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„FutaPécs” Sport Egyesület 
 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  
 

ALAPSZABÁLYA 
(a módosítások félkövér dőlt betűvel kiemelve) 

 
Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil törvény), a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint a sportról szóló 2004. évi I. 
törvénynek megfelelően létrehozzuk a „FutaPécs” Sport Egyesületet. 
 
Az Egyesület 2013. július 31-én az alábbi Alapszabályt fogadta el. 
 

I. 
AZ EGYESÜLET ADATAI 

 

1. Az Egyesület neve: „FutaPécs”  Sport Egyesület 

Az Egyesület rövidített neve: „FutaPécs” SE 

Az Egyesület székhelye: 7621 Pécs, Anna u. 25. TT/7.  
Az Egyesület működési területe: Magyarország  
Az Egyesület honlapja: www.futapecs.hu  
Az Egyesület elnöke:  

név: Papp F. Ferenc 
lakcím: 7621 Pécs, Anna utca 25. TT/7.  
anyja neve: Patik Sára 
születési dátum:  Pécs, 1980.07.10. 
 

2. Az Egyesület jogállása 
Az Egyesület önálló jogi személy, képviseletére az elnök jogosult. 
 

3. Az Egyesület célja 
 
Az Egyesület célja: 

 futás népszerűsítése; 

 a rendszeres testedzés népszerűsítése; 

 amatőr, utcai futóversenyek szervezése; 

 tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása; 

 közösségi élet kibontakoztatása, építése, fenntartása; 

 közös érdekképviselet; 

 sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. 
 
Az Egyesület alapvető feladatai: 

a) tagjai szakmai színvonalának folyamatos növelése; 

b) tagjai közös érdekeinek képviselete és védelme; 

c) tagjai tevékenységének szükség szerinti összehangolása; 

d) a szövetségek, valamint más sportegyesületek által megrendezett sporteseményeken, 
bajnokságokon és versenyeken való részvétel; 

e) rendes tagjai egyesülettel kapcsolatos munkájának segítése, egyes feladatainak közös, 
szervezetben történő ellátása; 

f) sportbeli képzés, korszerű felkészülés biztosítása, házi és nyílt sportesemények, versenyek, 
bajnokságok szervezése; 

g) az egyesületi élet alapjait képező közösségi élet kibontakozásának elősegítése, a sportegyesület 
hagyományainak ápolása; 

h) információszerzés és -közlés a tagok részére; 

http://www.futapecs.hu/
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i) kapcsolatok létesítése és fenntartása a hasonló tevékenységet folytató hazai és külföldi 
sportegyesületekkel, szervezetekkel; 

j) az országos sportági szakszövetség, valamint a helyi és területi szövetség céljai 
megvalósításának elősegítése, munkájuk támogatása; 

k) a sportági bajnoki, illetve kuparendszerben kiírt sporteseményeken való részvétel, ezek 
támogatása. 

Az Egyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-
vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő tevékenysége. Az 
Egyesület vállalkozási tevékenységet csak alap céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem 
veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt egyesületi 
célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel.  
 
 
Az Egyesület rendes tagjainak támogatást is nyújthat, valamint az egyesületi célok mind hatékonyabb 
megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat. 
 
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és 
megyei, valamint fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat. 
 

II. 
A TAGSÁGI VISZONY 

 
1. Az Egyesületbe felvételüket kérhetik és rendes taggá válhatnak azok a természetes és jogi 

személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, amelyek az Egyesület célkitűzéseit 
elfogadják.  

 
2. Az Egyesület rendes tagjává választható az a büntetlen előéletű személy, jogi személy, jogi 

személyiség nélküli társaság, aki a belépési nyilatkozatban az Egyesület Alapszabályát elfogadja, és 
a rendes tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja. 
 
Az Egyesület rendes tagjává választást a kérelmező a megfelelően kitöltött és aláírt belépési 
nyilatkozat benyújtásával kérelmezheti. A belépési nyilatkozatot az Egyesület elnökének kell 
benyújtani. A kérelmet az elnök terjeszti az Elnökség elé, és az Egyesület rendes tagjává választásról 
az Elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt. 
 
Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi rendes tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.  
 
Az Egyesület rendes tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a rendes tagok személyes aktivitás 
útján gyakorolják. 
 
Az Egyesület rendes tagjainak jogai: 

a) részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén; 

b) 14. életév betöltése esetén szavazati joga van, így a 14. életév betöltése után szavazati 
jogát gyakorolhatja a Közgyűlés rendjének megfelelően felszólalhat, kérdéseket tehet fel, 
javaslatokat és észrevételeket tehet; 

c) 18. életév betöltése esetén bármely egyesületi tisztségre megválaszthatók; 

d) jogosultak részt venni az Egyesület rendezvényein; 

e) igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket; 

f) a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphatnak. 
 
 
Az Egyesület rendes tagjainak kötelességei: 

a) kötelesek megtartani az Alapszabályt és az Egyesület szerveinek határozatait; 

b) kötelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat, 
és tőlük elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását; 

c) kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni. 
 

3. A tagsági viszony megszűnik: 
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a) a tag kilépésével, amelyet az Elnökséghez kell írásban bejelenteni; 

b) a tag kizárásával: A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát 
súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy 
egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. A kizárás 
szándékáról a tagot az elnökség a kizárás tárgyában döntő közgyűlés megtartása előtt legalább 
15 nappal – igazolható módon - írásban értesíteni köteles. Az értesítésben meg kell jelölni a 
kizárás okát és tájékoztatni kell a tagot a védekezés lehetőségéről. A Közgyűlésen a kizárásával 
kapcsolatban védekezését mind szóban, mind írásban előterjesztheti. A kizárásra vonatkozó 
döntési javaslatot az elnökség terjeszti a Közgyűlés elé, mely a tag meghallgatása után a tag 
kizárásáról a Közgyűlésen jelen lévő tagok egyszerű szótöbbségével határoz. 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 lehetőségről 
való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. A közgyűlés kizárást kimondó 
határozatával szemben a kizárt tag, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Pécsi 
Törvényszékhez jogorvoslattal élhet.  

c) a tagdíjbefizetés egy éves elmulasztása miatt (a felszólítás után a kitűzött 90 napos határidő 
eltelte után, a tagsági viszonyt megszüntető elnökségi határozattal) az Elnökség törléssel 
törölheti; 

d) a tag halálával, a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével. 
 

Az egyesület rendes tagja, vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja kérheti a bíróságtól 
az egyesület szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő 
vagy a létesítő okiratba ütközik. 
 
A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc 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 támadja meg, és az egyesületnek nincs más 
olyan vezető tisztségviselője, aki az egyesület képviseletét elláthatná, a perben az egyesületet a 
bíróság által a perbeli képviseletre kirendelt ügygondnok képviseli. 
 
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. 

 
4. Az Egyesületbe felvételüket kérhetik és pártoló taggá válhatnak azok a természetes és jogi 
személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, amelyek az Egyesület célkitűzéseit 
elfogadják, de nem kívánnak aktívan részt venni az egyesület tevékenységében.  
 
5. Az Egyesület pártoló tagjává választható az a büntetlen előéletű személy, jogi személy, jogi 

személyiség nélküli társaság, aki a belépési nyilatkozatban az Egyesület Alapszabályát elfogadja, és 
a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja. 
 
Az Egyesület pártoló tagjává választást a kérelmező a megfelelően kitöltött és aláírt belépési 
nyilatkozat benyújtásával kérelmezheti. A belépési nyilatkozatot az Egyesület elnökének kell 
benyújtani. A kérelmet az elnök terjeszti az Elnökség elé, és az Egyesület tagjává választásról az 
Elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt. 
 
Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.  
 
Az Egyesület pártoló tagjainak jogai: 

a) tanácskozási joggal részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén; 
b) jogosultak részt venni az Egyesület rendezvényein; 
c) a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphatnak. 
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Az Egyesület tagjainak kötelességei: 

a) kötelesek megtartani az Alapszabályt és az Egyesület szerveinek határozatait; 
b) kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni. 

 
6. A pároló tagsági viszony a 3. pontban meghatározott módon szűnik meg.  
 
14. életévét be nem töltött tag helyett a törvényes képviselő jár el.  
 
 

III. 
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE, TISZTSÉGVISELŐI ÉS AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE 

 
1. Az Egyesület szervei és tisztségviselői: 

 
- Az Egyesület testületi szervei: 

a) Közgyűlés, 

b) Elnökség, 
 

 
- Az Egyesület vezető tisztségviselői: 

a) elnök, 

b) alelnök, 

c) elnökségi tagok. 
 

elnök:  
Papp F. Ferenc 
 
 
alelnök: 
Inhoff József  
 
elnökségi tagok: 
Hegedüs Csaba 

 dr. Tárnai Márta 
 Szuper József 
 

- Az Egyesület tisztségviselői: 
  

 
 

2. A Közgyűlés 
 
A Közgyűlés a rendes tagok összessége, az Egyesület legfelsőbb szerve. A Közgyűlésen a 
természetes személy tagok személyesen, a jogi személy tagok képviselőjük útján vesznek részt. 
 
A Közgyűlés rendes és rendkívüli lehet. Rendes Közgyűlést az Egyesület évente egyszer tart. 
Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni a rendes tagok legalább egyharmada által aláírt kérelemre, 
melyben megjelölik az összehívás okát és célját. A Közgyűlést össze kell hívni, ha azt a Bíróság 
elrendeli. 
 
Az elnök köteles a 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 esedékességkor teljesíteni; vagy 
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.  

A fentiek szerint összehívott közgyűlésen a rendes tagok kötelesek az összehívásra okot adó 
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről 
dönteni. 
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A Közgyűlés ülését az elnök meghívó küldésével (amely történhet elektronikusan is) vagy 
közzétételével hívja össze, úgy, hogy a rendes tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés 
időpontját megelőzően írásban értesüljenek. 

  A meghívónak tartalmaznia kell 
a) az egyesület nevét és székhelyét; 
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 
c) az ülés napirendjét. 

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a 
tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 

   
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, az alapszabályban 
meghatározott időn belül a rendes tagok és az egyesület szervei az egyesület elnökétől a napirend 
kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. 
A napirend kiegészítésének tárgyában az elnök jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti 
kérelemről az egyesület elnöke nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról 
szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 
 

A Közgyűlés az ülését az egyesület székhelyén vagy az elnökség által meghatározott helyen tartja. 
 
Ha a Közgyűlés ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az 
ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés 
megtartásához. 
A Közgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, 
kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés 
megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 

 
A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50%+1 fő jelen van. Ha a 
közgyűlés határozatképtelen a megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő 
ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti 
időpontot legalább 30 percet követően és legfeljebb tizenöt nappal megelőző időpontra hívják 
össze. A határozatképtelen Közgyűlés – az eddig megjelölt feltételek esetén is – csak akkor válik 
határozatképessé, ha erre a rendes tagok figyelmét az eredeti meghívóban előre felhívják. 
 
A közgyűlés a levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvet hitelesítő két rendes tagot 
megválasztja.  

 
A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Közgyűlés elnöke és a Közgyűlésen választott 
rendes tagok hitelesítenek. 
 
A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 
Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő rendes tagok háromnegyedes 
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület 
megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező rendes tagok 
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 
 
Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Ha másodszorra is szavazategyenlőség 
áll fenn, akkor az előterjesztést elvetettnek kell tekinteni. Titkos szavazást rendelhet el a Közgyűlés 
az elnök előterjesztésére vagy a rendes tagok egyharmadának kezdeményezésére. Személyi 
kérdésekben a szavazás minden esetben titkosan történik. 
 
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 az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a rendes tagok által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által rendes tagjának, a 
rendes tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 
A Közgyűlés, Elnökség üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből 
megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők 
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számaránya (ha lehetséges személye). Az jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok 
nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Egyesület iratai között megőrizni. 
Folyamatos kezelését az Egyesület alelnöke látja el.  
 
A Közgyűlés, Elnökség döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban – igazolható 
módon – közli az érintettekkel.  
 
Az Egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt bármely 
rendes tag - a különleges jogállású rendes 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 rendes tag kérelmére - a határozat 
végrehajtását felfüggesztheti. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik.  
 
Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a 
tagdíj megfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.  
 
Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén – az 
Egyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – a tag betekinthet. 

 
A Közgyűlés kizárólagos hatásköre: 

 

a) az alapszabály megállapítása és módosítása; 

b) az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének vagy feloszlásának kimondása; 

c) megválasztja az Egyesület vezető testületeit: az Elnökséget valamint tisztségviselőit: az elnököt, 
az alelnököt, az elnökségi tagokat  

d) határoz az Elnökség által előterjesztett fontos, az Egyesületet érintő ügyekben, és kialakítja az 
Egyesület álláspontját az aktuális kérdésekben, melyet az Elnökség köteles képviselni; 

e) meghatározza a következő naptári évre esedékes tagdíjak mértékét; 

f) szükség esetén rendkívüli tagdíjat állapít meg; 

g) tárgyalja a rendes tagok által előterjesztett indítványokat; 

h) Az Elnökség éves beszámolójának elfogadása. Az Egyesület éves beszámolójának jóváhagyása 
a tárgyévet követő év május 30. napjáig a Közgyűlés egyhangú döntése alapján történik. 
Amennyiben ezt számviteli vagy egyéb törvény módosítja, akkor a mindenkor hatályos 
jogszabályoknak megfelelően kell eljárni. 

i) éves költségvetés megállapítása; meg kell tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves 
pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: 
Sztv.) rendelkezései szerint készített beszámolót. 

 
Az c) pontjában meghatározott választások előkészítésére a Közgyűlés jelölőbizottságot küld ki, 
melynek személyi összetételére a Közgyűlésen jelenlévő  rendes tagok és tisztségviselők tehetnek 
javaslatot. 
 
 
 
 

3. Az Elnökség 
 
Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat az 5 tagú Elnökség látja el. Az Elnökséget 
a Közgyűlés választja 5 évre. 
Az Elnökség tagjai az elnök, az alelnök, 3 elnökségi tag. Az elnökségi ülésre – annak tárgykörére 
figyelemmel – esetenként további rendes tagok hívhatóak meg. 
 
Az Elnökség 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. 

  



 7 

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a tagok által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony 
alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 
Az Elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább félévenként tartja. Az Elnökség 
üléseit az elnök hívja össze írásban. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a rendes 
tagok legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés 
napirendjéről leírást kapnak. Az elnökségi ülés határozatképes, ha a szavazásra jogosult elnökségi 
tagokból legalább az 60% (3 fő) jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel 
hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Ha másodszorra is 
szavazategyenlőség áll fenn, akkor az előterjesztést elvetettnek kell tekinteni.  
 
Határozatképtelenség esetén – legkésőbb 18 napon belül – az Elnökséget ismételten össze kell 
hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha 
azokon az Elnökség tagjaiból 60% (3 fő) jelen van. 
 
Az Elnökség feladatkörébe tartozik: 

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 az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a 
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; 
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 
g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 
i) a tagság nyilvántartása; 
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 
k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 
l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és 
m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés. 

 
Az Elnökség a két Közgyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről a Közgyűlés előtt 
beszámol, és intézkedéseit a Közgyűlés hagyja jóvá. 

 
4. Az Elnök: 

 
Az elnök megbízatása a megválasztás napjától 5 évre szól.  
 
Az elnök feladatai: 

a) az Egyesület képviselete, számára jogok szerzése és kötelezettségek vállalása; 

b) a Közgyűlés és az elnökségi ülések levezetése; 

c) konferenciák és más rendezvények szervezése; 

d) a Közgyűlésről felvett jegyzőkönyv hitelesítésére felkérés; 

e) az Egyesület működésének irányítása; 

f) a bankszámla feletti rendelkezési jog az elnököt önállóan illeti meg; 

g) utalványozási jog gyakorlása önállóan. 
 

Az alelnök feladatai: 

a) hivatalos szervek (pl.: NAV, Önkormányzat stb.) előtt az elnök meghatalmazása alapján képviseli 
az egyesületet;  

b) az elnök konzultánsaiként működik, szakterületi megoszlásban; 

c) az elnök akadályoztatása esetén vezeti a Közgyűlést és/vagy az Elnökség ülését; 

d) az elnök távollétében az elnökségi ülések levezetése; 

e) tájékoztatja a tagokat az Egyesület munkájáról; 
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f) az alelnök előkészíti a vezető szerv üléseit, biztosítja működését és gondoskodik a határozatok 
végrehajtásáról, azok nyilvántartását folyamatosan kezeli. 

g) kezeli a tagdíjbefizetési nyilvántartást; 

h) felügyeli az Egyesület által szervezett versenyek és egyéb rendezvények költségvetését. 
 

5. Az Egyesület képviselete 
 
Az Egyesületet az elnök önállóan, teljes jogkörrel jogosult képviselni.  
 
6. A vezető tisztségviselők megbízatása megszűnik: 
 

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 
c) visszahívással; 
d) lemondással; 
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 
történő korlátozásával; 
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 
Az elnökség tagjainak visszahívása: 

Ha az egyesület rendes tagjainak több mint egyharmada – az ok megjelölésével – írásban 
bizalmatlansági indítványt nyújt be bármely elnökségi taggal szemben, akkor az elnök köteles 30 
napon belüli időpontra a közgyűlést összehívni, és a témát napirendre tűzni. Kezdeményezni lehet 
az elnökség tagjának visszahívását, ha 

a) magatartása az Egyesület alapszabályával ellentétes, 

b) magatartása az Egyesületet vagy annak céljait veszélyezteti, 

c) tisztségéből adódó feladatait nem, vagy nem kellő gondossággal látta el. 

Ha a bizalmatlansági indítvány az elnök személyére is vonatkozik, akkor annak tartalmaznia kell az 
új elnökjelölt megnevezését. Az indítvány elfogadása esetén egyúttal az új elnökjelöltről is dönteni 
kell. 

Az elnökség tagjának visszahívását napirendjére vevő közgyűlésre a visszahívni kívánt elnökségi 
tagot a napirend ismertetésével meg kell hívni. A határozat meghozatala előtt lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy az érintett elnökségi tag védekezését és álláspontját a közgyűlés előtt 
ismertesse. 

A bizalmatlansági indítvány akkor tekinthető elfogadottnak, ha a közgyűlésen jelen lévő rendes 
tagok több mint kétharmada egyetért azzal. Ha a közgyűlés az elnök személyét nem érintő 
bizalmatlansági indítványt fogad el, akkor az elnök köteles új jelölte(ke)t állítani. Az ilyen módon 
megválasztott elnökségi tagok hivatali ideje megegyezik a leváltott elnökségi tagok hátralévő 
hivatali idejével. A leváltott elnökségi tag hivatali ideje a helyére jelölt elnökségi tag megválasztásáig 
tart. 

 
A tisztségről történő lemondást az elnökség ülésén kell bejelenteni és jegyzőkönyvben rögzíteni 
vagy írásban, igazolható módon kell közölni az elnökkel.  
 
A megbízatás megszűnésének napja: 
 
- a) esetben a megbízatás lejártának napja, 
- b) esetben a feltétel bekövetkezésének napja, 
- c) esetben a visszahívásról döntő közgyűlési határozat meghozatalának napja, 
- d) esetben a lemondás napja, 
- e) esetben a halál napja, ill. a jogutód nélküli megszűnést megállapító határozat jogerőre 

emelkedésének napja, 
- f) esetben a cselekvőképességet korlátozó határozat jogerőre emelkedésének napja 
- g) esetben a kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezésének napja.  
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IV. 
- 

 
 

  
 

V. 
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK 

 
Az Egyesület vezető tisztségviselői az elnökség tagjai.  
 
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 
 
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 
 
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények 
alól nem mentesült. 
 
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely 
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt 
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 
 
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit 
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
 

A vezető tisztségviselő a rendes tagok részére köteles az egyesületre vonatkozóan felvilágosítást 
adni, és számukra az egyesületre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A 
felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli titoktartási 
nyilatkozat tételéhez kötheti. 
 
A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez az 
egyesület üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy 
felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás 
megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti az egyesület kötelezését a 
felvilágosítás megadására. 

 
A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során az egyesületnek okozott károkért a 
szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben. 
 

 
VI. 

AZ EGYESÜLET BANKSZÁMLÁJA 
 
1. Az Egyesület bankszámlája felett az elnök teljes jogkörrel önállóan, az alelnök pedig Hegedüs Csaba 

elnökségi taggal együttesen jogosult rendelkezni.  
 

 
VII. 

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 
 
1. Az Egyesület vagyoni eszközei 

 
Az Egyesület bevételei: 

a) tagdíjak, 

b) a jogi személy tagok átutalásai, 

c) ajándékok, 

d) pályázatok, 
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e) 1%-os bevétel, 

f) az Egyesület saját tevékenységéből adódó bevételek, 

g) az Egyesület rendezvényeinek bevételei. 
 
Az Egyesület rendes tagjai évenként tagdíjat fizetnek, melyet a Közgyűlés 6.000 Ft/év mértékben  
állapított meg.  
 
Az Egyesület pártoló tagjai évenként tagdíjat fizetnek, melyet a Közgyűlés 3.000 Ft/év     
mértékben állapított meg.  
 
A tagdíjat az Egyesület pénztárába vagy bankszámlájára kell befizetni minden év január 31-ig.  
 

2. Az Egyesület pénzeszközeinek felhasználása 
 
Az Egyesület pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít. A következő évre 
szóló költségvetést és az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót az elnök terjeszti a Közgyűlés 
elé jóváhagyás végett. 
 
Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. 
 

3. Az Egyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő 
kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) 
csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése – 
e rendelkezés alkalmazásában – a sportegyesület alaptevékenységének minősül. [Sporttv. 17. § b)]. 
 

4. Az Egyesület pénzeszközeinek felhasználása 
Az Egyesület a Civil törvény 27. § - ban előírtaknak megfelelően 2012. január 1-től kettős könyvvitelt 
vezet, az alapcél szerinti (ezen belül közhasznú) tevékenységéből, illetve a gazdasági-vállalkozási 
tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (ki-adásait) elkülönítetten tartja 
nyilván.  
A vezető szervek a döntésekről az érintetteket írásban értesíti, havonta kiküldött elektronikus hírlevél 
útján.  

 
5. Az éves beszámolót az egyesület elnöke minden év június 30-ig az egyesület honlapján 
(www.futapecs.hu) hozza nyilvánosságra. Az egyesület a saját honlapon közzétett adatok folyamatos 
megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig 
biztosítja. 

 
VIII. 

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 
 

 
Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre 
válhat szét. 
 
A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód nélkül 
megszűnik, ha 

a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása ehetetlenné vált, 
és új célt nem határoztak meg; vagy 
b) az egyesület rendes tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 

 
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. A nyilvántartó bíróság 
jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz 
rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú 
szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg. 
A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, 
a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti 
rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra. 

http://www.futapecs.hu/
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Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e 
minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági törléstől 
számított egy éven belül - az egyesület törlésének időpontjában rendes tagsági jogviszonyban álló 
rendes tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi 
vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni. 
 
Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési 
igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott 
károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az egyesület 
fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. 
Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható. 

 
Az Egyesület megszűnésére a 2004. évi I. törvény (Sporttv.) 17. §. (6)–(7) bekezdései az irányadók.  
 
A sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami 
tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
költségvetésében az utánpótlás-nevelés támogatására kell fordítani. 
 
A sportegyesületnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a MOB igazolja, 
hogy a sportegyesület az állami sportcélú támogatás felhasználásával e törvényben, valamint az 
államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elszámolt, vagy 
azt, hogy a sportegyesület állami sportcélú támogatásban nem részesült. 

 
IX. 

AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE 
 
Az Egyesület működése felett a törvényességi ellenőrzést – a Civil törvény 11. § (1) bekezdése alapján 
– az ügyészség gyakorolja. 
 
 
 

X. 
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
A „FutaPécs” Sport Egyesület jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát, 2022. 
szeptember 21. napján tartott közgyűlés fogadta el.  
 
Kelt: Pécs, 2022. szeptember 21. 
 

 
 
 

 

  
  
 

Záradék: Alulírott kijelentem, hogy a jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály szövege 

mindenben megegyezik a 2022.09.21-én tartott közgyűlésen elfogadott tartalommal. A közgyűlés 

9/2022. (IX.21.), 10/2022 (IX.21.) és 14/2022 (IX.21.) számú határozatai a 2 elnökségi tag lemondása 

miatt kettő elnökségi tag választásról, a megismételt közgyűlés összehívásáról és a 18. év alatti 

személyek tagsági jogviszonyának szabályozásáról szól.  


