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A 

BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL 

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 

 

A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)  

Alapszabályának a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 

és a sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései szerint módosított és egységes 

szerkezetbe foglalt szövege 

I. Általános rendelkezések 

1. A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület Magyarországon 

önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező civil szervezet, amely jelen 

alapszabályban meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és 

céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét. 

 

2. A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület a sportról szóló 2004. évi 

I. törvény rendelkezései szerint működő sportegyesület, amelynek alaptevékenysége a 

sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. 

 

3. Az egyesületekről vezetett bírósági nyilvántartásban az egyesület sportegyesületi jellegét 

kifejezetten fel kell tüntetni. 

 

4. Az Egyesület: 

a) neve: Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület 

b) angol elnevezése: Budapest Wolves American Football Club 

c) rövid neve: Budapesti Farkasok 

d) rövid angol elnevezése: Budapest Wolves 

e) székhelye: 1204 Budapest, Tátra tér (Új Piaccsarnok) I/15-16. 

f) alapításának éve: 2004 

g) működési területe: nemzetközi 

h) típusa: sportegyesület 

i) jogállása: közhasznú 

 

5. Az Egyesület önálló jogi személy. Az egyesület a nyilvántartásba vételével jön létre. Az 

alapszabály módosítása esetén az egyesület nyilvántartásba vételére irányadó szabályokat 

kell alkalmazni.  

 

6. Az Egyesület tagsággal rendelkező civil szervezet, de tagjain kívül más is részesülhet a 

közhasznú szolgáltatásaiból. 

 

7. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 

érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. 

 

8. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító 

okiratban meghatározott tevékenységre (célra) fordítja. 
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9. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek 

minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi 

önkormányzati választáson jelölt állítása. 

 

10. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat. Amennyiben a jövőben folytatna, a 

közgyűlés által elfogadott befektetési szabályzatot kell készíteni. 

 

11. Az Egyesület képviseletére az Elnök és jelen alapszabály rendelkezéseinek megfelelően 

az Alelnök önállóan jogosult. 

 

12. Rövidítések az alapszabályban: 

a) Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület: Egyesület 

b) Egyesület Közgyűlése: Közgyűlés 

c) Egyesület Elnöksége: Elnökség 

d) Egyesület Elnöke: Elnök 

e) Egyesület Alelnöke: Alelnök 

f) Felügyelő Bizottság: Bizottság 

 

13. Az Egyesület szakosztályai 

a) Amerikai Futball Szakosztály 

b) Cheerleading Szakosztály 

c) Flag Futball Szakosztály 

d) Labdarúgó szakosztály 

e) Kosárlabda Szakosztály 

 

II. Az Egyesület célja 

14. Az Egyesület a sporttevékenységgel az állam, illetve a helyi önkormányzat által ellátandó 

közfeladatok megvalósításáról gondoskodik. Az Egyesület a 2011. évi CLXXV. törvény 

alapján közhasznú tevékenységeket végez. 

 

15. Az egyesület célja a sportról szóló 2004. évi I. törvény figyelembevételével 

a) sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek a 

megteremtése; 

b) elősegíteni az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek 

megteremtését; 

c) az esélyegyenlőség jegyében támogatni a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a 

családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sportját;  

d) korlátozni a sport önveszélyeztető, káros megnyilvánulását és ellenőrizni a 

doppingtilalom betartását; 

e) csapatsportok támogatásával a sportos életmódra, csapatszellemre való nevelés, 

közösségben történő kikapcsolódás, sportolási lehetőség biztosítása 

f) az amerikai futball sportág népszerűsítése, magyarországi sportolói, sportvezetői és 

szurkolói bázisának fejlesztése 
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g) olyan bázis létrehozása, amely a legszélesebb körben lehetővé teszi az egészséges 

életmód szerves részét képező verseny- és szabadidősport rendszeres és eredményes 

folytatását. 

 

16. E cél érdekében  

a) az Egyesület felvállalja edzések, különböző szintű versenyek, tanfolyamok, előadások, 

sportbemutatók, edzőtáborok, gyermektáborok, szabadidős foglalkozások szervezését 

és lebonyolítását. 

b) az Egyesület szakosztályai részt vesznek a sportági szakszövetségek, sportági 

szövetségek által szervezett különböző korosztályos bajnokságokban 

c) az Egyesület sportvezetőivel és sportolóival részt vesz az önkormányzatok, 

tanintézetek és a sportigazgatás más szervei által szervezett sportnapokon, 

sportágválasztó rendezvényeken az Egyesület által végzett sporttevékenység 

bemutatásával, népszerűsítésével 

d) az Egyesület szabadidős sportesemények szervezésével elősegíti az 

egészségmegőrzést. 
 

III. Az Egyesület feladatai 

17. Az Egyesület feladatai: 

a)  az egyesületi tevékenység fejlesztési célkitűzéseinek meghatározása, 

b)  a célok megvalósítása érdekében foglalkozások megtartásának biztosítása és 

gondoskodás a sportolók szakszerű képzéséről és felkészítéséről, 

c)  korcsoportonkénti csapatok létrehozása és működtetése, 

d)  a rendszeres sporttevékenység (verseny és szabadidősport) feltételeinek 

biztosítása, 

e)  az Egyesület tagjainak sportszakmai képzése, a folyamatos utánpótlás nevelés, 

f)  kapcsolatok kialakítása és ápolása a sportág hazai és nemzetközi képviselőivel,  

g)  a hazai és nemzetközi eseményeken való részvétel, illetve azok megszervezése,  

h)  az Egyesület és a tagok érdekeinek képviselete a hazai és nemzetközi 

sportszövetségben. 

IV. Az egyesületi tagság 

Tagsági formák 

 

18. Az Egyesületnek az önkéntesség elve alapján tagja lehet minden magyar és nem magyar 

természetes személy, valamint bármely belföldi és külföldi jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) az Egyesület Alapszabályát 

elfogadja, egyetért az Egyesület célkitűzésével, kötelezettséget vállal az Egyesület 

feladatainak megvalósításában való erkölcsi és anyagi közreműködésében.  

 

19. Az Egyesület tagjai lehetnek: 

a)  rendes tagok: az Egyesület rendes tagja lehet minden magyar és külföldi 

állampolgár, aki az Alapszabályt elfogadja, a tagsági jogviszonyból eredő 

kötelezettségeket és az Egyesület Elnöksége által megállapított tagdíj megfizetését 
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vállalja, az Egyesületet erkölcsileg és anyagilag támogatja. Nem lehet tag, aki jelen 

pontban foglalt feltételeknek nem felel meg vagy más amerikai football 

sportegyesületnek tagja, sportolója, megbízási szerződés alapján vagy egyéb módon 

foglalkoztatottja. A kizárási ok alól felmentést az Egyesület Elnöksége javaslata 

alapján az Egyesület Közgyűlése adhat. 

b)  pártoló tagok: az Egyesület pártoló tagja lehet minden magyar és külföldi 

természetes- vagy jogi személy, aki (amely) az Egyesület célkitűzéseivel egyetért, 

azok megvalósításához az Egyesület Elnöksége által megállapított pártolói tagdíjat 

megfizeti. 

c)  tiszteletbeli tagok: az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet minden magyar természetes 

személy, aki különleges és kiemelkedő tevékenységével, illetve anyagi vagy 

erkölcsi támogatásával jelentős mértékben hozzájárul az Egyesület 

népszerűsítéséhez, célkitűzéseinek eléréséhez, tevékenységének sikereihez. 

A tagsági viszony keletkezése 

 

20.  Az Egyesületbe való belépés, illetve kilépés önkéntes. 

 

21. A tagok felvétele – a tiszteletbeli taggá nyilvánítás kivételével – írásbeli belépési 

nyilatkozat alapján történik. A tagfelvételét kérő személy a tagfelvételi kérelmét az 

Elnökségéhez nyújthatja be. A tagsági jog megszerzéséről az Elnökség soron következő 

ülésén dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételt megállapító határozat napjától jön létre. 

A tagfelvételt elutasító döntéssel szemben panasznak van helye. A panaszt a Közgyűlés 

soron következő ülésén kell elbírálni. 

 

22. Tiszteletbeli tagok felvételéről az Elnökség ajánlása alapján a Közgyűlés dönt. 

 

23. Az Egyesület tagjairól tagnyilvántartást vezet. Az Egyesület a tagnyilvántartás kezelése 

során az adatvédelemre vonatkozó törvény rendelkezései szerint jár el. 

Az Egyesület tagjainak jogai és kötelezettségei 

 

24. A Egyesület rendes tagjának jogai: 

a) részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, 

b) tanácskozási és szavazati joggal részt vehet az Közgyűlésén,  

c) választhat, illetőleg választható az Egyesület szerveibe és tisztségeire, 

d) javaslatokat, indítványokat terjeszthet elő, 

e) észrevételeket tehet, vélemény nyilváníthat, felvilágosítást kérhet az Egyesületet érintő 

bármely kérdésben, illetve az Egyesület szerveinek működésével kapcsolatosan, 

f) jogosult igénybe venni az Egyesület szolgáltatásait, 

g) az Egyesület céljaira használhatja az Egyesület rendelkezésére álló sport-

létesítményeket, helyiségeket, felszereléseket, eszközöket. 

 

25. Az Egyesület rendes tagja köteles: 

a) az Egyesület Alapszabályát, az Egyesület egyéb szabályzatait és az Egyesület testületi 

szerveinek döntéseit betartani, 

b) az Egyesület által meghatározott célkitűzések megvalósítását elősegíteni, 

c) az Elnökség által meghatározott mértékű tagsági díjat rendszeresen fizetni, 

d) részt venni a Közgyűléseken,  

e) az Egyesület fizikai és szellemi vagyonát megóvni, 
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f) az Egyesület érdekeit védeni, az Egyesülethez méltó magatartást tanúsítani, 

g) az amerikai futball sportágat népszerűsíteni. 

 

26. Az Egyesület pártoló tagjának jogai: 

a) részt vehet tanácskozási joggal a Közgyűlésen és az Egyesület más szerveinek 

nyilvános ülésén, 

b) javaslatot tehet az Egyesület működésével kapcsolatosan, 

c) az Elnökség által meghatározott egyedi feltételek mellett igénybe veheti az Egyesület 

szolgáltatásait, részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben. 

 

27. Az Egyesület pártoló tagja köteles 

a) az Egyesület Alapszabályát, valamint az egyéb egyesületi szabályzatokat és 

határozatokat betartani, 

b) az Egyesület célkitűzéseit erkölcsileg és anyagilag támogatni, 

c) az Elnökség, által megállapított pártoló tagsági díjat megfizetni. 

 

28. Az Egyesület tiszteletbeli tagja a pártoló tagokat megillető jogokkal (Alapszabály 26. pont) 

rendelkezik. 

 

29. Az Egyesület nem természetes személy pártoló tagjai jogaikat bejegyzett képviselőik útján 

gyakorolhatják, illetőleg teljesíthetik. 

 

A tagsági viszony megszűnése 

 

30. Az egyesületi tagsági viszony megszűnik: 

a) kilépéssel, 

b) kizárással, 

c) törléssel, 

d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, 

e) az Egyesület megszűnésével. 

 

31. Az Egyesület tagja az Elnökségéhez intézett írásbeli nyilatkozatával az Egyesületből 

bármikor kiléphet. A kilépő tag a korábban az Egyesület részére befizetett pénzbeli 

hozzájárulását, támogatását, tagsági díját nem követelheti vissza. 

 

32. Az Egyesület tagját az Elnökség egyhangú indokolt határozattal kizárhatja, amennyiben  

a) a tag az Alapszabályban rögzített kötelezettségeinek nem tesz eleget, 

b) a Közgyűlés vagy az Elnökség határozatainak nem tesz eleget, 

c) tevékenysége vagy magatartása az Egyesület működését akadályozza,  

d) tevékenysége vagy magatartása sérti az Egyesület jó hírét,  

e) összeférhetetlenségi ok alól a Közgyűlés nem ad felmentést. 
 

33. Az Elnökség határozatával szemben a kézhezvételtől számított 15 napon belül a 

Közgyűléshez benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezésnek a kizáró határozat 

végrehajtására halasztó hatálya van. A Közgyűlés a fellebbezésről a soron következő 

ülésén a jelenlévő tagok egyszerű többségével határoz. A Közgyűlés határozatát a kizárt 

tag a kézbesítéstől számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja. 
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34. A kizárásra vonatkozó részletes szabályokat az Egyesület Fegyelmi Szabályzata állapítja 

meg. 

 

35. Annak a tagnak az egyesületi tagságát, akinek (amelynek) tagdíj-hátraléka eléri a hat 

hónapot és azt írásbeli felszólítás után, a kézhezvételtől számított 15 napon belül sem 

egyenlíti ki, az Egyesület Elnöksége az Egyesület nyilvántartásából törli. Az Elnökség 

határozatával szemben a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Közgyűléshez 

benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezésnek a törlő határozat végrehajtására 

halasztó hatálya van. A Közgyűlés a törlésről soron következő ülésén a jelenlévő tagok 

egyszerű többségével határoz. A Közgyűlés határozatát a kizárt tag a kézbesítéstől 

számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja. 

V. Az Egyesület szervezete 

36. Az Egyesület szervei: 

a) az Egyesület Közgyűlése, 

b) az Egyesület Elnöksége, 

c) az Egyesület Felügyelő Bizottsága. 

d) Szakosztályok 

37. Az Egyesület tisztségviselői: 

a) az Egyesület Elnöke, 

b) az Egyesület Alelnöke, 

c) az Egyesület Felügyelő Bizottságnak elnöke. 

 

Az Egyesület Közgyűlése 

 

38. Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés. 

 

39. A Közgyűlés a tagok összességéből áll, a rendes tagok tanácskozási és szavazati joggal, a 

pártoló- és tiszteletbeli tagok tanácskozási joggal vehetnek részt. 

 

40. A Közgyűlésen a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb 

szervezet, mint tag képviseletében a bejegyzett képviselője vesz részt. 

 

41. Az Egyesület rendes közgyűlését évente legalább kettő alkalommal össze kell hívni. A 

Közgyűlés időpontját az Elnökségének legalább egy hónappal az időpontot meg előzően 

meg kell állapítania és annak időpontjáról, helyszínéről és tervezett napirendjéről szóló 

tájékoztatást a tagoknak 15 nappal a kitűzött Közgyűlést megelőzően írásban vagy 

elektronikus levél (e-mail) útján meg kell küldenie. 

 

42. Az Elnök, akadályoztatása esetén az Alelnök rendkívüli közgyűlést hív össze, amennyiben 

azt 

a) az Elnökség többségi határozatban elrendeli, 

b) az Egyesület tagságának egyharmada az ok és cél megjelölésével írásban 

indítványozza, 

c) a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv elrendeli, 

d) az Egyesület elnöki vagy felügyelő bizottsági elnöki tisztsége bármilyen okból 

megüresedik, 
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e) az Elnökség létszáma az egyharmadát meghaladóan csökken. 

 

43.  A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 15 napon 

belül össze kell hívni. 

 

44. A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a rendes közgyűlésre vonatkozó rendelkezések az 

irányadóak. 

 

45. A Közgyűlés határozatképes, amennyiben a szavazásra jogosult tagoknak több mint fele 

jelen van. Ha a Közgyűlés az eredetileg meghirdetett kezdési időpontjában nem válik 

határozatképessé, a Közgyűlést el kell halasztani és 15 napon belül ismételten össze kell 

hívni. Az ismételten összehívott Közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a 

megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, ha a távolmaradás 

jogkövetkezményére a tagok figyelmét az eredeti meghívóban felhívták. 

 

46. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, illetve más társadalmi szervezettel való 

egyesülésének kimondása, 

b) szakosztály létesítése illetve megszüntetése, 

c) döntés hazai- és nemzetközi szervezetbe történő belépésről illetve kilépésről, 

d) az Alapszabály megállapítása, illetve módosítása, 

e) az Elnöknek, Elnökség tagjainak, Felügyelő Bizottság Elnökének, Felügyelő Bizottság 

tagjainak megválasztása, felmentése, visszahívása, 

f) a költségvetés, gazdasági beszámoló elfogadása, 

g) az Egyesület éves beszámolójának jóváhagyása, 

h) az Egyesület közhasznúsági jelentésének elfogadása, 

i) Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadása, 

j) az Elnökség tagfelvételt megtagadó határozata elleni panasz, illetőleg kizárást vagy 

törlést kimondó határozat elleni fellebbezés elbírálása, 

k) döntés tiszteletbeli taggá nyilvánításról, 

l) az Egyesület éves költségvetésének 20%-t meghaladó értékű kötelezettségvállalás. 

 

47. A Közgyűlés a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. A 46. pont a), c), d), e) 

alpontjai pontjai a határozat meghozatalához a jelenlévő tagok 2/3-os szavazattöbbsége 

szükséges.  

 

48. A Közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a 46. pont e) alpontjában meghatározott  

esetben. 

 

49. Az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése 

iránt bármely tag – pártoló tag és tiszteletbeli tag csak érintettsége esetén -, a határozat 

tudomására jutásától számított harminc napos jogvesztő határidőben pert indíthat. A 

perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben - a tag 

kérelmére - a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a törvényszék hatáskörébe 

tartozik. 

 

50. A Közgyűlés nyilvános. 

 



 8 

51. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni.  A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 

Közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, a hozott határozatokat, 

valamint a szavazati arányokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elején megválasztott 

levezető elnök, hitelesítő tag és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvhöz csatolni 

kell a tagok által aláírt jelenléti ívet és a meghatalmazásokat. 

 

52. A Közgyűlés részletes munkarendjét a Szervezeti- és Működési Szabályzat tartalmazza. 

Az Egyesület Elnöksége 

 

53. Két közgyűlés közötti időszakban az Egyesület tevékenységét az Elnökség irányítja.  

 

54. Az Elnökség a Közgyűlés által megválasztott 5 személyből áll, 4 elnökségi tagból és az 

Elnökből. Az elnökségi tagokat a Közgyűlés saját tagjai közül 3 évre, titkos szavazással 

választja. Az elnökségi tag megválasztásához a leadott szavazatok 2/3-ának megszerzése 

szükséges. Több jelölt esetén, ha az első választási fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a 

szükséges számú szavazatot, újabb választási fordulót kell tartani, amelyben a két legtöbb 

szavazatot kapott jelölt vehet részt. Az újabb választási fordulóban egyszerű 

szavazattöbbség dönt. 

 

55. Az Elnökség tagja az 54. pontban megjelölt feltételeken túlmenően az lehet, 

a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a 

képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és 

b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és 

c) aki 

 

ca) magyar állampolgár, vagy 

cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkezik, vagy 

cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 

törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve 

tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 

 

56. Az Elnökség kizárólagos feladata és hatásköre: 

a) Az Egyesület törvényes és Alapszabály szerinti működésének biztosítása és 

felügyelete, 

b) az Egyesület Szervezeti- és Működési Szabályzatának, valamint Gazdálkodási 

Szabályzatának megállapítása és módosítása, 

c) az Egyesület működésével kapcsolatos egyéb szabályzatok megállapítása és 

módosítása, 

d) az Alelnök megválasztása és felmentése, 

e) az Egyesület sportfejlesztési tervének, éves munkaprogramjának és költségvetésének 

összeállítása, 

f) más szervezetekkel történő megállapodások jóváhagyása, 

g) a rendes közgyűlés helyének és időpontjának meghatározása, a Közgyűlés 

összehívása, a javasolt napirendi pontok előkészítése, 

h) az Alapszabály-módosítás tervezetének elkészítése, 

i) a közgyűlési határozatok végrehajtása, 

j) tagfelvételi kérelem elbírálása,  
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k) az éves költségvetés meghatározása, 

l) a döntés a költségvetésben nem szereplő, valamint az előirányzatokat meghaladó 

kiadásokról, az előirányzatok évközi módosításáról, átcsoportosításáról, 

m) a Közgyűlés előzetes jóváhagyásával ingatlan vagyon megszerzése, megterhelése, 

elidegenítése, hitel felvétele, jogról való lemondás, gazdasági-vállalkozási 

tevékenység elhatározása, valamint minden olyan határozat meghozatala, amelyek 

alapján az egyesület számára jelentős vagyoni terhek vagy kötelezettségek 

keletkeznek. 

 

57. Az Elnökség évente kettő alkalommal beszámolási kötelezettséggel tartozik a 

Közgyűlésnek. 

 

58.  Az Elnökség működése: 

a) Az Elnökség szükség szerint, de legalább havonta ülésezik. 

 

b) Az Elnökséget az Elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a 

megtárgyalandó kérdésekről az előterjesztések megküldésével legalább egy héttel 

korábban írásban, elektronikus levél (e-mail) útján értesíteni kell az Elnökség tagjait és 

a meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős esetben az elnök rövidebb határidőt is 

megállapíthat. Az Elnök akadályoztatása esetén az Elnökség összehívásáról az 

Alelnök intézkedik. Az Elnök elnökségi ülés nélkül írásos szavazást rendelhet el. A 

szavazás módját a Szervezeti- és Működési Szabályzat tartalmazza. 

 

c) Az Elnökség ülései nyilvánosak. A nyilvánosság biztosítása érdekében, az Elnökség 

üléseinek időpontjáról és helyszínéről az Egyesület legkésőbb az ülés tervezett 

időpontja előtt öt munkanappal, rendkívüli körülmény okán rövidebb határidőre 

összehívott elnökségi ülés esetén az összehívás időpontjában, tájékoztatást ad 

mindenkori honlapján. 

 

d) Az Elnökség maga állapítja meg munkatervét és ügyrendjét. 

 

59. Az Elnökség akkor határozatképes, ha legalább kettő elnökségi tag és az Elnök vagy az 

Alelnök jelen van. Amennyiben az Elnök vagy akadályoztatása esetén az Alelnök az 

alapszabályban megállapított kötelező esetekben az elnökségi ülést nem hívja össze, vagy a 

kitűzött elnökségi ülés azért határozatképtelen, mert azon sem az elnök, sem az alelnök 

nem jelenik meg, a Felügyelő Bizottság elnöke legalább három elnökségi tag írásbeli 

javaslatára, a javaslat kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles rendkívüli 

közgyűlést összehívni. 

60. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. 

, 

61. Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei: 

a) az elnökségi üléseken történő részvétel, 

b) határozatok meghozatalában való részvétel, 

c) észrevételek, javaslatok tétele az Egyesület működésével kapcsolatosan,  

d) javaslattétel rendkívüli közgyűlés, rendkívüli elnökségi ülés összehívására, 

e) az Elnök megbízása alapján az Egyesület képviselete, 

f) az Elnökség határozata alapján meghatározott feladatok elvégzése az egyesület 

érdekében, 

g) beszámolási kötelezettség az Elnökség felé. 
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62. Az elnökségi tagság megszűnik: 

a) lemondással, 

b) visszahívással, 

c) az elnökségi tag halálával, 

d) az Egyesület megszűnésével, 

e) megbízatás lejártával. 

 

63. Az elnökségi tag megbízatásának lejárta előtt az Elnökhöz intézett egyoldalú írásbeli 

nyilatkozatában az elnökségi tagságról lemondhat. 

 

64. Amennyiben az elnökségi tag tevékenysége az Egyesület feladatainak és céljainak 

megvalósítását akadályozza, vagy az Egyesülethez méltatlan magatartást tanúsít, az 

elnökségi tagot a Közgyűlés visszahívhatja. 

 

 

Az Egyesület Elnöke 

 

65. Az Elnök az Egyesület legfőbb tisztségviselője  

 

66. Az Elnököt a Közgyűlés közvetlenül, 3 évre választja. Az Elnök megválasztásához a 

leadott érvényes szavazatok 2/3-a szükséges. Több jelölt esetén, ha az első választási 

fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a szükséges számú szavazatot, újabb választási 

fordulót kell tartani, amelyben a két legtöbb szavazatot kapott jelölt vehet részt. Az újabb 

választási fordulóban egyszerű szavazattöbbség dönt. 

 

67. Az Elnök az Egyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult, kivéve 

azokat az ügyeket, amelyeket az Alapszabály a Közgyűlés, az Elnökség, vagy a Bizottság 

kizárólagos hatáskörébe sorolja.  

 

68. Az Elnök feladatai és hatásköre: 

a) az Egyesület képviselete, 

b) az Elnökség irányítása az egyesületre vonatkozó jogszabályok, Alapszabály, a 

Közgyűlés és az Elnökség határozatai, valamint az egyéb egyesületi szabályzatok 

alapján, 

c) az Elnökség üléseinek összehívása és vezetése, 

d) aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása, az Egyesület éves költségvetésének 5%-t 

meghaladó értékű kötelezettségvállalás esetén az Elnökség előzetes jóváhagyásával, 

e) a hírközlő szervek tájékoztatása az Egyesület tevékenységéről. 

 

69. Az Elnök a képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott 

csoportjára kiterjedően az Elnökség más tagjára is átruházhatja. 

 

70. Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök önállóan, az Elnökség bármely más két tagja 

együttesen jogosult rendelkezni. 

 

71. Az Elnök megbízatásának megszűnése: 

a) a megbízatás időtartamának lejártával, 

b) lemondással, 
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c) visszahívással, 

d) jogszabályban meghatározott kizáró ok bekövetkeztével, 

e) az Elnök elhalálozásával. 

 

72.  Amennyiben az Egyesület bizalmát megvonja az Elnöktől (visszahívás), új Elnököt ugyan 

ezen a Közgyűlésen meg kell választani. Az új Elnök megválasztására az 66. pont 

rendelkezései irányadóak. 

 

 

 

Az Egyesület Alelnöke 

 

73. Az Alelnök az Elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörrel helyettesítheti az Elnököt. 

 

74. Az Alelnököt az Egyesület Elnöksége az Elnök ajánlása alapján közvetlenül, 3 évre 

választja meg tagjai közül egyszerű szótöbbséggel. Szavazategyenlőség esetén az 

Egyesület Elnökének szavazata dönt. 

 

75. Az Alelnök megbízatásának megszűnése: 

a) a megbízatás időtartamának lejártával, 

b) lemondással, 

c) felmentéssel,  

d) jogszabályban meghatározott kizáró ok bekövetkeztével, 

e) az Alelnök elhalálozásával. 

 

76. Az Alelnök felmentésére a megválasztására az vonatkozó szabályokat kell alkalmazni 

azzal a különbséggel, hogy az Alelnök felmentését legalább kettő elnökségi tag 

együttesen indítványozhatja. 

Az Egyesület Felügyelő Bizottsága 

 

77. A Bizottság a Közgyűlés által választott 3 főből álló testület. Tevékenységéért a 

Közgyűlésnek felelős, annak évente beszámolni tartozik. 

 

78. A Bizottság Elnökének jelölésére és megválasztására valamint a tisztség megszűnésére az 

Egyesület Elnökének megválasztására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.  

 

79. A Bizottság tagjainak jelölésére és megválasztására valamint a tisztség megszűnésére az 

Elnökség megválasztására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.   

 

80. A Bizottság feladatai: 

a) az egyesület pénz-és vagyonkezelésének vizsgálata, 

b) a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező 

előírások betartásának ellenőrzése, 

c) a tagdíjak befizetésének ellenőrzése, 

d) az éves mérleg felülvizsgálata, 

e) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott  bevételek és 

kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata. 

f) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése. 



 12 

 

81. Egyebekben a Bizottság feladataira, hatáskörére 2011. évi CLXXV. törvény 

rendelkezései az irányadók. 

 

82. A Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak az egyesület gazdálkodásával 

kapcsolatos bármely iratba betekinteni, megvizsgálni, az egyesület tisztségviselőitől 

tájékoztatást kérni. 

 

83. A Bizottság munkájáról és megállapításairól írásban tartozik a Közgyűlést tájékoztatni. 

 

84. A Bizottság 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 szervezetérdekeit egyébként 

súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv 

döntését teszi szükségessé. 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.  

 

85. Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára – annak 

megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen 

eltelte esetén a vezetőszerv összehívására a Bizottság is jogosult. 

 

86. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg a Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 

törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

 

87. Az ellenőrzés tapasztalatairól a bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 15. 

napon belül tájékoztatja az egyesület elnökét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy 

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

 

88. A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő 

elteltétől számított 30 napon belül a Bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi. Ha az 

utóvizsgálat nem vezet eredményre, a Bizottság közvetlenül az intézkedésre jogosult 

szervhez fordulhat, szükség esetén kezdeményezheti rendkívüli közgyűlés összehívását. 

 

89. A Bizottság tevékenységéről köteles a Közgyűlésnek beszámolni és jogában áll a 

Közgyűlésnek javaslatot tenni a felelős személyek alkalmasságának felülvizsgálatára. 

 

90. A Bizottság szükség szerint, de legalább évente ülésezik. A Bizottság éves ellenőrzési 

terv alapján dolgozik, melyről az egyesület elnökségét tájékoztatja. Az ellenőrzéshez 

külső szakértőt is bevonhat. A Bizottság akkor határozatképes, ha a Bizottság Elnöke és 

egy bizottsági tag jelen van. A Bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű 

szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a Bizottság Elnökének szavazata dönt. 

 

91. A Bizottságot a Bizottság Elnöke hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a 

megtárgyalandó kérdésekről az előterjesztések megküldésével legalább egy héttel 

korábban írásban, elektronikus levél (e-mail) útján értesíteni kell a Bizottság tagjait és a 

meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős esetben a Bizottság Elnöke rövidebb határidőt is 

megállapíthat.  
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92. A Bizottság ülései nyilvánosak. A nyilvánosság biztosítása érdekében, a Bizottság 

üléseinek időpontjáról és helyszínéről az Egyesület legkésőbb az ülés tervezett időpontja 

előtt öt munkanappal tájékoztatást ad mindenkori honlapján. 

 

93. A Bizottság egyebekben maga állapítja meg munkatervét és ügyrendjét. 

 

Összeférhetetlenségi szabályok 

 

94. A Közgyűlés és az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy 

akinek közeli hozzátartozója vagy élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy 

felelősség alól mentesül, vagy bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő 

jogügyletekben egyébként érdekelt. 

 

95. Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által igénybe 

vehető, nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület tagjának tagsági viszonya által 

nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 

96. A közhasznú szervezet megszűntét követő három 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, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 

nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

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

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, 

vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

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

szerint felfüggesztette, illetőleg törölte. 

 

97. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az egyesületet előzetesen 

tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

 

98. Nem lehet vezető tisztségviselő az a személy, aki közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős 

ítélet hatálya alatt áll. 

 

99. Nem lehet a Felügyelő Bizottság  elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a 

személy, aki 

a) az Egyesület Elnöke vagy az Elnökség tagja, 

b) a közhasznú szervezettel megbízáson kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a 

jogszabály másként nem rendelkezik, 

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

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a 

d) társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő 

okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást, illetve az előzőekben meghatározott 

személyek közeli hozzátartozója. 

 

A szakosztályok 
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100. Szakosztályok létrehozásáról és megszüntetéséről a Közgyűlés határoz. A szakosztályok 

az Egyesületben folyó sportszakmai tevékenység jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezeti egységei.  

 

101. A szakosztályokra vonatkozó részletes szabályokat az Egyesület Szervezeti és Működési 

Szabályzata tartalmazza. 

 

Társadalmi aktívák 

 

102. A társadalmi aktívák az Egyesület önkéntes segítői, munkájuk tagsági viszonyhoz nem 

kötött, az Egyesülettől díjazásban nem részesülhetnek. A kimagasló teljesítményt és 

segítséget nyújtó aktívákat az Elnökség egyszeri alkalommal erkölcsi és anyagi 

elismerésben részesítheti. 

 

103. A társadalmi aktívák tevékenységére vonatkozó részletes szabályokat az egyesülettel 

kötött szerződés tartalmazza. 

 

104. Az egyesület szervezetének tagjai az egyesület elnökségének írásbeli engedélye alapján 

adományokat gyűjthetnek, reklám és egyéb más bevételeket szerezhetnek az egyesület 

javára. Bevételszervező tevékenységük azonban nem járhat az adományozók és más 

személyek zaklatásával, az emberi méltóság sérelmével. Az egyesület nevében vagy 

javára történő adománygyűjtés csak az egyesület írásbeli meghatalmazása alapján 

végezhető. 

 

105. Az Egyesület részére juttatott adományokat az adományozó nyilvántartásába beállított 

könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. 

 

VI. Az Egyesület gazdálkodása és vagyona 

106. Az Egyesület az alapszabályban meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával 

önállóan gazdálkodik, a tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj 

megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nemfelelnek. 

 

107. Az Egyesület az alapszabályban meghatározott cél szerinti tevékenységet folytathat és – 

célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében– gazdasági-vállalkozási 

tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem 

veszélyezteti. 

 

108. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a létesítő 

okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania. 

 

109. Az Egyesület a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek 

közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, 

illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak 

megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 

 

110. Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását – a létesítő okiratban meghatározott 

szabályok szerint – pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem 



 15 

tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek 

mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van 

(színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 

 

111. Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 

 

112. Amennyiben az egyesület befektetési tevékenységet végez, ebben az esetben befektetési 

szabályzatot kell készíteni, amelyet a Felügyelő Bizottság véleményének kikérését 

követően fogadhat el. 

 

113. Az Egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem 

veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és működésének fenntartását. 

 

114. Az Egyesület vagyonát a 107. pont szerint folytatott gazdasági vállalkozási tevékenység 

eredménye is gyarapíthatja. 

 

115. Az Egyesület bevételei: 

a) tagdíj, pártolói tagdíj; 

b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel; 

c) a költségvetési támogatás: 

ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; 

cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a 

költségvetésből juttatott támogatás; 

cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől 

származó támogatás; 

cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint 

kiutalt összege; 

d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként 

szerzett bevétel; 

e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; 

f) befektetési tevékenységből származó bevétel; 

g) az a)–f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel. 

 

116. Az Egyesület költségei, ráfordításai (kiadásai): 

a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; 

b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül 

kapcsolódó költségek; 

c) a civil szervezet szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az 

adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több 

tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési 

leírása; 

d) az a)–c) pontok alá nem tartozó egyéb költség. 

 

117. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület bevételeit a 115. pont 

szerinti részletezésben, költségeit ráfordításait (kiadásait) a 116. pont szerinti 

részletezésben elkülönítetten,  számviteli előírások szerint tartja nyilván. 

 

118. Az Egyesület a 116. pont  c) és d) alpontja szerinti költségeit, ráfordításait (kiadásait) 

alapcél szerinti tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység, a közhasznú 
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tevékenység között az előzőekben felsorolt tevékenységek árbevételének (bevételének) 

arányában kell évente megosztani. 

 

119. Az Egyesület a gazdasági-vállalkozási tevékenységgel összefüggő immateriális javak és a 

tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását társasági adó alapjának meghatározásakor a 

társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint veheti figyelembe. 

 

120. Az Egyesület működéséről folyamatosan, de évente legalább egy alkalommal tájékoztatja 

a nyilvánosságot. A beszámoló a közhasznúsági mellékletekkel megjelentetésre kerül az 

egyesület honlapján, valamint kifüggesztésre kerül az Egyesület székhelyén. Az 

Egyesület a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a 

közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja. 

 

121. Az Egyesület szolgáltatásai fenntarthatósága biztosítása érdekében az ésszerű 

gazdálkodás elve szerint jár el, amely alapján az éves költségvetését úgy tervezi meg, 

hogy kiadásai és bevételei (adományok és felajánlások, költségvetési támogatások, 

gazdasági-vállalkozási tevékenységek bevétele, önkéntesek nem pénzbeli hozzájárulása, 

más bevételek) egyensúlyban legyenek. 

 

122. Az Egyesület részére hitel, visszatérítendő támogatás csak úgy nyújtható, ha a 

visszatérítési kötelezettség nem haladja meg az Egyesület rendelkezésre álló vagyonát. 

 

123. Az Egyesületnek az alapcél szerinti (ezen belül közhasznú) tevékenységéből, illetve a 

gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait 

(kiadásait) elkülönítetten kell nyilvántartani. 

 

124. Az Egyesület kettős könyvvitelt vezet. 

 

125. Az Egyesület működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év 

könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával a jogszabályban 

meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni. Az üzleti év azonos a naptári évvel 

 

126. Az Egyesület beszámolója tartalmazza: 

a) a mérleget (egyszerűsített mérleget), 

b) az eredmény kimutatást (eredmény levezetést), 

c) közhasznúsági mellékletek, kiegészítő mellékletek. 

 

127. A közhasznúsági melléklet tartalmazza a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 

a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőinek nyújtott 

juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását. 

 

128. A beszámoló jelentés elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

 

129. Az Egyesület köteles a jóváhagyott beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletét az 

adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni 

és közzétenni. 

 

130. Az Egyesület beszámolójába bárki betekinthet, illetve abból saját költségére másolatot 

készíthet. 
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131. Határozatok és nyilvánosság:  

a) A testületi szervek döntéseit a szervezet ügyintéző szerve nyilvántartja a határozatok 

tárában. Ebben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók 

és ellenzők számarányát (nyílt szavazás esetén) személyét. Az Elnök gondoskodik a 

szervezet döntéseinek érintettekkel való közléséről írásban, igazolható módon.  

 

b) A testületi szervek döntéseit a szervezet székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán/az 

egyesület honlapján hozza nyilvánosságra. A szervezet működésével kapcsolatban 

keletkezett iratokba bárki betekinthet, a szervezet székhelyén előre egyeztetett 

időpontban. A szervezet működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének 

módjáról, valamint beszámolói közléseiről időszaki kiadványaiban és internetes 

honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot. 

 

c) A nyilvántartásra vonatkozó részletes szabályokat a közhasznú szervezetekről szóló 

2011. évi CLXXV. törvény foglalt törvényi felhatalmazás alapján az Egyesület 

Elnöksége külön belső szabályzatban állapítja meg. 

VII. Az Egyesület megszűnése 

132.  Az Egyesület megszűnik: 

a) az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad), 

b) a Közgyűlés a feloszlásáról határoz, 

c) a bíróság feloszlatja, 

d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy 

megállapítja megszűnését, 

e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az 

egyesületet a nyilvántartásból törlik. 

 

133. A legfőbb szerv nem dönthet az egyesület feloszlásáról, ha az egyesülettel szemben 

lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy az egyesület fizetésképtelenségét a 

bíróság megállapította. 

 

134. Az egyesület alapszabálya vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában a jogutód nélkül 

megszűnt egyesület - hitelezői igények kielégítése után - megmaradt vagyonát az 

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló törvényben meghatározott célra kell fordítani és az ott megjelölt 

módon kell nyilvánosságra hozni. 
 

135. Az Egyesületre – a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével – a 

csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló törvény szabályait 

kell alkalmazni. 
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VIII. Záró rendelkezések 

136. Jelen Alapszabályban részletesen nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény egyesületre vonatkozó rendelkezéseit, az 

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényt és a sportról szóló 2004. évi I. törvény 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

137. Az Egyesület hatvan napon belül köteles kérni a közhasznú jogállásának törlését, ha a 

közhasznúvá minősítés feltételeinek nem felel meg. 

 

138. Az Egyesület a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait 

rendezni, illetve közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit 

időarányosan teljesíteni. 

 

139. Az alapszabályban foglalt rendelkezések hivatalos értelmezésére az egyesület elnöksége 

jogosult. 

 

140. Az Elnökség állásfoglalása az egyesület valamennyi tagjára nézve kötelező. 

IX. Záradék 

141.  Jelen Alapszabály a 2010. január 4-én kelt és 2010. május 3-án 6/2010.(05.03) KGY 

határozattal ismételten megerősített Alapszabály helyébe lép. , 

 

142. Jelen Alapszabályt a Közgyűlés 2013. május 14-én 3/2013. (05.14.) számú határozatával 

elfogadta. 

 

Budapest, 2013. május 14. 
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       elnök 

   Budapesti Farkasok AFKE 


