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A LUDOVIKA SPORTEGYESÜLET 

ALAPSZABÁLYA 

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) és a 

sportról szóló 2004. évi I. törvény (Stv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi tartalommal fogadják 

el a sportegyesület (a továbbiakban: sportegyesület) alapszabályát: 

I. 

A sportegyesület adatai 

1. A sportegyesület neve: Ludovika Sportegyesület 

2. A sportegyesület rövidített elnevezése: Ludovika SE 

3. A sportegyesület székhelye: 1089 Budapest, Orczy út 1.   

4. A sportegyesület formája: sportegyesület 

Az egyesületekről vezetett bírósági nyilvántartásban a sportegyesület sportegyesületi jellegét 

kifejezetten fel kell tüntetni. 

5. A sportegyesület e-mail címe: sportegyesulet@uni-nke.hu 

6. A sportegyesület maga rendelkezik a nevével, címerével és a nevéhez kapcsolódó valamennyi joggal, 
különös tekintettel a hirdetési, reklám és a sporttevékenységének televíziós, rádiós, valamint egyéb 

elektronikus technikákkal történő közvetítésével kapcsolatos jogokra. 

7. A sportegyesület első vezető tisztségviselője: Dr. Kovács Gábor 

II. 

A sportegyesület célja, tevékenysége 

1. A sportegyesület célja: 

a) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem sportéletének segítése, az oktatáshoz kapcsolódó 
sporttevékenység szakmai támogatása, az egyetemi sportélet elősegítése – a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetemmel 2013. május 31. napján kötött együttműködési megállapodásban 

foglaltak alapján;  

b) a sportegyesület tagjai számára a szabadidő egészséges és kulturált eltöltésének, nemzeti 

hagyományok ápolásának biztosítása, az ifjúság fizikai teljesítőképességének, edzettségének 

fejlesztése, igazolt versenyzők bel- és külföldi versenyeztetésének feltételeinek megteremtése; 

c) jövőbeni jó sporteredmények elősegítése, ennek megvalósítása érdekében utánpótlás-nevelési 

tevékenységet végez, e területen együttműködhet más sportegyesületekkel is; 

d) szervezi és támogatja a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló, kulturális, tömegsport programokat; 

e) lehetőséget biztosít tagsága és más személyek testedzésére, egészségének megőrzésére; 

f) segítséget nyújt a munkavégzés közben történt sérülések utáni rehabilitációhoz; 

g) lehetővé teszi tagjai és tagjain kívül más személyek részére a fizikai képességek szinten tartását 

és fejlesztését; 

h) szakemberei segítségével közreműködik a fegyveres és rendvédelmi szervek állományának, a 

közszolgálatban dolgozók egészséges életmódra nevelésében, sportmozgások oktatásában. 

2. A sportegyesület tevékenysége: 

2.1. A céljai megvalósítására szolgáló, alapcél szerinti tevékenységek: 

a) Közhasznú tevékenységek: 

A sportgyesület közhasznú tevékenységei a következő közfeladatok megvalósítását szolgálják: 

(i) közreműködik a mindennapos testedzés feltételeinek biztosításában a felsőoktatási 
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intézményekben, Stv. 49. § b) pont; 

(ii) elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek 

megteremtését, Stv. 49. § c) pont; 

(iii) részt vesz a versenysport, az utánpótlás-nevelés, a főiskolai-egyetemi sport, a 

szabadidősport finanszírozásában, Stv. 49. § d) pont; 

(iv) közreműködik közösségi kulturális hagyományok, értékek (hagyományőrzés, néptánc, 

kórus, stb.) ápolásában, 1991. évi XX. törvény 121. § a) pont;    

(v) az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek – és ifjúsági sportot, a nők és 

családok sportját, Stv. 49. § e) pont; 

(vi) közreműködik a sport népszerűsítésében, Stv. 55. § (3) bekezdés f) pont. 

 Az előbbi közfeladatok megvalósítására a sportegyesület a következő feladatokat végzi: 

(i) a versenysport, hallgatói-, diák- és szabadidősport erősítése érdekében szakosztályok 

létrehozásával és működtetésével a sportegyesületi keretek között gyakorolt 

sporttevékenységet szervezi, valamint feltételeit biztosítja; 

(ii) tagjainak érdekképviseletét és érdekvédelmét ellátja; 

(iii) spotfelszereléseket és sportobjektumokat biztosít; 

(iv) sporteseményeken, bajnokságokon és versenyeken a tagok részvételét biztosítja; 

(v) tagjai a sportegyesülettel kapcsolatos munkáját segíti; 

(vi) a sportbeli képzést és korszerű felkészülést biztosítja; 

(vii) együttműködik oktatási intézményekkel és sportszervezetekkel;  

(viii) amatőr- és szabadidősport versenyek, valamint egyéb sportesemények szervezésében 

részt vesz. 

A sportgyesület biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain (munkavállalóin, önkéntesein) 

kívül más is részesülhessen. 

b) Gazdasági-vállalkozási tevékenység: 

A sportgyesület céljai megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében, a célok 

megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely 

azonban nem lehet a sportgyesület fő tevékenysége. Az ilyen tevékenység végzéséből származó bevétel 
nem haladhatja meg az éves összbevétel 60 %-át. A sportgyesület vállalkozási tevékenységet csak az 

alapcél szerinti tevékenységei megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 

Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt közhasznú tevékenységeire fordíthatja. 

Amennyiben a sportgyesület befektetési tevékenységet végezne, küldöttgyűlése köteles befektetési 

szabályzatot készíteni és elfogadni. 

c) A sportegyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete politikai pártokról független, 

tőlük sem közvetve, sem közvetlenül anyagi támogatásban nem részesülhet. A sportegyesület 

politikai pártokat sem közvetlenül, sem közvetve támogatásban nem részesíthet. 

3. A sportegyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő 

kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak 
kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése – e 

rendelkezés alkalmazásában – a sportegyesület alaptevékenységének minősül- 

4. A sportegyesület működése felett az illetékes ügyészség törvényességi felügyeletet gyakorol. 

III. 

A sportegyesület működésére vonatkozó általános szabályok 

1. A sportegyesület – az e törvényben megállapított eltérésekkel – az Ectv. és a Ptk. szabályai szerint 

működő olyan egyesület, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a 

sporttevékenység feltételeinek megteremtése.  

2. A sportszervezet keretében sporttevékenységet folytató versenyző számára a sportszervezet köteles 
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biztosítani a sportág jellege szerinti biztonságos sporttevékenység folytatásához szükséges feltételeket. 

IV. 

Tagdíj 

1. A sportegyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege 5.000,- Ft/év, 
amelyet a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől számított 8 

napon belül, ezt követően legkésőbb minden év február 27. napjáig kell egy összegben, a sportegyesület 

bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni, vagy az adott szakosztály vezetőjénél személyesen 

befizetni. 

2. A sportegyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének 

évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon 
belül köteles a sportegyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni, vagy az adott szakosztály 

vezetőjénél személyesen befizetni. 

3. A szakosztályonként az alap egyesületi tagdíj felett fizetendő szakosztályi tagdíj mértékét és fizetési 

módját a szakosztály vezetése állapítja meg. 

V. 

A tagság 

1. A sportegyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki a sportegyesület célkitűzésével egyetért és az alapszabályban foglalt rendelkezéseket 

elfogadja. A sportegyesületi tagság formái: 

a) rendes tagság 

b) pártoló tagság 

c) tiszteletbeli tagság 

2. Az egyetemi kötődés érdekében a sportegyesület rendes tagjai legalább 50 + 1 %-a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem által foglalkoztatottakból, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 
keretében foglalkoztatottakból, azok hozzátartozóiból és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel hallgatói 

jogviszonyban álló személyekből áll. 

3. A sportegyesület rendes tagjává válhat minden cselekvőképes, magyar állampolgár, aki: 

(i) vállalja, hogy fizeti a sportegyesületi tagdíjat; 

(ii) nem állnak fenn vele kapcsolatban olyan körülmények, amelyek az alapszabály szerint 

a tagsági viszony megszűnésének, illetve a tagok kizárásának indokai lehetnek; 

(iii) a megfelelő tagfelvételi eljárás során felvételt nyert a sportegyesületbe. 

4. A sportegyesület pártoló tagjává válhat lehet minden tizennyolcadik életévét betöltött, 

cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt nem álló, magyar állampolgár, jogi személy, 

valamint jogi személyiséggel nem rendelkező társaság feltéve, hogy: 

(i) nem állnak fenn vele kapcsolatban olyan körülmények, amelyek az alapszabály szerint 

a tagsági viszony megszűnésének, illetve a tagok kizárásának indokai lehetnek; 

(ii) a megfelelő tagfelvételi eljárás során felvételt nyert a sportegyesületbe; 

(iii) időszakosan vagy rendszeresen támogatja a sportegyesületet; 

(iv) 5.000,- Ft/év pártolói díjat fizet. 

5. A sportegyesület tiszteletbeli tagjává válhat az a kiemelkedő oktatási, tudományos vagy 

sporteredményeket elért személy, aki a sport, illetve a sportegyesület érdekében végzett kimagasló 
tevékenységével a sportegyesület célkitűzéseit támogatja. A tiszteletbeli tagot az elnökség vagy bármely 

tag ajánlására a küldöttgyűlés választja.  

VI. 

A tagsági jogviszony keletkezése 

1. A sportegyesületi tagság az alapításkor a sportegyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. A 
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sportegyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik.  

2. A belépni szándékozónak ki kell tölteni a www.uni-nke.hu/nke-a-sportos-

egyetem/ludovikasportegyesulet/dokumentumok alatt található belépési nyilatkozatot és az ott megadott 

módokon leadni. 

3. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely a kérelem beérkezésétől számított 30 

napon belül ülésen határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba 

foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi elutasítása 

esetén jogorvoslatnak helye nincs. 

4. A tagfelvételt meg lehet tagadni, ha a tagjelölt nem méltó a sportegyesület szellemiségéhez, erkölcsi 

okból. 

VII. 

A tagsági jogviszony megszűnése 

1. A tagsági jogviszony megszűnik: 

a) a tag kilépésével; 

b) a tagsági jogviszony sportegyesület általi felmondásával; 

c) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

d) a tag kizárásával. 

2. A tagsági jogviszonyát a tag a sportegyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, 
indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő 

megérkezése napján szűnik meg. 

3. Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja a sportegyesület tagjai közül azt a 
tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a küldöttgyűlés határozatát megszegi, vagy a 

sportegyesületi célokat illetően súlyos, illetve ismételten sértő magatartást tanúsít. 

 Kizárható a tag akkor is, ha két hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj 

megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább két hónapos mulasztás 
elteltét követően az elnökség írásban – igazolható módon, póthatáridő tűzésével és a 

jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék 

teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt. 

4. A kizárási eljárást bármely tag vagy sportegyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A 

kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a 

figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és 
a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az 

ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell 

foglalni és indokolással kell ellátni. Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló 

tényeket és bizonyítékokat. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás 
megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett 

taggal. 

VIII. 

A tagok jogai 

1. A sportegyesület rendes tagja jogosult: 

a) a sportegyesület tevékenységében részt venni; 

b) a sportegyesület szolgáltatásait igénybe venni; 

c) a küldöttgyűlésen részt venni, küldöttje révén szavazni; 

d) kezdeményezni a tiszteletbeli tag felvételét; 

e) a sportegyesület irataiba betekinteni; 

f) arra, hogy a sportegyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban 

meghatározott kizáró ok nem áll fenn. 
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2. A sportegyesület pártoló és tiszteletbeli tagja jogosult a döntéshozatali szervek munkájában tanácskozási 

joggal részt venni és a sportegyesület szolgáltatásait igénybe venni. 

IX. 

A tagok kötelezettségei 

1. A sportegyesület rendes tagja: 

a) nem veszélyeztetheti a sportegyesület céljának megvalósítását és a sportegyesület tevékenységét; 

b) nem sértheti a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Ludovika Sportegyesület jóhírnevét; 

c) köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni; 

d) köteles a sportegyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó 

előírásait, rendelkezéseit betartani; 

e) köteles az ellene indult büntetőeljárás tényét és eredményét az elnökségnek bejelenteni. 

X. 

A sportegyesület szervei 

1. A sportegyesület szervei: 

a) küldöttgyűlés 

b) elnökség 

c) szakosztály 

d) felügyelőbizottság 

2. A sportegyesület tisztségviselői: 

a) elnök 

b) igazgató 

c) elnökségi tagok 

d) felügyelőbizottság elnöke és tagjai 

A küldöttgyűlés 

3. A küldöttgyűlés a sportegyesület döntéshozó szerve. A küldöttgyűlés a tagok által választott küldöttek 

összessége. 

4. A küldöttgyűlés ülései nyilvánosak, a nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben 

korlátozható. 

5. A tagok a küldötteket küldöttválasztó gyűlésen választják, szakosztályonként az alábbiak szerint: 

a) minden szakosztály egy küldöttet, 

b) amennyiben a szakosztályhoz tartozó tagok száma a 10 főt meghaladja, minden további 
megkezdett 10-10 fő után további egy-egy küldöttet választhat a szakosztály, egy szakosztály 

küldötteinek száma azonban az 5 főt nem haladhatja meg. 

6. A küldöttválasztó gyűléseket a szakosztályvezetők kötelesek minden évben február 28. napjáig 
megszervezni, amelyen március 1. napjától kezdődően a következő év február 28. napjáig tartó 

határozott időre szóló hatállyal az adott évre állandó küldötteket választanak a szakosztályok. Az adott 

évre megválasztott küldöttek akadályoztatása esetén a szakosztályvezető köteles az akadályoztatott 
küldött helyettesítéséről haladéktalanul gondoskodni, így az éves küldöttválasztó gyűlések szabályainak 

megfelelően rendkívüli küldöttválasztó gyűlést tartani, amelyen az akadályoztatott küldött helyettesét 

megválasztják. A küldöttválasztó gyűlések időpontjáról és helyszínéről a szakosztályvezetők kötelesek 

az adott szakosztályhoz tartozó valamennyi tagot értesíteni. A küldöttválasztó gyűlés abban az esetben 
határozatképes, ha azon a szakosztályhoz tartozó tagok több mint fele megjelent. A küldöttválasztó 

gyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 

7. A szakosztályvezetők a küldöttválasztó gyűlés határozatait, a szakosztályokhoz tartozó sportegyesületi 
tagok számát, valamint a küldöttek névsorát kötelesek minden év március 5. napjáig az elnökség részére 
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megküldeni. 

8. Küldött lehet az a tag, akit a küldöttválasztó gyűlésen jelenlévő tagok több mint fele küldöttként 

megválaszt. A küldöttválasztó gyűlés működésére a jelen bekezdésben nem szabályozott kérdésekben a 

küldöttgyűlésre és a tisztségviselők választására vonatkozó alapszabályi rendelkezéseket kell 

értelemszerűen alkalmazni. 

9. A küldöttválasztó gyűlés a személyes megjelenés mellett, a küldöttgyűléssel azonos módon elektronikus 

úton vagy ülés tartása nélkül is lefolytatható. 

10. A küldöttgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. Az elnök, 
akadályoztatása esetén az igazgató legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, 

elsődlegesen a sportegyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. A küldöttgyűlés 

meghívóját a sportegyesület honlapján is közzé kell tenni küldöttgyűlés időpontja előtt 15 nappal. 

11. A küldöttgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, 

kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés 

megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 

12. A küldöttgyűlési meghívó tartalmazza a sportegyesület nevét, székhelyét, a küldöttgyűlés helyét, idejét 
és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel 

kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult küldöttek álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak 

tartalmaznia kell továbbá a küldöttgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt küldöttgyűlés 
helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt küldöttgyűlés az eredeti 

napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz, ha azt az 

eredeti időpontot legalább 30 perccel követő időpontra hívják össze. 

13. A küldöttgyűlés az ülését a székhelyén, elektronikus úton vagy ülés tartása nélkül tartja.  

14. A küldöttgyűlés a küldöttek közötti párbeszédet, illetve vitát korlátozás nélkül lehetővé tevő 

elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével is megtartható (konferencia-küldöttgyűlés). A használt 

elektronikus hírközlő eszköz Skype, illetve egyéb, a kép és hang egyidejű közvetítését és a küldöttek 
korlátozásmentes, valós idejű kommunikációját egyszerre biztosító hálózati, illetve internetes 

elektronikai eszköz lehet. A küldött a szavazatát a küldöttgyűlést levezető elnöknek hozzá intézett 

kérdése alapján adja le, a leadott szavazatok alapján a levezető elnök összesíti a szavazatokat és 
megállapítja a szavazás eredményét. A konferencia-küldöttgyűlésen résztvevő küldöttek felszólalási 

joga és javaslattételi joga nem korlátozható, azt a levezető elnök a folyamatos hang és képkapcsolat 

alapján köteles biztosítani. A konferencia-küldöttgyűlésről hangfelvételt vagy videófelvételt kell 

készíteni. 

15. Amennyiben az elektronikus hírközlő eszköz működése valamely oknál fogva szünetel, abban az 

esetben a küldöttgyűlés ülésén szünetet kell elrendelni mindaddig, amíg az elektronikus hírközlő 

eszközön keresztül résztvevő küldött jelenléte nem biztosított. 

16. A konferencia-küldöttgyűlésen elhangzottakat, és az ott hozott határozatokat hiteles módon úgy kell 

rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen. A küldöttgyűlésen elhangzottakról készült felvétel 

alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a levezető elnök hitelesít. 

17. A küldöttgyűlés jogosult ülés tartása nélkül is határozatot hozni. Ebben az esetben az elnökség köteles 

a határozat tervezetét, valamint az ennek alapjául szolgáló adatokat, szükséges információkat tartalmazó 

előterjesztés mellékletével a küldöttek részére postai vagy elektronikus úton megküldeni. A 

küldötteknek a tervezet kézhezvételétől számított nyolc napos határidő áll rendelkezésre, hogy 
szavazatukat az elnökség részére megküldjék. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a 

határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az elnökség 

részére, amennyi szavazati jogot képviselő küldött a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása 

esetén. 

18. A küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik: 

a) az alapszabály módosítása; 

b) a sportegyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 

c) az elnökség és felügyelőbizottság megválasztása, felmentése, visszahívása; 

d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása; 
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e) a sportegyesület szakosztályát, illetve más szervezeti egységét határozatával jogi személlyé 

nyilváníthatja; 

f) az éves beszámoló elfogadása; 

g) közhasznúsági melléklet elfogadása; 

h) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a 

sportegyesülettel munkaviszonyban áll; 

i) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a sportegyesület saját tagjával, az 

elnökség vagy felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; 

j) a jelenlegi és korábbi sportegyesületi tagok, az elnökség és a felügyelőbizottsági tagok, vagy más 

sportegyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 

k) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal. 

19. Rendkívüli küldöttgyűlést kell összehívni: 

a) a sportegyesület elnökségének határozata alapján; 

b) a sportegyesület tagjainak 1/3-a az ok és a cél megjelölésével írásban kéri; 

c) ha ezt a bíróság elrendeli; 

d) ha a sportegyesület elnöki tisztsége bármilyen okból megüresedik. 

20. A rendkívüli küldöttgyűlés összehívásáról az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 15 
napon belül dönteni kell és harminc napon belüli időpontra a rendkívüli küldöttgyűlést ki kell tűzni. A 

rendkívüli küldöttgyűlés napirendjén kizárólag az összehívásra okot adó kérdés szerepelhet.  

21. Az elnökség köteles a küldöttgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele 

céljából, ha 

a) a sportegyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

b) a sportegyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy 

c) a sportegyesület céljainak elérése veszélybe került. 

Ezekben az esetekben az összehívott küldöttgyűlésen a küldöttek kötelesek az összehívásra okot adó 

körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a sportegyesület megszüntetéséről dönteni. 

22. A küldöttgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult küldöttek több mint fele részt vesz. A 

határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.  

23. Minden küldöttnek egy szavazata van. 

24. A küldöttgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az 

aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult küldöttek számát. A küldöttgyűlés a 
napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a 

levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, 

valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot. 

25. A küldöttgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a küldött tag 

nevét és lakóhelyét vagy székhelyét. A jelenléti ívet a küldöttgyűlés levezető elnöke és a 

jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. 

26. A küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza 

a) a sportegyesület nevét és székhelyét; 

b) a küldöttgyűlés helyét és idejét; 

c) a küldöttgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a 

nevét; 

d) a küldöttgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat; 

e) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól 

tartózkodók számát. 
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A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a küldöttgyűlés levezető elnöke írja alá, és két erre 

megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti. 

27. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével 

hozzák meg. 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 sportegyesületnek nem tagja; 

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

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

28. A küldöttgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű 

szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A sportegyesület alapszabályának módosításához, a 

sportegyesület egyesüléséhez és szétválásához a küldöttgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott 

határozata szükséges. A sportegyesület céljának módosításához és a sportegyesület megszűnéséről szóló 
küldöttgyűlési döntéshez a szavazásra jogosult összes küldött háromnegyedes szótöbbséggel hozott 

határozata szükséges. 

29. A küldöttgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a tisztségviselők megválasztásakor, valamint, ha a 
jelenlévő szavazásra jogosultak 1/3-a indítványozza. Egy jelölt esetén a küldöttgyűlés nyílt szavazással 

is dönthet. 

30. A küldöttgyűlési határozatokat a levezető elnök a küldöttgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tagokkal 
a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak a 

sportegyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 

Az elnökség 

31. Az elnökség a sportegyesület 7 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon 

kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 

32. Az egyetemi kötődés érdekében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem jogosult az elnök, valamint az 

igazgató személyére javaslatot tenni. 

33. Az elnökség tagjait a küldöttgyűlés választja 5 év határozott időtartamra. 

Megszűnik az elnökségi tagi megbízatás: 

a) a megbízás időtartamának lejártával; 

b) visszahívással; 

c) lemondással; 

d) elhalálozással; 

e) az elnökségi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával; 

f) az elnökségi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

Az elnökségi tag megbízatásáról a sportegyesülethez címzett, a sportegyesület másik elnökségi tagjához 
intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a sportegyesület működőképessége ezt megkívánja, a 

lemondás az új elnökségi tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a 

bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. 

34. Elnökségi tag az a magyar állampolgár, nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.  

Az elnökségi tag ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, 

akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett 
előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő, aki 

közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól 
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jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya 

alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az 

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

a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

A sportegyesület 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 adó – és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel; 

c) amellyel szemben az adó – és vámhatóság üzletzárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletzárást 

helyettesítő bírságot szabott ki; 

d) amelynek adószámát az adó – és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 

felfüggesztette vagy törölte. 

35. A sportegyesület vezető tisztségviselői: a sportegyesület elnöke, igazgatója és az elnökség tagjai. 

A sportegyesület törvényes képviseletét az elnök és az igazgató látja el. 

          A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános. 

A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló. 

36. Az elnökség hatáskörébe tartozik: 

a) a sportegyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; 

b) a beszámolók előkészítése és azoknak a küldöttgyűlés elé terjesztése; 

c) az éves költségvetés elkészítése és annak a küldöttgyűlés elé terjesztése; 

d) a sportegyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 

küldöttgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 

e) a küldöttgyűlés összehívása, a tagság és a sportegyesület szerveinek értesítése; 

f) az elnökség által összehívott küldöttgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 

g) részvétel a küldöttgyűlésen és válaszadás a sportegyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 

h) a tagság nyilvántartása; 

i) új szakosztály létrehozása és működésének engedélyezése, valamint törlése; 

j) a sportegyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 

k) megalkotja elfogadja a sportegyesület szabályzatait; 

l) a sportegyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

m) a sportegyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; 

n) a tag felvételéről való döntés; és 

o) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal. 

37. Az elnökség ülései nyilvánosak, a nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. 
Az elnökség üléseit személyes megjelenés mellett, a küldöttgyűléssel azonos módon elektronikus úton 

vagy ülés tartása nélkül is megtarthatja. 

Az elnökség üléseit szükség szerint, de félévente legalább egy alkalommal tarja. Az elnökségi ülést az 

elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen a sportegyesület 
székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek 

minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési 

címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).  

Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza a sportegyesület nevét, székhelyét, az elnökségi ülés 
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helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan 

részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák. 

38. Az elnökség határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség határozatképes, 

ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele, azaz legalább 4 elnökségi 

tag jelen van.  

 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 sportegyesületnek nem tagja; 

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

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

39. Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tagokkal a határozat 

meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak a sportegyesület 

honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 

Az elnök, az igazgató és az elnökségi tagok 

40. A sportegyesület elnökét, igazgatóját és elnökségi tagjait a küldöttgyűlés választja kétharmados 

többségű titkos szavazással a sportegyesület tagjai közül. 

41. A sportegyesület elnöke: 

a) összehívja az elnökséget és gondoskodik a lebonyolításáról; 

b) összehívja a küldöttgyűlést; 

c) képviseli a sportegyesületet; 

d) a sportegyesület feladatkörében eljárva szerződéseket köthet, a sportegyesület nevében, jogokat 

szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, pályázatokon vehet részt; 

e) eljár mindazon ügyekben, amelyeket az alapszabály, illetve a küldöttgyűlés a hatáskörébe utal. 

42. A sportegyesület igazgatója: 

a) ellátja a sportegyesület operatív ügyeinek irányítását; 

b) szervezi az elnökség munkáját; 

c) végzi a sportegyesület szakmai irányítását és felügyeletét; 

d) a sportegyesület feladatkörében eljárva szerződéseket köthet, a sportegyesület nevében, jogokat 

szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, pályázatokon vehet részt; 

e) irányítja a sportegyesület gazdasági működését, illetve a sportegyesület tulajdonában lévő 

gazdálkodó szervezetek tevékenységét; 

f) a sportegyesület sportszakmai, gazdálkodási tevékenységének, működésének összehangolása, 
ennek érdekében kapcsolattartás a szakosztályokkal, a szakosztályok tevékenységének 

figyelemmel kísérése; 

g) megbízza a szakosztályvezetőket; 

h) vezeti a pénztárkönyvet, ellenőrzi a kiadásokat; 

i) vezeti a sportegyesület tagnyilvántartását, határozatok tárát; 

j) a sportegyesülettel munkaviszonyban és egyéb jogviszonyban álló személyek felett gyakorolja az 

egyéb munkáltatói és az egyéb jogviszonnyal összefüggő egyéb jogokat; 

k) az elnök akadályoztatása esetén eljár mindazon ügyekben, amelyeket az alapszabály az elnök 

hatáskörébe utal; 
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l) eljár mindazon ügyekben, amelyeket az alapszabály, illetve a küldöttgyűlés a hatáskörébe utal. 

43. A sportegyesület elnökségi tagjai részt vesznek az elnökség munkájában. 

A szakosztályok 

44. A szakosztály a sportegyesület önigazgatási és a sportegyesület költségvetése alapján gazdálkodó 
szervezeti egysége. A sportegyesület célkitűzéseit és feladatait szakosztályain keresztül valósítja meg. 

A szakosztályok feladata a sportszakmai felkészítés, egészséges életmódra nevelés, nemzeti értékek, 

kultúra és hagyományok ápolása, a képzés céljainak elősegítése, minőségi sporteredmények elérése, 

bajnokságokon való részvétel, a sportegyesület céljainak megvalósítása. 

45. A szakosztály tevékenységét az elnökség ellenőrzése mellett az igazgató által megbízott 

szakosztályvezető irányítja a sportegyesület szabályzatai, a küldöttgyűlés és az elnökség határozatai 
alapján. A szakosztályvezető a szakosztályhoz tartozó tagok javaslatainak figyelembevételével bízza 

meg és menti fel a szakosztály vezetésében közreműködő további tagokat. A szakosztályvezetők az 

elnök irányításával végzik tevékenységüket, neki kötelesek elszámolni sportszakmai és gazdasági téren 

is, tőle igényelhetik a szükséges pénzügyi kereteket. 

46. A szakosztály feladata: 

a) a sportegyesület céljai megvalósításának elősegítése; 

b) a szakosztály elnökének megválasztása, felmentése és visszahívása; 

c) a sportághoz tartozó tagok foglalkoztatásának megszervezése, a versenyeken, sporteseményeken 

való részvétel megszervezése, tevékenységük fejlesztése, versenyek, sportesemények 

lebonyolítása; 

d) az elnökség megbízása alapján a sportegyesület képviselete az országos sportági 

szakszövetségekben, illetőleg azok területi szervezeteiben; 

e) a sportág utánpótlás nevelésének megszervezése, az oktatások megszervezése; 

f) a hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása. 

47. A szakosztályvezető köteles az igazgatót a szakosztály tevékenységéről folyamatosan tájékoztatni, és az 

elnökségnek legalább évente egy alkalommal beszámolni.  

48. A szakosztályvezető köteles az éves küldöttválasztó gyűléseket minden év február 28. napjáig 

megszervezni az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően. 

A felügyelőbizottság 

49. A felügyelőbizottság feladata a sportegyesület jogi, gazdasági működésének folyamatos ellenőrzése.  

50. A felügyelőbizottság létszáma három fő, mely tagokat a küldöttgyűlés 5 évre választ meg. 

51. Az egyetemi kötődés érdekében a felügyelőbizottság egy tagját a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

jogosult jelölni. A küldöttgyűlés köteles a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által jelölt 

felügyelőbizottsági tagot megválasztani. Az ettől eltérő szavazás esetén az adott küldött kizárható a 

sportegyesület tagjai közül. 

Amennyiben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által jelölt felügyelőbizottsági tag megbízatása bármely 

oknál fogva megszűnik vagy megszűnt, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem az erről való 
tudomásszerzéstől számítva 15 napon belül nem gyakorolja a jelölés jogát, úgy a jelölés az elnökséget 

illeti meg.  

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem jogosult az általa jelölt felügyelőbizottsági tag visszahívásának 

kezdeményezésére. A küldöttgyűlést – az ekként megválasztott felügyelőbizottsági tag vonatkozásában 
– a visszahívás joga nem illeti meg, kivéve, ha ezen felügyelőbizottsági tag az alapszabály rendelkezéseit 

vagy a küldöttgyűlés határozatát megszegi, vagy a sportegyesületi célokat illetően súlyos, illetve 

ismételten sértő magatartást tanúsít. 

52. A felügyelőbizottság az alapszabály keretei között maga állapítja meg működési rendjét és választja 

elnökét. 

53. A felügyelőbizottság feladata: 

a) a sportegyesület működésének, pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata; 
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b) a sportegyesület gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások 

betartásának ellenőrzése; 

c) az éves beszámoló véleményezése; 

d) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások 

teljesítésének évenkénti vizsgálata; 

e) a sportegyesületi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése. 

54. A felügyelőbizottság ellenőrzi a sportegyesület működését és gazdálkodását, melynek során az 

elnökségtől jelentést, a sportegyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, 

továbbá a sportegyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

55. A felügyelőbizottság elnöke és tagja a sportegyesület elnökségi ülésén tanácskozási joggal részt vehet. 

56. Az ellenőrzések megkezdéséről a felügyelőbizottság elnöke tájékoztatni köteles a sportegyesület 
igazgatóját. Az ellenőrzés során a felügyelőbizottság a pénzügyi-gazdasági, illetőleg a belső ellenőrzésre 

vonatkozó szabályok szerint jár el. 

57. Az ellenőrzés tapasztalatairól a felügyelőbizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon 

belül tájékoztatja a sportegyesület elnökségét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy rendellenességet 

állapít meg, egyúttal ennek megszüntetésére is fel kell hívni a figyelmet. 

58. A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő elteltével számított 

30 napon belül a felügyelőbizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi. Ha a kifogásolt gyakorlat 
fennállását az elnökség nem ismeri el vagy az utóvizsgálat sem vezetett eredményre, a 

felügyelőbizottság közvetlenül az intézkedésre jogosult szervhez fordulhat, szükség esetén 

kezdeményezheti rendkívüli küldöttgyűlés összehívását. A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre 
jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, 

hogy a sportegyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy a sportegyesület érdekeit egyébként 

súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, 

illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé, az elnökség tagjainak 

felelősségét megalapozó tény merül fel. 

59. Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelőbizottság indítványára 30 napon belül össze kell 

hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelőbizottság is 
jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést 

nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó 

szervet. 

60. A felügyelőbizottság tevékenységéről a sportegyesület küldöttgyűlésének köteles beszámolni. 

61. A felügyelőbizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik. Az időpontját és napirendjét 

a felügyelőbizottság tagjaival nyolc nappal az ülés előtt közölni kell írásban postai úton ajánlott 

küldeményként vagy az átvétel igazolására, visszajelzésére alkalmas elektronikus úton. Ha bármely 
bizottsági tag a napirend megjelölésével kéri, a felügyelőbizottság elnöke köteles a rendkívüli bizottsági 

ülést tizenöt napon belül összehívni. 

62. A felügyelőbizottság ülése határozatképes, ha azon a tagjainak több mint fele jelen van. A 
határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést - azonos napirenddel - legalább három nappal későbbi 

időpontra kell kitűzni, ebben az esetben is a bizottsági tagok több mint felének jelenléte szükséges a 

határozatképességhez, 

63. A felügyelőbizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A felügyelőbizottság 

titkos szavazással hoz határozatot bármely bizottsági tag indítványára. 

64. A felügyelőbizottsági ülés a személyes megjelenés mellett, a küldöttgyűléssel azonos módon 

elektronikus úton vagy ülés tartása nélkül is lefolytatható. 

65. A felügyelőbizottság eljárására az Ectv. 38. § és 39. §-ait és a Ptk. 3:26 §, 3:27. §, 3:28. §, valamint a 

3:82. § rendelkezéseit, jelen fejezetben nem szabályozott kérdésekben a felügyelőbizottság működésére 

pedig az elnökség működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
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XI. 

A sportegyesület gazdálkodása 

1. A sportegyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. 

2. A sportegyesület működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze: 

a) az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési 

költségeinek fedezésére kapott támogatás, illetőleg adomány; 

b) a tagsági díjak; 

c) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; 

d) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából számlázó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; 

e) a sportegyesület eszközeinek befektetéseiből származó bevétel; 

f) a pártoló tagok pénzbeli hozzájárulásaiból származó bevétel; 

g) a sportegyesület rendezvényeinek bevételeiből; 

h) egyéb, jogszabályokban meghatározott bevétel. 

3. A sportegyesület kiadásai: 

a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek; 

b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek; 

c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek; 

d) szakosztályok működtetéséhez kapcsolódó egyéb kiadások. 

4. A sportegyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. A 

sportegyesület tagjai a sportegyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjon túlmenően – saját vagyonukkal 

nem felelnek. A sportegyesület gazdálkodása eredményét nem oszthatja fel, azt az alapszabályban 

meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 

5. A sportegyesület a sportegyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység 

végzésére jogosult. A sportegyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem 

oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat. 

6. A sportegyesület kizárólag közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet 

vállalkozási tevékenységet. A sportegyesület váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt 
nem bocsáthat ki, illetve vállalkozásának fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységet veszélyeztető 

mértékű hitelt nem vehet fel, A sportegyesület a cél szerinti tevékenységből és a vállalkozási 

tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 

7. A sportegyesület közhasznú alaptevékenységével össze nem függő tevékenységet, valamint közhasznú 
alaptevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű 

jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. 

8. A sportegyesület gazdálkodásának részletes szabályait a sportegyesület gazdálkodási szabályzata 

határozza meg.  

9. A sportegyesület költségvetésében előirányzott összegek rendeltetésszerű és a mindenkori pénzügyi 

előírásoknak megfelelő felhasználásáért az igazgató a felelős. 

XII. 

Megszűnés, törlés a nyilvántartásból 

1. A sportegyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak 

egyesületekre válhat szét. 

2. A sportegyesület jogutód nélküli megszűnésnek okai: 

a) a sportegyesület megvalósította célját vagy a sportegyesület céljának megvalósítása lehetetlenné 

vált, és új célt nem határoz meg; 

b) a sportegyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt; 
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c) a tagok vagy az alapítók kimondják a sportegyesület megszűnését; 

d) az arra jogosult szerv megszünteti. 

3. Mindegyik esetben, a sportegyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás 

lefolytatását követően a bíróság a sportegyesületet a nyilvántartásból törli. 

4. A sportegyesület végelszámolása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem alkalmazottainak sporttevékenységét és nemzeti hagyományok ápolását végző, 

vagy hasonló célú közhasznú szervezetnek kell átadni. A konkrét közhasznú szervezetről a küldöttgyűlés 

záró ülésen határoz. 

5. A sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami 

tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében 

az utánpótlás-nevelés támogatására kell fordítani. 

XII. 

Vegyes rendelkezések 

1. A sportegyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a sportegyesület székhelyén – a 

sportegyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, azokról saját 

költségre másolatot készíthet. 

2. A sportegyesület internetes honlapján keresztül nyilvánosságra hozza a sportegyesület működésének 

adatait, szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, illetve azok mértékét és 
feltételeit, valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolókat. A sportegyesület által 

nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. 

3. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Ptk., az Stv. és az Ectv. rendelkezései az irányadóak. 

4. Jelen alapszabályt a sportegyesület küldöttgyűlése 2021. május 27. napján elfogadta. 

Budapest, 2021. május 27. 

________________________________ 

Dr. Kovács Gábor 

elnök 

Záradék 

Alulírott ............................... a Ludovika Sportegyesület 2021. május 27. napján kelt egységes szerkezetbe 

foglalt létesítő okirata tekintetében a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 

szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 38. § (2) bekezdése alapján igazolom, hogy a létesítő okirat 

egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a Ludovika Sportegyesület 2021. május 27. napján megtartott 

küldöttgyűlésen meghozott határozatokban foglaltaknak. 

Budapest, 2021. május ....  

________________________________ 

ügyvéd 


