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 VILATI Sportegyesület  
 

 Alapszabály 
 
Ezen okirat egységes szerkezetben tartalmazza a VILATI Sportegyesület korábbi 
alapszabályainak módosításait, figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV törvény (Civil tv, Ectv..), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
rendelkezéseit, valamint a Sportról szóló 2004. évi I. törvény (Stv.) rendelkezéseit. 
 
1. A Sportegyesület neve, székhelye és jogállása  
 
1.1 A Sportegyesület neve: VILATI Sportegyesület 

1.2  A Sportegyesület rövidített elnevezése: VILATI SE 

1.2 A Sportegyesület alapítási éve: 1964 

1.3 A Sportegyesület székhelye: Budapest. 1118. Brassó út 169-179/G. III/11  
 
 1.4 A Sportegyesület jogi személy, közhasznú szervezet 

 
2. A Sportegyesület célkit űzései és közhasznú tevékenysége 
 
2.1 A Sportegyesület célja, hogy a testi és szellemi képességek fejlesztését a szabadidős-, 
és amatőr versenysport művelésén keresztül támogassa. Működjön közre az ehhez 
szükséges események és infrastruktúra biztosításában, valamint lehetőségei szerint 
támogassa az önerős-, önszervező kezdeményezéseket. Működjön közre a fentiekkel 
kapcsolatos ismeretek és készségek elsajátításában, a hagyományok és történelmi értékek 
megőrzésében. 
 
2.2 A 2004. évi I. tv. 49.§ c) pontja szerinti, az egés zséges életmód és a 
szabadid ősport gyakorlása feltételeinek megteremtésén alapul ó közfeladat 
támogatásá t, a Sportegyesület a lehetőségeire építve, kiemelten a következő 
tevékenységek végzésével valósítja meg: 
-Csillagtúra rendszerű vitorlás túraversenyek évenkénti lebonyolítása, a túravitorlázás 
népszerűsítése, oktatása. 
-Történelmi vitorlás kishajók és másolataik népszerűsítése az amatőr versenysportban, 
üzemeltetésük, megőrzésűk támogatása. 
-Közösségi, illetve egyesületi keretek biztosítása a szabadidős tenisz sportot és az amatőr 
vitorlás versenysportot művelni akarók számára. 
-Szabadidős és amatőr sportrendezvények szervezésének segítése. 
 
2,3 A Sportegyesület, mint közhasznú szervezet lehetővé teszi, hogy tagjain kívül bárki más 
is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. 
   
2.4 A Sportegyesület működésének, szolgáltatásai igénybevételi rendjének, döntéseinek és 
beszámolóinak nyilvánosságát a közzétételi fórumokon, és az általa működtetett internetes 
honlapon (www.csillagtura.hu) biztosítja.  
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2.5 A Sportegyesület, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú 
céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodása 
során elért eredményt nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységek 
finanszírozására fordítja. 
 
2.6 A Sportegyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 
3. A Sportegyesület tagsága  
 
3.1 A Sportegyesület tagsága rendes tagokból, pártoló tagokból és tiszteleti tagokból állhat 
 A Sportegyesület rendes tagja minden természetes személy, pártoló tagja minden  
természetes személy vagy jogi személy-, tiszteletbeli tagja minden természetes személy 
lehet, aki a jelen Alapszabályban foglalt sportegyesületi célokat elfogadja és tagfelvételi 
kérelmét az Elnökség jóváhagyja. A kérelemben nyilatkozatot kell tenni arra vonatkozóan, 
hogy a Sportegyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult 
szokásait ismeri és magára nézve kötelezőnek fogadja el. A tagfelvétel vonatkozásában 
kivételt képeznek a tiszteletbeli tagok, akikre az Elnökség tesz javaslatot és a 
cím adományozásáról, ill. visszavonásáról a Közgy űlés határoz. 
 
3.2 A tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi 
határozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő 
elfogadásával jön létre. 
 
3.3 Az Elnökség köteles az egyesületi tagokról nyilvántartást vezetni és kérésre ellátni őket 
tagsági könyvvel. 
 
3.4 A sportegyesületi tagság megszűnik:  

-a természetes személy tag halálával, ill. a nem természetes személy tag    
jogutód nélküli megszűnésével, 
-a kilépés írásbeli bejelentésével 
-kizárással, 
-ha a Sportegyesület megszűnik. 
 

3.5 A tag köteles kilépési szándékát bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség 
részére történt bejelentés időpontjában hatályos. 
 
3.6 A Közgyűlés minősített többségi határozattal, (a jelenlévő szavazati joggal rendelkező 
tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével) kizárhatja azt a tagot, aki valamely, 
az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, így 
különösen: ha a hat hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíját írásbeli felszólításra 
sem fizette be, illetve ha a Sportegyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal 
össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. 
 
3.7 A tiszteletbeli tagi címet a Közgyűlés minősített többségi határozattal jogosult megvonni 
abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag az Sportegyesület céljával, szellemiségével, 
értékrendjével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. 

3.8 A kizárásról illetve a tiszteletbeli tagi cím v isszavonásáról dönt ő 
határozatnak tartalmaznia kell a kizárás, ill. a vi sszavonás alapjául szolgáló 
tényeket és azok bizonyítékait, valamint a jogorvos lat lehet őségéről való 
tájékoztatást, a jogorvoslati szervet, valamint a j ogorvoslat benyújtásának 
határidejét és módját. A jogorvoslat kezd ő időpontja a határozat átvételének 
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időpontja. A kizárási, visszavonási határozatot igazol ható módon kell az 
érintett tagnak megküldeni.  

 

 
4. A sportegyesületi tagok jogai és kötelezettségei  

 
4.1 A Sportegyesület rendes tagja jogosult:  

– részt venni a Sportegyesület tevékenységében és rendezvényein, 
kezdeményezni a működéssel kapcsolatos kérdések megvitatását, 
–  a Közgyűlésen a többi rendes taggal egyenlő szavazati joggal személyesen 
részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és 
szavazni 
– a tisztségekre választani és azokra választhatók. 

 
4.2 A Sportegyesület rendes tagja köteles:  
 

-a Sportegyesület alapszabályát és belső szabályzatait, valamint a 
Sportegyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, a Sportegyesület 
célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani, 
- a tagokra nézve kötelező közgyűlési határozatok szerint eljárni, 
- a Közgyűlés- vagy az Elnökség által meghatározott mértékű tagdíjat     
határidőben megfizetni. 
 

4.3 A Sportegyesület pártoló tagja jogosult: 
 

- vagyoni hozzájárulással részt venni a Sportegyesü let   
tevékenységében, 
- tanácskozási joggal részt venni a Sportegyesület szerveinek 

ülésein, 
                       - vezető tisztségvisel ővé nem választható.  

 
4.4 A Sportegyesület pártoló tagja köteles: 
 
                       - a vállalt anyagi támogatás t határid őre megfizetni. 

 
4.5 A tiszteletbeli tag jogosult: 
 
                     - az Elnökség javaslatára a Kö zgyűlés választja meg,                

- tanácskozási joggal részt vehet a Sportegyesület  szerveinek  
ülésein, 

                     - vezető tisztségvisel ővé nem választható. 
 
4.6 A tiszteletbeli tag köteles: 
       
                     -a Sportegyesület célkit űzéseit támogatni. 
 
4.7 A nem természetes személy tag cégjegyzésre jogosult képviselője útján gyakorolhatja és 
teljesítheti jogait és kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen 
gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye. 
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5. A Sportegyesület szervezete, összeférhetetlenség i szabályok  
 
5.1 A Sportegyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összessége. A 
Sportegyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat a 
Sportegyesület ügyintéző képviselő szerve, az Elnökség irányítja és látja el. A 
Sportegyesület vezető tisztségviselői: az elnökségi tagok és az Elnök. 
 
5.2 A Sportegyesület ügyintéző szervének tagja, illetve a Sportegyesület képviselője olyan 
magyar állampolgár, vagy Magyarországon letelepedett, illetve magyarországi tartózkodási 
engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki megfelel a Ptk. 3:22.§ 
követelményeinek:  

Ptk. 3:22. § [A vezet ő tisztségvisel ővel szembeni követelmények és kizáró 
okok] 

(1) Vezető tisztségvisel ő az a nagykorú személy lehet, akinek 
cselekv őképességét a tevékenysége ellátásához szükséges kör ben nem 
korlátozták. 

(2) Ha a vezető tisztségvisel ő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni 
azt a természetes személyt, aki a vezet ő tisztségvisel ői feladatokat nevében 
ellátja. A vezet ő tisztségvisel őkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre 
is alkalmazni kell. 

(3) A vezető tisztségvisel ő ügyvezetési feladatait személyesen köteles 
ellátni. 

(4) Nem lehet vezet ő tisztségvisel ő az, akit b űncselekmény elkövetése 
miatt joger ősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a bün tetett 
előélethez f űződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 

(5) Nem lehet vezet ő tisztségvisel ő az, akit e foglalkozástól joger ősen 
eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól joger ős bírói ítélettel eltiltottak, az 
eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevék enységet folytató jogi 
személy vezet ő tisztségvisel ője nem lehet. 

(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott id őtartamig nem lehet 
vezető tisztségvisel ő az, akit eltiltottak a vezet ő tisztségvisel ői 
tevékenységt ől. 

 
 
5.3 A Sportegyesület vezető szervének határozathozatalában a Ptk. 3:19.§ (2) 
bekezdése szerint nem vehet részt az a személy,: 

(2) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 
a) akit a határozat kötelezettség vagy felel ősség alól mentesít vagy a jogi 

személy terhére másfajta el őnyben részesít; 
b) akivel a határozat szerint szerz ődést kell kötni; 
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani ; 
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben , aki a jogi személynek 

nem tagja vagy alapítója; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többsé gi befolyáson alapuló 

kapcsolatban áll; vagy 
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f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 Nem minősül előnynek a Sportegyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Sportegyesület által 
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabályban megfogalmazott cél 
szerinti juttatás. 
 
5.4 Nem lehet a Sportegyesület vezető tisztségviselője az a személy, akire az Ectv. 
39.§ (1) bekezdésben foglalt kizáró okok vonatkozna k:  

39. § (1) A közhasznú szervezet megsz űnését követ ő három évig nem 
lehet más közhasznú szervezet vezet ő tisztségvisel ője az a személy, aki 
korábban olyan közhasznú szervezet vezet ő tisztségvisel ője volt - annak 
megszűnését megel őző két évben legalább egy évig -, 

a) amely jogutód nélkül sz űnt meg úgy, hogy az állami adó- és 
vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság je lentős összeg ű 
adóhiányt tárt fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üz letlezárás 
intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyett esítő bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjér ől 
szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.  

  
5.5 A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles a Sportegyesületet 
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél 
is betölt.  
 
6. A Közgy űlés  
 
6.1 A Sportegyesület döntéshozó szerve a Közgyűlés, amelyet évente legalább egy 
alkalommal össze kell hívni. Az Elnök az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott 
határozata alapján a Közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles 
azt összehívni, ha azt a sportegyesületi tagok legalább 1/3-a írásban kéri. 
 
6.2 A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:  

 
a)Az Alapszabály megállapítása, módosítása, valamint a Sportegyesület 
szervezeti rendjének meghatározása. 
b) Az éves költségvetés meghatározása. 
c) Az Elnök éves beszámolójának és a közhasznúsági melléklet  az 
elfogadása. 
d) A Sportegyesület más egyesülettel történő egyesülésének, 
megszűnésének  és a maradó vagyon felosztási szabályainak kimondása,  
valamint más szervezet létrehozása. 
e) A Sportegyesület tagjainak sorából történő kizárás, a tiszteletbeli tagi cím 
megadása, illetve visszavonása. 
f) Az elnökségi tagok és az Elnök megválasztása. 
 
g) Az elnökségi tagok és az Elnök visszahívása  azon esetekben, ha    
bizonyítható módon: 
-tevékenységükkel megsértik az Alapszabályt, 
- összeférhetetlenségi szabályoknak történő megfelelésük megváltozott és ezt 
nem közölték, ill. nem kérték emiatt felmentésüket,   
-anyagi és/vagy erkölcsi kárt okoznak a Sportegyesületnek, 
-eltiltásra kerültek a közügyek gyakorlásától. 
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6.3 A Közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli 
értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot legalább nyolc naptári nappal 
megelőzően kell megküldeni a Közgy űlés eredeti helyének, id őpontjának, és a 
tervezett napirendi pontoknak megadásával. Meg kell  adni az esetleges 
határozat-képtelenség esetén megtartandó megismétel t Közgy űlés helyét és 
dátumát pontos megjelöléssel .. A Közgyűlés nyilvános. 
 
6.4 A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő jelen 
van. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített 
napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az 
esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban 
kifejezetten felhívták. 
Ptk. 3:75. § [A napirend kiegészítése] (1) A közgy űlési meghívó kézbesítését ől 
vagy közzétételét ől számított, az alapszabályban meghatározott id őn belül a 
tagok és az egyesület szervei a közgy űlést összehívó szervt ől vagy személyt ől 
a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés in dokolásával. (2) A napirend 
kiegészítésének tárgyában a közgy űlést összehívó szerv vagy személy 
jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti  kérelemr ől a közgy űlést 
összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elut asítja, a közgy űlés a 
napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát  megelőzően külön dönt a 
napirend kiegészítésének tárgyában 
 
6.5 A Közgyűlés a hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal 
rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve 6.2/ a), d), e) és g) pontot, ahol a 
jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok minősített többségének (legalább három-
negyedének) igenlő szavazata szükséges. 
Ptk. 3:76. § [Határozathozatal] (1) Az egyesület al apszabályának módosításához 
a jelen lév ő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozat a szükséges. 
(2) Az egyesület céljának módosításához és az egyes ület megsz űnéséről szóló 
közgy űlési döntéshez a szavazati joggal rendelkez ő tagok háromnegyedes 
szótöbbséggel hozott határozata szükséges  
Tagi kizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát 
nem gyakorolhatja. 
 
6.6 A Közgyűlés az éves beszámolóról és a közhasznúsági melléklet  elfogadásáról 
szóló határozatát az általános szabályok szerint, azaz a jelenlévő, szavazati joggal 
rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza.  
 
6.7 A levezető elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a 
jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz. 
 
6.8 A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza kivéve, ha valamely napirendi pontra 
vonatkozóan egy szavazati joggal rendelkező jelenlévő tag titkos szavazást kér, és azt a 
jelenlévő szavazati joggal rendelkezők egyszerű többséggel megszavazzák. 
 
6.9 Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazáskor a Közgyűlés levezető elnökének 
szavazata dönt. Titkos szavazás esetén az a többségi eredmény eléréséig-, de legfeljebb 
háromszor meg kell ismételni, majd ha ez is sikertelen a határozati javaslatot elvetettnek kell 
tekinteni. 
  
6.10 A közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell. Az Elnök 
köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe bevezetni. A 
Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés 
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döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők 
számaránya megállapítható legyen. 
 
6. 11. Közgyűlés meghívóját és döntéseit a Sportegyesület gondozásában lév ő, 
www.csillagtura.hu  web-cím ű internetes honlapon hozza nyilvánosságra. 

 
7. Az Elnökség  

 
7.1 A Sportegyesület vezető szerve a háromtagú Elnökség (Elnök+2 elnökségi tag), 
amelynek tagjait a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással öt év időtartamra 
választja.  

7.2 Az Elnökség munkájában vezető tisztségviselőként javaslattételi és véleményezési 
joggal részt vesznek az önálló tagsággal rendelkező szervezetek vezetői, jelenleg a Vitorlás 
Szakosztály és a Tenisz Szakosztály vezetői. 
 
7.3 Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tart ülést. Az Elnökség 
ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Az ülések 
nyilvánosak.. Az elnökségi ülések döntéseit a Sportegyesület gondozásában lévő internetes 
honlapon hozza nyilvánosságra. 
 
7.4 Az Elnökség döntéseit nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. Két elnökségi tag 
jelenléte estén a határozathozatalhoz egyhangú dönt és szükséges.  Az elnökségi 
döntéseket írásban, igazolható módon kell közölni az érintettekkel (pl. másolati példányt 
aláíratni, vagy postai úton tértivevényes levélben megküldeni). 
. 
7.5 Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli 
értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább 
nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az 
Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. 
 
7.6 Az Elnökség hatáskörébe tartozik:  

a)Az éves tagdíj mértékének meghatározása amennyiben a Közgyűlés arról 
nem határozott, vagy az attól való eltérés feltétlenül indokolt. 
b) A Sportegyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala. 
c) Az ügyrendek és működési szabályok elfogadása. 
d) Az etikai szabályok elfogadása. 
e) Tagfelvétel jóváhagyása. 
f) Az Elnök utasítása a Közgyűlés összehívására, a napirend és a határozati 
javaslatok elkészítése. 
g) A Sportegyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves 
elnöki beszámolókba, a közhasznúsági mellékletbe , valamint a korábbi köz-
gyűlési határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődők részére. 
h) A közhasznúsági melléklet  tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából 
a Közgyűlés elé terjesztése. 
i) Döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés 
kizárólagos hatáskörébe. 
j) Az elnökségi határozatok nyilvánosságra hozatala  az egyesületi 
honlapon történik: www.csillagtura.hu .  
 

7.7  A Sportegyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a Sportegyesület 
Elnökével történt előzetesen egyeztetett időpontban és módon bárki betekinthet. Az erre 
vonatkozó elérhetőség az internetes honlapon kerül közzétételre. A betekintésre kért 
iratokról költségtérítés mellet másolat készíthető. 
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7.8 A Közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával 
és lemondásával is, amely esetekben a Közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az időközben 
választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok 
mandátumával egyező időpontig szól. 

 
8. Az Elnök  

 
8.1 Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással öt év időtartamra 
választott vezető tisztségviselő, aki a Sportegyesület szervezetének képviseletre önállóan 
jogosult vezetője. A bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlása ké t, a 12.2. 
pontban megnevezett vezet ő tisztségvisel ő egyikével együttesen történik.  
 
8.2 Az Elnök hatásköre és feladatai:  

– A Sportegyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése. 
– A munkáltatói jogok gyakorlása a Sportegyesület munkavállalói felett. 
– A Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtása. 
– Az elnökségi ülések előkészítése és levezetése. 
– A Sportegyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és 
hatóságok, illetőleg bíróság előtt. 
– A közgyűlési és az elnökségi határozatok nyilvántartása, amelyből a vezető 
szervek döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést 
támogatók és ellenzők számaránya és lehetőleg személye megállapítható. 
– Az éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a 
Közgyűlés elé terjesztése. 
– A Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt 
módon az érintettekkel történő közlése. 
 

 
9. A Felügyel ő Bizottság  

 
A Sportegyesület, mint közhasznú szervezet éves bevétele az ötvenmillió 
forintot nem haladja meg, ezért a Ectv. szerinti felügyelő szervezet 
létrehozása jelenleg nem szükséges. Amennyiben az éves bevétel az 
ötvenmillió forintot meghaladja, vagy más jogszabályi körülmény indokolja, a 
Közgyűlés gondoskodik az Alapszabály megfelelő módosításáról és felügyelő 
szervezet megválasztásáról. 

 
 
10. Szakosztályok és más öntevékeny csoportok 
 
10.1 A Sportegyesületben sportáganként, vagy más, a sportegyesületi célokat támogató 
tevékenységenként saját tagsággal rendelkező szakosztályok és csoportok működhetnek. 
Jelenleg Vitorlás Szakosztály működik. 
 
10.2 A szakosztályok és csoportok vezető tisztségviselőit az Elnökség bízza meg és felügyeli 
azok működését. A vezető tisztségviselők a 7.2 pont szerint részt vesznek az Elnökség 
munkájában. Alapvető feladatuk ezen szervezetek tevékenységének szervezése, irányítása, 
a tagsági viszonyok-, és a tagi befizetések nyilvántartása. 
 
 



 9 

 
 
11. A Sportegyesület m űködése és gazdálkodása  

 
11.1 A Sportegyesület társadalmi szervezetként tevékenységének közhasznú minősítését a 
nyilvántartásba vételről szóló határozat napján szerzi meg. 
 
11.2 A Sportegyesület tagdíjaiból, részére juttatott tagi-, és más támogató befizetésekből, 
nem pénzbeli támogatásokból, valamint egyéb bevételekből gazdálkodik. Nem pénzbeli 
támogatás estén a mindenkori forgalmi értéket kell figyelembe venni. 
 
11.3 A tagdíj összegét, befizetésének módját az Elnökség  javaslatára a 
Közgy űlés határozza meg.  A tagok tagdíjbefizetéseiről az Elnökség a 
tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet.  A tagok a tagdíj megfizetésén túl a 
Sportegyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.  
 
11.4 A Sportegyesület tevékenységeit támogató tagi-, és más befizetések a célok 
megjelölésével nyilvántartásra kerülnek. 
 
11.5 A Sportegyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával 
felel.  
 
11.6 A Sportegyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az 
Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. 
 
11.7 A Sportegyesület befektetési tevékenységet jelenleg nem végez, így befektetési 
szabályzatot nem készít. 
  
11.8 A Sportegyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzá-
tartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi 
szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabályának megfelelő 
juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 
 
11.9 A Sportegyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem 
bocsáthat ki. 
 
 
11.10 A Sportegyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét 
 veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott 
támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. 
 
11.11 A Sportegyesületre irányadó beszámolási és nyilvánt artási szabályokra 
az Ectv. V. fejezetének paragrafusai irányadók. 
 
11.12 A Sportegyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára 
alapították, és a Sportegyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos 
jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető 
módon folytathat. 
 
11.13 A Sportegyesület működése felett az Ügyészség gyakorol törvényességi 
ellenőrzést .  
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12. A Sportegyesület képviselete  
 
12.1 A Sportegyesületet az Elnök önállóan képviseli, a 12.2 pontban foglalt kivétellel. 
 
12.2 A Sportegyesület bankszámlája felett az Elnök és eg y, a gazdálkodást 
felügyel ő elnökségi tag, vagy a Vitorlás Szakosztályt vezet ő tisztségvisel ő 
együttesen jogosult rendelkezni. 
 
13. A Sportegyesület megsz űnése  
 
13.1 A Sportegyesület jogutódlással megsz űnik, ha a  Közgyűlés más egyesülettel 
való egyesülését vagy egyesületekre való szétválásá t kétharmados 
szótöbbséggel kimondja. 
 
13.2 A Sportegyesület jogutód nélküli megsz űnésének okai továbbá:  
a) Közgy űlés kimondja megsz űnését, 
b) az arra jogosult szerv megszünteti, 
c) az egyesület megvalósította célját vagy az egyes ület céljának megvalósítása 
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg, 
d) az egyesület tagjainak száma hat hónapon kereszt ül nem éri el a tíz f őt 
feltéve mindegyik estben, hogy a jogi személy vagyo ni viszonyainak lezárására 
irányuló megfelel ő eljárás lefolytatását követ ően a bíróság a jogi személyt a 
nyilvántartásból törli. 
A Sportegyesület bírósági nyilvántartásából való tö rlésére akkor kerülhet sor, 
ha a MOB igazolja, hogy a Sportegyesület az állami sportcélú támogatás 
felhasználásával az Stv.-ben, valamint az államházt artás m űködésére 
vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelel ően elszámolt, vagy azt, hogy 
a Sportegyesület állami sportcélú támogatásban nem részesült.   
         
13.3 A Sportegyesületre vonatkozóan az Ectv. II. fejezet ében foglalt eltérésekkel 
alkalmazhatóak a cs ődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a 
végelszámolásról szóló 1991. évi IL. tv. (Cstv.) sz abályai. 
 
13.4 A Sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó 
vagyon állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű sportcélra kell fordítani (Stv. 17.§. (6)). 
 
13.6 A Sportegyesület közgyűlési feloszlatása esetén vagyonát elsődlegesen az előző 
pontok szerinti kötelezettségek teljesítésére és a hitelezők kielégítésére kell fordítani. Az így 
fennmaradó vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés hoz határozatot a Civil tv. és a 
Ptk. 3:85. § (1) bekezdésével összhangban az Alapszabály ban meghatározott, 
az egyesület céljával megegyez ő vagy hasonló cél megvalósítására létrejött 
közhasznú szervezetnek kell átadni .    
 
14. Záró rendelkezések  
 
14.1 A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos 
jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók. 
 
Budapest, 2015.05.14. 
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                                                                  ZÁRADÉK 

 

A VILATI Sportegyesület Elnöksége az egyesülési jogról, a közhasznúsági jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV  

törvény („Civil törvény”,  Ectv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 
valamint a Sportról szóló 2004. évi I. törvény (Stv.) rendelkezései szerint , a korábbi  
okiratok módosításaival egységes  szerkezetbe szerkesztve módosította a VILATI 

Sportegyesület Alapszabályát.  
Az Alapszabály jelen szövegtartalmú módosítását a VILATI Sportegyesület a 2015. május  

14. napjára összehívott Közgyűlése, a 2. napirendi pont tárgyalása során egyhangú 
határozattal elfogadta.   

 
Az új, vagy módosított rendelkezések kiemelt-dőlt karakterekkel lettek megjelenítésre. 

 
 

Budapest, 2015. május 14. 
 

 
 

 
                                                                                                                             
                                                                  Edelényi László s.k. 

                                            VILATI Sportegyesület elnök-képviselője  
 

Előttünk, mint tanúk előtt: 
 

 
Tanú 1.:                                                                 Tanú 2.: 

 
Kosztricz Pál s.k.                                               Kovács Gábor s.k. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


