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Az egyesület közgyűlése által 2014.05.20-án elfogadott az egyesület alapszabályának Alapszabályzat 

pontjait érintő - vastag dőlt betűvel jelzett - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. 

 

Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege 

megfelel a 2014. május 20-ai közgyűlésen az 5./2./2013 (2013.03.19.) számú és a 7./2./2013 (2013.03.19.) 

számú határozattal elfogadott módosításoknak megfelelő tartalommal. 

 

  
 

 



 

 

 

A Komáromi Úszóklub Sportegyesület 

Alapszabálya 

(egységes szerkezetbe foglalva a 2014. május 20-ai módosításokkal) 

 

 

1.) A sportegyesület neve: Komáromi Úszóklub Sportegyesület 

  

 Elnevezésének rövidítése: Komáromi Úszóklub SE. 

 

2.) A sportegyesület székhelye: Komárom, Táncsics M. u. 34. 

 

3.) A sportegyesület célja: 

 

 Az úszás sportág meghonosítása, széleskörű megismertetése és megszerettetése, 

 Az ifjúság egészséges életmódra nevelése, edzettségének, állóképességének javítása, 

 A sportszerűség, a fair play szellemében gondolkodó, cselekvő ifjúság nevelése, 

 A versenyben elért eredmények útján Komárom város hírnevének öregbítése, 

 A különböző színhelyeken lévő versenyek útján, a sportoló ifjúság megismertetése hazánk 

szép tájaival, nevezetességeivel. 

 

Az egyesület alapértékei: 

 Becsület: az egyesület tagjai becsületesen viselkednek az egyesületen belüli és egyesületen 

kívüli tevékenységük során is. Betartanak minden rájuk vonatkozó szabályt különös tekintettel 

az egyesület Alapszabályzatára, Szervezeti és Működési Szabályzatára, a Magyar Úszó 

Szövetség szabályzataira. 

 Tisztelet: az egyesület tagjai tiszteletben tartják egymást és az egyesületen kívüli közösségek 

tagjait is. 

 Szorgalom és teljesítmény: az egyesület sportolói szorgalmasan gyakorolnak az edzéseken és 

tanulnak az iskolában azért, hogy fejlesszék képességeiket a minél jobb sportteljesítmény és a 

tudás elérése érdekében. Az egyesület sportvezetői szorgalmasan dolgoznak és fejlesztik 

tudásukat azért, hogy minél magasabb színvonalú támogatást tudjanak nyújtani az egyesület 

sportolóinak a sportági- és erkölcsi-személyiségi fejlődésük érdekében. 

 

 

 A sportegyesület: 

 Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem 

veszélyeztetve végezhet, 

 Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban 

meghatározott közhasznú tevékenységre, közhasznú célok elérésére fordítja, 

 Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi 

támogatást nem nyújt (országgyűlési képviselőjelölt állítását és támogatását a jövőben is 

kizárja tevékenységéből). 

 

 A sportegyesület 3. szakaszban meghatározott céljai érdekében az alábbi közhasznú 

tevékenységeket folytatja: 

 

 Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott 

sporttevékenység kivételével Az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása 

feltételeinek megteremtése; sportfinanszírozás; a gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos 

helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatása a sportról 

szóló 2004. évi I. tv. 49. §. c.), e.), és n.) pontjai alapján. 

 Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység. Az egyesület 

közreműködik az állami szervek és/vagy települési önkormányzatok közművelődési 

feladatainak ellátásában a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló, 1997. évi CXL. tv. 76.§, 78.§, 79.§, a felnőttképzésről szóló, 2011. évi 

CI. tv. 3.§ (2) bek., a 2/2010.(II.10.) SZMM rendelet alapján. 



 

 

 Közérdekű önkéntes tevékenység. Az egyesület közreműködik és szerepet vállal a társadalom 

tagjainak szolidaritáson alapuló, az állampolgárok öntevékenységét kifejező, a 

személyeknek és közösségeknek más vagy mások javára ellenszolgáltatás nélkül végzett 

önkéntes tevékenységnépszerűsítésében, tájékoztatásban és toborzásban a közérdekű 

önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. tv. 3. §. d.) pontja alapján. 

 Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség előmozdítása. Az egyesület cél és feladatrendszerén 

keresztül, valamint megvalósuló programjai révén közreműködik és hozzájárul az egyenlő 

bánásmód követelményeinek megvalósulásában és az esélyegyenlőség érvényesítésében az 

egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 1.§-a 

alapján. 

 Részt vesz, segíti és együttműködik a helyi önkormányzatokkal, továbbá más civil 

szervezetekkel az ember és környezete harmonikus kapcsolatának fenntartásában, a 

környezet védelmében a környezet védelmének általános szabályairól szóló, 1995. évi LIII. 

tv. 1.§.(2) bek. f.) pontja, 10.§. (1) bek., az Ötv. 13.§.(1) 11. pontjai alapján. 

 Részt vesz és közreműködik az ifjúság egészségügyi gondozása és egészséges életmódra 

nevelése, a rendszeres testmozgásra ösztönzése, a környezet és település egészségügyi 

feladatok, valamint az egészséges életmód választásához szükséges ismeretek megszerzése 

érdekében a helyi önkormányzatokkal és más civil szervezetekkel az egészségügyről szóló 

1997. évi CLIV. tv. 38.§.(1) bek b.) pontja, a 153. §. (1) bek. d.) pontja, valamint az Ötv. 13. 

§. (1) bek. 4. és 15. pontjai alapján. 

 Közreműködésével elősegíti, és nemzetközi kapcsolatokat épít, továbbá együttműködik más 

országok – különösen az Európai Unió országainak – szervezeteivel a vidéki népesség és a 

kisebbség felemelkedését, életkörülményeit, esélyeiket javító és erősítő programok 

kezdeményezésében, kidolgozásában és megvalósításában. Tevékenységével hozzájárul a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 4.§-ában, a 12. § (1) bekezdésében 

megfogalmazott egyéni, valamint 19.§-ában rögzített közösségi jogai érvényesítését célzó 

programok létrehozásában, továbbá azok megvalósításában közreműködik e törvény 

10.§.(4) és (5) bekezdése alapján. 

 Demokráciafejlesztés, a társadalmi részvétel erősítése a helyi fejlesztésekben, a 

fejlesztéspolitikában, a civil szerveztek és helyi közösségek társadalmilag hasznos és 

közösségteremtő, közösségfejlesztő tevékenységeinek elősegítése a jogszabályok 

előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. tv.2.§.(1) és a 7.§.(1) 

bek. a.) pontja, a 9.§ (1) bek. és különös megállapodás esetén a 13.C.(2) bek. a.) pontja 

alapján. 

 

4.) Az egyesület olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, mely jelen 

alapszabályban meghatározott - a 3.) pontban részletezett - célra alakul, nyilvántartott tagsággal 

rendelkezik, és céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét. 

 

 A sportegyesület jogi személy. 

 Neve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, feladatai megvalósításában önálló. 

 

5.) Az alapítók által megállapított jelen alapszabály a 3.) pontban meghatározott célkitűzésnek 

megfelelően biztosítja a sportegyesület demokratikus, önkormányzati elven alapuló működését, 

elősegíti a tagok jogainak és kötelességeinek érvényesülését. 

 

6.)  A tagsági viszony keletkezése: 

 6.1. Az egyesületnek az önkéntesség elve alapján tagja lehet minden olyan magyar állampolgár, 

Magyarországra bevándorolt vagy Magyarországon letelepedett, magyarországi tartózkodási 

engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, nem magyar állampolgár, valamint bármely 

belföldi és külföldi jogi vagy nem jogi személyiségű szervezet, aki (amely) 

a. elfogadja az egyesület alapszabályát, 

b. egyetért az egyesület célkitűzéseivel és alapértékeivel, 

c. vállalja az egyesület feladatainak megvalósításában való közreműködést, 

d. vállalja a tagdíj megfizetését. 

 

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

 



 

 

 6.2. Az egyesület tagjai lehetnek: 

a. rendes tagok (e körbe tartoznak az alapító tagok, az alapítás után belépő sportoló tagok és a 

sportvezetők), 

b. pártoló tagok, 

c. tiszteletbeli tagok. 

 

     6.3. Az egyesület tagjairól az elnökség nyilvántartást vezet. 18 éven aluli tag írásbeli szülői 

(törvényes képviselői) hozzájárulással léphet a sportegyesület tagjai sorába és a kiskorú tagokat az 

egyesület közgyűlésein törvényes képviselője képviseli. 

  

 6.4. Az egyesület rendes tagja az a természetes személy lehet, aki az egyesületben sport, vagy 

azzal összefüggő sportvezetői (edzői, adminisztrációs és menedzseri, vezető tisztségviselői) 

tevékenységet folytat. 

  

 6.5. Az egyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetesen személy vagy jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetőleg egyéb jogi személy, aki (amely) az egyesület 

célkitűzéseinek elérését tevékenységével vagy anyagi hozzájárulásával támogatja. 

 

 6.6. Az egyesület tiszteletbeli tagja az a természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet lehet, aki (amely) az egyesület érdekében végzett 

kimagasló tevékenységével huzamosabb időn keresztül jelentős mértékben hozzájárult az 

egyesület célkitűzéseinek megvalósításához, és aki ezért az elnökség tiszteletbeli taggá nyilvánít. 

  

 6.7. A tagok felvétele - tiszteletbeli taggá nyilvánítás kivételével - írásbeli belépési nyilatkozat 

alapján történik és a tagfelvétel kérdésében az elnökség határoz. A tagfelvétel sportolók esetén 

próbaidőhöz kötött.  A próbaidő tartama az az időszak, amit a sportoló az első úszásoktatási- vagy 

edzési időpont és a Magyar Úszó Szövetség első technikai vizsga időpontja között az egyesület 

által szervezett foglalkozásokon eltölt. A próbaidő alatt a havi edzéslátogatás átlagának 80%-nak 

meg kell lennie kivéve orvos által igazolt betegség esetén. A felvételt kérelmező tagjelölt 

edzőjének nyilatkoznia kell, hogy a gyermek és szülei elfogadták az egyesület értékrendjét és azzal 

összhangban viselkedtek a próbaidő alatt. 

Az elnökség felvételt megtagadó határozatával szemben a közgyűléshez lehet fordulni a döntésről 

való tudomásszerzést követő 30 napon belül.  

 

 6.8. A tagsági viszony a tagfelvétel elhatározását követően, a kérelem beérkezésének napjára 

visszaható hatállyal jön létre. 

 

 

7.) A tagok jogai és kötelezettségei: 

  

7.1. Az egyesület rendes tagjainak jogai és kötelezettségei: 

 A rendes tag: 

a. részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein 

b. használhatja az egyesület létesítményeit, sportszereit és felszereléseit, kérheti az egyesület 

szakembereinek a segítségét, 

c. részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben, igénybe veheti az egyesület 

különböző szolgáltatásait, 

d. részt vehet az egyesület közgyűlésein, 

e. javaslatot, indítványokat, észrevételeket tehet, véleményt nyilváníthat az egyesületet 

f. érintő bármely kérdésben, illetve az egyesület szerveinek működésével kapcsolatosan, 

g. választhat és választható az egyesület szerveibe azzal, hogy az egyesület ügyintéző és képviseleti 

szervének tagja az lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és magyar állampolgár, a 

szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 

szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, 

vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya 

alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel 

rendelkezik.  



 

 

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet 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 rendes tag köteles: 

h. az egyesület alapszabályában és egyéb szabályzataiban foglalt egyéb előírásokat valamint az 

egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, 

i. a közgyűlés által megállapított tagdíjat megfizetni, 

j. a közgyűlés által meghatározott összegű tagdíjat minden hó 15. napjáig az egyesülethez 

eljuttatni, 

k. A maximális sportteljesítmény elérése érdekében az irányításával megbízott edző utasításainak 

eleget tenni (szigorúan tilos nem megengedett teljesítményfokozó szereket és eljárásokat 

alkalmazni) és a sportfoglalkozások minimum 80%-án részt venni (kivéve orvos által igazolt 

betegség vagy sérülés esetén). Amennyiben a sportoló nem tudja igazolni, hogy az edzések 

legalább 80%-án betegség vagy sérülés miatt nem jelent meg, az edző kezdeményezheti egy 

fegyelmi eljárás lefolytatását az érintett sportoló ellen, melynek végeredménye lehet az 

egyesületi tag tagsági viszonyának megszüntetése kizárással. A fegyelmi eljárást a Fegyelmi 

Bizottságnak kell lefolytatni, az eljárás eredményétől függően az Elnökség dönthet az érintett 

sportoló tagsági viszonyának megszüntetéséről. 

l. a vállalt támogatásokat biztosítani, 

m. az egyesület vagyonát és eszközeit megóvni 

n. az egyesület tevékenységét egyéb módon elősegíteni. 

o. Sportoló tagoknak kötelező 6 havonta sportorvosi vizsgálaton részt venni illetve új sportoló tag 

csak akkor látogathatja a sportfoglalkozásokat, ha sportolás megkezdésétől számított 1 hónapon 

belül részt vett sportorvosi vizsgálaton és „Úszóedzésen részt vehet vagy Versenyezhet” 

véleményt kapott a sportorvostól. 

p. az egyesület szerveivel elektronikus levelezés útján kapcsolatot tartani, amennyiben ez műszaki 

vagy más akadályba ütközik, előzetesen, illetve az akadály felmerülését követő 3 napon belül 

bejelenteni az elnöknek. 

 

 

7.2. A pártoló tag jogai és kötelezettségei: 

            A pártoló tag: 

a. részt vehet az egyesület rendezvényein, látogathatja az egyesület létesítményeit, 

b. részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben, igénybe veheti az egyesület 

szolgáltatásait 

c. tanácskozási joggal részt vehet az egyesület közgyűlésén, 

d. javaslatokat, indítványokat, észrevételeket tehet, véleményt nyilváníthat az egyesület működésével 

kapcsolatosan 

A pártoló tag köteles: 

e. az egyesület alapszabályában és egyéb szabályzataiban foglalt előírásokat valamint az egyesület 

szervei által hozott határozatokat megtartani, 

f. vállalt hozzájárulását teljesíteni, (a pártoló tag rendszeres tagdíjat nem fizet, hozzájárulása 

mértékét és módját felvételkor az egyesülettel kötött megállapodás tartalmazza). 

                          

7.3. A tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei: 

A tiszteletbeli tag: 

a. részt vehet az egyesület rendezvényein, látogathatja az egyesület sportlétesítményeit, 

b. részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben, igénybe veheti az egyesület különböző 

szolgáltatásait 

c. tanácskozási joggal részt vehet az egyesület közgyűlésén, 

d. javaslatokat, indítványokat, észrevételeket tehet, véleményt nyilváníthat az egyesület 

működésével kapcsolatban. 

A tiszteletbeli tag köteles: 

e. az egyesület alapszabályát, egyéb szabályait, szerveinek határozatait megtartani, 

f. az egyesület célkitűzéseit támogatni. 

 

 



 

 

7.4. Nem természetes személy tag képviseletét ennek vezetője, vagy az általa kijelölt személy látja el. 

 

8.) Tagsági viszony megszűnése rendes tagok, pártoló tagok és tiszteletbeli tagok esetén: 

  8.1. A tagsági viszony megszűnik: 

a. kilépéssel, 

b. törléssel, 

c. kizárással, 

d. a tag halálával, illetve jogutód nélküli megszűnésével, 

e. az egyesület megszűnésével. 

 

    8.2. A tag az egyesületből az elnökséghez intézett írásbeli bejelentéssel - az esedékes tagdíj, illetve 

támogatások rendezése után - bármikor kiléphet. 

 

    8.3. Az elnökség törölheti a tagok nyilvántartásából azt a tagot, aki 3 hónapon át a tagdíjfizetési 

kötelezettségének emailben történő felhívás ellenére, a számított 15 napon belül nem tesz eleget. 

Hivatkozva az Alapszabály 7.1.i. pontjára az elektronikus útón történő kapcsolattartás a tagok 

számára kötelező. 

 

    8.4. Az elnökség fegyelmi eljárás lefolytatását követően kizárhatja az egyesületből azt a tagot, aki 

az Alapszabály 7.1., 7.2., 7.3. pontokban foglalt tagsági viszonyából eredő kötelezettségeit, vagy a 

3. pontban foglalt alapértékeit neki felróhatóan vétkesen megszegi, és akinek az egyesületben való 

maradása az egyesület céljainak elérését veszélyezteti. 

 

   8.5. A törlést vagy kizárást kimondó határozattal szemben a határozat kézhezvételétől számított 15 

napon belül a közgyűléshez lehet fellebbezni. A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó 

hatálya van. 

 

 8.6. A sportegyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag - a tudomására 

jutástól számított 30 napon belül - bíróság előtt megtámadhatja. 

      A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben 

a végrehajtást felfüggesztheti. 

 

 A sportegyesület tagjai és a kívülállók írásbeli igénybejelentés útján vehetik igénybe a 

sportegyesület közhasznú szolgáltatásait. 

 Az egyesület működéséről, szolgáltatásai igénybevétele módjáról, éves gazdálkodásáról szóló 

beszámoló a sportegyesület weblapján (www.kukse.hu) történik a kihirdetése. 

 

9.) A sportegyesület szervezeti rendje: 

 

 9.1. A sportegyesület legfelsőbb szerve a tagok összessége által alkotott közgyűlés. 

 

9.1.1. A közgyűlés az egyesületet érintő minden kérdésben döntési jogkörrel rendelkezik. 

 

9.1.2. A közgyűlésen a rendes tagok szavazati joggal rendelkeznek, míg a pártoló és a tiszteletbeli 

tagok tanácskozási joggal vehetnek részt.  

 

9.1.3. A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

a. az alapszabály megállapítása és módosítása, 

b. az évi költségvetés meghatározása, 

c. az elnökség éves beszámolójának elfogadása, 

d. más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának, illetőleg 

megszűnésének kimondása, 

e. a tagdíj megállapítása, 

f. az elnökség megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, 

g. döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal, vagy 

a közgyűlés határozatával saját hatáskörébe von, 

h. az egyesület éves beszámolójának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, 

i. a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása. 
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j. A közgyűlés hatáskörébe tartozik az Elnök, ill. elnökségi tagok visszahívása. A visszahívást 

bármely egyesületi tag kezdeményezheti a közgyűlés összehívásával. Az Elnököt és az 

Elnökségi tagokat a közgyűlés az alábbi esetekben hívhatja vissza: 

1. amennyiben velük szemben a jogszabályban, vagy a jelen alapító okiratban meghatározott 

összeférhetetlenségi ok áll fenn, illetve 

2. amennyiben hatáskörüket az Elnök, illetve az Elnökségi tagok túllépik.  

3. ha a tisztségviselő méltatlanná vált a poszt betöltésére, 

4. ha három egymást követő alkalommal nem jelent meg az egyesület közgyűlésén, illetve az 

elnökség ülésein, ha három hónapot meghaladóan nem fizet tagdíjat. 

 

 9.1.4. A sportegyesület közgyűlését szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell 

hívni (rendes közgyűlés). Össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg ha a tagok 

1/3-a - az ok és a cél megjelölésével - ezt írásban kéri (rendkívüli közgyűlés). 

 A közgyűlés összehívása az elnökség feladata. 

 A közgyűlés összehívása annak időpontját megelőző 8 nappal, a napirendek közlésével emailben a 

tagok részére elektronikus postázással és az egyesület weblapján (www.kukse.hu) megjelenítve 

történik. 

 

 9.1.5. A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok 50 %-a + 1 fő jelen van. Az ismételten 

összehívott közgyűlés - melynek 15 napon belüli időpontját az eredeti meghívóban közölni  kell - az 

eredeti napirendi pontok vonatkozásában a megjelentek számára tekintet nélkül akkor minősül 

határozatképesnek, ha a tagokat a távolmaradásuk ezen jogkövetkezményéről szintén az eredeti 

meghívóban tájékoztatták.   

 Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel hozza. 

A tagok által a közgyűlésen megtárgyalni javasolt rendkívüli kérdések napirendre kerüléséhez a 

közgyűlésen jelenlévők szavazatainak többsége szükséges. 

 

9.1.6. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a közgyűlésen elhangzott 

javaslatokat, valamint a közgyűlés által meghozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés 

levezető elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá.  A jegyzőkönyvből megállapítható kell, 

hogy legyen a közgyűlés döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és 

ellenzők számaránya (lehetséges személye). 

 

 9.1.7. A közgyűlés ülései nyilvánosak, zárt ülés nem rendelhető el. 

 

9.2. Az elnökség a sportegyesület ügyintéző és képviseleti szerve, amely ügyrendjét maga állapítja meg.  

Két közgyűlés közötti időszakban az egyesület tevékenységét - a közgyűlés határozataival 

összhangban - az elnökség irányítja.   

 

9.2.1. Az Egyesület vezető szerve a 3, azaz három tagú Elnökség, amelynek tagjait a Közgyűlés 

egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 5 év időtartamra választja. Elnök: Szeidl Balázs, 

elnökségi tagok: Szabó Péter és Both András. Az Elnökség valamennyi tagja magyar 

állampolgár és egyikük sincs eltiltva a közügyektől. A közhasznú szervezet megszűntét követő két 

évig nem lehet más közhasznú szervezet 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 jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 

szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 

szervezetnél is betölt. 

Az elnökség tisztségviselői és tagjai vezető tisztségviselők, figyelemmel: az alapítvány és a 

közalapítvány kezelője, illetőleg kezelő szervének (szervezetének) és felügyelő szervének elnöke és 

tagja, továbbá - ha az alapítvány kezelő szerve (szervezete) elkülönült jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy állami szerv - a kezelő szerv (szervezet) egyszemélyi 

felelős vezetője vagy ilyen jogkörben eljáró testületének tagja; a társadalmi szervezet ügyintéző és 

képviseleti vagy felügyelő szervének elnöke és tagja; a közhasznú társaság ügyvezetője, valamint 

a felügyelő bizottság elnöke és tagja, továbbá a közhasznú szervezetként nyilvántartásba vett 

szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, a létesítő 

okirat szerint egyszemélyi felelős vezető feladatot ellátó személy. 
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9.2.2. Az elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek az elnökség által meghívott 

személyek. 

 

9.2.3. Az elnökség üléseit az elnök (akadályoztatása esetén bármely elnökségi tag) hívja össze 

legalább évente egyszer, írásban az elnökségi ülést megelőző legalább 8 nappal az időpont, a hely és 

a napirend közlésével emailben a tagok részére elektronikus postázással és az egyesület weblapján 

(www.kukse.hu) megjelenítve. 

 Az elnökségi ülések nyilvánosak, amennyiben az elnök - személyes adatok, személyiségi jogok 

védelme miatt - zárt ülést nem rendel el. 

 Az elnökség akkor határozatképes, ha valamennyi elnökségi tag jelen van. 

 Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a 

határozatot elvetettnek kell tekinteni. 

 

9.2.4. Az elnökség döntésre jogosult minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés 

kizárólagos hatáskörébe, illetőleg amelyet a közgyűlés nem von saját hatáskörébe. Az elnökség 

döntései kötelező érvényűek az egyesület tagsága számára 

 

9.2.5. Az elnökség hatáskörébe tartozik különösen: 

 a.) Rendes és rendkívüli közgyűlés helyének és időpontjának meghatározása, a közgyűlések 

összehívása, a javasolt napirendi pontok előkészítése, 

b.) az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala és végrehajtása, 

c.) az ügyrend elfogadása, 

d.) az etikai szabályok elfogadása, 

e.)  tagfelvétel elbírálása, jóváhagyása, a tagfelvételi kérelem elutasítása, illetve a folyamatos 

tagnyilvántartás vezetése,tagsági viszony megszüntetése, 

f.) az Elnök utasítása a közgyűlés összehívására, 

g.) az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki beszámolókba, a 

közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba való betekintés 

biztosítása az érdeklődők részére, 

h.) a közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé 

terjesztése 

i.) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe. 

j. ) Az egyesület szervezeti és működési szabályzatának megállapítása és módosítása, 

k.) A közgyűlés kizárólagos hatáskörén kívül eső, az egyesület törvényes és alapszabály szerinti 

működését biztosító határozatok meghozatala és végrehajtása, 

l.)  Ideiglenes, vagy állandó feladatok ellátására munkabizottságok létrehozása,  

m.) Gazdálkodás a megállapított költségvetés keretein belül,  

n.) Éves költségvetési előirányzatok évközi szükség szerinti módosítása, átcsoportosítása,  

ny.)Döntés a költségvetésben nem szereplő rendkívüli kiadásokról, gazdasági vállalkozási 

tevékenység folytatásáról, jelentős terhet jelentő kötelezettség vállalásáról, 

o.) Tiszteletbeli taggá nyilvánítás,  

p.) az Elnökségi tagság az ötéves időtartam lejártával megszűnik. 

 

9.2.6. Az elnökség beszámolási kötelezettséggel tartozik a közgyűlés felé.  Az elnökség éves 

munkájáról beszámolót készít és azt jóváhagyás végett a közgyűlés elé terjeszti. 

 

 9.2.7. Az elnökség ülésein hozott döntésről az elnök folyamatos sorszámozású nyilvántartást vezet, 

amelyről megállapítható az elnökség döntésének: 

a. Tartalma 

b. Időpontja 

c. Hatálya 

d. A döntést támogatók és ellenzők számaránya. 

 

 



 

 

 9.2.8. Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 

hozzátartozója, (Ptk. 685.§. b.) pont) élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat 

alapján: 

a. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

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

 

9.2.9. Az elnökség döntéseit az érintettekkel emailben és az egyesület weblapján (www.kukse.hu) 

közli, amelyeket évente legalább egyszer a közgyűlésen ismertetni kell, a sportegyesület 

működésére, szolgáltatásai igénybevétele módjáról, éves gazdálkodására vonatkozó beszámolóval 

együtt. 

 Az Alapítók illetve a támogatók és az érdeklődők a sportegyesülettel kapcsolatos bármely ügyben a 

sportegyesület elnökétől és az elnökség tagjaitól jelentést, a sportegyesület esetleges 

munkavállalóitól pedig tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhetnek, továbbá az egyesület könyveibe 

és irataiba hivatali órákban bármikor betekinthetnek, azokat megvizsgálhatják, azokról - saját 

költségükre - másolat kiadását kérhetik az egyesület elnökéről. 

 

 9.2.10. Az egyesület éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját 

költségére másolatot készíthet. Az egyesület közhasznúsági jelentését tagjai részére emailben elküldi 

illetve az egyesület www.kukse.hu weboldalán is közzéteszi.  

 

9.2.11. Az elnök és az elnökség tagjai, illetve az ennek jelölt személyek kötelesek valamennyi 

érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tevékenységet egyidejűleg 

más közhasznú szervezetnél is betöltenek. 

 

9.2.12. Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 5 év időtartamra  

választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult  

vezetője. Az Elnök akadályoztatása esetén a név szerint megnevezett két vezetőségi tag együttesen  

gyakorolja a szervezet képviseletét.  

 

Az Elnök hatásköre és feladatai:  

 – az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése, 

– a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett, 

– a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása, 

– az elnökségi ülések előkészítése és levezetése, 

– az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt, 

– az Egyesület közgyűlésének és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése, 

amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók 

és ellenzők számaránya és személye megállapítható, 

– éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése 

– a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az 

érintettekkel történő közlése 

– amennyiben ez mások vagy az Egyesület jogát vagy jogos érdekét nem sérti vagy veszélyezteti, 

a Közgyűlés és az Elnökség által meghozott határozatokat valamint az Egyesület beszámolóit az 

Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza. 

 

Az Elnök akadályoztatása esetén a név szerint megnevezett két vezetőségi tag együttesen 

gyakorolja a szervezet képviseletét, illetve az elnök hatáskörébe utalt feladatokat. 

 

 9.3. Az egyesület felügyeleti szerve az Ellenőrző Bizottság. 

 

9.3.1. Az Ellenőrző Bizottság, amely 3 főből áll. Az Ellenőrző Bizottság elnökéből (Óvári 

Ferenc) és két tagjából (Jordán Antal és Sebestyén Attila) áll. Az Ellenőrző Bizottság 

tagjai indokolt esetben visszahívhatóak. Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja 

meg. 
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Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 

a) a vezető szerv elnöke vagy tagja; 

b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 

másképp nem rendelkezik; 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat –; illetve 

d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója; 

e) a közhasznú szervezetekről szóló törvény 9. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ki van 

zárva. 

 

9.3.2. Az Ellenőrző Bizottság tagjai:  

Elnök: Óvári Ferenc (Komárom, Petőfi Sándor utca 111.) 

Többi tagja: Jordán Antal (Komárom, Szent László utca 17.), Sebestyén Attila (Komárom, Gróf 

Zichy Miklós utca 3.) 

 

9.3.3. Az Ellenőrző Bizottság tagjainak megbízatása 2016. november 18-ig tart. 

 

9.3.4. Az Ellenőrző Bizottság üléseit az ellenőrző bizottság elnöke hívja össze, legalább évente 

egyszer, írásban az ellenőrző bizottsági ülést megelőző legalább 8 nappal az időpont, a hely és a 

napirend közlésével. 

   Az Ellenőrző Bizottság akkor határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. 

Az Ellenőrző Bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Az Ellenőrző Bizottság elnöke köteles elkészíteni az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét. 

 

 9.3.5. Az Ellenőrző Bizottság feladatai: 

Az ellenőrző bizottság feladata, - 2011. CLXXV. tv. 41.§-nak megfelelően és ott részletezetten –  

hogy ellenőrizze az egyesület alapszabályok szerinti működését és a pénzügyi gazdálkodást: 

a) a felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását, melynek 

során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást 

vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, 

azokat megvizsgálhatja; 

b) a felügyelő szerv tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal 

részt vehet, illetve részt vesz, ha a jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik; 

c) a felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak 

összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

a. a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit 

egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv 

döntését teszi szükségessé; 

b. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel; 

c. az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára – annak 

megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni, mely határidő 

eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is 

jogosult; 

d. ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a 

törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

 

 9.3.6. Az Ellenőrző Bizottság jogai: 

a. az elnökségtől, az elnöktől jelentés vagy felvilágosítás kérése 

b. az egyesület könyveibe és irataiba való betekintés 

c. a vizsgálatokhoz szakértő igénybevétele 

d. a közgyűlésen való részvétel és felszólalás. 

 

9.3.7. Az Ellenőrző Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így 

különösen: jogosult az Egyesület működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, 



 

 

illetve felvilágosítást kérni az Egyesület Közgyűlésétől, illetve munkavállalóitól, az Egyesület 

könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.  

A Közgyűlés ülésén tanácskozási joggal részt vehet, jogszabálysértés vagy súlyos mulasztás 

esetén köteles a Közgyűlést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni. 

 

9.4. A Fegyelmi Bizottság 

9.4.1. A Fegyelmi Bizottság három tagból áll –egy elnökből és két tagból -, akiket a Közgyűlés 

választ meg. 

9.4.2. A Fegyelmi Bizottság kidolgozza a Fegyelmi Szabályzatot, melyet a Közgyűlésnek kell 

elfogadni. 

9.4.3. A Fegyelmi Bizottság felelős a fegyelmi ügyek tárgyalásának lefolytatásáért összhangban 

a Fegyelmi Szabályzattal, az Alapszabályzattal és a Szervezeti és Működési Szabályzattal. 

 

10.) A képviseleti, aláírási jog, a pénzkezelés rendje: 

 

A sportegyesület ügyintéző és képviseleti szerve az elnökség, amelynek 2015. augusztus 27-éig 

megválasztott tagjai: 

  

 10.1. A sportegyesület elnöke: Szeidl Balázs 2900 Komárom, Babits M. u. 24. szám alatti lakos 

 10.2. Az alelnökök: 

Szabó Péter 2900 Komárom, Budai Nagy Antal utca 35. szám alatti lakos 

Both András 2900 Komárom, József A. u. 1. szám alatti lakos. 

           

 10..3. A sportegyesületet az ügyvezető elnök képviseli, képviseleti jogkörében egy személyben ír 

alá. 

 Ha nem a sportegyesület elnöke az aláíró és jogszabály a nyilatkozat érvényességéhez írásbeli alakot 

kíván, két elnökségi tag együttes aláírása szükséges. 

 A bankszámla felett való rendelkezéshez az elnök egy személyben vagy két alelnök együttesen 

történő aláírására van szükség. 

   

 10.4. A pénzkezelés rendje: 

 A számlával igazolt működési költségek kivételével kifizetést teljesíteni csak az elnökség döntése 

alapján két elnökségi tag együttes aláírásával lehetséges. 

 A házi pénztárat az ügyvitel ellátásával megbízott elnök illetve az Elnökség által felhatalmazott 

személy kezeli. 

 A pénzügyi iratok tárolása az egyesület könyvelőjénél történik. 

 

11.) A sportegyesület gazdálkodása: 

a. Induló vagyon értéke: 250.000.-Ft, azaz kettőszázötvenezer forint készpénz. 

b. A sportegyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. 

c. Az egyesület vagyona elsősorban a tagok által fizetett díjakból, jogi személyek és 

magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból képződik. A tagdíj értékét, fizetésének módját, 

gyakoriságát és határidejét a Szervezeti és Működési Szabályzat 7. pontja szabályozza.  

d. Az egyesület vagyonával önállóan gazdálkodik, - célja megvalósítása gazdasági feltételeinek 

biztosítása érdekében - az alábbi gazdasági - vállalkozási tevékenységet is folytatja: 

  

93.12’08 Sportegyesületi tevékenység (Főtevékenység) 

94.99’08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

73.11’08 Reklámügynöki tevékenység 

73.12’08 Médiareklám 

4764 Sportszer-kiskereskedelem 

4771 Ruházat kiskereskedelem 

9313 Testedzési szolgáltatás 

9319 Egyéb sporttevékenység 

 

 A sportegyesület befektetési tevékenységet nem folytat. 

 

Az Egyesület éves beszámolóját és költségvetési tervét a számviteli törvény és a 224/2000. 



 

 

(XII.19.) Korm. rendelet szerint kell elkészíteni és a közgyűlés elé terjeszteni a 350/2011. (XII.30.) 

 Korm. rendelet alapján elkészített közhasznúsági melléklettel együtt. 

 

12.) Az egyesület megszűnik, ha: 

 feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését a közgyűlés kimondja, 

 az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja. 

 

 A sportegyesület megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után a vagyont az alábbiak szerint lehet 

felhasználni, Komárom város önkormányzatának kell átadni ifjúsági sport utánpótlás nevelés céljára. 

 

13.) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvény-

könyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 2011. CLXXV. tv., valamint a civil 

szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi 

CLXXXI. tv., továbbá a civil szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok rendelkezései az 

irányadók. 

 

Az Egyesület Alapszabályát a Tatabányai Törvényszéknek az Elnök adatmódosítás iránti 

kérelemmel 

és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja. 

 

Ezt az alapszabályt az Egyesület 2014. május 20. napján megtartott közgyűlése megvitatta és 

elfogadta. Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat egységes szerkezetbe 

foglalt szövege megfelel a 2014. május 20-i közgyűlésen az 5./2./2013 (2013.03.20.) számú és a 

7./2./2013 (2013.03.20.) számú határozattal elfogadott módosításoknak megfelelő tartalommal. 

 

 

Komárom, 2014. május 20.  

 

          

 

 

 

 

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

Szeidl Balázs    Jordán Antal   Óvári Attila 

elnök     tanú    tanú 

Magyarország    Magyarország   Magyarország 

2900 Komárom   2900 Komárom   2948 Kisigmánd 

Babits Mihály utca 24.   Szent László utca 17.   Rákóczi Ferenc utca 18. 

sz.i.sz.: ……………..   sz.i.sz.: ……………  sz.i.sz.: ………..…… 


