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DRÁVA TERMÉSZETBARÁT SPORT EGYESÜLET 

ALAPSZABÁLYA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Általános rendelkezések 
 
 
1.1. A sportegyesület neve: DRÁVA TERMÉSZETBARÁT SPORT EGYESÜLET 
 
1.2. Rövidítése: Dráva TSE 
 
1.3. Székhelye: 7624 Pécs, Szigeti út 4/A X. emelet 3. ajtó 
 
1.4. Alapításának éve: 1996. 
 
1.5. Színe: kék – zöld, felirata sárga  
 
1.6. Pecsétje: az egyesület neve felírva kör alakban, középen 1996. 
 
1.7. Az egyesület működési területe: Pécs és Baranya megye 
 
1.8. Az egyesület önálló jogi személy, működését az egyesületi jogról szóló törvény és a jelen 

alapszabály alapján fejti ki, éves költségvetés alapján gazdálkodik. 
 
1.9. Az egyesület törvényes képviselője az egyesület elnöke. 
 
1.10. Törvényességi felügyeletet gyakorló szerv: Pécsi Törvényszék 
 

 
2. Az egyesület céljai, tevékenységei 

 
 
2.1. Az egyesület célja a rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, a szabadidő hasznos 

eltöltésének és az egészséges életmód kialakításának elősegítése, az ilyen igények 
felkeltése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. Ennek 
érdekében olyan sportegyesület működtetése, mely keretet biztosít a szabadidősport 
jellegű, elsősorban természetbarát szakosztály (ok), csoport (ok) létesítésére. 

 
2.2. Az egyesület, céljának megvalósítása érdekében együttműködik a működési területén 

lévő önkormányzatokkal és egyéb állami, társadalmi szervezetekkel, valamint az 
egyesület céljait elfogadó és támogató vállalkozásokkal, magánszemélyekkel. 

 
2.3. Az egyesület az egyéb jogszabályok keretei között nemzetközi tevékenységet folytathat. 
 
2.4. Az egyesület sportpályát, vízitelepet, kulcsos turistaházat üzemeltethet. 
 
2.5. Az egyesület tevékenységéhez kapcsolható kiadványok szerkesztése és kiadása. 
 
2.6. Az egyesület bevételeinek növelése érdekében vállalkozásokban részt vehet (15.2.5.). 

 
 
 
 
 



3. Az egyesület tagsága 
 
 
3.1. Az egyesület tagja lehet 
 
3.1.1. Az egyesület rendes tagja lehet minden olyan bel vagy külföldi természetes vagy jogi 

személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező csoport, klub, aki az egyesület 
célkitűzéseit elfogadja, az egyesület munkájában részt vesz elfogadva az egyesület 
alapszabályát és tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tesz. 

3.1.2. Az egyesület pártoló tagja lehet minden olyan bel vagy külföldi természetes vagy jogi 
személy, aki anyagi vagy erkölcsi támogatásával segíti az egyesület működését, és 
elfogadja az egyesület alapszabályát. 

3.1.3. Az egyesület tiszteletbeli tagjának az elnökség felkérésére vagy meghívása alapján az a 
magyar vagy külföldi állampolgár választható, aki az egyesület céljainak megvalósulása 
terén kiemelkedő érdemeket szerzett, illetve kimagasló eredményeket ért el azokon a 
területeken, melyek az egyesület céljait meghatározzák. 

3.1.4. Az egyesület tiszteletbeli elnöknek választható az, aki legalább 10 éven keresztül az 
egyesület elnökeként tevékenykedett, munkájával kiemelkedő érdemeket szerzett, és 
kimagasló eredményeket ért el azokon a területeken, melyek az egyesület céljait 
meghatározzák. 

 
3.2. Az egyesületi tagság keletkezése 
 
3.2.1. A rendes tagok tagfelvételről az Egyesület elnöksége egyhangúlag dönt, a tag 

felvételét megtagadó határozat ellen 15 napon belül, az Egyesület Közgyűléséhez lehet 
fellebbezni. A rendes tagok tagsági jogviszonyának kezdete az elnökség 
határozathozatalának napjával keletkezik.  

3.2.2. A pártoló tag belépése az Elnökség, valamint a pártoló tag közötti megállapodás 
alapján történik, amely szólhat meghatározott és határozatlan időre egyaránt. A pártoló 
tagok tagsági jogviszonya a megállapodás napjával keletkezik. 

3.2.3. A tiszteletbeli tagság a felkért, vagy meghívott személy elfogadó nyilatkozatának az 
elnökség által történő átvételének napján jön létre. 

3.2.4. A tiszteletbeli elnök megválasztható bármelyrendes tag javaslatára, mely az egyesületi 
közgyűlés 2/3-os határozat hozatalának napjával jön létre. 

 
3.3. Az Egyesület tagjainak jogai és kötelezettségei 
 
3.3.1. A rendes tagok jogai: 
3.3.1.1. Részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésein és rendezvényein, valamint tanácskozási, 

indítványozási és szavazati joggal élhetnek. 
3.3.1.2. Közvetlenül – a Közgyűlés keretében - választhatják meg a tisztségviselőket valamint 

bármely tisztségre választhatók. 
3.3.1.3. Javaslatokat terjeszthetnek fel az Egyesület szerveihez. 
3.3.1.4. Igénybe vehetik az Egyesület által biztosított szolgáltatásokat. 
3.3.1.5. Részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein  
3.3.1.6. Az Egyesület vezetői szervei által meghatározott díjtételek szerint igénybe veheti az 

Egyesület anyagi eszközeit, felszereléseit, berendezéseit. 
3.3.1.7. Folyamatos tájékoztatást kaphat az Egyesület működésének bármely területén 

elvégzett munkáról és bekövetkezett eseményről, tagjait érintő határozatairól, 
állásfoglalásáról. 



3.3.1.8. Az Egyesület testületeinek és tisztségviselőinek döntései, állásfoglalásai ellen szavát 
felemelje, a törvénysértő határozatot a tudomására jutástól számított 30 napon belül 
bíróság előtt megtámadja. 

3.3.1.9. Munkacsoportokat hozhat létre. 
3.3.1.10. Az egyesület rendes tagjai, a rájuk rótt feladatokért díjazásban nem részesülhetnek, 

de igényelhetik az egyesület érdekében történt eljárásukkal kapcsolatos kiadásaik 
megtérítését, ha az indokolt volt, és az elnökség előzetesen jóváhagyta. A választott 
tisztségviselők alkalmazását és díjazását külön megállapodás szabályozza. 

3.3.2. A rendes tagok kötelezettségei 
3.3.2.1. A jelen Alapszabályban foglaltak és az Alapszabályban meghatározott 

kötelezettségek betartása. 
3.3.2.2. A tagdíj befizetése.  
3.3.2.3. Az Egyesület munkájában legjobb képességeik szerint való részvétel, az Egyesület 

hírnevének öregbítése. 
3.3.2.4. Az egyesületben és azzal kapcsolatos önként vállalt feladatait legjobb tudása szerint 

elvégezze, az egyesület vezető testületeinek felkérésére az Egyesületben végzett 
tevékenységéről beszámoljon. 

3.3.2.5. Az egyesület tagja köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, kijelentéstől, 
véleménynyilvánítástól, mely az Egyesület jó hírnevét sérti, vagy közvetlenül 
veszélyezteti. 

3.3.2.6. Nem veszélyeztethetik az Egyesület céljainak elérését. 
3.3.2.7. Az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat 

megsemmisítése iránt bármely rendes tag 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. 

3.3.3. A pártoló tagok jogai:  
3.3.3.1. Folyamatos tájékoztatást kaphat az Egyesület működésének bármely területén 

elvégzett munkáról és bekövetkezett eseményről, tagjait érintő határozatairól, 
állásfoglalásáról. 

3.3.3.2. Tanácskozási joggal részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén, de szavazati joggal 
nem rendelkeznek, vezető tisztségek betöltésére nem választhatók és nem 
választhatnak. 

3.3.4. A pártoló tagok kötelezettségei: 
3.3.4.1. Az Egyesület pártoló tagja köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, 

kijelentéstől, véleménynyilvánítástól, mely az Egyesület jó hírnevét sérti, vagy 
közvetlenül veszélyezteti. 

3.3.4.2. A számukra előírt tagdíj befizetése.   
3.3.4.3. Köteles az együttműködési megállapodásban foglaltaknak, illetve az abban vállalt 

kötelezettségeknek eleget tenni. 
3.3.4.4. Nem veszélyeztethetik az Egyesület céljainak elérését. 
3.3.4.5. Az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat 

megsemmisítése iránt a pártoló tag 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. 

3.3.5. A tiszteletbeli tagok jogai:  
3.3.5.1. Javaslatokat terjeszthetnek fel az Egyesület szerveihez. 
3.3.5.2. Igénybe vehetik az Egyesület által biztosított szolgáltatásokat. 



3.3.5.3. Részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein  
3.3.5.4.  Az Egyesület vezetői szervei által meghatározott díjtételek szerint igénybe veheti az 

Egyesület anyagi eszközeit, felszereléseit, berendezéseit. 
3.3.5.5. Folyamatos tájékoztatást kaphat az Egyesület működésének bármely területén 

elvégzett munkáról és bekövetkezett eseményről, tagjait érintő határozatairól, 
állásfoglalásáról. 

3.3.5.6. Tanácskozási joggal részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén, de szavazati joggal 
nem rendelkeznek, vezető tisztségek betöltésére nem választhatók és nem 
választhatnak. 

3.3.6. A tiszteletbeli tagok kötelezettségei: 
3.3.6.1. Az Egyesület tiszteletbeli tagja köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, 

kijelentéstől, véleménynyilvánítástól, mely az Egyesület jó hírnevét sérti, vagy 
közvetlenül veszélyezteti. 

3.3.6.2. Nem veszélyeztethetik az Egyesület céljainak elérését. 
3.3.6.3. Az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat 

megsemmisítése iránt a tiszteletbeli tag 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. 

3.3.7. A tiszteletbeli elnök jogai:  
3.3.7.1. Részt vehet az Egyesület Közgyűlésein és rendezvényein, valamint tanácskozási, 

indítványozási és szavazati joggal élhet. 
3.3.7.2. Javaslatokat terjeszthet fel az Egyesület szerveihez. 
3.3.7.3. Az elnökség felhatalmazásával képviselheti az egyesületet tanácskozásokon, 

rendezvényeken, megbeszéléseken. 
3.3.7.4. Igénybe veheti az Egyesület által biztosított szolgáltatásokat. 
3.3.7.5. Részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein  
3.3.7.6. Az egyesület, vezető szervei által meghatározott díjtételek szerint igénybe veheti az 

egyesület anyagi eszközeit, felszereléseit, berendezéseit. 
3.3.7.7. Folyamatos tájékoztatást kaphat az egyesület működésének bármely területén 

elvégzett munkáról és bekövetkezett eseményről, tagjait érintő határozatairól, 
állásfoglalásáról. 

3.3.7.8. Az Egyesület testületeinek és tisztségviselőinek döntései, állásfoglalásai ellen szavát 
felemelje, a törvénysértő határozatot a tudomására jutástól számított 30 napon belül 
bíróság előtt megtámadja. 

3.3.7.9. Az egyesület tiszteletbeli elnöke, a rá rótt feladatokért díjazásban nem részesülhet, 
de igényelheti az egyesület érdekében történt eljárásával kapcsolatos kiadásainak 
megtérítését, ha az indokolt volt, és az elnökség előzetesen jóváhagyta.  

3.3.7.10. Az egyesületen belül egyéb tisztségre nem választható. 
3.3.8. A tiszteletbeli elnök kötelezettségei: 
3.3.8.1. A jelen Alapszabályban foglaltak és az Alapszabályban meghatározott 

kötelezettségek betartása. 
3.3.8.2. A tagdíj befizetése.  
3.3.8.3. Az Egyesület munkájában legjobb képességeik szerint való részvétel, az Egyesület 

hírnevének öregbítése. 
3.3.8.4. Az Egyesületben és azzal kapcsolatos önként vállalt feladatait legjobb tudása szerint 

elvégezze, az Egyesület vezető testületeinek felkérésére az Egyesületben végzett 
tevékenységéről beszámoljon. 



3.3.8.5. Az Egyesület tagja köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, kijelentéstől, 
véleménynyilvánítástól, mely az Egyesület jó hírnevét sérti, vagy közvetlenül 
veszélyezteti. 

3.3.8.6. Nem veszélyeztetheti az Egyesület céljainak elérését. 
3.3.8.7. Az Egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat 

megsemmisítése iránt a tiszteletbeli elnök 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. 

 
5. Az Egyesületi tagság megszűnése 

 
 
5.1. A rendes tagság megszűnik: 
 
5.1.1. A tag, írásban az elnökséghez benyújtott kilépési nyilatkozatával, a nyilatkozat 

kézhezvételének napján. 
5.1.2. A tag halálával, valamint a jogutód nélküli megszűnésével. 
5.1.3. A tag kizárásával. 
 
5.2. A pártoló tagság megszűnik: 
 
5.2.1. Az Egyesület és a pártoló tag közötti határozott időre szóló megállapodásban foglalt 

határozott időtartam lejártának napjával, 
5.2.2. A határozatlan időre szóló megállapodás megszüntetésére irányuló kilépési nyilatkozat 

következtében, a nyilatkozatnak az elnökséghez történő benyújtásától számított 30. 
napon, 

5.2.3. A tag halálával, valamint a jogutód nélküli megszűnésével, 
5.2.4. A tag kizárásával. 
 
5.3. A tiszteletbeli tagság megszűnik: 
 
5.3.1. A tag, írásban, az elnökséghez benyújtott kilépési nyilatkozatával, a nyilatkozat 

kézhezvételének napján, 
5.3.2. A tag halálával, 
5.3.3. A tag kizárásával. 
 
5.4. A tiszteletbeli elnök tagsága megszűnik: 
 
5.4.1. A tag, írásban, az elnökséghez benyújtott lemondó nyilatkozatával, a nyilatkozat 

kézhezvételének napján. 
5.4.2. A tag halálával. 
5.4.3. A tag kizárásával. 
 

 
 
 
 
 



6. A tag kizárása 
 
 
6.1.  A rendes tag kizárása 
 
6.1.1. Azt a rendes tagot, aki a tagdíjfizetés elmaradása esetén az esedékességtől számított 

15 napon belüli írásban 30 napos póthatáridő adásával történő elnökségi felszólítást 
követően sem teljesíti kötelezettségét, továbbá az ezt követő szintén írásban adott 
további 30 napos póthatáridő lejártát követően sem teljesíti tagdíjfizetési 
kötelezettségét, 

6.1.2. Azt a rendes tagot, aki az Alapszabályba foglalt egyesületi célok megvalósítása 
érdekében történő közreműködést megtagadja,  

6.1.3. Azt a rendes tagot, aki olyan magatartást tanúsít, amellyel az egyesület jó hírnevét 
sérti, vagy közvetlenül veszélyezteti, 

6.1.4. Azt a rendes tagot, aki büntető, vagy szabálysértési törvény hatálya alá tartozó 
cselekményt valósít meg az Egyesület sérelmére, és ezen cselekmény miatt büntető, 
vagy szabálysértési eljárás indul ellene. 

6.1.5. A rendes tagsági viszony kizárással történő megszüntetéséről az elnökség külön 
határozat elfogadásával dönt. Az elnökség a kizárási okról való tudomásszerzéstől 
számított soron következő rendes ülésen, vagy legalább 2 elnökségi tag által az ok és a 
cél megjelölésével kezdeményezett rendkívüli elnökségi ülésen egyszerű többséggel 
dönt a tag kizárásáról. Az elnökségi ülés időpontjáról a tagot írásban értesíteni kell, és az 
elnökségi ülésen lehetőséget kell adni, hogy a tag előadja védekezése alapjául szolgáló 
tényeket. A kizáró határozatot az elnökség köteles írásban indokolni. A kizárásról, az 
elnökség 15 napon belül írásban értesíti az érintett tagot. Az elnökség kötelezettsége a 
tagot értesíteni a határozat tartalmáról és a jogorvoslat lehetőségeiről. 

6.1.6. A kizárással szembeni jogorvoslat 
6.1.6.1. A tagság megszüntetését kimondó határozat ellen az érintett annak kézhezvételét 

követő 15 napon belül halasztó hatályú fellebbezést nyújthat be a Közgyűléshez. A 
fellebbezést a Közgyűléshez kell címezni, de az elnökségnél kell benyújtani. Az elnökség 
a soron következő közgyűlés elé terjeszti a fellebbezést. A fellebbezés hiányában az 
értesítés kézhezvételétől számított 15 nap után a tagsági viszony automatikusan 
megszűnik. A fellebbezést a soron következő Közgyűlés bírálja el. A közgyűlésen az 
elnökség ismerteti a kizáró határozatot, valamint a tag fellebbezésében foglaltakat.  A 
közgyűlés lehetőséget ad a tag szóbeli védekezésének előterjesztésére is. Fellebbezés 
esetén a Közgyűlés közgyűlési határozatban egyszerű szótöbbséggel dönt a kizáró 
határozat helyben hagyásáról, vagy a hatályon kívül helyezéséről.  

6.1.6.2. A Közgyűlés határozata ellen további fellebbezésnek helye nincs, a határozat ellen, 
annak hatályon kívül helyezése iránt a tudomásra jutástól számított 30 napon belül a 
Baranya Megyei Bíróságon lehet keresetet benyújtani. 

 
6.2.  A pártoló tag kizárása 
 
6.2.1. Azt a pártoló tagot, aki az együttműködési megállapodásban foglaltakat jelentős 

mértékben megszegi, az elnökség határozatában kizárja a tagok sorából. 
6.2.2. Azt a pártoló tagot, aki olyan magatartást tanúsít, amellyel az egyesület jó hírnevét 

sérti, vagy közvetlenül veszélyezteti, az elnökség határozatában kizárja a tagok sorából. 
6.2.3. Azt a pártoló tagot, aki a tagdíjfizetési kötelezettségének az elnökség által küldött 

írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget 30 napon belül, az elnökség határozatában 
kizárja a tagok sorából. 



6.2.4. Azt a pártoló tagot, aki büntető, vagy szabálysértési törvény hatálya alá tartozó 
cselekményt valósít meg az Egyesület sérelmére, és ezen cselekmény miatt büntető, 
vagy szabálysértési eljárás indul ellene az elnökség határozatában kizárja a tagok 
sorából. 

6.2.5. A tagsági viszony kizárással történő megszüntetéséről az elnökség külön határozat 
elfogadásával dönt. A határozathozatal során az elnökség a soron következő elnökségi 
ülésen, vagy legalább 2 elnökségi tag által az ok és a cél megjelölésével kezdeményezett 
rendkívüli elnökségi ülésen egyszerű többséggel dönt a tag kizárásáról.  A kizáró 
határozatot az elnökség köteles írásban indokolni. A kizárásról, az elnökség 15 napon 
belül írásban értesíti az érintett tagot. Az elnökség kötelezettsége a tagot értesíteni a 
határozat tartalmáról és a jogorvoslat lehetőségeiről. 

6.2.6. A kizárással szembeni jogorvoslat 
6.2.6.1. A tagság megszüntetését kimondó határozat ellen az érintett annak kézhezvételét 

követő 15 napon belül halasztó hatályú fellebbezést nyújthat be a Közgyűléshez. A 
fellebbezést a Közgyűléshez kell címezni, de az elnökségnél kell benyújtani. Az elnökség 
a soron következő közgyűlés elé terjeszti a fellebbezést. A fellebbezés hiányában az 
értesítés kézhezvételétől számított 15 nap után a pártoló tagsági viszony automatikusan 
megszűnik. A fellebbezést a soron következő Közgyűlés bírálja el. A közgyűlésen az 
elnökség ismerteti a kizáró határozatot, valamint a tag fellebbezésében foglaltakat.  A 
közgyűlés lehetőséget ad a tag szóbeli védekezésének előterjesztésére is. Fellebbezés 
esetén a Közgyűlés közgyűlési határozatban egyszerű szótöbbséggel dönt a kizáró 
határozat helyben hagyásáról, vagy a hatályon kívül helyezéséről.  

6.2.6.2. A Közgyűlés határozata ellen további fellebbezésnek helye nincs, a határozat ellen, 
annak hatályon kívül helyezése iránt a tudomásra jutástól számított 30 napon belül a 
Baranya Megyei Bíróságon lehet keresetet benyújtani. 

 
6.3. A tiszteletbeli tag kizárása 
 
6.3.1. Azt a tiszteletbeli tagot, aki olyan magatartást tanúsít, amellyel az egyesület jó 

hírnevét sérti, vagy közvetlenül veszélyezteti, az elnökség határozatában kizárja a tagok 
sorából. 

6.3.2. Azt a tiszteletbeli tagot, aki büntető, vagy szabálysértési törvény hatálya alá tartozó 
cselekményt valósít meg az Egyesület sérelmére, és ezen cselekmény miatt büntető, 
vagy szabálysértési eljárás indul ellene az elnökség határozatában kizárja a tagok 
sorából. 

6.3.3. A tagsági viszony kizárással történő megszüntetéséről az elnökség külön határozat 
elfogadásával dönt. A határozathozatal során az elnökség a soron következő elnökségi 
ülésen, vagy legalább 2 elnökségi tag által az ok és a cél megjelölésével kezdeményezett 
rendkívüli elnökségi ülésen egyszerű többséggel dönt a tag kizárásáról.  A kizáró 
határozatot az elnökség köteles írásban indokolni. A kizárásról, az elnökség 15 napon 
belül írásban értesíti az érintett tagot. Az elnökség kötelezettsége a tagot értesíteni a 
határozat tartalmáról és a jogorvoslat lehetőségeiről. 

6.3.4. A kizárással szembeni jogorvoslat 
6.3.4.1. A tagság megszüntetését kimondó határozat ellen az érintett annak kézhezvételét 

követő 15 napon belül halasztó hatályú fellebbezést nyújthat be a Közgyűléshez. A 
fellebbezést a Közgyűléshez kell címezni, de az elnökségnél kell benyújtani. Az elnökség 
a soron következő közgyűlés elé terjeszti a fellebbezést. A fellebbezés hiányában az 
értesítés kézhezvételétől számított 15 nap után a pártoló tagsági viszony automatikusan 
megszűnik. A fellebbezést a soron következő Közgyűlés bírálja el. A közgyűlésen az 
elnökség ismerteti a kizáró határozatot, valamint a tag fellebbezésében foglaltakat.  A 



közgyűlés lehetőséget ad a tag szóbeli védekezésének előterjesztésére is. Fellebbezés 
esetén a Közgyűlés közgyűlési határozatban egyszerű szótöbbséggel dönt a kizáró 
határozat helyben hagyásáról, vagy a hatályon kívül helyezéséről.  

6.3.4.2. A Közgyűlés határozata ellen további fellebbezésnek helye nincs, a határozat ellen, 
annak hatályon kívül helyezése iránt a tudomásra jutástól számított 30 napon belül a 
Baranya Megyei Bíróságon lehet keresetet benyújtani. 

 
6.4. A tiszteletbeli elnöki cím megvonása  
 
6.4.1. Amennyiben a tiszteletbeli elnök, olyan magatartást tanúsít, amellyel az egyesület jó 

hírnevét sérti, vagy közvetlenül veszélyezteti, az elnökség megvonja a tiszteletbeli elnöki 
címet. 

6.4.2. A tiszteletbeli elnöki cím megvonásáról az elnökség külön határozat elfogadásával 
dönt. A határozathozatal során az elnökség a soron következő elnökségi ülésen, vagy 
legalább 2 elnökségi tag által az ok és a cél megjelölésével kezdeményezett rendkívüli 
elnökségi ülésen egyszerű többséggel dönt a cím megvonásáról.  A kizáró határozatot az 
elnökség köteles írásban indokolni. A kizárásról, az elnökség 15 napon belül írásban 
értesíti az érintett tagot. Az elnökség kötelezettsége a tagot értesíteni a határozat 
tartalmáról és a jogorvoslat lehetőségeiről. 

6.4.3. A kizárással szembeni jogorvoslat 
6.4.3.1. A tagság megszüntetését kimondó határozat ellen az érintett annak kézhezvételét 

követő 15 napon belül halasztó hatályú fellebbezést nyújthat be a Közgyűléshez. A 
fellebbezést a Közgyűléshez kell címezni, de az elnökségnél kell benyújtani. Az elnökség 
a soron következő közgyűlés elé terjeszti a fellebbezést. A fellebbezés hiányában az 
értesítés kézhezvételétől számított 15 nap után a pártoló tagsági viszony automatikusan 
megszűnik. A fellebbezést a soron következő Közgyűlés bírálja el. A közgyűlésen az 
elnökség ismerteti a kizáró határozatot, valamint a tag fellebbezésében foglaltakat.  A 
közgyűlés lehetőséget ad a tag szóbeli védekezésének előterjesztésére is. Fellebbezés 
esetén a Közgyűlés közgyűlési határozatban egyszerű szótöbbséggel dönt a kizáró 
határozat helyben hagyásáról, vagy a hatályon kívül helyezéséről.  

6.4.3.2. A Közgyűlés határozata ellen további fellebbezésnek helye nincs, a határozat ellen, 
annak hatályon kívül helyezése iránt a tudomásra jutástól számított 30 napon belül a 
Baranya Megyei Bíróságon lehet keresetet benyújtani. 

 
 

7. Az egyesület szervezete 
 
 
7.1. Az egyesület szervezeti felépítése: demokratikusan épül fel és működik, szerveit és 
tisztségviselőit a tagok alkotják, illetve választják.  
 
7.2. Az egyesület felépítése: 
7.2.1. közgyűlés 
7.2.2. elnökség 
7.2.3. Szakosztály (ok) 
7.2.4. ellenőrzési bizottság 
7.2.5. fegyelmi bizottság (Vegyes rendelkezések 16.1.) 
 



7.3. Az egyes szervezeti egységek és vezető testületek feladatát és hatáskörét az alapszabály, 
illetve ennek keretei között az egyesület ügyrendje és a szakosztály (ok) működési 
szabályzata határozza meg. 
 

8. Az egyesület döntéshozó szerve 
 
8.1. Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, ami tagok összességét magába 

foglaló testület. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évenként össze kell hívni. 
Össze kell hívni a rendkívüli közgyűlést a tagok legalább egyharmadának, vagy az 
elnökségnek a kívánságára, ahol szerepelnie kell az ok és cél megjelölésének is. A 
közgyűlés ülésezése nyilvános. 

 

8.2. A jogi személy, pártoló tag megbízottjukkal tanácskozási joggal képviseltetik magukat a 
közgyűlésen. 

 

8.3. A közgyűlés határozatképes akkor, ha a szavazásra jogosult tagok közül legalább 50% + 1 
fő jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlést 30 percen belül 
történő másodszori összehívása során az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a 
megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlés összehívásáról az 
elnökség gondoskodik. A meghívónak tartalmaznia kell a határozatképtelenség esetén 
összehívott másodszori időpontot és a határozatképességre vonatkozó 
jogkövetkezményeket. 

 
8.4. A közgyűlés határozatai: a közgyűlés határozatait nyílt szavazással, általában egyszerű 

szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt. A jelenlévők 
legalább 1/3-a indítványozhatja a titkos szavazás elrendelését, amelynek tárgyában nyílt 
szavazással kell dönteni. Kétharmados többség szükséges azonban az egyesüléshez, 
feloszlatásához, továbbá a közgyűlés hatáskörébe tartozó szervek és személyek 
megválasztásához. 

 

8.5. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
8.5.1. Az alapszabály és fegyelmi szabályzat megállapítása, módosítása. 
8.5.2. Az egyesület megalakulásának, feloszlásának, valamint más sportegyesülettel való 

egyesülésének kimondása. 
8.5.3. Az elnökség, az elnök, a számvizsgáló bizottság és annak elnöke 5 évre szóló 

megválasztása, illetőleg az elnökségbe és a számvizsgáló bizottságba behívott (kooptált) 
személyek tisztségükben történő megerősítése. 

8.5.4. Az egyesület távlati tartalmi tevékenységének tartalmi meghatározása, éves 
költségvetésének elfogadása. 

8.5.5. Az elnökség és a számvizsgáló bizottság beszámoltatása a két közgyűlés közötti 
időszakban végzett munkájáról és gazdálkodásáról 

8.5.6. A tagok tagdíjának és pártoló tagsági díj alsó határának megállapítása. 
8.5.7. Szerződések megkötésének jóváhagyása. 
8.5.8. Döntés kártérítési igény érvényesítéséről. 
8.5.9. Az éves költségvetés és az előző évről szóló beszámoló elfogadása. 
8.5.10. A közgyűlés határozathozatali szabályai: 
8.5.10.1. Szavazatra jogosultak többségével  
8.5.10.2. Alapszabály módosítása: Jelenlévő szavazatra jogosultak ¾-es szótöbbségével.  
8.5.10.3. Célok módosítása: a szavazati joggal rendelkezők ¾-es szótöbbségével. 
 



8.6. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt két hitelesítőnek alá kell írni. 
 

 
9. Az elnökség  

 
 
9.1. Az egyesület működését a közgyűlés által 5 évre választott 3 tagú elnökség irányítja, 

melynek elnökét a közgyűlés választja. 
 
9.2. Az elnökség tagjai csak az egyesület tagjai közül választhatóak. 
 
9.3. Az elnökség az egyesület, vezető testülete. A két közgyűlés közötti időben hatáskörébe 

tartozik: 
9.3.1. Az elnökség dönthet az alapszabály 8. pontjában foglaltak kivételével az egyesület 

tevékenységét érintő bármely kérdésben. 
9.3.2. Az elnökség tervezi és szervezi a közgyűlés határozatainak megvalósítását, 

rendszeresen ellenőrzi azok végrehajtást. 
9.3.3. Az elnökség jogosultsága a pártoló tagok és jogi (személyek) tagok felvétele. 
9.3.4. Az elnökség, a számvizsgáló bizottság meghallgatásával elfogadja a mérleget és 

megállapítja az egyesület költségvetését, valamint az egyesület éves programját és 
üléstervét, amit jóváhagyásra a közgyűlés elé terjeszt. 

9.3.5. Az elnökség feladata a szakosztály (ok), illetve bizottságok létrehozása, 
megszüntetése. Valamint javaslatot tehet azok vezetőségeinek megbízására, és a 
megbízás visszavonására. 

9.3.6. Az elnökség feladata a szakosztály (ok) illetve bizottságok vezetőinek beszámoltatása. 
9.3.7. Az elnökség feladata az egyesület eredményes működéséhez szükséges feltételek 

biztosítása, összehangolása 
9.3.8. Az elnökség feladata az egyesület ügyrendjének, szervezeti szabályzatának és fegyelmi 

szabályzatának megállapítása és fegyelmi jogkör gyakorlása 
9.3.9. Az elnökség dönt a személyi kérdésekben.  
9.3.10. Az elnökség feladata a lemondott, vagy tisztségétől egyéb okból megvált elnökségi 

tagok helyére új személyek behívása (kooptálása) 
9.3.11. Az elnökség szükség szerint, de legalább félévente ülésezik. Az ülésről illetve a 

határozatokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amit az elnök és az egyik elnökségi tag 
hitelesít. 

 
 

10. Az elnök 
 
 
10.1. Nem lehet elnök az, aki a jogszabályban elő írtaknak nem felel meg. 
 
10.2. Az egyesület elnöke: 
10.2.1. vezeti és szervezi az elnökség munkáját, képviseli az egyesületet, képviseleti joga 

általános és önálló. 
10.2.2. irányítja és ellenőrzi az egyesület és a szakosztály (ok) tevékenységét, irányítja az 

egyesület gazdálkodását, utalványozási jogot gyakorol. 
10.2.3. munkáltatói jogkört gyakorol az egyesület alkalmazottai felett, a jogszabályokban 

meghatározott feltételek szerint 
10.2.4. intézkedik és dönt a közgyűlés vagy az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben 



10.2.5. két elnökségi ülés között eljár az elnökség nevében, erről a következő elnökségi 
ülésen beszámol. 

 
10.3. Az elnököt akadályoztatása esetén a megbízás alapján az egyik elnökségi tag vagy a 

tiszteletbeli elnök helyettesíti.  
 

 
11. Az elnökségi tagok feladatai 

 
 
11.1. Az elnökség tagja rendszeresen és tevékenyen részt vesz: 
11.1.1. az egyesület feladatainak meghatározásában és megvalósításában 
11.1.2. a határozatok előkészítésében és meghozatalában 
11.1.3. a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtásában, illetőleg a végrehajtás 

ellenőrzésében 
 
11.2. Jogosult és köteles az egyesületet érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal 

kapcsolatban javaslatait, észrevételeit az elnökség, sürgős esetben az elnök felé 
terjeszteni. 

 
11.3. Felelős a gazdálkodási, pénzügyi és egyéb kérdésekben az elnökségi határozatokért. Ha 

indokolt, ellenvéleményét a határozat meghozatalakor írásban, jegyzőkönyvben 
határozottan kinyilvánítani. 

 
 

12. Az elnökségi megbízatás megszűnése 
 
 
12.1.  A megbízatás időtartamának lejártával (5év) 
 
12.2.  Az egyesület megszűnésével. 
 
12.3.  Visszahívással: közgyűlési határozattal, egyidejűleg új elnökségi tag megválasztásával. 
 
12.4. Írásbeli lemondással. Hatályossá válik az új tisztségviselő megválasztásával, de 

legkésőbb 60. napon. 
 

13. Az Ellenőrző Bizottság 
 
13.1. Az egyesület közgyűlése megválasztja a 3 tagú Ellenőrző Bizottságot (későbbiekben 

E.B.), majd annak tagjai közül megválasztja az elnököt. 
 
13.2. Az E.B.:  
13.2.1. vizsgálja és ellenőrzi az egyesület gazdálkodását és a pénzügyi rendelkezések 

betartását 
13.2.2. ellenőrzi a tagsági díj befizetését 
13.2.3. az E.B. észrevételeiről, javaslatairól tájékoztatja az egyesület elnökségét, sürgős 

esetben elnökét. 
13.2.4. Az E.B.-nek nem lehet tagja az, aki az egyesület alkalmazásában áll, vagy az 

egyesületben gazdasági feladatot lát el. 



13.2.5. Az E.B. tevékenységéért a közgyűlésnek felelős és annak beszámolni köteles. 
 

 
14. A szakosztály (ok) 

   
 
14.1. Az egyesület céljainak eléréséhez különböző természetbarát és egyéb sport jellegű 

szakosztály (ok) at hozhat létre. 
 
14.2. A szakosztály (ok) munkáját a szakosztály vezetőség irányítja, amelyek a munkájáról az 

elnökségnek számol be.  
 
14.3. A szakosztály vezetőjét és tisztségviselőjét a közgyűlés bízza meg a szakosztályi tagság 

előzetes véleményével. 
 
14.4. A szakosztály feladatai: 
14.4.1. túrák, sportversenyek, egyéb közösségi rendezvények szervezése és azokon való 

részvétel ösztönzése 
14.4.2. sportoktatás és nevelés megszervezése, sportlétesítmények létesítésében való aktív 

közreműködés, azok fenntartása és kezelése 
14.4.3. az ifjúsági és lakossági szabadidős sporttevékenység elősegítése. 
 
14.5. a szakosztály (ok) működéséhez szükséges anyagi eszközöket az egyesület 

költségvetésében biztosítja, a szakosztály (ok) által elkészített költségvetési javaslat 
alapján. 

 
 

15. Az egyesület gazdálkodása 
 
 
15.1. Az egyesület éves költségvetés alapján az egyesületekre vonatkozó gazdálkodási, 

számviteli és pénzügyi előírások szerint önállóan gazdálkodik. 
 
15.2. Az egyesület bevételei: 
15.2.1. a tagok és a pártoló tagok, valamint a jogi tagok által fizetett tagdíj 
15.2.2. az állami, társadalmi szervezetek, magánvállalkozások és magánszemélyek anyagi 

támogatása 
15.2.3. rendezvény-, tanfolyam-, és bérleti díj bevételek 
15.2.4. MTSZ anyagi támogatása 
15.2.5. az egyesület célja megvalósításának és gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében 

gazdasági- és vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti 
tevékenységet nem veszélyezteti.  

15.2.6. egyéb bevételek 
 
15.3. Az egyesület kiadásai: 
15.3.1. az egyesület működésének költségei 
15.3.2. az egyesület alkalmazottainak munkabérei, közterhei és egyéb járulékos költségei 

(tiszteletdíjak, jutalmak, megbízási díjak, stb.) 
15.3.3. képzési, továbbképzési és tanfolyami kiadások 
15.3.4. túrák és táborozások, versenyrendezések költségei 



15.3.5. sportfelszerelések, egyéb eszközök beszerzési költségei 
15.3.6. létesítmények fenntartási és felújítási költségei 
15.3.7. új létesítmények vételi vagy építési költségei 
15.3.8. egyéb kiadások 
 
15.4. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem, 

felelnek  
 
15.5. A vezető tisztségviselőkkel szemben a tisztségükben okozott károk miatt kártérítési 

igény érvényesíthető a jogszabályok szerint. 
 

 
16. Vegyes rendelkezések 

 
 
16.1. Az egyesület tagjai felett a tagsági minőségükben elkövetett fegyelmi vétségük esetén 

az elnökség gyakorolja a fegyelmi jogkört. A fegyelmi eljárás során az elnökség a 
következő büntetéseket szabhatja ki:  

16.1.1. figyelmeztetés 
16.1.2. megrovás 
16.1.3. a tagság felfüggesztése legfeljebb 1 évre 
16.1.4. kizárás 
16.1.5. A fegyelmi határozat ellen az érintett annak kézhezvételét követő 15 napon belül 

halasztó hatályú fellebbezést nyújthat be a közgyűléshez. Fellebbezés hiányában a 
büntetés a ki rótt büntetés érvénybe lép. 

 
16.2. Az egyesület politikai pártoktól és szervezetektől független: 
16.2.1. azokat és azok jelöltjeit nem támogatja és azoktól támogatást nem kap 
16.2.2. politikailag és ideológiailag semleges 
16.2.3. országgyűlési képviselőjelöltet nem támogat és nem is állít. 
 
16.3. Az egyesület megszűnik: 
16.3.1. jogutódlással: 
16.3.1.1. ha más egyesülettel egyesül  
16.3.1.2. ha egyesületekre válik szét 
16.3.2. jogutódlás nélkül:  
16.3.2.1. ha a feloszlását a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja. Ebben az 

esetben végelszámolási eljárást kell lefolytatni.  
16.3.2.2. ha a bíróság az ügyész keresete alapján indított perben feloszlatta a társadalmi 

szervezetet illetve a megszűnését megállapította. Ebben az esetben kényszer 
végelszámolási eljárást kell lefolytatni. 

16.3.2.3. ha az egyesület taglétszáma 6 hónapon keresztül nem éri el a 10 főt 
16.3.2.4. ha az egyesület megvalósította célját, vagy az egyesület céljának megvalósítása 

lehetetlenné vált és új célt nem határoztak meg. 
16.3.2.5. 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. 



16.3.2.6. Az egyesület nyilvántartásból való törlésére az egyesület nyilvántartásba vételére 
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

 
 
 
Pécs, 2014. június 7. 
 
A Pécsi Törvényszék 16.Pk.60.265/1997/9.szám 
Kiegészítő végzés 16.Pk.60.265/1997/12.I.szám 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


