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Az egyesület Közgyűlése által 2017. április 18-án az egyesület Alapszabályzatának 1, 3, 7.1.3.2, 8.1.3. 

9.1.4, 9.1.5,  9.1.6,  9.1.7, 9.1.8, 9.1.9.7, 9.2.8, 9.3.1, 11.4.4, 11.5, 12.2.4, pontjait érintő - vastag dőlt 

betűvel jelzett - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. 

 

Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege 

megfelel a 2017. április 18-i Közgyűlésen a 8/1/2017. (2017.04.18.) számú Közgyűlési határozattal 

elfogadott módosításoknak megfelelő tartalommal. 
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Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári 

Törvénykönyvről felhatalmazása alapján, a Komáromi Úszóklub Sportegyesület korábbi 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya. 

 

 

 

A Komáromi Úszóklub Sportegyesület 

Alapszabálya 

(egységes szerkezetbe foglalva a 2017. április 18-i módosításokkal) 
 

 

1. A sportegyesület neve: Komáromi Úszóklub Sportegyesület 

 
1.1. Elnevezésének rövidítése: Komáromi Úszóklub SE. 

1.2. Az Egyesület a tagok közös, tartós alapszabályában meghatározott céljainak folyamatos 

megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy. 
1.3. Egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára. Az Egyesület az egyesületi cél 

megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.  

1.4. Az Egyesület vagyonát céljainak megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai 
között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat. 

1.5. Az Egyesület politikai tevékenységet nem végez, választásokon jelöltet nem állít, szervezete 

pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt 

1.6. Az egyesület közhasznú jogállású. 
 

2. A sportegyesület székhelye: 2900 Komárom, Táncsics M. u. 34. 

 
3. A sportegyesület célja: 

3.1. Az úszás sportág meghonosítása, széleskörű megismertetése és megszerettetése, 

3.2. Az ifjúság egészséges életmódra nevelése, edzettségének, állóképességének javítása, 
3.3 A sportszerűség, a fair play szellemében gondolkodó, cselekvő ifjúság nevelése, 

3.4 A versenyben elért eredmények útján Komárom város hírnevének öregbítése, 

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

szép tájaival, nevezetességeivel. 
3.6 Az egyesület alapértékei: 

3.6.1 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. 

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

közösségek tagjait is. 
3.6.3 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. 
3.7 A sportegyesület: 

3.7.1 Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat 

nem veszélyeztetve végezhet, 

3.7.2 Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban 
meghatározott közhasznú tevékenységre, közhasznú célok elérésére fordítja, 

3.7.3 Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt (országgyűlési képviselőjelölt állítását és 
támogatását a jövőben is kizárja tevékenységéből). 

3.7.4 A sportegyesület 3. szakaszban meghatározott céljai érdekében az alábbi közhasznú 

tevékenységeket folytatja: 
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3.7.4.1 Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás 

alapján folytatott sporttevékenység kivételével;  

3.7.4.2 Az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek 
megteremtése;  

3.7.4.3 Sportfinanszírozás; a gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatása;  

3.7.4.4 Támogatja a sportszakember-képzést és a sporttal kapcsolatos tudományos 

tevékenységet a Sportról szóló 2004. évi I. tv. 49. §. c.), és e.) pontjai 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) 
6.1.1 elfogadja az egyesület alapszabályát, 

6.1.2 egyetért az egyesület célkitűzéseivel és alapértékeivel, 

6.1.3 vállalja az egyesület feladatainak megvalósításában való közreműködést, 
6.1.4 vállalja a tagdíj megfizetését, 

6.1.5 a tagsági viszony keletkezése az Egyesület Közgyűlése általi elfogadással keletkezik. 

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

 

6.2. Az egyesület tagjai lehetnek: 

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

 6.2.2. pártoló tagok, 

 6.2.3 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 vagyoni 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 akit ezért az egyesület tagjai tiszteletbeli taggá 
választanak az egyesület Közgyűlésén. 
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 6.7. A tagok felvétele - tiszteletbeli taggá nyilvánítás kivételével - írásbeli belépési nyilatkozat 

alapján történik és a tagfelvétel kérdésében a Közgyűlés 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.  

 

 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: 

 
7.1.1 Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik, kivéve 

az alapszabályban meghatározott különös jogállású tagságot. 

 
7.1.2 A rendes tag jogai: 

7.1.2.1 részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein, 

7.1.2.2 jogosult a Közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a Közgyűlés 

rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket 
tenni. 

7.1.2.3 használhatja az egyesület létesítményeit, sportszereit és felszereléseit, kérheti az 

egyesület szakembereinek a segítségét, 
7.1.2.4 részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben, igénybe veheti az egyesület 

különböző szolgáltatásait, 

7.1.2.5 részt vehet az egyesület Közgyűlésein, 
7.1.2.6 javaslatot, indítványokat, észrevételeket tehet, véleményt nyilváníthat az egyesületet 

érintő bármely kérdésben, illetve az egyesület szerveinek működésével 

kapcsolatosan, 

7.1.2.7 Az egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni. Az egyesület 
tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik, kivéve, ha az 

alapszabály különleges jogállású tagságot határoz meg. A tag tagsági jogait 

személyesen gyakorolhatja. A tag tagsági jogait akkor gyakorolhatja képviselőn 
keresztül, ha azt az alapszabály lehetővé teszi. A tagsági jogok forgalomképtelenek 

és nem örökölhetők. 

 

7.1.3 A rendes tag köteles: 
7.1.3.1 az egyesület alapszabályában és egyéb szabályzataiban foglalt egyéb előírásokat 

valamint az egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, tagi 

kötelezettségeit teljesíteni, 
7.1.3.2 a Közgyűlés által megállapított díjakat határidőre megfizetni, 

7.1.3.3 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. 

7.1.3.4 a vállalt támogatásokat biztosítani, 

7.1.3.5 az egyesület vagyonát és eszközeit megóvni, 
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7.1.3.6 az egyesület tevékenységét egyéb módon elősegíteni. 

7.1.3.7 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. 

7.1.3.8 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. 

7.1.3.9 nem veszélyeztetheti az Egyesület céljainak megvalósítását és az Egyesület 

tevékenységét. 
 

7.1.4 Tagsági felelősség szabályai: 

7.1.4.1 A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja.  

7.1.4.2 A kiskorú tag tagsági jogait az egyesület Közgyűlésén gyakorolhatja törvényes 
képviselőjén keresztül. Ha a tag nagykorú, de akadályoztatás miatt nem tud a 

Közgyűlésen részt venni, akkor az általa írásban két tanúval hitelesített 

meghatalmazáson meghatározhatja a képviseletére kijelölt személyt. 
 

7.2 A pártoló tag jogai és kötelezettségei: 

7.2.2 A pártoló tag: 
7.2.2.1 részt vehet az egyesület rendezvényein, látogathatja az egyesület létesítményeit, 

7.2.2.2 részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben, igénybe veheti az egyesület 

szolgáltatásait 

7.2.2.3 tanácskozási joggal részt vehet az egyesület Közgyűlésén, 
7.2.2.4 javaslatokat, indítványokat, észrevételeket tehet, véleményt nyilváníthat az egyesület 

működésével kapcsolatosa 

7.2.3 A pártoló tag köteles: 
7.2.3.1 az egyesület alapszabályában és egyéb szabályzataiban foglalt előírásokat valamint 

az egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, 

7.2.3.2 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: 
7.3.2 A tiszteletbeli tag: 

7.3.2.1 részt vehet az egyesület rendezvényein, látogathatja az egyesület sportlétesítményeit, 

7.3.2.2 részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben, igénybe veheti az egyesület 
különböző szolgáltatásait 

7.3.2.3 tanácskozási joggal részt vehet az egyesület Közgyűlésén, 

7.3.2.4 javaslatokat, indítványokat, észrevételeket tehet, véleményt nyilváníthat az egyesület 

működésével kapcsolatban. 
7.3.3 A tiszteletbeli tag köteles: 

7.3.3.1 az egyesület alapszabályát, egyéb szabályait, szerveinek határozatait megtartani, 

7.3.3.2 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: 

8.1.1. Kilépéssel. A tag a tagsági jogviszonyát az Egyesület elnökéhez intézett írásbeli 
 nyilatkozatával bármikor, indoklás nélkül megszüntetheti. 

8.1.2. Törléssel. A tagsági jogviszony Egyesület által történő felmondásával. Az Egyesület 

Alapszabálya a tagságot feltételekhez köti, így ha a tag nem felel meg ezeknek a 
követelményeknek, a Közgyűlés a tagsági jogviszonyt 30 napos határidővel írásban 

felmondhatja. Hivatkozva az Alapszabály 7.1.q. pontjára. az elektronikus úton történő 

kapcsolattartás a tagok számára kötelező. 
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8.1.3. Kizárással. A tagnak jogszabályokat, az Egyesület Alapszabályát, vagy Közgyűlési 

határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén – bármely egyesületi tag vagy 

egyesületi szerv kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárás folytatható le. Az 

Alapszabály a kizárást lefolytató szervként a Közgyűlést jelöli meg. A Fegyelmi Bizottság 

fegyelmi eljárás során megvizsgálja az okokat, tényeket, bizonyítékokat, meghallgatja az 

érintett tagot az eljárás írásbeli kezdeményezését követő 15 napon belül. A meghallgatásról 

jegyzőkönyv készül. A Fegyelmi Bizottság az álláspontját, véleményét az összes írásbeli 

dokumentummal együtt a Közgyűlésnek továbbítja a meghallgatást követő 15 napon belül. A 

Közgyűlés a 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. A tag kizárását kimondó 

határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni. Az indokolásnak tartalmaznia kell 

a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségekről 

való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal igazolható módon közölni kell. Az Alapszabály 

a kizáró határozat ellen fellebbezési lehetőséget nem biztosít. 

8.1.3 A tag halálával, illetve jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével. 
8.1.4 Az egyesület megszűnésével. 

8.2 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. 

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

sportegyesület közhasznú szolgáltatásait. 
8.4 Az egyesület működéséről, szolgáltatásai igénybevétele módjáról, éves gazdálkodásáról 

szóló beszámoló a sportegyesület weblapján (www.kukse.hu) kerül kihirdetésre. 

 
9. A sportegyesület szervezeti rendje: 

 

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

 9.1.1. A Közgyűlés az Egyesület döntéshozó szerve, 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: 

 

9.1.3.1 az alapszabály megállapítása és módosítása, az Egyesület megszűnésének, 

egyesülésének és szétválásának elhatározása, az évi költségvetés meghatározása, 
9.1.3.2 az éves beszámoló – ezen belül az Elnökség Egyesület vagyoni helyzetéről szóló 

jelentésének - elfogadása, 

9.1.3.3 más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának, illetőleg 
megszűnésének kimondása, 

9.1.3.4 a tagdíj megállapítása, 

9.1.3.5 döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály kizárólagos hatáskörébe 
utal, vagy a Közgyűlés határozatával saját hatáskörébe von, 

9.1.3.6 az egyesület éves beszámolójának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, 

9.1.3.7 a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, 

9.1.3.8  a vezető tisztviselő megválasztása, visszahívása és esetleges díjazásának 
megállapítása. 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: amennyiben velük szemben a jogszabályban, vagy a jelen alapító 

okiratban meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn, illetve 

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

http://www.kukse.hu/
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b. ha a tisztségviselő méltatlanná vált a poszt betöltésére 

c. ha három egymást követő alkalommal nem jelent meg az egyesület  

  Közgyűlésén, illetve az Elnökség ülésein,  
d. ha három hónapot meghaladóan nem fizet tagdíjat. 

9.1.3.9 a vezető tisztségviselő feletti munkáltató jogok gyakorlása, amennyiben a vezető 

tisztségviselő az Egyesülettel munkaviszonyban áll. 

9.1.3.10  az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület esetlegesen saját 
tagjával, vezető tisztségviselőjével, vagy ezek hozzátartozójával köt, 

9.1.3.11  a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők, vagy más egyesületi 

szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés, amennyiben 
szükséges, a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának 

megállapítása, 

9.1.3.12  megszűnéskor a végelszámoló kijelölése, 

9.1.3.13  kizárási eljárás lefolytatása (8.1.c). 
 

 9.1.4. A sportegyesület Közgyűlését évente legalább 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 15 nappal megelőzően, a meghívó – 

napirendek – elküldésével 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. Határozatképtelenség 

esetén az ismételten összehívott Közgyűlés az eredeti napirendi pontok vonatkozásában a 

megjelentek számára tekintet nélkül akkor határozatképes, ha azt az időpontot legalább 3 és 

legfeljebb 15 nappal követő időpontra hívják össze.  Ezt az eredeti meghívóban közölni kell. A 

határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Határozatait nyílt szavazással, 
egyszerű szavazattöbbséggel hozza. A tagok által a Közgyűlésen megtárgyalni javasolt rendkívüli 

kérdések napirendre kerüléséhez a Közgyűlésen jelenlévők szavazatainak többsége szükséges.  

Amennyiben egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a 
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. Ha a közgyűlést nem 

szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak 

legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. A 

szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha a részvételre 
jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához 

egyhangúlag hozzájárul. 

 
 A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója a határozat alapján 

 a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

 b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt 
 c) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

 d) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

 e) akinek hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja; 
 f) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 

 g) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági 

jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 

 9.1.6.  

A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag, 

valamint – ha az alapszabály a képviselő útján történő részvételt lehetővé teszi – képviselője nevét 

és lakóhelyét vagy székhelyét, és – ha a tagokat nem azonos számú szavazat illeti meg – a tagot 

megillető szavazatok számát. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető 

aláírásával hitelesíti. 

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza  

http://www.kukse.hu/
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a) az egyesület nevét és székhelyét; 

b) a közgyűlés helyét és idejét; 

c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét; 

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

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

tartózkodók számát. 

A jegyzőkönyvet a Közgyűlés levezető elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá, és egy erre 
megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti.   

A jegyzőkönyvből megállapítható kell, hogy legyen a Közgyűlés döntéseinek tartalma, időpontja és 

hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (lehetséges személye). A Közgyűlésen 
meghozott határozatokat, a módosított Alapszabályzatot illetve Szervezeti és Működési Szabályzatot 

az egyesület elnökének kötelessége a Közgyűlés befejezése után 72 órán belül az érintettekkel 

emailben közölni illetve nyilvánosságra hozni az egyesület weboldalán: www.kukse.hu a hírek 

között illetve a www.kukse.hu\letöltések menüpontban tárolni és elektronikus formában nyilvánosan 
elérhetővé tenni. A szabályzatokat (Alapszabályzat, Szervezeti és Működési Szabályzat, Fegyelmi 

Szabályzat) a következő módosításig kell ugyanitt tárolni, majd frissíteni az új szabályzattal, a 

határozatokat 1 évig kell itt tárolni. 
 

9.1.7. A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés 

összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján 
tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. 

 

9.1.8. A rendes Közgyűlés ülését az elnök meghívó küldésével vagy közzétételével hívja össze. A 

meghívónak tartalmaznia kell: 
9.1.8.1 az Egyesület nevét és székhelyét; 

9.1.8.2 az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 

9.1.8.3 az ülés napirendjét olyan részletességgel, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt 

témakörökben álláspontjukat kialakíthassák; 

9.1.8.4 határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés időpontját, helyét és az eltérő 

határozatképességi szabályokra vonatkozó figyelemfelhívást;  

9.1.8.5 A közgyűlés helyszínét elegendő a meghívóban megjelölni akkor is, ha az eltér az 

egyesület székhelyétől. 

 

9.1.9. A Közgyűlés lebonyolításának rendje 
 

9.1.9.1. A Közgyűlésen szavazati joggal a rendes tagok, akadályoztatásuk esetén az általuk 

írásban meghatalmazott személyek, kiskorú tagok esetén a kiskorú tagok törvényes képviselői 
rendelkeznek. 

9.1.9.2. A Közgyűlésen minden képviselő egy szavazattal rendelkezik. A Közgyűlésen a 

szavazati 

jogot más képviselőnek átadni (szavazat halmozás) nem lehet. 
9.1.9.3. Az egyesület évi rendes Közgyűlésének az alábbi napirendeket kötelezően 

tartalmaznia kell: 

a) az Elnökség előző évre vonatkozó szakmai beszámolójának elfogadása; 
b) a pénzügyi helyzetről szóló számviteli beszámoló (mérleg) elfogadása; 

c) az egyesület tárgyévi szakmai és pénzügyi tervének (költségvetés) elfogadása; 

d) az Ellenőrző Testület beszámolója; 
9.1.9.4 A Közgyűlés a határozatait nyílt szavazással, a jelenlévő szavazásra jogosultak több 

mint felének "igen" (a továbbiakban: egyszerű többség) szavazatával hozza, kivéve: 

a) az Alapszabály módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához a 

Közgyülés  háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges, 
b) az Egyesület céljának módosításához a szavazati joggal rendelkező tagok 

háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges, 

c) az Egyesület megszűnéséről szóló Közgyűlési döntéshez a szavazati joggal 
rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 
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d) Szavazat egyenlőség esetén a Közgyűlés hozzájárulásával a szavazást meg lehet 

ismételni. Ismételt szavazategyenlőség esetén az indítványt elutasítottnak kell 

tekinteni. 
 

 9.1.9.5. A Közgyűlés levezetése és tisztségviselőinek megválasztása: 

a) A Közgyűlés megkezdésekor az Egyesület Elnöke a megjelentek létszáma és 

tagsági státusza alapján megállapítja a Közgyűlés határozatképességét. Amennyiben a 
Közgyűlés határozatképtelen, a Közgyűlést új időpontban kell megismételni. 

Amennyiben a Közgyűlés határozatképes, a következő pontok szerint zajlik le: 

b) Az Egyesület Elnöke javaslatot tesz háromtagú Szavazatszámláló Bizottság 
felállítására. Szavazatszámlálóknak a jelenlévő rendes tagok vagy törvényes 

képviselőik önkéntesen jelentkeznek, majd megtörténik a megszavazásuk nyílt 

szavazással és minősített szótöbbséggel. A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak 

megszavazásakor a szavazatszámlálást az Egyesület Elnöke végzi el. A 
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása után a Közgyűlésen minden 

szavazatszámlálást a Szavazatszámláló Bizottság folytat le. A Szavazatszámláló 

Bizottság tagjait minden Közgyűlésen újra kell választani. 
c) A Közgyűlés az Egyesület Elnökének javaslata alapján Levezető Elnököt választ 

nyílt szavazással és minősített szótöbbséggel. A Levezető Elnök személyének 

megválasztásáig ezt a tisztet az Elnök, akadályoztatása esetén az egyik Alelnök látja 
el. A Levezető Elnök őrködik a Közgyűlés jogain, tekintélyén, vezeti a Közgyűlés 

munkáját, és ügyel az Alapszabály és a belső szabályzatok helyes alkalmazására. A 

Közgyűlés levezető elnökének feladatai különösen: vezeti a Közgyűlést és biztosítja a 

Közgyűlés zavartalan működését. 
d) A Közgyűlés a Levezető Elnök javaslatára nyílt szavazással és minősített 

szótöbbséggel megválasztja a Közgyűlés jegyzőkönyvének vezetésére kijelölt 

személyt. 
e) A Közgyűlés a Levezető Elnök javaslatára nyílt szavazással és minősített 

szótöbbséggel megválasztja a Közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére kijelölt 

személyt. 
 

 

 9.1.9.6. A Közgyűlés tanácskozási rendje: 

a) A Közgyűlés az ügyrendi vita során dönt a végleges napirendi pontokról a 
meghívóban közöltek szerint. Megismételt Közgyűlésen csak a meghívóban közölt 

napirendek tárgyalhatóak. 

b) A szavazati és tanácskozási jogú tagok a napirendhez hozzászólalhatnak. A 
levezető elnök állapítja meg a hozzászólások sorrendjét és adja meg a szót. 

c) A vita közben ugyanazon napirendnél ismételt felszólalásra a levezető elnök adhat 

engedélyt. Ha a levezető elnök az engedélyt megtagadja, a tag a Közgyűléstől kérheti 

az ismételt felszólalás engedélyezését. A Közgyűlés e tárgyban vita nélkül, 
szótöbbséggel határoz. 

d) A Közgyűlés először az adott napirenddel összefüggő, a Közgyűlés során felmerülő 

napirendet módosító javaslatokról, majd ennek ismeretében az eredeti javaslatról, 
illetve szükség szerint a határozati javaslat egészéről dönt. A Közgyűlés 

határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai 

keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet ő nem pénzbeli szolgáltatás, 

illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő 
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 

 9.1.9.7. Az Egyesület tisztségviselőinek jelölése és választásuk lebonyolításának módja: 
a) Az Egyesület tisztségviselőit és testületi tagjait a választó Közgyűlésen a tagság 

választja meg az Alapszabály 9.2.1. pontjában elfogadott feltételek szerint. 
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b) A választások előkészítéséért az Egyesület Elnöke felel. Ennek érdekében az 

Egyesület Elnöke köteles gondoskodni arról, hogy a Közgyűlés Jelölő Bizottságot 

hozzon létre a választó Közgyűlést megelőző Közgyűlésen, mely bizottság 
mandátuma a kinevezést követően a választó Közgyűlés bezárásáig él. A Jelölő 

Bizottság tagjainak létszáma: 3 fő. A bizottság elnökét a tagok saját maguk közül 

választják. A Jelölő Bizottság működési rendjét maga állapítja meg. Hatásköre szerint 

a választó Közgyűlésre összeállítja a jelöltlistát, és munkájáról a Közgyűlésnek 
számol be. 

c) Az Egyesület tagjai a választó Közgyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal 

juttathatják el a Jelölő Bizottság elnökéhez a tisztségviselőkre vonatkozó javaslataikat. 
Egy jelölt csak egy választott tisztségre jelöltetheti magát. 

d) A Jelölő Bizottság írásbeli kérésére az Elnök a tagok részére az Egyesület 

honlapjának útján (www.kukse.hu) közzéteheti a jelöltek listáját. 

e) Az Alapszabály 9.2.1. és 9.3.4. pontjai értelmében az Egyesület Elnökét, 
Elnökségének és Felügyelő Bizottságának tagjait szavazólapon, titkos szavazással a 

Közgyűlés választja meg. A Választó Közgyűlésen a szavazólapon az alábbi 

tisztségekre választ személyeket a Közgyűlés: elnök: 1 fő, alelnökök: 2 fő Felügyelő 
Bizottság tagjai: 3 fő 

f) A szavazólapokra azok a személyek kerülnek fel, akik vállalták a jelölést, a 

Közgyűlés előtt röviden ismertetik szakmai életüket, és nyílt szavazással, a jelenlévő 
tagok többségi szavazatát megkapták. 

g) A szavazólapon a nevek sorrendjét az "ABC" sorrendje dönti el. A Közgyűlésen 

megjelenteknek a Jelölő Bizottság ismerteti a tisztségviselők tagjaira összeállított 

jelöltek végleges listáját. A Jelölő Bizottság mandátuma ezzel véget ér. 
h) A szavazás lebonyolítását továbbiakban a tagság soraiból kikerülő, 3 fős 

Szavazatszedő Bizottság végzi, akiket a Közgyűlés nyílt szavazással választ meg. 

i) A Szavazatszedő Bizottság feladata a szavazólapok elkészítése, a szavazás 
módjának ismertetése, a titkos szavazás feltételeinek biztosítása, a szavazatok 

összeszámlálása, az eredmény kihirdetése. A titkos szavazáshoz szavazó urnát kell 

biztosítani. Az urnák érintetlenségét a Szavazatszedő Bizottság elnöke és a levezető 
elnök aláírásával és az egyesület bélyegzőjével hitelesíti. 

k) Az Egyesület tisztségviselőit az alábbi sorrend szerint kell megválasztani: Először: 

Az Elnök jelölése, és titkos szavazása. Másodszor: alelnököknek és a Felügyelő 

Bizottság tagjainak javasolt 
személyek jelölése, majd külön szavazólapokon, a titkos szavazás egy időben történő 

lebonyolítása. 

l) A szavazólapokon fel kell tüntetni a jelöltek nevét, a betöltendő tisztség 
megnevezését és a megválasztható személyek számát. Az Elnökségi tagokra történő 

szavazás szavazólapján a jelölteket szakosztályonként csoportosítva kell feltüntetni. 

m) Titkos szavazásnál a szavazat akkor érvényes, ha a tisztségre megválaszthatóak 

közül egy jelölt marad a szavazólapon és a többi nevet a szavazó tag áthúzta. 
n) Megválasztottnak az tekinthető, aki a leadott érvényes szavazatok többségét 

megszerezte. 

o) Érvénytelen a szavazólap, ha a leadott szavazólapon több név szerepel, mint a 
megválasztandók száma, vagy ha nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy a  

szavazatot kire adták le. Amennyiben az érvénytelen szavazólapok száma több mint 

50%, akkor a választást meg kell ismételni. 
p) A választás egészéről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Szavazatszedő 

Bizottság elnöke is hitelesít aláírásával. 

q) A szavazólapokat és a választással összegfüggő egyéb dokumentumokat a 

Szavazatszedő Bizottság elnöke 30 napig köteles megőrizni. Amennyiben a 
választással kapcsolatban ez idő alatt kifogás nem érkezik, a szavazólapokat a 31. 

napon a Szavazatszedő Bizottság elnöke és tagjai megsemmisítik, amiről szintén 

jegyzőkönyvet kell készíteni, és aláírásukkal hitelesíteni. 
 

 

A Közgyűlés az ülését Komáromban, a Táncsics u. 34-ben található tanácsteremben tartja. 
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 Amennyiben a Közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az 

ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. 

 A Közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésekben hozható határozat, kivéve, 
ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához 

egyhangúlag hozzájárul. 

 A Közgyűlési meghívó kézbesítésétől, vagy közzétételétől számított, az Alapszabályban 

meghatározott időn belül a tagok és az Egyesület szervei a Közgyűlést összehívó szervtől vagy 
személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indoklásával. A kiegészítés tárgyában az 

összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Amennyiben nem születik döntés, vagy a kérelem 

elutasításra kerül, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően 
külön dönt a napirend kiegészítése tárgyában. 

  

  9.1.9.8. Az Elnökség köteles a rendkívüli Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések 

  megtétele céljából, ha: 
a. az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

b. az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességekor teljesíteni; vagy 

c. az Egyesület céljainak elérése veszélybe kerül. 
d. az így összehívott rendkívüli Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 

körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni, vagy az Egyesület megszüntetéséről 

dönteni. 
 

 

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 (2900 Komárom, Babits u. 24. szám alatti lakos, sz.ig.sz.: 615118BE) 
Elnökségi tagok:  Both András alelnök (2900 Komárom, József A. u. 1. szám alatti lakos, sz.ig.sz.: 

006776JA) és Jordán Antal alelnök (2900 Komárom, Szent László utca 17. szám alatti lakos, 

sz.ig.sz.: 196215JA). 

Az Elnökség megbízatása 2020. augusztus 27-ig tart. 
 

Az Elnökség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 
Az Elnökség elnöke ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

Az Elnökség tagjai vezető tisztségviselők, valamennyi tagja magyar állampolgár és egyikük sincs 

eltiltva a közügyektől.  

 A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - 

annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 

- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és 
vámtartozását nem egyenlítette ki, 

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

- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

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

felfüggesztette vagy törölte. 

 
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. 
A vezető tisztségviselőket az Egyesület tagjai közül kell választani, megbízatásuk időtartama nem 

haladhatja meg az 5 évet. A vezető tisztségviselők újraválaszthatóak. 
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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.  

Nem lehet az Elnökség tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés 
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előítélethez fűződő hátrányos következmények alól nem 

mentesült. 

Nem lehet az Elnökség tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak,  akit valamely 

foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt 
tevékenységet folytató jogi személy így az Egyesület vezető tisztségviselője nem lehet. 

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet az Elnökség tagja az, akit 

eltiltottak az Elnökségi tevékenységtől. 
 

Az Elnökség tagjai kötelesek: 

a. a Közgyűlésen részt venni; 
b. a Közgyűlésen az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni; 

c. az Egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. 

Az Elnökség tagja az Egyesület tagjai részére köteles az Egyesületre vonatkozóan felvilágosítást 

adni, és számukra az Egyesületre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A 
felvilágosítást és az iratbetekintést az Elnökség tagja a jogosult által tett írásbeli titoktartási 

nyilatkozat tételéhez kötheti. 

 
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. Az Elnökség határozatait a jelen lévők 

egyszerű szótöbbséggel hozza. 

 
9.2.5. Az Elnökség hatáskörébe tartozik különösen: 

a) az Egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések 

meghozatala, 
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése, 

c) az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése, 

d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 

Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása, 
e) az Egyesület jogszabály és Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők 

megválasztásának előkészítése, 

f) rendes és rendkívüli Közgyűlés helyének és időpontjának meghatározása, a Közgyűlések 
összehívása, a javasolt napirendi pontok előkészítése,a tagság és az Egyesület szerveinek 

értesítése, 

g) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre, 
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h) az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala és végrehajtása, 

i) az ügyrend elfogadása, 

j) az etikai szabályok elfogadása,  
k) a folyamatos tagnyilvántartás vezetése, tagsági viszony megszüntetésének előkészítése, 

l) az Elnök utasítása a Közgyűlés összehívására, 

m) az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratok, határozatok, valamint egyéb 

könyveinek vezetése, és azokba való betekintés biztosítása az érdeklődők részére, ennek 
módja: 

- Az iratokba való betekintési igény esetén az érdeklődőnek az egyesület elnökét emailben 

kell megkérni a komaromi.uszose@gmail email címen a betekintési lehetőség 
biztosítására. 

- Az egyesület elnökének az email elküldésétől számított 5 munkanapon belül kötelessége 

időpontot ajánlani a betekintésre. Az érdeklődőnek és az elnöknek törekednie kell a 

kölcsönösen elfogadható időpontban való megegyezésre méltányolva személyes igényüket 
és elérhetőségi időpontjaikat, követendő elv, hogy az időpont lehetőleg munkanapokon 

16:00-21:00 között legyen. Az elnök által ajánlott betekintési időpontnak a betekintési 

igény közlésének időpontjától számított 20 munkanapon belül kell lennie. Az 
érdeklődőnek az elnök által ajánlott betekintési időpontot emailben a 

komaromi.uszose@gmail email címre küldött levélben írásban kell elfogadnia. 

Amennyiben az érdeklődőnek nem felel meg az elnök által javasolt betekintési időpont, 
ezt közölnie kell az elnök részére a komaromi.uszose@gmail email címre küldött 

levélben. Ebben az esetben az elnöknek kötelessége az elutasítás időpontjától számított 5 

munkanapon belül új betekintési időpontot ajánlani, melynek az elnök által korábban 

javasolt időpont elutasításának közlési időpontjától számított 20 munkanapon belül kell 
lennie. Ezt a folyamatot kell alkalmazni mindaddig, amíg a betekintésre alkalmas 

időpontban az érdeklődő és az elnök megegyezik. A betekintés helyszíne az egyesület 

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

terjesztése, 

o) az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése, 
p) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe. 

q) az egyesület szervezeti és működési szabályzatának megállapítása és módosítása, 

r) az Közgyűlés kizárólagos hatáskörén kívül eső, az egyesület törvényes és alapszabály szerinti 
működését biztosító határozatok meghozatala és végrehajtása, 

s) ideiglenes, vagy állandó feladatok ellátására munkabizottságok létrehozása,  

t) gazdálkodás a megállapított költségvetés keretein belül,  
u) éves költségvetési előirányzatok évközi szükség szerinti módosítása, átcsoportosítása,  

v) az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele, 

w) az Alapszabály felhatalmazása alapján a tagfelvételről való döntés.  
 

9.2.6. Az Elnökség beszámolási kötelezettséggel tartozik a Közgyűlés felé.  Az Elnökség éves 

munkájáról beszámolót készít és azt jóváhagyás érdekében 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. 8:1.§ (1) 1. 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. 

 

mailto:komaromi.uszose@gmail
mailto:komaromi.uszose@gmail
mailto:komaromi.uszose@gmail
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9.2.9. Az Elnökség döntéseit az elnöknek kötelessége az érintettekkel az Elnökségi ülés befejezése 

után 72 órán belül emailben közölni illetve nyilvánosságra hozni az egyesület weboldalán: 

www.kukse.hu a hírek között illetve a www.kukse.hu\letöltések menüpontban tárolni és elektronikus 
formában nyilvánosan elérhetővé tenni, illetve 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, illetve az elnök hatáskörébe utalt feladatokat. 
 

9.2.13. Az Elnökségi tagság megszűnik: 

a. határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 
b. megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 

c. visszahívással: az Egyesület tagjai az Elnökségi tagot bármikor, indoklás nélkül 

visszahívhatják; 
d. lemondással: az Elnökség tagja megbízatásáról az Egyesülethez címzett, az Egyesület másik 

Elnökségi tagjához vagy a Közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat azzal a 

kikötéssel, hogy amennyiben az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az 

új Elnökségi tag kijelölésével, vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a 
bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá. 

e. az Elnökségi tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

f. az Elnökségi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 
korlátozásával; 

g. az Elnökségi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 

Az Elnökség tagja, vagy az Elnöke kérheti a bíróságtól a tagok és az Egyesület szervei által hozott 
határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az alapszabályba ütközik. A 

határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított 30 napon belül lehet keresetet 

indítani az Egyesület ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról 
tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő 

elteltével per nem indítható. Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához 

szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott 
a határozat mellett. 

Ha a határozatot az Egyesület vezető tisztségviselője, azaz Elnökségi tagja támadja meg, és az 

Egyesületnek nincs más olyan vezető tisztségviselője, aki az Egyesület képviseletét elláthatná, a 

perben a bíróság az Egyesület perbeli képviseletére ügygondnokot rendel ki. 
A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására halasztó 

hatálya nincs. A bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a határozat végrehajtását 

felfüggesztheti. A felfüggesztést elrendelő végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. A perben bírósági 
meghagyás nem bocsátható ki. 

 

9.3. Az egyesület felügyeleti szerve a Felügyelő Bizottság. 

http://www.kukse.hu/
http://www.kukse.hu/letöltések
http://www.kukse.hu/
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9.3.1. A Felügyelő Bizottság 3 főből áll. Tagjait a Közgyűlés választja meg. A Felügyelő Bizottság 

elnökből és két tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjai indokolt esetben visszahívhatóak. A Felügyelő 
Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 

 

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. A Felügyelő Bizottság tagjai:   

Elnök: Óvári Ferenc (2921 Komárom, Petőfi Sándor utca 111,. sz.ig.sz.: 641510LA) 
Többi tagja: Zseni Balázs (2921 Komárom, Budai N. A. u. 51., sz.ig.sz.: 213070UA), Fenyvesi Szilárd 

Gyula (2932 Almásfüzitő-felső, Ady Endre út 1., sz.i.sz.: 112018MA) 

 
9.3.3. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 2020. augusztus 27-ig tart. 

 

9.3.4. A Felügyelő Bizottság üléseit a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze, legalább évente egyszer, 

írásban a Felügyelő Bizottsági ülést megelőző legalább 8 nappal az időpont, a hely és a napirend 
közlésével. 

A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. 

A Felügyelő Bizottság határozatait titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 
A Felügyelő Bizottság elnöke köteles elkészíteni a Felügyelő Bizottság ügyrendjét. 

 

9.3.5. A Felügyelő Bizottság feladatai: 
A Felügyelő 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. A Felügyelő Bizottság jogai: 
a. az Elnökségtől, az elnöktől jelentés vagy felvilágosítás kérése 

b. az egyesület könyveibe és irataiba való betekintés 

c. a vizsgálatokhoz szakértő igénybevétele 
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d. a Közgyűlésen való részvétel és felszólalás. 

 

9.3.7. A Felügyelő 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 
A Fegyelmi Bizottság három tagból áll –egy elnökből és két tagból -, akiket a Közgyűlés választ meg, 

tagjai: Óvári Attila (2948 Kisigmánd, Rákóczi Ferenc utca 18., sz.ig.sz.: 714899PA), Sebestyén Attila 

(2921 Komárom, Gróf Zichy Miklós utca 3., sz.ig.sz.: 297199LA) és Szakál Bence Máté (2900 

Komárom, Arany János utca 130., sz.ig.sz.: 577921SA)  
9.4.1. A Fegyelmi Bizottság tagjainak megbízatása 2020. augusztus 27-éig tart. 

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: 

 

10.1. A sportegyesület ügyintéző és képviseleti szerve az Elnökség.  
10.2. 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. 
10.3. A bankszámla felett való rendelkezéshez az elnök egy személyben vagy két alelnök együttesen 

történő aláírására van szükség. 

10.4. A pénzkezelés rendje: 

10.4.1 a számlával igazolt működési költségek kivételével kifizetést teljesíteni csak az Elnökség 
döntése alapján két Elnökségi tag együttes aláírásával lehetséges, 

10.4.2 a házi pénztárat az ügyvitel ellátásával megbízott elnök illetve az Elnökség által felhatalmazott 

személy kezeli. 
10.5 A pénzügyi iratok tárolása az egyesület könyvelőjénél történik. 

 

11. A sportegyesület gazdálkodása: 

11.1. Az Egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára. 
11.2. Az Egyesület az Egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység 

végzésére jogosult. 

11.3. Az Egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai 
között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat. 

11.4. Az Egyesület: 

11.4.1 Induló vagyon értéke: 250.000.-Ft, azaz kettőszázötvenezer forint készpénz. 
11.4.2 A sportegyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. 

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

magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból képződik.  

11.4.4 Tagdíjat nem kell fizetni. 
11.4.5 Az egyesület vagyonával önállóan gazdálkodik, - célja megvalósítása gazdasági 

feltételeinek biztosítása érdekében - az alábbi gazdasági - vállalkozási tevékenységet is 

folytatja: 

11.5. Az Egyesület által végezhető tevékenységek 

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 
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9313 Testedzési szolgáltatás 

9319 Egyéb sporttevékenység 

 
11.6. A sportegyesület befektetési tevékenységet nem folytat. 

11.7. 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: 

12.1. Jogutódlással: Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és 
csak egyesületekre válhat szét. Feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését a Közgyűlés 

mondja ki. 

12.2. Jogutód nélkül, az alábbi esetekben: 

12.2.1. az Egyesület megvalósította célját, vagy az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné 
vált, és új célt nem határoztak meg; vagy 

12.2.2. az Egyesület tagjainak száma 6 hónapon keresztül nem éri el a 10 főt; 

12.2.3. a tagok kimondják a megszűnését; vagy az arra jogosult szerv megszünteti – feltéve, hogy az 
Egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a 

bíróság az Egyesületet a nyilvántartásból törli. 

12.2.4. Rendelkezés a fennmaradó vagyonról jogutód nélküli megszűnés esetén: az egyesület jogutód 

nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó 

vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél 

megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. 

 
 

13. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvény-könyvről szóló 2013. 

évi V. 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 2017. április 18. napján megtartott Közgyűlésen megvitatta és 
elfogadta.  
Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege 

megfelel a 2017. április 18-i Közgyűlésen a 8/1/2017. (2017.04.18.) számú Közgyűlési határozattal 
elfogadott módosításoknak megfelelő tartalommal. 

 

 

Komárom, 2017. április 18.  
 

          

 

 

 

 

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

Szeidl Balázs    Tóth Andrea   Szakál Bence Máté 

elnök     tanú    tanú 

Magyarország    Magyarország   Magyarország 

2900 Komárom   2900 Komárom   2900 Komárom 

Babits Mihály utca 24.   Babits Mihály utca 24.  Arany János utca 130. 

sz.ig.sz.: 615118BE   sz.ig.sz.: 464972LA  sz.ig.sz.: 577921SA 


