
A Balatonfüredi Petőfi Sportkör  

egységes szerkezetbe foglalt  

alapszabálya  
(az utolsó módosítás vastag betűvel jelölt)  

 

 

I. A sportegyesület alapadatai: 

 

A sportegyesület 2010. július 17.-én tartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. 

illetőleg a Magyar Köztársaság  Polgári törvénykönyvéről szóló 61. és azt követő §-ai alapján a 

közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. valamint a Sportról szóló 2004. évi I. tv. 

rendelkezéseire is figyelemmel alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el.  

 

1./ Megnevezése: Balatonfüredi Petőfi Sportkör  

     Székhelye: 8230. Balatonfüred, Kiserdő-Klubház 218/3/A hrsz.  

     Színe: fehér-kék 

 

2./ Működési területe: Balatonfüred város és vonzáskörzete.  

 

3./ A sportegyesület közhasznú szervezet.  

 

4./ A sportegyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen szolgáltatásaiból.    

 

II. A sportegyesület célja:  

 

1./ Tagjainak rendszeres edzési és versenyzési lehetőség biztosítása.  

 

2./ Sport jellegű szolgáltatások, sporttanfolyamok, versenyek szervezése és megrendezése.  

 

3./ Nemzetközi sportkapcsolatok kiépítése, nemzetközi sportesemények, sportversenyek szervezése 

és megrendezése.  

 

4./ A működés gazdasági feltételeinek javítása érdekében vállalkozási tevékenység folytatása. 

Vállalkozási tevékenységet csak céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, 

gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott 

tevékenységére fordítja és csak kiegészítő tevékenységként  végzi.   

 

5./ A sportegyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26.§. c./ pontjában 

megjelölt tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi.  

 

 9. környezetvédelem, 

 14. sport, a munkaviszonyba és polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sport 

tevékenység kivételével, 

 17. rehabilitációs foglalkoztatás,  

 

6./ A sportegyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak a közgyűlés és az 

elnökség döntéseinek nyilvánosságát az interneten saját honlapján, a helyi Füred TV-ben és a 

Balatonfüredi Napló újságban való közzététel útján biztosítja.   
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7./ A sportegyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt, politikai pártokat, országgyűlési képviselőket nem támogat, 

tőlük támogatást nem fogad el. A sportegyesület nem állít országgyűlési, megyei, fővárosi, vagy 

helyi önkormányzati választáson jelöltet.  

 

8./ A sportegyesület mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés 

nélkül igénybe veheti.   

 

III. A sportegyesület tagsága: 

 

A sportegyesület tagja lehet mindazon magánszemély, továbbá jogi személy, aki a sportegyesület 

alapszabályát elfogadja és a sportegyesület tevékenységét erkölcsileg, valamint anyagilag – 

tagdíjfizetéssel – támogatja.  

A sportegyesület tagjai a tagokat megillető jogok és az őket terhelő kötelezettségek terjedelme 

alapján lehetnek:  

 

 tagok 

 tiszteletbeli tagok  

 pártoló tagok  

 örökös tagok  

 

1./ A sportegyesület tagja lehet mindazon magánszemély – magyar állampolgár és Magyarországon 

letelepedési vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár – akinek tagfelvételi 

kérelmét az Elnökség elfogadta, és belépési nyilatkozatában vállalja, illetőleg nyilatkozik arra 

nézve, hogy a sportegyesület alapszabályát ismeri, annak céljait magára nézve kötelezően elfogadja.   

 

2./ A tagfelvételről kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag 

felvételének kérdésében az Elnökség egyszerű szótöbbséggel  határoz.  Tagsági jogviszony a 

tagfelvételi kérelem elnökség által történő elfogadásával jön létre. A tagfelvételt elutasító döntéssel 

szemben az érintett az erről szóló döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a közgyűléshez 

fellebbezhet. A sportegyesület elnöksége köteles a sportegyesületi tagokról naprakész nyilvántartást 

vezetni.  

 

3./ A sportegyesület tiszteletbeli és pártoló tagja lehet: 

 

Tiszteletbeli tagként – az elnökség határozata alapján – felvehető az a személy, aki különleges és 

kiemelkedő tevékenységével elsősorban erkölcsileg támogatja a sportegyesületet.  

 

Pártoló tag lehet mindazon természetes és jogi személy, akinek tagfelvételi kérelmét az Elnökség 

elfogadta és belépési nyilatkozatában vállalja a sportegyesület anyagi és erkölcsi támogatását.  

 

A tiszteletbeli és pártoló tagság a sportegyesületben tagsági jogokat és kötelezettségeket nem 

keletkeztet, azzal a kivétellel, hogy jogosultak a közgyűlésen részt venni, felszólalni, az adott 

kérdésben véleményt nyilvánítani és javaslatot tenni, valamint kötelesek az alapszabály 

rendelkezéseit betartani és a sportegyesület céljaival, érdekeivel összhangban tevékenykedni.  
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4/ A sportegyesület közgyűlése örökös tagi címet adományozhat azon tagoknak, akik a 

sportegyesület érdekében végzett kiemelkedő munkájukkal arra érdemesek.  

 

5./ A sportegyesületi tagság megszűnik:  

 

 a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli 

megszűnésével, 

 a kilépési szándék elnökséghez címzett írásbeli bejelentésével,  

 kizárással, 

 a sportegyesület megszűnésével, 

 törléssel: azt  a tagot,  aki az esedékes éves tagdíjat nem fizeti meg és azt az elnökség 

felszólításának kézhezvételét követő 30 napon belül sem egyenlíti ki, a póthatáridő 

eredménytelen elteltének napjától az elnökség törli a tagok nyilvántartásából. Erre a 

körülményre a felszólításban a tag figyelmét fel kell hívni. 

 

6./ A közgyűlés minősített többségi határozattal a jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok 

legalább 2/3-os szavazat többségével – az elnökség javaslatára - a sportegyesületből kizárhatja azt a 

tagot, aki a sportegyesületi tagságából eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, a 

sportegyesület céljával, az alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít és 

mindezekkel az elnökség felszólítása ellenére sem hagy fel. A kizárásról szóló közgyűlési határozat 

meghozatala előtt lehetőséget kell biztosítani az érintett személy meghallgatására, védekezésének 

előterjesztésére,  az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére.  

 

IV. A sportegyesületi tagok jogai és kötelezettségei: 

 

1./ A tag jogai: 

 

 részt vehet a sportkör munkájában, használhatja a sportegyesület létesítményeit, felszereléseit, 

igényelheti a sportegyesület szakembereinek segítségét, 

 a sportegyesület  képviseletében részt vehet helyi, megyei országos és nemzetközi versenyeken, 

 részesülhet a sportegyesület által nyújtott kedvezményekben, 

 részt vehet  szavazhat és tisztséget vállalhat a sportegyesület közgyűlésén, 

 véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet minden olyan kérdésben, amely az egyesületi élettel 

összefügg, 

 bíróság előtt indítványozhatja a sportegyesület jogszabályba, vagy Alapszabályba ütköző 

határozatának megsemmisítését. 

 

2./ A tag kötelességei: 

 

- tartsa be a sportegyesület alapszabályát, hajtsa végre a sportegyesület rá vonatkozó határozatait, 

- magatartása mindig sportszerű legyen, 

- rendszeresen fizesse a tagdíjat, óvja a sportegyesület vagyonát és létesítményeit, 

 tevékenyen vegyen részt az elnökség által meghatározott társadalmi munkában, illetőleg ha 

abban részt venni nem tud, úgy fizesse meg a társadalmi munka – közgyűlés által meghatározott 

– ellenértékét. 
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V. A sportegyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok: 

 

1./ A sportegyesület legfőbb szerve a közgyűlés. 

 

a./ A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. A közgyűlést az elnök 

hívja össze valamennyi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett 

időpontot megelőzően legalább 8 naptári nappal meg kell küldeni a napirendi pontok valamint a 

határozatképtelenség esetén 15 napon belül megtartandó esetleges megismételt közgyűlés helyének 

és dátumának pontos megjelölésével. A közgyűlés nyilvános.  

Össze kell hívni a közgyűlést – az ok és cél megjelölése mellett – ha azt a tagság egyharmada 

kívánja, vagy ha azt a felügyelő szerv indítványozza, a bíróság elrendeli, továbbá az elnökség 

határozata alapján.  

 

b./ A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + 1 fő jelen van. A 

határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok 

tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás 

jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták.   

 

c./ A közgyűlés személyi kérdésekben titkos szavazással dönt, egyéb határozatait nyílt szavazás 

útján hozza, egyszerű szótöbbséggel.   

 

A sportegyesület megalakulása, más egyesülettel való egyesülése, feloszlása kimondásához, az 

alapszabály elfogadásához, annak módosításához, továbbá személyi kérdésekben történő döntéshez 

2/3-os többségre van szükség.  

 

Amennyiben a személyi kérdésben történő szavazás elsőre eredménytelen, úgy a megismételt 

szavazáson a döntéshez egyszerű többség is elegendő, illetőleg a személyi kérdésben a legtöbb 

szavazatot megszerző jelölt nyer.   

 

d./ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek: 

 

 a sportegyesület megalakulásának, más egyesülettel történő egyesülésének, feloszlásának 

kimondása, 

 az Alapszabály illetőleg módosításának elfogadása, 

 az elnökség megválasztása, 

 a fejlesztési tervek jóváhagyása, 

 az éves költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak megállapítása, az éves gazdálkodásról 

szóló beszámoló elfogadása, az éves közhasznúsági jelentés elfogadása,  

 az elnökség tevékenységéről való beszámoltatás, 

 a fegyelmi jogkör gyakorlása az elnökség tagjai felett, (elhagyását javaslom) 

 a tagsági díj összegének, illetve a pártoló tagok anyagi hozzájárulása legkisebb mértékének 

meghatározása, 

 az éves társadalmi munkaidő-keret illetve az annak megváltására szolgáló összeg 

meghatározása. 
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A közgyűlési és az elnökségi határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell. Az 

elnök köteles a közgyűlés és az elnökség által meghozott határozatokat évente és folyamatos 

sorszámmal külön nyilvántartani oly módon, hogy az tartalmazza a döntéseket, azok 

időpontját és hatályát illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát.  Az elnök a 

közgyűlési illetőleg elnökségi döntésekről azok meghozatalát követő 8 napon belül írásban és 

igazolható módon az érintetteket értesíti. A sportegyesület működésével kapcsolatos iratokba bárki 

betekinthet mégpedig oly módon, hogy a betekintési igényt azt megelőzően 8 napon belül kell kérni 

az elnöktől. A betekintés lehetőségét az elnöknek kell biztosítani, mégpedig a sportegyesület 

székhelyén.  

 

2./ A sportegyesület elnöksége  

 

a./ Az Elnökség 5 tagú, elnökből, elnökhelyettesből és 3 tagból áll. Az elnökség szükség szerint, de 

évente legalább egy alkalommal tart ülést. Az elnökség ülése határozatképes ha azon az elnökségi 

tagok több mint fele jelen van. Az ülések nyilvánosak. Az elnökség határozatait nyílt szavazással, 

szótöbbséggel hozza meg. A határozatot az érintettel írásban és igazolható módon közölni kell. Az 

elnökségi ülést az elnök hívja össze, valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A 

meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább 8 naptári nappal meg 

kell küldeni a napirendi pontok pontos megjelölésével.   

 

b./ Az Elnökséget a közgyűlés választja 5 éves időtartamra a sportegyesület tagjai sorából.  

Az elnökség tagjává csak nagykorú, cselekvőképes, magyar állampolgár választható.  

Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók, illetve visszahívhatók.  

 

c./ Az elnökség feladata és hatásköre: 

 

 a sportegyesület tevékenységének közvetlen irányítása, 

 a közgyűlések előkészítése, megrendezése, 

 a sportegyesület sportfejlesztési tervének, költségvetésének kidolgozása, az éves program, 

munka- és ülésterv, valamint a versenynaptár jóváhagyása, 

 a sportegyesület eredményes tevékenységéhez szükséges feltételek megteremtése, koordinálása, 

 a sportegyesületet megillető egyetértési és véleményezési jogok gyakorlása, 

 indokolt esetben rendkívüli közgyűlés összehívása, 

 döntés a tagok, tiszteletbeli tagok és pártoló tagok felvételéről, 

 gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokon kívüli munkáltatói jogokat az Egyesület alkalmazottai 

felett,   

 döntés azokban az ügyekben amelyek nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.  

 

 

d./ Az elnökségi tagság megszűnik: 

 

 a mandátum  lejártával 

 a visszahívással 

 lemondással 

 a sportegyesületi tagság megszűnésével 
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e./ A sportegyesület elnökének feladata: 

 

 vezeti és szervezi az Elnökség munkáját, 

 képviseli a sportegyesületet, 

 irányítja és ellenőrzi a sportegyesület tevékenységét, gazdálkodását, utalványozási jogot 

gyakorol, 

 jogkörét esetenként és meghatározott ügyekben az elnökhelyettesre, vagy az elnökség más 

tagjára átruházhatja, 

 irányítja és szervezi a sportegyesület adminisztrációs tevékenységét, 

 két elnökségi ülés között eljár az Elnökség nevében, erről a soros ülésen beszámolni köteles,  

 gyakorolja a sportegyesület alkalmazottai felett az egyéb munkáltatói jogokat.  

 

3./ A sportegyesület számvizsgálója: 

 

A sportegyesület – tagjai közül – 5 éves időtartamra gazdálkodásának felügyeletére számvizsgáló 

választ.  

Nem lehet számvizsgáló az elnökség tagja, továbbá aki a sportegyesületben gazdasági feladatokat 

lát el, illetve azzal munkaviszonyban áll.  

 

A számvizsgáló feladata: 

 

 a sportegyesület pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése, 

 a pénzügyi és gazdálkodási rendelkezések betartásának ellenőrzése, 

 a tagsági díj fizetésének ellenőrzése. 

 

A számvizsgáló észrevételeiről, javaslatairól tájékoztatja az elnökséget, szükség esetén a felügyelő 

szervezet.  

A számvizsgáló tevékenységéért kizárólag a közgyűlésnek felelős, annak beszámolni köteles.  

Működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat állapítja meg.  

 

4./  Hatályát vesztette   

 

5./ A sportegyesület vezető szerveinek  határozat hozatalába nem vehet részt az a személy, aki vagy 

akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozók) a határozat alapján 

kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy bármilyen előnyben részesül, illetve a megkötendő 

jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a sportegyesület cél szerinti juttatásai 

keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeni szolgáltatás, illetve a 

sportegyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott létesítő okiratnak megfelelő cél 

szerinti juttatás.   

 

6./ A  közhasznú szervezet megszűntét két évig nem lehet a sportegyesület vezető tisztségviselője az 

a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben 

legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását 

nem egyenlítette ki.  A vezető tisztségviselő illetve az ennek kijelölt személy a sportegyesületet 

előzetesen köteles tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél 

is betölt.  
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VI. A sportegyesület képviselete: 

 

A sportegyesületet mint jogi személyt a sportegyesület elnöke képviseli. E jogkörét esetenként vagy 

az ügyek meghatározott csoportjára nézve az elnökség más tagjára átruházhatja.  A sportegyesület 

bankszámlája  feletti rendelkezési jogot az elnökség két tagja együttesen gyakorolhatja akként, hogy 

azok közül az egyik mindig a sportegyesület elnöke vagy akadályoztatása esetén elnökhelyettese.   

 

VII.  A sportegyesület gazdálkodása:  

 

A sportegyesület éves költségvetés alapján, az egyesületekre vonatkozó jogszabályi előírásokban 

foglaltaknak megfelelően gazdálkodik.  

 

1./ A sportegyesület bevételei: 

 

 a tagok és a pártoló tagok által fizetett tagdíj. Az éves tagdíjat az adott év március  30.  napjáig 

kötelesek készpénzbefizetéssel a sportegyesület pénztárába, vagy átutalással a sportegyesület 

bankszámlájára megfizetni. Az év közben belépő tagok – függetlenül a belépés időpontjától – az 

éves tagdíjat kötelesek megfizetni a belépés hónapjának utolsó napjáig. Az elnökség a 

sportegyesület tagjainak a tagságot igazoló igazolványt állít ki, 

 állami, társadalmi, szövetkezeti és egyéb szervek támogatása, 

 rendezvény, tanfolyam és egyéb bevételek, 

 vállalkozási tevékenység nettó bevétele, 

 egyéb befizetések és bevételek. 

 

2./ A sportegyesület kiadásai: 

 

 az alkalmazottak bérjellegű kifizetései és közterhei, 

 a működéssel és versenyzéssel kapcsolatos kiadások, 

 sportruházat, sporteszközök és egyéb eszközök beszerzése, 

 nemzetközi kapcsolatok kiadásai, 

 a sportegyesület tulajdonában és kezelésében lévő létesítményekkel kapcsolatos beruházási és 

fenntartási kiadások, az állóeszköz beszerzés költségei, 

 egyéb kiadások. 

 

3./ A sportegyesület tartozásaiért saját vagyonával fele,  a tagok – a tagdíj fizetésén túl – a 

sportegyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

 

4./ A sportegyesület megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés dönt.  

 

5./ A sportegyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban 

meghatározott tevékenységre fordítja.  

 

6./ A sportegyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat készítési 

kötelezettsége nincs.  
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7./ A sportegyesület az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivételével – csak 

írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a 

támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, 

azok mértékét és feltételeit a helyi sajtó és tv útján nyilvánosságra kell hozni. A sportegyesület mint 

közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.  

 

8./ A sportegyesület a támogatók valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető szolgáltatások illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági 

jogviszony alapján nyújtott létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti 

juttatásban nem részesítheti.  

 

9./ A sportegyesület váltót illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsájthat ki.  

 

10./ A sport egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető 

mértékű  hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, 

illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.  

 

11./ A sportegyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az 1997. évi CLVI. tv. 

szabályai az irányadóak.  

 

12./ A sportegyesület vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, céljai elérését 

elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat. A sportegyesület 

sporttal össze nem függő tevékenységet valamint sport tevékenységével összefüggő kereskedelmi 

tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő 

tevékenységként folytat. A sportlétesítmények használata illetve működtetése – e rendelkezés 

alkalmazásában – a sportegyesület alaptevékenységének minősül.  

 

13./ A sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon 

állami tulajdonba kerül és azt közérdekű sportcélra kell fordítani.  

 

14./ A sportegyesület vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. 

Amennyiben éves bevétele az 5 millió forintot meghaladja, gondoskodni kell – az alapszabály 

módosításával – felügyelő szerv létrehozásáról.    

 

VIII. A sportegyesület jogállása:   

 

A Balatonfüredi Petőfi Sportkör jogi személy, jogalanyiságát a bírósági nyilvántartásba vétellel 

nyeri el.  

 

A sportegyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.  

 

IX.  Vegyes rendelkezések: 

 

Az Alapszabály által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról 

szóló 1989. évi II. törvény, továbbá a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról valamint a közhasznú 

szervezetekről szóló 1997. évi CLV. 1. tv. rendelkezései az irányadóak.    
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X.  A sportegyesület megszűnése: 

 

A sportegyesület megszűnik, ha  

 

 feloszlását a közgyűlés 2/3-os szótöbbséggel kimondja, 

 a bíróság feloszlatja, 

 más egyesülettel egyesül, 

 a bíróság megszűnését megállapítja, 

 a sportegyesület mint közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles 

esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéseiből 

eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.  

 

Záradék:  

 

A sportegyesület a módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát a 2010. július 17.  

napján tartott közgyűlésén elfogadta, egyúttal felhatalmazást adott az elnöknek, hogy a 

módosításokat és a sportegyesület közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételét az 

illetékes bíróságnál megkérje.  

 

Balatonfüred, 2010.  október 15.  

 

 

 

       Felhőfalvi László  

         sportköri elnök  

 

 

 

       

 

 

 


