán kívüli prevenciós programok, sportversenyek szervezésével. 

 A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése a sportolási, test-

edzési lehetőség biztosításával. A társadalmi együttélés, egymás megismerésének és tiszteletben 

tartásának elősegítése a sportszerű magatartásra történő neveléssel. 

 

db) E közhasznú tevékenységet a következő közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi a Sportegyesület: 
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 az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése; részvétel a 

versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, az egyetemi-főiskolai sport, a szabad-

idősport és a fogyatékosok sportja, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott sportfeladatok 

finanszírozásában; az esélyegyenlőség jegyében a gyermek- és ifjúsági sport, a nők és a családok 

sportja, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportja támogatása, 

amely állami feladat [Sporttörvény 49. § c)-e) pontok]; 

 a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítása, illetve az e körbe tartozó sportrendezvé-

nyek lebonyolítása; közreműködés a sport népszerűsítésében, a mozgásgazdag életmóddal kap-

csolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében, amely önkormányzati feladat 

[Sporttörvény 55. § (3) bekezdés c) és f) pont]; 

 sport és ifjúsági ügyek ellátása [Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-

vény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 15. pont], amely önkormányzati feladat. 

 

dc) E közhasznú tevékenység az alábbiak szerint szolgálja a fenti közfeladatok teljesítését: 

 

A gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, továbbá hátrányos helyzetű 

csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése a da) alpont alatti tevékenységek végzé-

sével közvetlenül szolgálja az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek 

megteremtését; a versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, az egyetemi-főiskolai 

sport, a szabadidő-sport és a fogyatékosok sportja, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott 

sportfeladatok finanszírozásában való részvételt; az esélyegyenlőség jegyében a gyermek- és ifjú-

sági sport, a nők és a családok sportja, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fo-

gyatékosok sportja támogatását; a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve 

az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását; a sport népszerűsítésében, a mozgásgazdag 

életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében való közremű-

ködést; továbbá a helyi sport és ifjúsági ügyek ellátását is. 

 

1.4.2. Gazdasági-vállalkozási tevékenységek: 

 

Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az alapszabályban meg-

határozott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez, a célja megva-

lósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében, a jogszabályok előírásai szerint, 

kizárólag másodlagos, kiegészítő jelleggel. Az Egyesület főtevékenysége a gazdasági-vállalkozási 

tevékenység nem lehet. 

 

Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályan megha-

tározott közhasznú tevékenységére fordítja. 

 

 Az Egyesület különösen az alábbi – TEÁOR ’08 nyilvántartás szerint megjelölt – tevékenységeket 

folytatja a fenti korlátozásokkal: 

 

4764 - Sportszer-kiskereskedelem 

8230 - Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

7311 - Reklám és média tevékenység 

8551 - Sport, szabadidős képzés 

8559 - Mns egyéb oktatás 

8560 - Oktatást kiegészítő tevékenység 

9311 - Sportlétesítmény működtetése 

9312 - Sportegyesületi tevékenység 

9319 - Egyéb sporttevékenység 

9329 - Mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

9499 - Mns egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

 

1.4.3. A tevékenységek végzésének feltételei, módja: 
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A Sportegyesület a fentebb részletezett tevékenységeit az alábbi programokban foglalja össze: 

 

 Sportszakosztályi program 

 Vitalitás program 

 Iskola program 

 Oktatás – képzés program 

 Alkotóműhely program 

 Karitatív program 

 Rendezvényszervezés program 

 Együttműködési program 

 

A Sportegyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is rendelkezhessen közhasznú szolgáltatásai-

ból. 

 

A Sportegyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 

A Sportegyesület működésének, szolgáltatásainak, beszámolóinak, közgyűlési, elnökségi határoza-

tainak, a vagyona felhasználásának nyilvánosságát elsősorban az internetes felületén 

(www.hrse.hu), ezen kívül szükség esetén szórólapokon és a helyi médiaforrásokban (Hajdú-Bihari 

Napló), továbbá a székhelyén felállított hirdetőtáblán történő közzététel útján biztosítja. 

 

A Sportegyesület a Sporttörvény 17. § (1) bekezdés b) pontja alapján sporttal össze nem függő te-

vékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a 

Sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytat-

hat. A Sportlétesítmények használata, illetve működése – e rendelkezés alkalmazásában – a 

Sportegyesület alaptevékenységének minősül. 

 

2.   

Az Sportegyesület tagjai 

 

2.1. A tagok jogállása 

 

A Sportegyesület tagsága az általános és különleges jogállású tagokból áll. A különleges jogállású 

tagok: a tiszteletbeli tagok és a pártoló tagok. 

 

Az általános jogállású tagokra, tagságra az alapszabálynak a tagokra és a tagságra vonatkozó 

rendelkezéseit kell alkalmazni. A különleges jogállású tagokra, tagságra az alapszabálynak a ta-

gokra, tagságra vonatkozó rendelkezéseit az alapszabálynak a tiszteletbeli, illetve a pártoló tagok-

ra, tagságra vonatkozóan meghatározott eltérő rendelkezésekkel kell alkalmazni. 

 

2.2.  A tagsági jogviszony létrejötte 

 

2.2.1.  Az általános jogállású tagok tagsági jogviszonyának létrejötte 

 

Az egyesületi tagság az alapításkor a Sportegyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást köve-

tően a belépési kérelemnek az elnökség általi elfogadásával keletkezik.  

 

2.2.2.  A különleges jogállású tagok tagsági jogviszonyának létrejötte 

 

A tiszteletbeli és a pártoló tagság az elnökség által tiszteletbeli, illetve pártoló tagnak felkért sze-

mélyek e felkérésre irányuló elfogadásával keletkezik. 

 

2.3.  A tagsági jogviszony létrejöttének feltételei 

 

mailto:hrse@hotmail.hu
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2.3.1.  Az általános jogállású tagsági jogviszony létrejöttének feltételei 

 

Az alapítást követően az Egyesület tagja lehet a természetes személy, aki 

 

a)  az alábbi feltételek közül valamelyiknek megfelel: 

 

 a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság aktív, vagy nyugállományú munkatársa, illetve ilyen 

személy családtagja,  

 a rendőrség állományának az a tagja, aki nem a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság mun-

katársa, de Hajdú-Bihar megyében bejelentett lakcímmel rendelkezik,  

 a lentebb meghatározott társszervek aktív, vagy nyugállományú munkatársa, illetve ilyen személy 

családtagja, továbbá 

 

b) a belépési kérelmében: 

 

 magára nézve kötelezőnek elfogadja az alapszabály és az Egyesület egyéb szabályzatai rendel-

kezéseit,  

 magára nézve kötelezőnek elfogadja az Egyesület céljait, szellemiségét, értékrendjét, 

 kinyilatkozza, hogy az alapszabályban a tagokkal szemben támasztott feltételeknek megfelel, 

 kötelezettséget vállal a tagdíj határidőben történő megfizetésére, valamint 

 kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő rendszeres és tevé-

keny közreműködésre. 

 

A fenti a) alpont alkalmazásában családtagnak minősült a házastárs, az élettárs, a jegyes, az 

egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha-, és a neveltgyermek, az örökbefogadó-, a 

mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér. 

 

  A fenti a) alpontban hivatkozott társszervek köre: 

 

 a rendőrség hajdú-bihar megyei székhelyű szervei, 

 a Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, 

 a Hajdú Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 

 a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hajdú-bihar megyei székhelyű szervei, 

 az ügyészség hajdú-bihar megyei székhelyű szervei, 

 a bíróság hajdú-bihar megyei székhelyű szervei, 

 a Magyar Honvédség hajdú-bihar megyei székhelyű szervei, 

 a Hajdú-Bihar Megyei Vagyonvédelmi Kamara, 

 a Debreceni Közterület Felügyelet, 

 az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat hajdú-bihar megyei székhelyű szervei, 

 az Országos Mentőszolgálat hajdú-bihar megyei székhelyű szervei, 

 a Hajdú-Bihar megyében működő oktatási intézmények rendészeti tagozatos hallgatói és tanárai, 

 a Hajdú-Bihar megyében működő fegyveres biztonsági őrségek. 

 

A tagfelvételi kérelmet és a fenti a) alpontban részletezett feltételek fennállását igazoló iratokat az 

elnökséghez kell benyújtani. Az elnökség a belépési kérelemről, a kérelem és az igazoló okiratok 

hiánytalan kézhezvételétől számított 60 napon belül, a határozathozatalára vonatkozóan a jelen 

alapszabályban előírt általános szabályok szerint dönt. 

 

2.3.2.  A különleges jogállású tagsági jogviszony létrejöttének feltételei 

 

Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, illetve egyéb szervezet, 

aki, illetve amely a tiszteletbeli tagi felkérést írásban elfogadja.  

 

Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, illetve egyéb szervezet, aki, i l-

letve amely a pártoló tagi felkérés elfogadására irányuló írásbeli nyilatkozatában vállalja, hogy a 
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Sportegyesület tevékenységében a felkérés szerinti vagy azt meghaladó vagyoni hozzájárulás tel-

jesítésével vesz részt.  

 

Az elnökség a különleges jogállású tagok e tagság elfogadására irányuló felkéréséről a határozat-

hozatalára vonatkozóan a jelen alapszabályban előírt általános szabályok szerint dönt. 

 

2.4.  A tagsági jogviszony megszűnése 

 

2.4.1.  A tagsági jogviszony megszűnik: 

 

a)  a tag kilépésével; 

b)  a tagsági jogviszony Sportegyesület általi felmondásával; 

c)  a tag kizárásával; 

d)  a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 

 

2.4.2.  A tag tagsági jogviszonyát az ügyvezető elnökhöz intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indoko-

lás nélkül megszüntetheti. 

 

2.4.3.  Ha az alapszabály 2.3.1. pont a) alpontjában meghatározott feltétel megszűnik, a Sportegyesület 

a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. E rendelkezés a különleges 

jogállású tagokra nem alkalmazható. 

 

2.4.4.  A Sportegyesületből kizárható az a tag, aki az alapszabály rendelkezéseit vagy a Sportegyesület 

szerveinek határozatait, illetőleg a tagsági jogviszonyból vagy jogszabályból eredő kötelezettsé-

geket súlyosan vagy ismételten megsérti, vagy a Sportegyesület céljával összeegyezhetetlen vagy 

azt veszélyeztető, korlátozó, akadályozó tagi magatartást tanúsít, vagy a Sportegyesületnek kárt 

okoz, vagy jóhírnevét sérti, vagy a nem nyilvános információit illetéktelenek tudomására hozza.  

Így különösen kizárható a tagdíj fizetésére kötelezett tag és a vagyoni hozzájárulás teljesítését vál-

laló pártoló tag, ha a tagdíj, illetve a vagyoni hozzájárulás teljesítésével legalább 3 hónapos kése-

delembe esett, és ezt követően a Sportegyesület írásban – legalább 8 napos póthatáridő tűzésé-

vel és a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a hátralék teljesítésére, amely felszólítás a 

póthatáridő elteltével is eredménytelen maradt. 

 

2.4.5.  A Sportegyesület általi felmondásról, illetve a kizárásról az elnökség dönt. A határozathozatal előtt 

a felmondással, kizárással érintett tag számára biztosítani kell a védekezésének előterjesztése lehe-

tőségét úgy, hogy az elnökség, írásban felhívja az érintett tagot e jogának gyakorlására, legké-

sőbb a határozathozatalt megelőző 15 nappal, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a védekezése elő-

terjesztésének hiánya a határozathozatalt nem akadályozza. 

 

A határozatot indoklással, írásban kell eljuttatni a felmondással vagy kizárással érintett taghoz. Az 

indoklásnak tartalmaznia kell a felmondás, kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat.  

 

A felmondással vagy kizárással érintett tag a felmondást, illetve a kizárást kimondó elnökségi hatá-

rozattal szemben, a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Sportegyesület közgyűléséhez címzett, 

de az elnökség részére írásban postán megküldött fellebbezéssel élhet. A közgyűlés a fellebbezés 

tárgyában a soron következő ülésén, de legkésőbb a fellebbezés beérkezésétől számított 90 na-

pon belül dönt. A közgyűlés a fellebbezés elbírálása során, az ügy érdemében meghozott határo-

zatával az elnökség elsőfokú határozatát helybenhagyja vagy megváltoztatja, vagy hatályon kívül 

helyezi és az elnökséget új elsőfokú határozat meghozatalára utasítja. 

 

 

3. 

A tagok jogai és kötelezettségei: 

 

3.1.  A tagok jogai 
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3.1.1.  Az általános jogállású tagok jogai 

 

A Sportegyesület általános jogállású tagja jogosult: 

 

 részt venni a Sportegyesület edzésein, rendezvényein, 

 a közgyűlés döntéshozatalában részt venni, a határozathozatal során szavazni, akként, hogy min-

den tag azonos szavazati joggal rendelkezik,  

 a közgyűlésen részt venni,  

 a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket 

tenni.  

 

A tagsági jogát a tag személyesen vagy legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt 

meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján gyakorolja.  

 

3.1.2.  A különleges jogállású tagok jogai 

 

A Sportegyesület különleges jogállású tagja jogosult: 

 

 a közgyűlésen – szavazati jog nélkül – részt venni, 

 a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket 

tenni.  

 

A tagsági jogát a tag személyesen vagy legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt 

meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján gyakorolja.  

 

3.2.  A tagok kötelezettségei 

 

3.2.1.  Az általános jogállású tagok kötelezettségei 

 

A Sportegyesület általános jogállású tagja köteles: 

 

 a közgyűlési határozattal megállapított mértékű, jelenleg 6.000 Ft/év tagdíjat átutalással a Sport-

egyesület bankszámlájára vagy készpénzben a Sportegyesület pénztárába megfizetni legkésőbb 

a tárgyév február hó 15. napjáig, 

 a Sportegyesület alapszabályát, egyéb szabályzatait, házirendjét betartani, illetve eleget tenni a 

Sportegyesület szervei által hozott határozatokban foglalt vagy általa vállalt kötelezettségének, 

 tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása érdekében, illetve az Egyesület szer-

vei által meghatározott konkrét programok végrehajtásban, nem veszélyeztetheti, nem korlátoz-

hatja, nem akadályozhatja a Sportegyesület céljának megvalósítását és a Sportegyesület tevé-

kenységét, 

 tartózkodni a Sportegyesület céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás tanúsításától, 

 tartózkodni a Sportegyesület jóhírneve megsértésétől, 

 a Sportegyesület nem nyilvános információit titokban tartani, megőrizni. 

 

3.2.2.  A különleges jogállású tagok kötelezettségei 

 

A Sportegyesület különleges jogállású tagja köteles: 

 

 a Sportegyesület alapszabályát, egyéb szabályzatait, házirendjét, a Sportegyesület szervei által 

hozott határozatokat betartani, az általa vállalt vagyoni hozzájárulást, illetve más kötelezettsége-

ket teljesíteni, nem veszélyeztetheti, nem korlátozhatja, nem akadályozhatja a Sportegyesület cél-

jának megvalósítását és a Sportegyesület tevékenységét, 

 tartózkodni a Sportegyesület céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás tanúsításától, 

 tartózkodni a Sportegyesület jóhírneve megsértésétől, 
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 a Sportegyesület nem nyilvános információit titokban tartani, megőrizni. 

 

 

4. 

Az Egyesület szervezete: a közgyűlés 

 

4.1. A közgyűlés összetétele 

 

Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amelyet az Egyesület tagjainak összessége alkot. 

 

4.2.  A közgyűlés hatásköre:  

 

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 

a) az alapszabály módosítása; 

b) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 

c) az elnökségi tagok megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 

d) az éves költségvetés elfogadása, az éves tagdíj mértékének megállapítása; 

e) az éves beszámoló – ezen belül az elnökségnek az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésé-

nek – és a közhasznúsági melléklet elfogadása; 

f) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető tiszt-

ségviselőjével, illetve amennyiben ilyen működik, a felügyelőbizottság tagjával, vagy az előzőek-

ben felsoroltak hozzátartozójával köt; 

g) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és amennyiben ilyen működik, a fe-

lügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítésé-

ről való döntés; 

h) amennyiben ilyen működik, a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazá-

suk megállapítása; 

i) amennyiben ilyen működik, a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának 

megállapítása;  

j) a végelszámoló kijelölése és 

k) minden egyéb kérdés, amelyet a jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal. 

 

4.3 A közgyűlés összehívása 

 

4.3.1. A közgyűlést az ügyvezető elnök hívja össze, a Sportegyesület székhelyére vagy ettől eltérő helyre. 

 

4.3.2.  A közgyűlést a közgyűlési meghívóval kell összehívni, amelyben rögzíteni kell a Sportegyesület ne-

vét, székhelyét, a közgyűlés helyét, időpontját, a napirendi pontokat, határozatképtelenség eseté-

re a megismételt közgyűlés helyét, időpontját és az eltérő határozatképességi szabályokra vonat-

kozó figyelemfelhívást. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a 

szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 

 

4.3.3.  Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani, illetve ezen kívül is (rendkívüli) közgyűlést kell össze-

hívni, ha a szavazásra jogosult tagok legalább négyötöde azt – az ok és a cél megjelölésével – kéri 

vagy az elnökség szükségesnek tartja, vagy a bíróság elrendeli. 

A szavazásra jogosult tagok legalább négyötöde által aláírt, a közgyűlés összehívására vonatkozó 

és a felvenni kívánt napirendi pontokat, a célt és az okot tartalmazó, az ügyvezető elnöknek meg-

küldött írásbeli kérelemre az ügyvezető elnök a kérelem kézhezvételétől számított 60 napon belüli 

időpontra összehívja a közgyűlést. 

 

4.3.4.  A közgyűlési meghívót legalább 8 nappal a közgyűlés időpontja előtt kell megküldeni vagy szemé-

lyesen átadni a tagnyilvántartásban szereplő tagok részére. A közgyűlési meghívó szabályszerűen 

elküldöttnek minősül, amennyiben a meghívó ajánlott postai küldeményként vagy elektronikus le-

vélként a közgyűlés időpontja előtt legalább 8 nappal a tagnyilvántartásban feltüntetett címre, e-
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mail elérhetőségre megküldésre került. A közgyűlési meghívó személyesen történő átadása ese-

tén, az átadás-átvétel megtörténtét és időpontját írásban rögzíteni kell. 

Arra az esetre, ha az eredeti időpontban megtartott közgyűlés nem lenne határozatképes, az 

emiatt megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlést követő időpontra az eredeti közgyűlési meghí-

vóban is összehívható. 

 

4.3.5.  A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 2 napon belül az ügyvezető elnökhöz megküldött 

indokolt írásbeli kérelemben a tagok a napirend kiegészítését kérhetik. A napirend kiegészítésének 

tárgyában az ügyvezető elnök jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az 

ügyvezető elnök nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határo-

zat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 

 

4.4.  Határozatképesség, megismételt közgyűlés 

 

4.4.1.  A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra 

jogosult tag részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. 

             

4.4.2.  Ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő 

ügyekben a megjelent szavazásra jogosult tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt 

az eredeti időpontot legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze, amely tényre azon-

ban a tagok figyelmét a meghívóban fel kell hívni. 

 

4.5.  A közgyűlés megtartása, menete, nyilvánossága 

 

4.5.1.  A közgyűlés ülése nyilvános. 

 

4.5.2.  A közgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés 

levezető elnöke ír alá, és egy erre megválasztott, jelen lévő tag hitelesít. 

 

4.5.3.  A közgyűlés által hozott határozatokat sorszámmal ellátva a jegyzőkönyvben vagy külön íven kell 

rögzíteni. Ezen határozatokat minden évben újra kezdődő sorszámozással kell ellátni az év megje-

löléssel együtt. A sorszám és az év feltüntetésén túlmenően a közgyűlési határozatokat Kgy. meg-

jelöléssel kell ellátni.  

 

4.5.4. A közgyűlési határozatokról külön nyilvántartást kell vezetni, amelyekben fel kell tüntetni a hozott 

határozatok tartalmát, a meghozatal időpontját és hatályát, illetve a támogatók és az ellenzők 

számarányát, ha lehetséges, személyét. 

 

4.5.5.  Ha a közgyűlés határozata valamely tag vagy nem tag természetes személyt vagy szervezetet 

közvetlenül érint, vagy ezekre személy szerint jogokat, illetve kötelezettségeket tartalmaz, úgy azt 

az érintett személlyel, szervezettel a meghozatalt követő 15 napon belül írásban, ajánlott levél for-

mában vagy e-mail útján a Sportegyesület részére megadott elérhetőségen közölni kell. 

  

4.6.  Határozathozatal  

 

4.6.1.  A határozathozatal általános szabályai 

 

4.6.1.1. A közgyűlés határozatait – az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában – a határozatképesség 

megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével (egyszerű többség), nyílt szavazással 

hozza.  

 

 Az Egyesület éves beszámolójának jóváhagyásáról szóló határozatot is a határozatképesség 

megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével (egyszerű többség), nyílt szavazással 

hozza a közgyűlés. 
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4.6.1.2. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozat-

képesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta 

előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapító-

ja; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

4.6.1.3. Szavazategyenlőség esetén meg kell ismételni a szavazást, amennyiben a megismételt szavazás is 

szavazategyenlőséggel zárul, abban az esetben elvetettnek kell tekinteni a napirendi pontot. 

 

4.6.1.4.  A határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok legalább háromnegyede 

szükséges az alapszabály módosításához. 

 

4.6.1.5.  A leadható összes szavazat háromnegyede szükséges: 

 

 a Sportegyesület céljának módosításához, 

 a Sportegyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez és 

 a tisztségviselők visszahívásához. 

 

4.6.2.  Határozathozatal ülés tartása nélkül  

 

4.6.2.1.  Az alapszabály a határozathozatalt ülés tartása nélkül is lehetővé teszi. Az ilyen határozathozatalt 

az ügyvezető elnök a határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdemé-

nyezi. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell 

biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az ügyvezető elnök részére. 

 

4.6.2.2. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során az alapszabály határozatképességre és szavazásra vo-

natkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor 

eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezető elnök részére, amennyi 

szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása ese-

tén. 

 

4.6.2.3. Ha a szavazásra jogosult tagok több mint fele az ülés megtartását kívánja, a közgyűlés ülését az 

ügyvezető elnöknek össze kell hívnia. 

 

4.6.2.4. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi sza-

vazásra jogosult tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésé-

nek napjától számított három napon belül – az ügyvezető elnök megállapítja a szavazás eredmé-

nyét, és azt további három napon belül közli a szavazásra jogosult tagokkal. A határozathozatal 

napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az 

utolsó szavazat beérkezésének napja. 

 

5. 

Az Egyesület szervezete: az elnökség 

 

5.1.  Az elnökség összetétele 
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5.1.1  A közgyűlés a Sportegyesület tagjai sorából 6 (hat) tagú elnökséget választ, amely a Sportegyesü-

let ügyvezető szerve. Az elnökségi tagokat – közöttük a Sportegyesület elnökét, ügyvezető elnökét, 

titkárát – a közgyűlés választja 5 (öt) évre, nyílt szavazással.  

 

5.1.2.  Elnökségi tag az a nagykorú természetes személy egyesületi tag lehet, akinek cselekvőképességét 

a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Az elnökség tagjai a Sportegyesü-

let vezető tisztségviselői. 

 

5.1.3.  Az elnökség tagjai közül a Sportegyesület törvényes képviseletének jogával rendelkezik az elnök és 

az ügyvezető elnök, akik képviseleti jogukat önállóan látják el. 

 

5.2.  Az elnökség, az elnök, az ügyvezető elnök és a titkár hatásköre, feladatköre 

 

5.2.1.  Az elnökség hatásköre 

 

 Az elnökség hatáskörébe tartozik: 

 

a) a Sportegyesület ügyvezetése, irányítása,  

b) az ügyvezetéssel kapcsolatosan a mindenkor hatályos jogszabályokban és a jelen alapszabályban 

meghatározott feladatok ellátása,  

c) az Egyesület belső szabályzatainak megállapítása,  

d) szakosztályok, csoportok, más szervezeti egységek létrehozása, működésük szabályainak megálla-

pítása, 

e) a szakosztályok, csoportok, más szervezeti egységek vezetőinek és más nem vezető tisztségviselő-

nek minősülő tisztségviselőknek a megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása, 

f) programok megállapítása, szervezése, irányítása, 

g) mindazon, szükségszerűen felmerülő ügyekben való intézkedés, döntéshozatal, amely nem tartozik 

a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.  

 

 Az elnökség testületként jár el, azonban az egyes elnökségi tagok feladatkörébe tartozó, lentebb 

meghatározott ügykörökben az elnökség tagjai önállóan járnak el.  

 

5.2.2.  Az elnök hatásköre, feladatköre 

 

Az elnök hatáskörébe, feladatkörébe tartozik: 

 

a) önállóan képviseli és jegyzi a Sportegyesületet, 

b) a bankszámla felett önálló rendelkezési joggal rendelkezik, 

c) kapcsolatot tart a 2.3.1. pontban meghatározott társszervekkel és más szerekkel, szervezetekkel, 

személyekkel, ezek előtt képviseli az Egyesület érdekeit, 

d) gyakorolja a munkáltatói jogokat az ügyvezető elnök felett, amennyiben az e tisztségét munkav i-

szonyban látja el, 

e) részt vesz más társadalmi szervekkel való kapcsolatok kialakításában, azok koordinálásában, 

f) kötelezettséget vállalhat, megállapodást, szerződést köthet a Sportegyesület céljainak megvalósí-

tása érdekében a Sportegyesület nevében,    

g) a titkár részére utasítást adhat, 

h) ellátja mindazon további feladatokat, amelyeket jogszabály, az alapszabály vagy az elnökség a 

hatáskörébe utal. 

 

5.2.3.  Az ügyvezető elnök hatásköre, feladatköre 

 

Az ügyvezető elnök hatáskörébe, feladatkörébe tartozik: 

 

a) önállóan képviseli és jegyzi a Sportegyesületet, 

b) a bankszámla felett önálló rendelkezési joggal rendelkezik, 
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c) összehívja, levezeti a közgyűlést és az elnökségi ülést, 

d) gyakorolja a munkáltatói jogokat az Egyesület munkavállalói felett, 

e) a közgyűlés és az elnökség üléseinek jegyzőkönyveit megőrzi, nyilvántartja, és biztosítja az azokba 

való betekintés jogát a jogszabályok és az alapszabály szerint, 

f) irányítja és ellenőrzi a közgyűlés, az elnökség és más szervek, tisztségviselők döntéseinek végrehaj-

tását, 

g) koordinálja a Sportegyesület tevékenységét, meghatározza a munkamegosztást az elnökség tag-

jai között, a titkár részére utasítást adhat, ennek során a feladatait, hatásköréből eredő jogait az 

titkárra delegálhatja, 

h) kötelezettséget vállalhat, megállapodást, szerződést köthet a Sportegyesület céljainak megvalósí-

tása érdekében a Sportegyesület nevében,    

i) vezeti a tagság nyilvántartását, 

j) vezeti a közgyűlés és az elnökség határozatairól szóló, jelen alapszabály szerinti nyilvántartásokat, 

k) a közgyűlés és az elnökség határozatait az alapszabályban meghatározott módon közli az érintet-

tekkel, 

l) gondoskodik az Egyesület működésének, szolgáltatásainak, beszámolóinak, közgyűlési, elnökségi 

határozatainak, a vagyona felhasználásának nyilvánosságra hozataláról az alapszabályban meg-

határozott módon, 

m) ellátja mindazon további feladatokat, amelyeket jogszabály, az alapszabály vagy az elnökség a 

hatáskörébe utal. 

 

5.2.4.  A titkár hatásköre, feladatköre 

 

A titkár hatáskörébe, feladatkörébe tartozik: 

 

a) helyettesíti az ügyvezető elnököt távolléte vagy akadályoztatása vagy az ügyvezető elnök külön 

felhatalmazása esetén, 

b) segíti az elnökséget és az elnökségi tagokat a Sportegyesület ügyeinek intézésében, 

c) ellátja a Sportegyesület szervezési, adminisztratív feladatait, iratkezelését, 

d) koordinálja a kapcsolatot a tagság és az elnökség között, 

e) részt vesz – az elnök és az ügyvezető elnök irányításával – az elnökség munkájában,  

f) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekre az elnökség, illetve az elnök, az ügyvezető elnök uta-

sítja. 

 

5.3.  Az elnökség ülésének összehívása 

 

5.3.1.  Az elnökség szükség szerint, de évente legalább egy ülést tart.  

 

5.3.2.  Az elnökség ülését az ügyvezető elnök hívja össze, az elnökségi tagoknak az ülést megelőző leg-

alább 3 nappal a Sportegyesület részére megadott címre, e-mail elérhetőségre megküldött vagy 

személyesen átadott meghívóval, amelyben a tervezett napirendet meg kell jelölni. A meghívó 

személyesen történő átadása esetén, az átadás-átvétel megtörténtét és időpontját írásban kell 

rögzíteni. 

 

5.4.  Határozatképesség, megismételt elnökségi ülés 

 

5.4.1.  Az elnökség ülése akkor határozatképes, ha a tagjai közül legalább hárman jelen vannak. 

 

5.4.2.  Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belüli időpontra az elnökséget ismételten össze 

kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülés is csak akkor határozatképes, ha 

azon legalább három elnökségi tag jelen van.  

 

5.5.  Az elnökségi ülés megtartása, menete 
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5.5.1.  Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet az elnökség esetében valamennyi jelen-

lévő elnökségi tag aláír.  

 

5.5.2.  Az elnökség által hozott határozatokat sorszámmal ellátva a jegyzőkönyvben vagy külön íven kell 

rögzíteni. Ezen határozatokat minden évben újra kezdődő sorszámozással kell ellátni az év megje-

löléssel együtt. A sorszám és az év feltüntetésén túlmenően az elnökségi határozatokat Eln. megje-

löléssel kell ellátni.  

 

5.5.3.  Az elnökségi határozatokról külön nyilvántartást kell vezetni, amelyekben fel kell tüntetni a hozott 

határozatok tartalmát, a meghozatal időpontját és hatályát, illetve a támogatók és az ellenzők 

számarányát, ha lehetséges, személyét. 

 

5.5.4.  Ha az elnökség határozata valamely tag vagy nem tag természetes személyt, szervezetet közvet-

lenül érint, vagy ezekre személy szerint jogokat, illetve kötelezettségeket tartalmaz, úgy azt az érin-

tett személlyel a meghozatalt követő 15 napon belül írásban, ajánlott levél formában vagy e-mail 

útján a Sportegyesület részére megadott elérhetőségen közölni kell. 

 

5.6.  Határozathozatal  

 

5.6.1.  A határozathozatal általános szabályai 

 

Az elnökség döntéseit nyílt szavazással, a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett 

szavazatok többségével (egyszerű többség) hozott határozattal hozza. 

 

5.6.2.  Határozathozatal ülés tartása nélkül 

 

5.6.2.1.  Az elnökség határozathozatalára ülés tartása nélkül is sor kerülhet, a következők szerint. 

 

5.6.2.2. Az ülés tartása nélkül történő határozathozatalt az ügyvezető elnök a határozat tervezetének az 

elnökségi tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. Az elnökségi tagok számára a ter-

vezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavaza-

tukat megküldjék az ügyvezető elnök részére. 

 

5.6.2.3. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során az alapszabálynak a határozatképességre és szavazás-

ra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás ak-

kor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezető elnök részére, amennyi 

szavazati jogot képviselő elnökségi tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés 

tartása esetén. 

 

5.6.2.4. Ha az elnökségi tagok többsége az ülés megtartását kívánja, az ülést az ügyvezető elnöknek össze 

kell hívnia. 

 

5.6.2.5. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi el-

nökségi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének nap-

jától számított három napon belül – az ügyvezető elnök megállapítja a szavazás eredményét, és 

azt további három napon belül közli az elnökségi tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási 

határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat be-

érkezésének napja. 

 

5.6.3. Határozathozatal nem közvetlen személyes jelenléttel 

 

5.6.3.1. Az elnökségi tagok az ülést jogosultak olyan módon is megtartani, hogy azon közvetlen személyes 

jelenlétük helyett, az elnökségi tagok közötti párbeszédet, illetve vitát korlátozás nélkül lehetővé 

tevő elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vesznek részt. Az elnökségi ülés megtartásának ezen 

módját a meghívóban fel kell tüntetni.  
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5.6.3.2. Az ülés ilyen módon történő megtartása (a továbbiakban: konferencia-elnökségi ülés) esetén 

nem alkalmazhatók olyan elektronikus hírközlő eszközök, amelyek nem teszik lehetővé az ülésen 

részt vevők személyének megállapítását, beazonosítását. A konferencia-elnökségi ülést a résztve-

vők hangjának és képmásának az arra alkalmas hang- és képtovábbító, illetve hang- és képfelve-

vő hírközlési eszközzel történő egyidejű, élő közvetítésével (pl. videotelefon, webkamera) kell meg-

tartani. Amennyiben a résztvevők képmásának közvetítésére nincs lehetőség, úgy a konferencia-

elnökségi ülés a résztvevők hangjának az arra alkalmas hangtovábbító, illetve -felvevő hírközlési 

eszközzel történő élő közvetítésével (pl. kihangosított telefonos konferenciabeszélgetéssel) is meg-

tartható. 

 

5.6.3.3. Ha az ülés összehívására a konferencia-elnökségi ülés szabályai szerint kerül sor, úgy az elnökségi 

tagok szabadon döntenek saját részvételük módjáról. Ilyen esetben azoknak az elnökségi tagok-

nak, akik az ülésen személyesen vesznek részt, e szándékukat legalább három nappal az ülés nap-

ja előtt írásban be kell jelenteniük az ügyvezető elnöknek. Azokat az elnökségi tagokat, akik e 

szándékukról az ügyvezető elnököt határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik az 

ülésen elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vesznek részt. 

 

5.6.3.4. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésen elhangzottakat és a hozott határozato-

kat hiteles módon, úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen. A felvétel alapján jegy-

zőkönyvet kell készíteni, amelyet az ügyvezető elnök aláírásával hitelesít. 

 

5.6.3.5. Az ülésen elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével résztvevő elnökségi tagok személyazonosságát 

az ügyvezető elnök a konferencia-elnökségi ülés megnyitása előtt azonosítja és ellenőrzi, a közvetí-

tett képmás, illetve hang alapján. Az ülésen nem személyesen résztvevő elnökségi tagok személy-

azonossága ellenőrzésének megtörténtét az ülésről készített jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

Az ülésen elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével résztvevő elnökségi tagok az elektronikus hír-

közlő eszköz közvetítésével adják le szavazatukat. A szavazás eredményét az ügyvezető elnök ál-

lapítja meg. A szavazás eredményének megállapítását az ülésről készített jegyzőkönyvben rögzí-

teni kell. 

Az ülésen elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével résztvevő elnökségi tagok az őket megillető fel-

szólalási és javaslattételi jogukat elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével gyakorolják. 

 

5.7.  Az elnökségi tagság megszűnése 

 

5.7.1.  Az elnökségi tagok megbízatása megszűnik az elnökségi tag: 

 

 lemondásával, 

 visszahívásával, illetve  

 halálával. 

 

5.7.2.  Az elnökség tagja visszahívható, ha: 

 

 a jelen alapszabály rendelkezéseit súlyosan vagy több alkalommal megszegi,  

 a jelen alapszabályban vagy a Sportegyesület szervei, vezető tisztségviselői által a részére megha-

tározott feladatokat, intézkedéseket nem látja el, 

 tevékenységével, intézkedésével a Sportegyesületnek, valamely egyesületi tagnak vagy tisztségvi-

selőnek kárt okoz. 

 

5.7.3.  Az elnökség tagjainak visszahívását a tagok több mint fele írásban kezdeményezheti a közgyűlés-

nél az elnökség részére megküldött, a visszahívás okát tartalmazó írásbeli kérelemben. Az elnökség 

a kérelem kézhezvételétől számított 60 napon belüli időpontra összehívja a közgyűlést, amely ezen 

ülésén érdemben határoz a visszahívásról vagy annak mellőzéséről. A határozathozatal előtt a visz-

szahívással érintett elnökségi tag számára biztosítani kell a védekezésének legkésőbb a közgyűlé-

sen történő előterjesztése lehetőségét úgy, hogy az elnökség írásban felhívja az érintett elnökségi 
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tagot ezen jogának gyakorlására, legkésőbb a határozathozatalt megelőző 15 nappal.  A vissza-

hívó határozatot indoklással, írásban kell eljuttatni a visszahívott elnökségi taghoz. Az indoklásnak 

tartalmaznia kell a visszahívás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat. 

 

 

6. 

Összeférhetetlenségi szabályok  

 

6.1. A Ptk. 3:22. §-a szerinti követelmények és kizáró okok: 

 

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége el-

látásához szükséges körben nem korlátozták. 

Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, 

aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó sza-

bályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselek-

mény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélet-

hez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglal-

kozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenysé-

get folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit 

eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 

6.2. Az Ectv. 38. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró, összeférhetetlenségi okok: 

 

A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a sze-

mély, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 

 

a)  kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b)  bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkö-

tés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági 

jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 

Az Ectv. 39. §-a szerinti kizáró, összeférhetetlenségi okok: 

 

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 -, 

 

a)  amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és 

vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b)  amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

c)  amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzlet-

lezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d)  amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint fel-

függesztette vagy törölte. 

 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szerve-

zetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is 

betölt. 

 

6.3. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 61. § (2) bekezdés i) pontja szerinti kizáró ok: 
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Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit a közügyektől eltiltottak. 

 

 

7. 

Az Egyesület anyagi forrásai és gazdálkodása 

 

7.1. Az Egyesület bevételei különösen: 

 

a) a tagok által fizetett tagsági díj, 

b) személyek, szervezetek pénzbeli és egyéb vagyoni támogatása, 

c) állami, társadalmi, önkormányzati, szakszövetségi szervek pénzbeli támogatása, 

d) az Egyesület tevékenységéből származó bevételek,  

e) egyéb bevételek. 

 

7.2. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak a tagsági díjat kötelesek az Egyesü-

let részére megfizetni, az Egyesület tartozásaiért a tagok – a tagdíj megfizetésén túl – saját vagyo-

nukkal nem felelnek. 

 

7.3. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapszabályban 

meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania. 

 

Az Egyesület a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hoz-

zátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az Egyesület által 

tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabályának megfelelő juttatások kivételé-

vel - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 

Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását – az alapszabályban meghatározott szabályok szerint - 

pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, 

amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak 

előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). 

Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 

 

Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 

 

Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét ve-

szélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. 

 

A befektetési tevékenységet végző Egyesületnek befektetési szabályzatot kell készítenie, amelyet 

a közgyűlés - ha ilyet létrehoztak - a felügyelő szerv véleményének kikérését követően fogad el. 

 

Az Egyesület, valamint jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége köteles a beszámoló jó-

váhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos 

módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni. 

 

Az Egyesület beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját költsé-

gére másolatot készíthet. 

 

7.4. Az Egyesület megszűnése esetén – az esetleges hitelezői igények kielégítését követően fennma-

radt – vagyonáról a közgyűlés rendelkezik. Ennek elmaradása esetén az Egyesület vagyonát a hi-

telezők kielégítése után az Egyesülettel azonos vagy ahhoz hasonló tartós céllal rendelkező szerve-

zet részére kell juttatni. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni. 

 

 

8. 

Vegyes és záró rendelkezések 
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8.1. Az iratok írásbeli kézbesítésére vonatkozó különös szabályok: 

 

8.1.1.  Az írásbeli jognyilatkozat akkor tekinthető közöltnek, ha azt a címzettnek vagy az átvételre jogosult 

más személynek átadják, vagy az elektronikus dokumentum részükre hozzáférhetővé válik. Az 

elektronikus dokumentum akkor válik hozzáférhetővé, amikor a címzettnek vagy az átvételre jogo-

sult más személynek lehetősége nyílik arra, hogy annak tartalmát megismerje.  

 

8.1.2.  A Sportegyesület szervei és tisztségviselői által a Sportegyesület nevében írásban, ajánlott, tértive-

vényes postai küldeményként megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesí-

tettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta.  

Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az „nem kereste” 

jelzéssel érkezett vissza), az iratot - az ellenkező bizonyításáig - a postai kézbesítés második megkí-

sérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. 

A Sportegyesület szervei által meghozott határozat kézbesítése esetében a Sportegyesület a fenti 

kézbesítési fikció beállásáról a címzettet nyolc napon belül értesíti. Az értesítéshez mellékelni kell 

azt a határozatot, amelyre vonatkozóan a Sportegyesület a kézbesítési vélelem beálltát megálla-

pította. 

 

8.2. Az Egyesület a működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintést az ügyvezető 

elnök biztosítja az erre irányuló kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül általa megjelölt, 

munkanapra eső, 8 és 16 óra közötti időpontban, az Egyesület székhelyén vagy egyéb általa meg-

jelölt helyen.  

 

Az iratokról másolat, illetve elektronikus példányban történő kiadás is kérhető, ezek költségei meg-

térítése mellett. Az iratokról kért papíralapú másolatot, illetve az elektronikus példányt az ügyveze-

tő elnök a másolni, kiadni kért iratok körének, valamint a kiadás módjának a kérelmező általi pon-

tos megjelölését követő 15 napon belül a kért módon elkészíti, illetve elektronikussá alakítja, illetve 

adathordozóra menti, és a felmerülő költségek megfizetésére felhívja a kérelmezőt, majd a költsé-

gek megtérítését követő 5 napon belül kiadja részére.  

 

8.3. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Ptk., az Ectv., a Sporttörvény, illetve az 

egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.  

 

 

Kelt.: Debrecen, 2020. augusztus ……          

                                  …………………………………. 

                                                         ügyvezető elnök 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

Tanú 1: 

Név (olvashatóan): …………………………………………………………….. 

Lakóhely (annak hiányában  

tartózkodási hely, olvashatóan): …………………………………………………………….. 

 

Aláírás:  …………………………………………………………….. 

 

Tanú 2: 

Név (olvashatóan): …………………………………………………………….. 

Lakóhely (annak hiányában  

tartózkodási hely, olvashatóan): …………………………………………………………….. 

 

Aláírás:  …………………………………………………………….. 
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Záradék: 

 

Alulírott Dr. Micskey István ügyvéd (székhely: 4032 Debrecen, Medgyessy sétány 2., kamarai azonosító 

szám: 360653584032), mint a jelen okiratban megjelölt civil szervezetnek a civil szervezetek bírósági nyilván-

tartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: 

Cnytv.) szerinti változásbejegyzési kérelem lefolytatására meghatalmazott jogi képviselője, a Cnytv. 38. § 

(1) bekezdése alapján, a jelen záradék aláírásával igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe 

foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerke-

zetű okirat elkészítésére a korábbi alapszabály valamennyi pontjának módosítása, új számozással, új szer-

kezetben történő elfogadása adott okot. 

 

 

A jelen záradék aláírása nem minősül az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 43-44. §-a 

szerinti okirati ellenjegyzésnek. 

 

Debrecen, 2020. augusztus ……    

 
 

 

Dr. Micskey István LL.M., ügyvéd 

székhely: 4032 Debrecen, Medgyessy sétány 2. 

kamarai azonosító szám: 36065358 

elektronikus levélcím: ugyved@micskey.hu 

cégkapu elérhetőség: 53059754#cegkapu 
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