
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Szolnoki Honvéd Sportegyesület  
Alapszabálya  

  
  (Érvényes 2006. május 30-tól)1. §.  

  
  

Általános rendelkezések  
  

 (1) Az egyesület a Magyar Köztársaságban működő 
sporttevékenységet, rekreációt és egészségmegőrző 
programot folytató jogi személyek és magánszemélyek 
tevékenységét összehangoló, munkájukat elősegítő, a 
tevékenységet irányító, önkormányzati elven alapuló 
kiemelkedően közhasznú szervezetként tevékenykedő 
egyesület, amely a működését a sportról szóló 2004/1 



törvény , illetőleg a közhasznú szervezetekről szóló 1997. 
CLVI. törvény alapján fejti ki. Figyelembe véve a fegyveres 
szervek hivatásos állományú tagjainak jogállásáról szóló 
1996. évi XLIII. -és annak módosításáról szóló- 1997. évi 
CXVI. törvényt. Általános jogutódja a JNKSZ Megyei 
Bíróság Pk. 60. 263/1989/11. Sorszám alatt nyilvántartásba 
vett társadalmi szervezet.  

 
  

 (2) Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem 
folytat, szervezete pártoktól független, és pártoknak anyagi 
támogatást nem nyújt és nem fogad el.  

 
  

 (3) A sportegyesület neve: Szolnoki Honvéd Sportegyesület 
/SZHSE/  

 
    a)    Alapítás éve: 1951.  
    b)    Székhelye: 5000. Szolnok, Kilián út 1.  

  c)    Színe: Piros-fehér.  
    d)    Jelvénye: Zöld koszorúval övezett, kör alakú fehér 

mezőben, feketével  írt  „Szolnoki Honvéd 
Sportegyesület”, felül stilizált szárny                           

                                               és légcsavar, 
fekete kontúrral kihúzott sárga jelvény.  

(4) Működési területe: Szolnok Megyei Jogú Város és 
vonzáskörzete.  
   
(5)A sportegyesület bázisa: A Magyar Honvédség, a ZMNE, a 

helyőrségben települt katonai szervezetek és mindazon 
szervek, magánszemélyek, amelyek együttműködési 
megállapodás alapján vagy nyilatkozatban vállalják az 
egyesület rendszeres pénzügyi illetve anyagi támogatását.  

  
 (6) A sportegyesület felügyeleti szerve: Az adóellenőrzést a 

JNKSZ megyei APEH, a támogatás felhasználásának 
ellenőrzését az Állami Számvevőszék, a törvényességi 
felügyeletet a vonatkozó szabályok szerint az Ügyészség 
látja el.  

 
  
  

2. §.  
  

Az egyesület célja, feladata, tevékenysége  
  

 (1) Az egyesület célja a társadalom és az egyén közös 
érdekeinek kielégítése a sport vonatkozásában, a 
munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében 
megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.  



 
   

  
  
  
  
  
 (2) A sportegyesület alapvető feladata a hallgatók, a 

növendékek, a hivatásos állomány, a közalkalmazottak, 
valamint ezek családtagjaik, és a katonasportolók magas 
szintű sporttevékenységének biztosítása, a sportolói 
utánpótlás és -nevelésben való részvétel. A sportegyesület 
céljának megvalósítása érdekében együttműködik 
bázisaival, illetve működési területének állami és társadalmi 
szerveivel, Szolnok város és vonzáskörzetének sportolási 
igényeinek kielégítése érdekében.   

 (3) Közhasznú (cél szerinti) tevékenysége:  a, Sportolási 
lehetőség biztosítása b, sportversenyek szervezése, 
lebonyolítása c, szakosztályok működtetése, tagjainak 
versenyen való részvétel támogatása d, utánpótlás nevelés e, 
edzőtáborok, sporttáborok szervezése, szakmai irányítása f, 
önvédelmi sport tanfolyamszerű oktatása, g, 
egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, 
egészségügyi, rehabilitációs tevékenység, drogprevenció és 
doppingellenes politika kialakítása h, nevelés, oktatás, 
képességfejlesztés, ismeretterjesztés i, az edzőtáborok, 
sportversenyek résztvevőinek étkezés, szállás biztosítása 
közvetített szolgáltatás formájában térítés ellenében.   

 (4) Vállalkozási tevékenysége: a, reklám b, sporteszköz 
bérbeadás   

  
 

3. §.  
  

Az egyesület gazdálkodása  
  
  

 (1) Az egyesület vállalkozási tevékenységet kizárólag 
közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat nem 
veszélyeztetve végez.  

 
  

 (2) Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem 
osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott 
tevékenységére fordítja.  

 
  

 (3) Az egyesület váltót, illetve más, hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve 
vállalkozásának fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységét 



veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, valamint az 
államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel 
fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.  

 
  

 (4) Az egyesület a cél szerinti tevékenységéből, illetve 
vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és 
ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.   

 
  

 (5) Az egyesület bevételei:  
 
  

    a) az államháztartás alrendszereitől vagy más 
adományozótól közhasznú céljára vagy     

        működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve 
adomány;  

  
    b) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz 

közvetlenül kapcsolódó     
        bevétel;  
  
    c) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, 

ahhoz közvetlenül   
        kapcsolódó bevétel;  
  
    d) az egyesület eszközeinek befektetéséből származó 

bevétel;  
    e) a tagdíj;  
  
    f)  egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel, 

valamint;  
  
    g) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.  
  

  
 (6) Az egyesület költségei:  

 
  

    a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen 
költségek (ráfordítások,   
        kiadások);  
  
    b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült 
közvetlen költségek   
        (ráfordítások, kiadások);  
  
 c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen 
költségek (ráfordítások,   
         kiadások), valamint;  



  
    d) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében 
felmerült közvetett   
         költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket 
bevételarányosan kell megosztani.  
  
  

4. §.  
  

A tagok jogállása   
  

 (1) A sportegyesület tagsága, pártoló tagsága és jogi 
tagsága:  

 
  

  a) a sportegyesület tagja lehet minden magyar állampolgár és nem 
magyar állampolgár,     

                  aki állampolgári és letelepedési engedéllyel 
rendelkezik és vállalja, hogy tevékenyen    

                  részt vesz a sportegyesület valamely szervének 
(elnökség, bizottság, szakosztály,   

                  szakcsoport) működésében, aki rendszeresen fizeti a 
tagsági díjat és elfogadja az   

                  alapszabályt;  
  

 b) a sportegyesület működési területén pártoló tagságot 
szervezhet. Pártoló tagként    

         felvehető az, aki elfogadja az egyesület alapszabályát és 
nyilatkozatban vállalja a   

        sportegyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi 
támogatását;  

  
 c) a sportegyesületbe való belépés és kilépés önkéntes. A 

sportegyesületi tagság, pártoló   
        tagság felvétellel keletkezik, és kilépéssel szűnik meg. A 

tagság a tagdíj, illetve a   
        vállalt anyagi támogatás fizetésének hat hónapnál 

hosszabb idejű elmulasztása esetén   törléssel, fegyelmi 
büntetésként kizárással szűnik meg;  

  
 d) a sportegyesületi tagok és pártoló tagok felvétele az elnökség 

hatáskörébe tartozik. Ez   a jogkör az elnökre, az 
elnökhelyettesre és a szakosztályvezetőkre átruházható;  

  
 e) a sportegyesületnek jogi személy is tagja lehet. Jogi tagként 

felvehető az, aki vállalja    a sportegyesület adománnyal 
történő támogatását.  

  
  

 (2) A tagok, pártoló tagok jogai és kötelezettségei:  



 
  

 a) a sportegyesület közgyűlésén részt vehet a vezető szervek 
(elnökség, elnök, felügyelő bizottság tagjainak és 
elnökének) megválasztásában. Képviselete útján 
választhat, illetve választható az elnökség tagjai sorába;  

  
 b) tisztségre választható (képviselettel járó tisztségre csak 

nagykorúság esetén!);  
  
 c) véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a sportegyesületet 

érintő bármely kérdésben. A sportegyesület felügyeleti 
szervénél indítványozhatja a sportegyesület jogszabályba 
ütköző határozatának felülvizsgálatát;  

  
 d) az Alapszabály és a sportegyesület elnöke által 

meghatározott feltételek szerint részt vehet a bizottságok, 
szakosztályok, sportcsoportok munkájában. Edzéseken, 
versenyeken használhatja a sportlétesítményeket, 
sportszereket és sportfelszereléseket. Igényelheti 
sportegyesület szakembereinek segítségét;  

 
  

  
 (3) A sportegyesületi tagok és pártoló tagok kötelezettségei:  
  

  a) az alapszabály betartása, az egyesületi vezetőszervek 
határozatainak végrehajtása;  

  
b) a tagsági díj fizetése, az egyesületi vagyon megóvása;  

  
c) sportszerű magatartás;  

  
d) versenyszerűen sportolók esetében a hazai és nemzetközi 

versenyekre való lelkiismeretes felkészülés és a legjobb 
tudás szerinti szereplés;  
  

e) a sportegyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi 
támogatása.  

  
  
       (4)  A jogi személy tagsági jogai:  
  

a) képviselője útján részt vehet a sportegyesület 
küldöttközgyűlésén és ott javaslatokat,      észrevételeket 
tehet a sportegyesület működésével kapcsolatban;  

  
b) külön megállapodás alapján részesülhet a sportegyesület 

által nyújtott kedvezményekben, használhatja a 
sportegyesület eszközeit, felszereléseit, igényelheti a 



sportegyesület szakembereinek segítségét;  
  
 (5) A jogi személy tagsági kötelezettségei:  
  

a) az alapszabály betartása;  
          b  sportegyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi 
támogatása.  

  
  

5. §.  
  

A Küldöttközgyűlés  
  

(1) A sportegyesület legfőbb szerve a Küldöttközgyűlés. A 
közgyűlést legalább évente      egyszer össze kell hívni. 
Rendkívüli küldöttközgyűlést kell összehívni a tagok       
egyharmadának, a cél megjelölése mellett történő kívánságára, 
valamint az elnökség       kétharmados többséggel 
megszavazott kezdeményezésére. Az egyesület       
küldöttközgyűlése nyilvános.  

  
  (2) A küldöttközgyűlés határozatképes, ha a küldöttek 

kétharmada jelen van. A küldöttek      létszáma a 
szakosztályvezetők (vagy megbízottaik), valamint a 
szakosztályok      tagjainak létszámából képzett 10 fő után 1 
főből tevődik össze. Határozatképtelenség     miatt 
elhalasztott küldöttközgyűlés másodszori összehívása során az 
eredeti napirendre     felvett kérdésekben a megjelentek 
számára való tekintet nélkül határozatképes.  

  
 a) a küldöttközgyűlés határozatait általában egyszerű 

szótöbbséggel hozza;  
  

 b) kétharmados többség szükséges azonban a sportegyesület 
megalakulásának,           egyesülésének, feloszlásának 
kimondásához, az alapszabály elfogadásához, illetve           
módosításához;  
  
 c) a vezetőszervek megválasztását titkos szavazás útján kell 

lebonyolítani, 50% plusz 1    szavazati többséggel.  
  

 (3) A küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik :  
  

 a) a sportegyesület megalakulásának, feloszlásának, valamint 
más sportegyesülettel való egyesülésének kimondása, 
megszűnés esetén a vagyonról való rendelkezés;  

  
b) az alapszabály megállapítása, módosítása;  

  
 c) vezetőszervek négy évre szóló megválasztása;  



  
 d) az elnökség és a felügyelő bizottság beszámoltatása, a 

beszámoló jóváhagyása;  
  
     e) az elnökségi tagok visszahívása;  
  

 f) az éves beszámoló jóváhagyása;  g) a közhasznúsági 
jelentés elfogadása.  

  
  

  
6. §.  

  
Az Elnökség feladatai  

  
(1) Az Elnökség köteles az éves beszámoló elkészítésével 
egyidejűleg közhasznúsági       jelentést készíteni.  

  
  (2)  A közhasznúsági jelentés tartalmazza:  

  
  a) a számviteli beszámolót;  

  
b) a költségvetési támogatás felhasználását;  

  
c) a vagyon felhasználására vonatkozó kimutatást;  

  
d) a cél szerinti juttatások kimutatását;  

  
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami 
pénzalaptól, a helyi   önkormányzattól, a kisebbségi 
települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok 
társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól, és 
mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét és annak 
felhasználását;  

  
f)az egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 

értékét, illetve összegét, valamint;  
  

g)a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi 
beszámolót.  

  
 (1) A közhasznúsági jelentés nyilvános, abba bárki 

betekinthet, és abból saját költségére másolatot kérhet.  
 
  
  

7. §.  
  

Az Elnökség működése  
  



(1) Az Elnökség maga állapítja meg munkatervét, illetőleg 
készíti el - szervezeti és       működési szabályzatában - az 
ügyrendjét.  

  
 (1) Az Elnökség az ügyrendben meghatározott 

időszakonként - éves ülésterv alapján -legalább három 
havonként ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha az 
elnök, az elnökhelyettes vagy az elnökségi tagok 
egyharmada az ok és a cél megjelölésével ezt indítványozza.  

 
  

 (2) Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó 
kérdésekről /napirendről/ - az előterjesztések megküldésével 
- legalább egy héttel az ülés időpontját megelőzően 
értesíteni kell az elnökség tagjait, illetve a meghívottakat. 
Sürgős esetben rövidebb határidő is megállapítható.  

 
  

 (3) Az Elnökség a tagok több mint a felének jelenléte esetén 
határozatképes. Határozatképtelenség esetén, az elhalasztott 
elnökségi ülést 7 napon belül ismételten össze kell hívni. Az 
ismételten összehívott elnökségi ülés az eredeti napirendben 
szereplő kérdések vonatkozásában a jelenlevők számára 
tekintet nélkül határozatképes.  

 
  

 (4) Amennyiben határozathozatal során szavazategyenlőség 
keletkezik, az elnök szavazata dönt. Az elnök távollétében 
ez a jog az ülést levezető elnökségi tagot illeti meg.  

 
  

 (5) Abban az esetben, ha két közgyűlés közötti időszakban 
az elnökség létszáma 7 fő alá csökken, új elnökségi tagok 
megválasztásának céljából rendkívüli közgyűlést kell 
összehívni.  

 
  

 (6) Az Elnökség határozatait általában nyílt szavazással, és 
a jelenlevő tagok több mint felének igenlő szavazatával 
hozza meg.  

 
  

 (7) Bármely elnökségi tag indítványára az Elnökség 
határozatát titkos szavazással hozza meg, amennyiben ezt az 
Elnökség szótöbbséggel elfogadja.  

 
  

 (8) Az Elnökség ülései nem nyilvánosak, azokon az 
elnökség tagjai és a meghívottak vehetnek részt. Az 
Elnökség ettől eltérően is rendelkezhet.  



 
  

 (9) Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, 
amelynek tartalmaznia kell a    napirendet, a megjelentek 
felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket,    
javaslatokat, illetőleg a hozott határozatokat.  

 
  

 (10) Az Elnökség határozatairól az érintett szerveket, 
valamint az egyesület tagságát 15     napon belül írásban 
kel tájékoztatni.  

 
  

 (11) Az elnökség egyéb feladatai:  
 
  

a) a sportegyesület tevékenységét két közgyűlés közötti 
időszakban az egyesület elnöksége irányítja. Az elnökség az 
egyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre 
jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket amelyek az 
alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe 
tartoznak vagy amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe 
von;  

  
b)az egyesület főállású alkalmazottainak betöltetlen helyét 

pályázat útján kell betölteni, melyet az elnökség 
véleményez, majd döntési javaslatra az elnök elé terjeszt, és 
az elnök jogában áll a munkaszerződés megkötése;  

  
c)a sportegyesület sport-és gazdálkodási tevékenységének 

irányítása;  
  

d)a közgyűlés előkészítése;  
  

e)a sportegyesület éves beszámolójával, az éves költségvetés 
megállapításával    
   kapcsolatos hatáskör  gyakorlása;  
  
f) az éves program-, munka-, és ülésterv, valamint a 
versenynaptár jóváhagyása;  
  
g) sportegyesület eredményes működéséhez, a sportoláshoz 

szükséges feltételek  megteremtése;  
  

h) a szakosztályok és szakcsoportok létrehozása, illetve 
fúziója, szüneteltetése;  

  
i) a sportegyesület bizottságai, a szakosztályok és 
szakcsoportok tisztségviselőinek     megbízása a megbízás 
visszavonása;  



  
j) a fegyelmi jogkör gyakorlása;  

  
k) a sportegyesület szervezeti és működési szabályzatának 
jóváhagyása;  

  
l) az egyesület törvényes és alapszabályszerű működésének 
biztosítása és felügyelete;  

  
m) a közgyűlési határozatok végrehajtásának biztosítása és a 
végrehajtás ellenőrzése;  

   
n) kitüntetések és elismerések adományozására javaslattétel 
az elnök felé;  

  
o) az Elnökség megfelelő fedezet birtokában dönt a 
rendkívüli -a költségvetésben nem      szereplő-, valamint 
az előirányzatot meghaladó kiadásokról. Dönt a 
költségvetési      előirányzatok évközi módosításairól, 
átcsoportosításáról.  

  
(13) Az elnökség tagjai:  

  
a) az elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízatásként 
látják el;  

  
- az elnök;  
  
- elnökhelyettes (ügyvezető elnök);  
  
- elnökségi tagok;  
  
b)a titkár és a gazdasági vezető meghívott tagja az 
elnökségnek, ahol tanácskozási     joggal ülésezik.  

  
(14) Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:  

  
a) az elnökségi ügyekben és az elnökség határozatainak 
meghozatalában való részvétel;  

  
b) észrevételek, javaslatok tétele az egyesület működésével 
kapcsolatban;  

  
   c) javaslattétel rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés 

összehívására;  
  

d) az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók;  
  

e) az elnökségi tagság megszűnik:  
  



 - a mandátum lejártával;  
  

- felmentéssel;  
  
 - visszahívással;  
  
 - elhalálozással;  
  
 - az egyesületből történő kizárással.  
  
f) az elnökség ülését az elnök vagy az elnökhelyettes hívja 
össze;  

  
g) az elnökségi ülésen szavazási kötelezettség áll fenn. A 
szavazási kötelezettség alól -     indokolt esetben - az elnök 
felmentést adhat;  

  
h) az elnökség kétharmados többséggel hoz határozatot:  

  
 - a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben;  
  
 - az ügyrendjében megállapított egyéb esetekben;  
  
i) az elnökség tagjai együttesen felelősek a pénzügyi, 
gazdasági határozatokért.     Mentesül az az elnökségi tag, 
aki ellenszavazatával nem fogadja el a határozatot és     az 
a jegyzőkönyvben rögzítést nyert.  

  
  

8. §.  
  

Az elnök  
  

(1)Az egyesület legfőbb tisztségviselője. Az elnökség 
közreműködésével irányítja és        vezeti az egyesület 
tevékenységét.  

  
(2) Feladatai és hatásköre:  

  
a,) a közgyűlés és az elnökség üléseinek összehívása és 
vezetése;  

  
b) az egyesület képviselete;  

  
c) az alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a 
közgyűlési és elnökségi      határozatok végrehajtásának 
irányítása és ellenőrzése;  

  
d) a szakosztályok, szakcsoportok munkájának figyelemmel 
kísérése, edzések     látogatása;  



  
d) a médiák tájékoztatása az egyesület tevékenységéről a 

szakosztályok sajtóreferensei        útján;  
  

e) aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása. A jogosultak 
távolléte esetén - indokolt      esetben- a gazdasági vezető 
gyakorolhatja;  

  
g) a bázisszervekkel valamint más szervekkel kötött 
együttműködési megállapodásban     foglaltak betartásának 
felügyelete;  

  
h) mindazon feladatok ellátása, amelyeket jogszabály, 
alapszabály, illetőleg a     közgyűlés vagy az elnökség a 
hatáskörébe utal;  

  
i) a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó tisztségviselők 
kinevezése és felmentése,              
   valamint velük szemben a munkáltatói jogkör gyakorlása 
(főállású edzők, titkár,   
   gazdasági vezető és egyéb alkalmazottak).  

  
(3) Az elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén az 

elnökhelyettes helyettesíti, kivéve    azokat az ügyeket, 
amelyeket magának fenntartott.  

  
  

9. §.  
  
  

Az egyesület vezető tisztségviselőinek  
 összeférhetetlenségére vonatkozó szabályozás  

  
(1) Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a 
személy, aki, vagy akinek       közeli hozzátartozója ( Ptk. 
685.§. b.) pont ), valamint élettársa (továbbiakban együtt:       
hozzátartozó ) a határozat alapján:  

  
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy;  

  
b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő 
jogügyletben egyébként      érdekelt. Nem minősül 
előnynek az egyesület, cél szerinti juttatásai keretében a       
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli 
szolgáltatás, illetve az      egyesület által a tagjának - 
tagsági jogviszony alapján - nyújtott, az alapszabálynak      
megfelelő cél szerinti juttatás.  

  
(2) Nem lehet az egyesület felügyelő szervének elnöke vagy 
tagja, illetve könyvvizsgálója      az a személy, aki:  



  
a) az Elnökség elnöke vagy tagja;  

  
b) az egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység 
kifejtésére irányuló     munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll;  

  
  

c) az egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a 
bárki által megkötés nélkül      igénybe vehető nem 
pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület tagjának, a tagsági      
jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél 
szerinti juttatást -,      illetve;  

  
d) az a-c) pontokban meghatározott személyek 
hozzátartozója.  

  
(3) Az egyesület vagy az egyesület kiemelkedően közhasznú 

szervezeti jogállásának 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.  

  
  

10. §.  
  
  

Az egyesület ellenőrző szervének létrehozása, hatásköre, 
működése  

  
(1)A közgyűlés az egyesület működésének, gazdálkodásának és 
vagyonkezelésének      ellenőrzésére egy elnökből és 2 tagból 
álló, megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező      
Felügyelő Bizottságot választ.  

  
(2) A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az egyesületben más 
tisztséget nem       viselhetnek, illetőleg nem lehetnek 
egymásnak, valamint az egyesület bármely      
tisztségviselőjének és alkalmazottjának hozzátartozója.  

  
(3) A Felügyelő Bizottság tevékenységét a bizottság elnöke 
irányítja. A bizottság       feladatainak ellátása érdekében 
külső szakembereket is igénybe vehet.  

  
(4) A Felügyelő Bizottság éves ellenőrzési terv alapján végzi 
tevékenységét, amelyről az       egyesület elnökségét 
tájékoztatja.  

  



  
  

(5) A Felügyelő Bizottság feladatai:  
  

a) az egyesület pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata;  
  

b) előírások betartásának ellenőrzése;  
  

c) az éves gazdálkodásról szóló elnökségi beszámoló 
felülvizsgálata;  

  
d) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése;  

  
e) az egyesület vagyonának megóvása érdekében szükséges 
intézkedések ellenőrzése.  

  
  

  
(6)A Felügyelő Bizottság elnöke a bizottság tevékenységéről 
köteles az egyesület      közgyűlésének beszámolni.  

  
(7 A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.  

  
(8 A Felügyelő Bizottság tevékenysége során a vezető 
tisztségviselőktől jelentést, az      egyesület munkavállalóitól, 
pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az      
egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat 
megvizsgálhatja.  

  
(9) A Felügyelő Bizottság tagja az egyesület vezető szervének 
ülésén tanácskozási joggal       részt vesz.  

  
(10) A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult 
vezetőszervet tájékoztatni és         annak összehívását 
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:  

  
a) az egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy 
az egyesület 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.  
  

(11) Az intézkedésre jogosult vezetőszervet a Felügyelő 
Bizottság indítványára – annak         megtételétől számított 
harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő         
eredménytelen eltelte esetén a vezetőszerv összehívására a 



Felügyelő Bizottság is         jogosult.  
  

(12) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés 
helyreállítása érdekében szükséges          intézkedést nem 
teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul 
értesíteni a         törvényességi felügyeletet ellátó szervet.  

  
  

11. §.  
  

Az egyesület egyéb szervei  
  

  
(1) A bizottságok  

       Az elnökség a sportegyesület működésének 
eredményessége érdekében bizottságokat       hozhat létre.  

  
a) a sportegyesületben szükség esetén fegyelmi bizottságot 
hoz létre az elnökség.  

  
(2) A szakosztályok  

  
a) a sportegyesületben sportáganként szakosztályok 
működnek, melyek az alábbiak:      asztalitenisz, 
gumiasztal, judó, kispályás labdarúgó, műugró-úszó, tájfutó, 
tenisz,      tollaslabda. Munkájukat szakosztály vezetőség 
irányítja, tevékenységéről az      elnöknek számol be;  

  
b) a szakosztály feladata az oktatás-nevelés, a versenyek, 
mérkőzések rendezése,      illetve azokon való részvétel 
szervezése, valamint a szakosztály hatáskörébe utalt      
egyéb feladataik ellátása;  

  
c) egészségmegőrző és sportrekreációs csoportot 
működtethet céljainak megvalósítása      érdekében.  

  
(3) A sportcsoportok  

  
a) a sportegyesület elnöksége sportcsoportokat alakíthat, 
szervezhet, gyermek-,      serdülő-, ifjúsági- és felnőtt 
testnevelési és sportfoglalkoztatási formákat alakíthat     
ki;  

  
b) Az egészségi károsodás elkerülése érdekében 
rekreációval foglalkozó szakmai      csoportot hozhat létre.  

  
  

12. §.  
  

A sportegyesület jogképessége  



  
(1) A sportegyesület jogi személy, amelyet a sportegyesület 
elnöke képvisel. E jogkört       esetenként, vagy 
meghatározott ügyekben más személyre is átruházhatja.  

  
(2) A sportegyesület megszűnése esetén vagyonáról a 
közgyűlés rendelkezik.  

  
(3) A sportegyesület szervezeti és működési szabályzata  
      A sportegyesület működését, az elnökség, a 
tisztségviselők, a bizottságok és a        szakosztályok, 
sportcsoportok szervezetét és működését érintő -az 
alapszabályban       nem szabályozott alapvető kérdéseket- 
szervezeti és működési szabályzatban kell        
meghatározni. A szervezeti és működési szabályzat nem állhat 
ellentétben a       sportegyesület alapszabályával.  
  
  
  

13. §.  
  

A sportegyesület megszűnése  
  

(1) A sportegyesület megszűnik, ha:  
  

a) más sportegyesülettel egyesül;  
   

b) feloszlását a küldöttközgyűlés kétharmados 
szótöbbséggel kimondja és a felügyeleti      szerve 
megállapítja a megszűnését.  

  
  
  

14. §.  
  

Záró rendelkezések  
  

(1) Az elnökségi ülések jegyzőkönyveibe minden tag 
betekintést nyerhet minden hónap      első munkanapján 
16.00 - 18.00 óra között. Helye: a sportegyesület irodája. 
Kivételt      képeznek ez alól azok a jegyzőkönyvek vagy 
kivonatok, amelyet az elnökség titkossá       minősít.  

  
(2) Egy döntéstárat köteles az elnökség fölfektetni, amelyben 
rögzíteni kell a döntés      tárgyát, a javaslat elfogadását vagy 
el nem fogadását, a támogatók és az ellenzők       arányát.  

  
(3) Tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait 
az egyik megyei       napilapban nyilvánosságra hozza.  

  



  
  
  

Záradék:   
  

Az alapszabály elfogadást nyert 1998. május hó 20. napján a 
Szolnoki Honvéd   

Sportegyesület Küldöttközgyűlésén.   
Módosításra került: a 2003. május 29-ei, illetve a 2006. május 

29-ei küldöttközgyűlésen.  
  


