
 
 

 

 TORONY  KÖZSÉGI  SPORTKÖR 
 

ALAPSZABÁLYA 
 

A tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. 
évi CLXXV. törvény (Ectv.), a sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezéseit figyelembe 
véve a  TORONY KÖZSÉGI SPORTKÖR  Alapszabályát az alábbiak szerint foglalták 
egységes szerkezet-be: 
 

I. 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1.1. Az Egyesület neve: TORONY KÖZSÉGI SPORTKÖR (a továbbiakban: Egyesület) 
1.2. Az Egyesület nevének rövidítése: TORONY KSK 
1.3. Az Egyesület Székhelye: TORONY      Levelezési címe: 9791 Torony, Rohonci u.6. 
1.4.. Az Egyesület működési területe: Vas megye. 
1.5. Az Egyesület jellege.: sportegyesület. 
1.6. Az Egyesület alapítási éve.: 1953. 
1.7. Az Egyesület színe.: piros-fekete 
1.8.. Az Egyesület a tagjai által önkéntesen létrehozott önkormányzattal és nyilvántartott tag-

sággal rendelkező egyesület, mely a jelen alapszabályban meghatározott célra alakult és 
céljainak elérésére szervezi tagjai tevékenységét. 

1.9.. Az Egyesület önálló jogi személyként működő társadalmi szervezet. Politikai tevékeny-
séget nem folytat, szervezete pártoktól független és azok részére támogatást nem nyújt. 

1.10. Kiadásait tagdíjakból, belépő díjakból,  természetes és jogi személyek adományaiból, támogatásaiból, 
valamint pályázatokból fedezi. 

1.11. Az Egyesület működése felett a törvényességi felügyeletet a Szombathely Városi 
Ügyészség gyakorolja. 

 
II. 

AZ EGYESÜLET CÉLJA: 
 

2.1. – Rendszeres sportolás,testedzés,felüdülés biztosítása, igények felkeltése,tagjainak    
          nevelése. 
       - Társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, hagyományőrzés. 

- az Egyesület tagjainak képzése, a versenyzők felkészülésének biztosítása, 
- szakmai kapcsolatok építése, a hasonló célkitűzéssel alakult hazai és külföldi társadalmi 

szervezetekkel való együttműködés. 
 
 

III. 
AZ EGYESÜLET TAGSÁGA 

 

3.1. Az Egyesület tagja lehet, aki az Alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja, az 
Egyesület céljaival azonosulva tevékenykedik, ebben aktív tevékenységet vállal. 

3.2. Az Egyesületbe való be-, illetve kilépés önkéntes. 
3.3. Az Egyesület tagsága (a tagokat megillető jogok és az őket terhelő kötelezettségek terje-

delme alapján): 



- rendes tagokból, 
- pártoló tagokból, 
- tiszteletbeli tagokból áll. 

3.4. Rendes tag lehet az a természetes személy (18. életév alatti személy szülői beleegyezés-
sel), aki az Alapszabályban foglalt egyesületi célokkal és működési elveivel egyetért, 
azokat elfogadja, felvételének nincsen jogi akadálya és tagfelvételi kérelmét az Elnökség 
jóváhagyja. 

3.5. Pártoló tag az a természetes, vagy jogi személy lehet, aki/amely nem vesz részt az Egye-
sület életében, de annak szellemiségét és Alapszabályát elfogadja, valamint működéséhez 
anyagi, szakmai, egyéb támogatásával hozzájárul. 

3.6. Tiszteletbeli tag olyan természetes személy lehet, aki a társadalmi - szakmai közéletben 
kiemelkedő eredményeket ért el, vagy jelentős segítséget nyújtott az Egyesület megala-
kításához, tevékenységéhez és vállalja az Egyesület célkitűzéseinek további támogatását. 

3.7. A tagsági viszony írásbeli belépési nyilatkozattal jön létre, melyet a leendő tag az Elnök-
ségnek nyújt be. A kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy az 
Egyesület Alapszabályát magára nézve kötelezően elfogadja. A belépési nyilatkozat hatá-
lyosságához kiskorú esetében a törvényes képviselő hozzájárulása is szükséges. 

3.8. A tagfelvétel kérdésében az Elnökség - a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, 
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással - határoz. A tagsági viszony a jelentkezés 
Elnökség általi elfogadásával, a tagfelvételi kérelem benyújtásának napjára visszaható 
hatállyal jön létre. A tiszteletbeli tagságról - az Elnökség javaslata alapján - a Közgyűlés 
dönt. 

3.9. Jogi személy belépéséhez a bírósági nyilvántartásba-vételi végzés, illetve cégbírósági 
nyilvántartásba vételi végzés szükséges. A jogi személy tagok jogaikat és kötelezettsé-
geiket törvényes képviselőjük útján gyakorolhatják. Amennyiben az adott jogi személy-
nek több törvényes képviselője van, az adott jogi személy dönti el, hogy melyik az az egy 
törvényes képviselő, aki a jogokat gyakorolja, s a kötelezettségeket teljesíti. 

3.10. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs 
3.11. Az Egyesület a tagokról – a hatályos jogszabályokban foglalt adatkörű – nyilvántartást 

vezet. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. 
3.12. Az Egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíjat – melynek 

összegét évente a Közgyűlés határozza meg - legkésőbb minden év március 31. napjáig 
kell egy összegben, az Egyesület házipénztárába, vagy az Egyesület bankszámlájára 
történő át-utalás útján megfizetni. 

3.13. Az újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj időarányo-
san számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt 
követően legkésőbb minden év március 31. napjáig köteles az Egyesület házipénztárába, 
vagy az Egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni 

3.14. A tagsági viszony megszűnik: 
- a tag kilépésével, 
- kizárással, 
- a tag halálával, 
- jogi személyiséggel rendelkező tag jogutód nélküli megszűnésével. 

3.15. Az egyesületi tagsági viszony fenntartása az egyesületi tag döntési körébe tartozik, amit 
bármikor, indokolás nélkül megszüntethet. Kilépési szándékát Elnökség részére írásban 
kell bejelenteni. Kilépés esetén a tagsági viszony a kilépési szándék bejelentésének idő-
pontjában, az Egyesület tulajdonát képező, tag részére használatába adott felszerelési 
tárgyak elszámolásával szűnik meg. 

3.16. A Közgyűlés a jelenlévő tagok legalább háromnegyedes szavazattöbbségével az Egye-
sületből kizárhatja azt a tagot, aki jelen Alapszabály rendelkezéseit, a Közgyűlés határo-



zatát, vagy valamely, az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten, vagy sú-
lyosan megszegi, illetve az Egyesület céljainak megvalósítását veszélyezteti. 

3.17. A tagdíj nem fizetése automatikusan nem szünteti meg az egyesületi tagságot. Amennyi-
ben az egyesületi tag a legalább hat hónapos tagdíj-tartozását az Elnökség írásbeli 
felszólítása ellenére – a felszólításban megjelölt póthatáridőn belül – nem fizeti meg, a tag 
kizárható. A felszólításban a tagot a fizetési kötelezettség ismételt elmulasztásának 
jogkövetkezményére – a megadott határidő eltelte esetén az Egyesületből történő kizárásra 
– figyelmeztetni kell. A tagsági jogviszony kizárással való megszűntetése miatt az Elnök-
ség Közgyűlést hív össze, mely erről határozatot hoz. A tagsági jogviszony a kizárási ha-
tározat meghozatalának napjával szűnik meg. 

3.18. A tagnak jogszabályt, az Egyesület Alapszabályát, vagy közgyűlési határozatát súlyosan, 
vagy ismételten sértő magatartása esetén a Közgyűlés – bármely egyesületi tag, vagy 
egyesületi szerv kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. 

3.19. A tagi jogviszony kizárással történő megszűnése csak előzetes felhívást, figyelmeztetést 
követően írható elő. 

3.20. A tag az Egyesületből csak kizárási eljárás lefolytatását követően zárható ki. A kizárást 
az Egyesület azon rendes tagja kezdeményezheti, akinek a kizárás alapjául szolgáló okok 
valamelyike tudomására jut. A kizárást az Egyesület elnökénél, elnökségénél lehet kezde-
ményezni. 

3.21. Az Egyesületből történő kizárást csak a Közgyűlés által, fegyelmi eljárás során kiszabott 
jogerős büntetésként lehet alkalmazni. A kizárt tag nem mentesül a tagsága idején kelet-
kezett kötelezettségek alól, megszűnnek azonban a tagságból eredő jogai.  

3.22. Az eljárás során közölni kell az érintett taggal, hogy mit rónak a terhére és részére meg 
kell adni a védekezési lehetőséget, Az eljárás során mind a vétséget bizonyító, mind a 
mentő, vagy enyhítő körülményeket figyelembe kell venni. 

3.23. Az eljárás során határozatot kell hozni. A határozatot írásba kell foglalni és indokolással 
kell ellátni. Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és 
bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot 
a tagnak igazolható módon kézbesíteni kell. A határozat ellen az érintett - a kézbesítéstől 
számított 30 napos jogvesztő határidővel a bírósághoz benyújtott keresettel – jogorvoslat-
tal élhet. 

 
IV. 

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 

4.1. A rendes tag jogai: 
- az Egyesület tevékenységében és rendezvényein részt venni, annak szolgáltatásait - az 

Elnökség által meghatározott feltételekkel - igénybe venni, eszközeit használni, 
- a tisztségviselő személyére javaslatot tenni, választani és - a törvényes feltételek fenn-

állása esetén - megválaszttatni az Egyesület szerveibe, tisztségeire. Kiskorú tag képvi-
selettel járó tisztségre nem választható. 

- az Egyesület Közgyűlésén részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a Közgyűlés rendjé-
nek megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni, 

- az Egyesület bármely tevékenységéről, határozatairól tájékoztatást kérni, annak irataiba 
betekinteni. 

- az Egyesület vezetését, működését érintő bármely kérdésben észrevételeket, javaslato-
kat tenni és szavazni. 

- az Egyesület működését érintő kérdések megtárgyalására javaslatot tenni, 
- az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát a tudomására jutástól számí-

tott 30 napon belül a bíróságnál megtámadni. A határozat megtámadása a határozat 



végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüg-
gesztheti. 

- tagságának felfüggesztését (legfeljebb egy év időtartamra) kérni, ha ezen idő alatt tá-
volmaradása indokolt. 

4.2. A pártoló tag jogai: 
- az Egyesület tevékenységében és rendezvényein részt venni, 
- az Egyesület Közgyűlésén személyesen – vagy jogi személy a képviselője útján – 

tanácskozási joggal részt venni, 
- az Egyesület működésével kapcsolatban, javaslatokat tenni, véleményt nyilvánítani 
- az Egyesület által nyújtott kedvezményekben - külön megállapodás alapján - részesülni, 

az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni, 
- az Egyesület eszközeit - az Elnökség által meghatározott feltételekkel – használni, 

4.3. A tiszteletbeli tag jogai: 
- az Egyesület tevékenységében és rendezvényein részt venni, 
- az Egyesület Közgyűlésén személyesen tanácskozási joggal részt venni, 
- az Egyesület működésével kapcsolatban javaslatot tenni, véleményt nyilvánítani, 
- az Egyesület által nyújtott kedvezményekben - külön megállapodás alapján - részesülni, 

az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni, 
- az Egyesület eszközeit - az Elnökség által meghatározott feltételekkel – használni, 

4.4. A rendes tag kötelességei: 
- nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását, az Egyesület tevékenységét, 
- az Egyesület alapszabályát, szabályzóit és szervei által hozott határozatait betartani, 
- az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében személyesen tevékenyen, rendszeresen 

részt venni, közreműködni az Egyesület által szervezett rendezvényeken, 
- az Egyesület céljait, annak érdekében folytatott tevékenységet népszerűsíteni, 
- a rábízott egyesületi eszközöket megóvni, rendeltetésszerűen használni, kilépés esetén 

az Egyesület felé elszámolni, 
- az Egyesület rendezvényein és összejövetelein annak tagjához méltó magatartást tanúsí-

tani, 
- a Közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat rendszeresen megfizetni, 

- az egyesületi célok továbbá, a Közgyűlés által meghatározott konkrét programok vég-
rehajtása érdekében tevékenyen közreműködni. 

4.5.A pártoló tag kötelezettségei: 
- az Egyesület alapszabályát, szabályzóit és szervei által hozott határozatait betartani, 
- az Egyesület céljait, annak érdekében folytatott tevékenységet népszerűsíteni, 
- az Egyesület rendezvényein és összejövetelein annak tagjához méltó magatartást tanúsí-

tani, 
- a vállalt hozzájárulást megfizetni, 

4.6. A tiszteletbeli tag kötelezettségei: 
- az Egyesület alapszabályát, szabályzóit és szervei által hozott határozatait betartani, 
- az Egyesület céljait, annak érdekében folytatott tevékenységet népszerűsíteni, 
- az Egyesület rendezvényein és összejövetelein annak tagjához méltó magatartást tanúsí-

tani, 
4.7. A pártoló és tiszteletbeli tagok az Egyesület rendezvényein közreműködőként, vendég-ként, a Közgyűlésen 

tanácskozási joggal részt vehetnek, de tisztségre nem választhatóak és nem választhatnak. 
 

V. 
AZ EGYESÜLET SZERVEZETI RENDJE 

 

5.1. Az Egyesület szervei: 
- Közgyűlés, 



- Elnökség. 
- Szakosztályok 

5.2. Az Egyesület tisztségviselői: 
- elnök, 
- elnökségi tagok, 

5.3. Felelős személy 
- a 5.2 pontban megjelölt személyek, 
- az a személy, aki a Közgyűlés, illetőleg az elnökség határozata alapján egyedi esetben 

érdemi döntési jogkörrel rendelkezik. 
5.4. Közgyűlés: 

5.4.1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a rendes tagok összességét jelenti. 
A Közgyűlés dönt az Egyesület minden alapvető és lényeges kérdéseiben. 

5.4.2. A Közgyűlést az Elnökség szükség szerint, de legalább évente egyszer köteles 
összehívni. Akkor is össze kell hívni, ha a bíróság elrendeli, vagy ha a tagok egyharma-
da - az ok és a cél megjelölésével - írásban kéri. A tagok írásbeli kérelme alapján az 
Elnök a kérelem beérkezést követő 30 napon belül, a kérelemben megjelölt ok megje-
lölésével gondoskodik a Közgyűlés összehívásáról. 

5.4.3. A Közgyűlésen szavazati joggal vehet részt az Egyesület minden tagja (a pártoló és a 
tiszteletbeli tag kivételével). A Közgyűlésen minden rendes tag egy-egy szavazattal ren-
delkezik. A szavazati jogot a rendes tag személyesen gyakorolhatja. 
A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik. 
A tiszteletbeli és pártoló tagok a Közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehetnek, azon-
ban döntési, szavazati joguk nincs. 

5.4.4. A Közgyűlés nyilvános. A nyilvánosság kizárásáról, vagy korlátozásáról a Közgyűlés 
egyszerű többségi határozattal dönthet. 

5.4.5. A Közgyűlés összehívásáról, annak megkezdése előtt legalább tizenöt (15) nappal a 
napirendi pontok megjelölésével a tagokat értesíteni kell igazolható, a helyben szokásos 
módon. Helyben szokásos módnak minősül az Egyesület székhelyén történő kifüggesz-
tés, illetve a levelező rendszerben történő közzététel. Igazolható módon történő kézbe-
sítésnek minősül: pl. ajánlott, vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az 
elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazo-
lásra kerüljön (elektronikus tértivevény). 

5.4.6. A meghívónak tartalmaznia kell: 
- a Közgyűlést összehívó szerv, vagy személy nevét, 
- a Közgyűlés időpontját, 
- a Közgyűlés helyét, 
- a Közgyűlés napirendi pontjait. 
A napirendi pontokat a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a 
szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 
A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a 
megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a 
megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára 
tekintet nélkül határozatképes lesz. 

5.4.7. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől, vagy közzétételétől számított 3 napon belül a 
tagok és az Egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a 
kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon 
belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja, vagy a kérelemnek helyt 
adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden 
esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon 
közli a tagokkal. 



5.4.8. Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kiegészí-
ett napirendi pontok szabályszerű kézbesítése nem állapítható meg, úgy a Közgyűlés a 
napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend 
kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden 
szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult 
jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájá-
rulnak. 

5.4.9. Az elnök köteles a Közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések 
megtétele céljából, ha: 
- az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 
- az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; 
vagy 

- az Egyesület céljainak elérése veszélybe került. 
Ezekben az esetekben az összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra 
okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni, vagy az Egyesület 
megszüntetéséről dönteni. 

5.4.10. A Közgyűlés határozatképességét a levezető elnök állapítja meg A Közgyűlés 
határozatképes amennyiben a szavazásra jogosult tagok 50 %-a, plusz 1 fő jelen van. A 
határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. 
Határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlést 30 napon belül újra össze kell hívni. 
Ez a Közgyűlés az eredeti napirendek tekintetében a megjelentek számától függetlenül 
határozat-képes. 
A megismételt Közgyűlésre szóló meghívóban a tagokat figyelmeztetni kell, hogy a 
megismételt Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül, határozatképes. 
A Közgyűlés során a határozatképesség megállapítása bármely szavazásra jogosult által, 
bármely szavazás előtt ismételten kezdeményezhető. 

5.4.11. A Közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatké-
pességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult 
tagok számát. A Közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szó-
többséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegy-
zőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét. 

5.4.12. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
- az Alapszabály megállapítása és módosítása, 
- az Egyesület éves tevékenységéről szóló elnökségi beszámoló elfogadása, 
- az előző évi pénzügyi helyzetről szóló beszámoló, valamint az éves költségvetés elfo-

gadása, 
- az éves munkaprogram meghatározása, elfogadása. 
- az Egyesület elnökének, Elnökségének megválasztása és visszahívása, 
- tiszteletbeli tagok felvétele és visszahívása, 
- jelképek, szimbólumok elfogadása, 
- elismerés, kitűntetés alapítása, 
- éves tagsági díj összegének meghatározása, 
- az egyesületi taggal szemben kizárási eljárás lefolytatása, 
- az Egyesület feloszlásának kimondása, vagy egy másik egyesülettel történő egyesülés 

kérdésében történő döntés. 
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, ve-

zető tisztségviselőjével, vagy ezek hozzátartozójával köt. 
- jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kárté-

rítési igények érvényesítéséről való döntés. 
- azok az egyéb kérdések, amelyeket az Alapszabály, vagy bármely jogszabály a Köz-



gyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, vagy a Közgyűlés a saját hatáskörébe von. 
5.4.13. A Közgyűlés lefolytatásához levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és kettő hitele-

sítőt kell az ülés megkezdésekor, a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt sza-
vazással választani. 

5.4.14. A Közgyűlés napirendjét – a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztását követően 
– a Közgyűlés fogadja el, az Elnökség által megküldött tervezett napirend, valamint a 
szavazásra jogosultak által tett helyszíni javaslatok alapján. A napirendi pontok sorrendje 
a Közgyűlés hatékony működése érdekében megváltoztatható. 

5.4.15. A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással – kivéve a tisztségviselők megválasztá-
sát, illetve visszahívását – egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a 
javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 

5.4.16. Az Alapszabály, megállapításához, módosításához a jelen lévő tagok háromnegye-
des szótöbbséggel hozott határozata, az Egyesület céljainak módosításához és az Egye-
sület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez pedig a szavazati joggal rendelkező 
tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata, az Egyesület elnökének és az 
Elnökség tagjainak megválasztásához, az éves költségvetés jóváhagyásához a szavazat-
tal rendelkező jelenlévők kétharmados többségű határozata szükséges. 

5.4.17. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szava-
zatok többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 
- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 

másfajta előnyben részesít, 
- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, 
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, 
- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja, 
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban 

áll, vagy 
- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

5.4.18. Személyi kérdésekben a választás szavazólapon, titkos szavazással történik. A sza-
vazólapra a jelöltek vezetéknevük szerinti ABC sorrendben kerülnek fel. A szavazólap ak-
kor érvényes, ha a választani kívánt személyt egyértelműen megjelölték. 

5.4.14. Érvénytelen a szavazat, ha: 
- azt nem a szavazólapon adták le, 
- nem lehet megállapítani, hogy a szavazatot kire adták le, 
- a szavazólapon a megválasztható tagok számánál több jelöltet jelöltek meg. 

5.4.15. Megválasztottnak azokat a jelölteket kell tekinteni, akik a leadott érvényes szavaza-
tok közül a legtöbbet, de legalább a szavazatok több mint 50 %-át megszerezték. A legtöbb 
szavazatot elnyert jelöltek a szavazatok sorrendjében kerülnek megválasztásra a tisztség-
viselői helyekre. 

5.4.16. Amennyiben a választás első fordulójában a tisztségviselői helyeket nem sikerül 
feltölteni, úgy a fennmaradt tisztségviselői helyekre megválasztáshoz szükséges szava-
zatokat el nem érő jelöltek között újabb fordulót kell tartani. A második fordulóban a leg-
több szavazatot elnyert személyek a szavazatok sorrendjében kerülnek megválasztásra. 
Szavazategyenlőség esetén a szavazást mindaddig meg kell ismételni, amíg egyszerű 
többségi döntés nem születik. 

5.4.17. A Közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot, ha a jelenlevő szavazásra jogosul-
tak több, mint 50 %-a indítványozza. Titkos szavazás szavazategyenlősége esetén a 
szavazást mindaddig meg kell ismételni, amíg egyszerű többségi döntés nem születik. 

5.4.18. Az Egyesület Közgyűlései nyilvánosak. 
5.4.19. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek 

tartalmaznia kell Közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, a 



hozott határozatokat, valamint a határozathozatallal kapcsolatos szavazás eredményét (a 
döntést támogatók és ellenzők számarányát) is. A jegyzőkönyvet a Közgyűlés levezető 
elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, valamint a Közgyűlés elején megválasztott két 
személy hitelesíti. 

5.4.20. Az Egyesület működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról szóló tájé-
koztatót az elnök közzé teszi. A közgyűlési beszámolókat, napirendek előterjesztését a 
Közgyűlésre szóló meghívóval együtt kell írásban kiküldeni. 

5.4.21.A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a Közgyűlésen szóban kihirdeti, és a 
Közgyűlésen részt nem vevő tag(ok) részére 8 napon belül írásban, igazolható módon is 
közli. 

5.4.22. Az Egyesület határozatait külön erre a célra rendelt füzetben kell vezetni, feltüntet-
ve a határozat számát, dátumát, tartalmát és a szavazatok arányát. 

5.5. Elnökség: 
5.5.1. Az Egyesület működését két Közgyűlés között az Elnökség, élén az elnök irányítja. 

Az Elnökség az Egyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntési és intézke-
dési joggal rendelkezik, kivéve azokat, amelyeket az Alapszabály a Közgyűlés kizáró-
lagos jogkörébe utal. Munkájáról a Közgyűlésnek évente beszámol. 

5.5.2. A Közgyűlés - az Egyesület ügyeinek intézésére és képviseletére - az Egyesület 
tagjai közül 4 évre titkos szavazással választja meg az Egyesület elnökét, valamint az 
Elnökség tagjait. 

5.5.3. A megválasztott tisztségviselők mandátuma a beszámolót elfogadó Közgyűléstől a 
három év múlva esedékes beszámolót elfogadó Közgyűlésen esedékes következő 
tisztújításig (4 évig) tart. A mandátum bármely okból történő időközbeni megszűnésekor 
a Közgyűlés új tagot választ. Az időközben megüresedett elnökségi tag helyre megvá-
lasztott képviselő mandátuma a tisztújítás eredeti időpontjáig tart. 

5.5.4. Megszűnik a tisztségviselői megbízás: 
- a megbízás időtartamának lejártával, 
- visszahívással, 
- törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, 
- lemondással, 
- a tisztségviselő halálával, 
- a tisztségviselővel szembeni kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével, 
- a tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

történő korlátozásával, 
- az egyesületi tagság megszűnésével. 

5.5.5. Amennyiben az Elnökség létszáma - bármilyen ok miatt - csökken, a hiányzó tag 
megválasztására 60 napon belül Közgyűlést kell összehívni. 

5.5.6. Amennyiben az elnök megbízatása megszűnik, illetve az Elnökség tagjainak száma 
bármely ok miatt egyharmaddal csökken, a Közgyűlés új Elnökséget választ. 

5.5.7. Az elnök, vagy elnökségi tag visszahívását az Egyesület tagjainak legalább 20%-
ának indokolt írásbeli javaslatára az Elnökség kezdeményezheti. A visszahívásról a Köz-
gyűlés titkos szavazással dönt. 

5.5.8. A tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha az Egyesület működő-
képessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik 
napon válik hatályossá, kivéve, ha a Közgyűlés az új tisztségviselő megválasztásáról már 
ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a tisztségviselő a halaszt-
hatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles 
részt venni. 

5.5.9. Az Egyesület tisztségviselőjévé olyan személy választható, aki: 
- nagykorú, 



- büntetlen előéletű, 
- cselekvőképessége a tevékenysége ellátásához szükséges körben nincsen korlátozva, 
- a közügyek gyakorlásától, illetve vezető tisztségviselői tevékenységtől eltiltás hatálya 

alatt nem áll. 
5.5.10. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit: 

- bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a 
büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 

- közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont) 
- eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

5.5.11. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 
5.5.12. Az Elnökség létszáma 5 fő: 

- 1 fő elnök, 
- 4 fő elnökségi tag. 

5.5.13. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább négyszer ülésezik. Az ülést a 
napirend közlésével az Elnök hívja össze, legalább nyolc (8) nappal megelőzően. Sürgős 
esetben a határidő ennél rövidebb is lehet. 

5.5.14. Az Elnökség összehívását – a napirend megjelölésével – bármely elnökségi tag kez-
deményezheti. Amennyiben az Elnök nyolc (8) napon belül az összehívásról nem intéz-
kedik, úgy a kezdeményező tag, vagy a tagok jogosultak az elnökségi ülés összehívására. 

5.5.15. Az Elnökség ülése nem nyilvános, de azon az Elnökség által meghívottak részt ve-
hetnek. 

5.5.16. Az Elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével nyílt szavazással 
hozza, kivéve a kizárás esetét, amikor egyhangú szavazattal dönt.. Az Elnökség akkor 
határozatképes, ha – az elnökön kívül - legalább három elnökségi tag jelen van. Szava-
zategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek tekintendő. 

5.5.17. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza,  
5.5.18. Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a na-

pirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javas-
latokat, valamint sorszámozva a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet az ülés levezető 
elnöke írja alá. 

5.5.19. A jegyzőkönyv az Egyesület irattárában való megőrzéséről, a betekintés lehetősé-
gének biztosításáról, valamint a határozatoknak az érintett(ek) részére történő megküldé-
séről az elnök gondoskodik. A határozatokat 15 napon belül kell az érintettnek megkül-
deni. 

5.5.20. Az Elnökség tagjainak feladatelosztását – az Alapszabály és a Közgyűlés határoza-
tainak figyelembe vételével – az éves Közgyűlést követő elnökségi ülés határozza meg. 

5.5.21. Az Elnökség gondoskodik: 
- az Egyesület törvényes és az Alapszabálynak megfelelő működésének irányításáról, 

eredményeihez, eredményes működéséhez szükséges feltételek megteremtéséről, 
- az Egyesület napi ügyeinek intézéséről, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a 

döntések meghozataláról, 
- a Közgyűlés előkészítéséről, összehívásáról, napirendi pontjainak meghatározásáról, 

levezetéséről, határozatainak nyilvántartásáról, végrehajtásáról, 
- az Egyesület munkaterveinek, beszámolóinak és költségvetésének kidolgozásáról, 

Közgyűlés elé terjesztéséről, 
- rendes és pártoló tagok felvételéről, 
- az Egyesület tevékenységével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásáról, 
- az etikai szabályok kidolgozásáról, elfogadásáról, 
- az Egyesület tevékenységével kapcsolatos iratok hozzáférhetőségéről, megőrzéséről, 

beszámolók nyilvánosságra hozataláról, 



- a közgyűlési és saját határozatok érintettek részére történő megküldéséről, 
- tagok nyilvántartásáról, 
- tagdíjak, támogatások, felajánlások fogadásáról és könyveléséről, 
- a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozataláról és végrehajtásáról, 
- az egyesületi vagyon kezeléséről, 
- az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálatáról és annak 

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtételéről, 
- az Egyesület programjainak, szolgáltatásainak közzétételéről. 

5.5.22. Nem vehet részt az Elnökség határozathozatalában az, aki, vagy akinek közeli hoz-zátartozója a 
határozat alapján 
- kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy a jogi személy terhére másfajta 

előnyben részesül, 
- bármilyen előnyben részesül, vagy a megkötendő jogügyletben érdekelt (kivéve a bár-

ki által igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatatást). 
- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, 
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, 
- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja, 
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, 
- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

5.5.23. Az Elnökség tagja, illetve az annak jelölt személy köteles bejelenteni, ha más szer-
vezetnél is betölt vezető tisztséget, vagy arra jelölték. 

5.5.24. Az Egyesületet hivatalos szervek, más szervezetek és harmadik személyek előtt az 
Elnök képviseli. A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános, módja: önálló. 
Akadályoztatása esetén ezzel bármely elnökségi tagot meghatalmazhatja. 

5.5.25. Az elnök feladatai: 
- a Közgyűlés, valamint az Elnökség üléseinek előkészítése és összehívása, 
- az Alapszabály, a Közgyűlés és Elnökség határozatai végrehajtásának felügyelete, 
- az Egyesület tevékenységének és gazdálkodásának irányítása, 
- a jegyzőkönyvek vezetésének biztosítása, 
- a jogszabályok, az Alapszabály, a Közgyűlés, illetőleg az Elnökség által a hatáskörébe 

utalt feladatok ellátása, 
- az Egyesület képviselete, 
- az Egyesület nyilvántartásainak vezetése, 
- az iratokba való betekintési jog gyakorlásának biztosítása, 
- az Egyesület levelezésének végzése, valamint ügyviteli feladatainak ellátása. 

    5.6.  Szakosztályok: A z Egyesületben szakosztályok működnek. A szakosztályok munkáját 
szakosztály vezetőség irányítja., amely munkájáról az Elnökségnek számol be. A szakosztály 
vezetőség tisztségviselőit és tagjait az Elnökség bízza meg. A szakosztály feladata versenyek 
szervezése, oktatás, nevelés és a szakosztály hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása. 

VI. 
EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA 

 

6.1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. 
6.2. Az Egyesület működési költségeit az alábbi bevételeiből fedezi: 

- tagsági díj, 
- pályázat útján kapott összeg, 
- rendezvényi és egyéb bevételek, 
- magán- és jogi személyek anyagi és pénzügyi támogatása, 
 

6.3. Az Egyesület költségei, ráfordításai: 
- alapcél szerinti tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó költségek, 



- gazdasági-vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül 
kapcsolódó költségek, 

- az Egyesület működéséhez szükséges költségek, 
- egyéb költségek. 

6.4. Az Egyesület a vagyonával - a jogszabályok és az Alapszabály keretei között - önállóan 
gazdálkodik, ingó és ingatlan vagyona lehet. Tartozásaiért az Egyesület a vagyonával 
felel. A tagok az Egyesület tartozásaiért a saját vagyonukkal nem felelnek. 

6.5. Ha az Egyesület tagja korlátolt felelősségével visszaélt, és emiatt az Egyesület jogutód 
nélküli megszűnésekor kielégítetlen hitelezői követelések maradtak fenn, e tartozásokért a 
tag korlátlanul köteles helytállni. 

6.6. A gazdálkodással kapcsolatos adminisztrációt az Elnökség végzi, vagy végezteti erre 
szakmailag felkészült személyek közreműködésével. 

6.7. Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az 
Egyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével össze-
függő gazdasági vállalkozási, kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület va-
gyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő, másodlagos tevékenységként, a 
céljainak elérését elősegítendő, azt nem veszélyeztető módon folytathat. A sportlétesítmé-
nyek használata, illetve működtetése – e rendelkezés alkalmazásában - a sportegyesület 
alaptevékenységének minősül 

6.8. Az Egyesület gazdálkodása során keletkező eredményét nem osztja fel, hanem a 2.1. 
pontban felsorolt célokra fordítja. 

6.9. A vagyont pénz- és egyéb eszközök, ingó és ingatlan vagyontárgyak képezik. Az Egye-
sület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell fordítani. A 
hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés dönt. 

6.10. Az Egyesület tisztségviselői feladataikat díjazás nélkül látják el, a tevékenységgel kap-
csolatos költségeik megtérítésére azonban igényt tarthatnak. 

6.11. Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli, a 6.12. pontban foglalt kivételével. 
6.12. A bankszámla felett az Egyesület elnöke és az Elnökség egyik tagja együttesen jogosult 

rendelkezni. 
 

VII. 
EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 

 

7.1. Az Egyesület megszűnik, ha 
a) az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad), 
b) a Közgyűlés a feloszlásáról (2/3-os többségi szavazással) határoz, 
c) a bíróság feloszlatja, 
d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti, vagy 

megállapítja megszűnését, 
e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, 
és az egyesületet a nyilvántartásból törlik. 

7.2. A 7.1. b)-e) pontjaiban foglaltak esetében az Egyesület jogutód nélkül szűnik meg. 
7.3. A Közgyűlés nem dönthet az Egyesület feloszlásáról, ha az Egyesülettel szemben lefoly-

tatott végrehajtás eredménytelen volt, vagy az Egyesület fizetésképtelenségét a bíróság 
megállapította. 

7.4. Az Egyesületnek a jogutód nélkül történő megszűnése esetén - a hitelezői igények kielé-
gítése után - megmaradt vagyonát az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint 
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott célra kell 
fordítani és az ott megjelölt módon kell nyilvánosságra hozni. 

7.5. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e mi-
nőségükben az Egyesületnek okozott károk miatti kártérítési 9700  Szombathelyigényt – a 



jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül – az Egyesület törlésének időpontjában 
tagsági jogvi-szonyban álló tag, vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor 
fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna 
adni. 

7.6. Az Egyesület megszűnését megelőző két évben a vezető tisztségviselők az Egyesület 
megszűnésétől számított két évig egyetemlegesen kötelesek helytállni az Egyesület hitele-
zőivel szemben mindazon tartozásokért, amelyeket az Egyesület vagyona, vagy a vagyoni 
hozzájárulást nem szolgáltató egyesületi tagoknak a jogi személy általános szabályai 
szerinti helytállási kötelezettsége nem fedezett. 

 
VIII. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

8.1. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szer-
vezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 
rendelkezései az irányadóak. 

8.2. Jelen Alapszabályt az Egyesület 2016. január 17.-én megtartott Közgyűlése az 1../2016. 
(o1.17.) számú határozatával fogadta el. 

8.3. Az Alapszabály felülvizsgálatára és átdolgozására az új Ptk. jogi személyekre, 
egyesületekre vonatkozó szabályaira, valamint a Civil tv. és a Stv. időközi változásaira 
tekintettel került sor. 

 
 
 
A TORONY KÖZSÉGI SPORTKÖR. képviseletében –  JOÓ IMRE elnök – igazolom 
hogy a TORONY KÖZSÉGI SPORTKÖR Alapszabályának egységes szerkezetbe foglalt 
szövege megfelel a Közgyűlés által 2016. január 17-én elfogadott alapszabály-módosítások 
alapján hatályos tartalomnak. 
 
Torony, 2016. január 17. 
 
 
 …JOÓ  IMRE……………. 
 elnök 
           
Gombás  Dániel                                                                                            Albert József 
                                                                                                         
9791 Torony,  Aranypatak u. 13.                                                    9700 Szombathely Kassa u.1. 
                                                        
        

hitelesítő        hitelesítő 


