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Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján az alakuló közgyűlés nem nyilvános, 
elkülönítetten kezelt jelenléti ívén felsorolt alapítók, mint az 1983-ban alakult BKV Tájfutó 
Szakcsoport, illetve a BKV Előre SC Zöldsport Szakosztály Zerge Csoportjának korábbi 
tagjai sportegyesületet hoztak létre az alábbiak szerint. 

I./ Az Egyesület 

1./ Neve: ZÖLDSPORT Egyesület 

2./ Működési területe, hatásköre: országos, Magyarország területe 

3./ Működési köre: a szabad levegőn, erdőn, mezőn, vízen, hegyen (a zöldben) 
szabadidőben végezhető sporttevékenység szervezése, különösen a  
hagyományos-, és magashegyi-, gyalogos, kerékpáros-, vízi-, sí- és barlangi 
turizmus, hegymászás, tájékozódási túraverseny, szabadidősport szervezése, 
sportturisztika, búvárkodás, környezetvédelem szervezése és oktatása. 

4./ Székhelye: BKV Zrt. Metró járműtelep, 1103 Budapest, Kőér utca 2/c. 

5./ Az Egyesület honlapja: http://www.zoldsport.eu 

6./ Bélyegzője: téglalap alakú, a baloldalon a szöveg 
felé néző zergefej található, az elsősorban 
ZÖLDSPORT (nagy betűkkel) Egyesület, a 
második sorban a székhely címe: 1103 Budapest, 
Kőér u. 2/c., a harmadik sorban az adószám: 18191970-1-42, a negyedik sorban a 
bank és a bankszámla szám van: 16200151-00126984. A zergefej és a szöveg 
között a bélyegző száma helyezkedik el. A bélyegző lenyomata zöld színű.  

7./ Jelvénye: kör alakú, a szélén zöld színű sáv, melynek tetején 
ívesen ZÖLDSPORT, az alján pedig EGYESÜLET felirat van. 
A kör közepén fehér alapon a sávval megegyező zöld színű 
zergefej látható. A kör alakú sávban a két oldalon egy-egy pici 
fehér, egymás felé fordított zergefejecske található. 

8./ Alapító tagok: az egyesület alapító tagjainak adatai nem nyilvánosak, azokat 
figyelemmel a Ptk. 3:67. § (2) bekezdésére az alakuló közgyűlés -  elkülönítetten 
kezelt, nem nyilvános  - a tagok nevével, lakóhelyével (székhelyével) és 
aláírásával ellátott jelenléti íve tartalmazza.  

II./ Általános rendelkezések 

1./ Az Egyesület a 2004. évi I. törvény1 (továbbiakban Sporttörvény) alapján olyan 
sportegyesület, amelynek alaptevékenysége az I. 3. pontban sorolt 
sporttevékenységek szervezése, valamint azok feltételeinek megteremtése. 
Az Egyesület közhasznú szervezet, mely hozzájárul a társadalom és az egyén közös 
szükségleteinek kielégítéséhez. A Sporttörvény 55. § (1)2 pontjában meghatározott 
közfeladat: „A települési önkormányzat meghatározza a helyi sportágfejlesztési 
koncepciót és gondoskodik annak megvalósításáról.” Az Egyesület a 

                                                 
1  2004. évi I. tv. (továbbiakban Sporttörvény) 
2  2004. évi I. tv. 55. § (1) bek. 
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Sporttörvény  49.  §  c/; d/; és e/3 pontjában meghatározott közfeladat teljesítésére 
irányuló közhasznú tevékenységet folytat: 

 elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek 
megteremtését, 

 az e törvényben, a költségvetési törvényben, az államháztartás működésére 
vonatkozó jogszabályokban, valamint az állami sportcélú támogatásokról 
szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint - elsősorban a 
sportfejlesztési programokon alapuló támogatással, pályázati úton történő 
források felhasználásával - részt vesz a szabadidősport, valamint a helyi 
önkormányzatok által ellátott sportfeladatok elvégzésében, 

 az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a 
családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a 
fogyatékosok sportját. 

2./ Az Egyesület 

 a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről4 (továbbiakban Ptk)  
3:1-3:48 §; 3:63.-3:87. §; 

 az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. (továbbiakban 
Ectv.) törvény; 

 a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. 
(továbbiakban Köt.) törvény és  

 jelen alapszabály alapján működik.  

Az Egyesületet a Fővárosi Bíróság a 2006. május 22-én kelt, 
12. Pk. 60.092/2006/4. számú végzésében 12025. sorszám alatt nyilvántartásba 
vette, közhasznú szervezetté minősítette és tevékenységét sporttevékenységnek 
sorolta be. 

3./ Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, párt érdekében 
politikai tevékenységet nem végez, az országgyűlési képviselői választáson 
jelöltet nem állít, a megyei, fővárosi képviselő testületi választáson jelöltet nem 
állít, az Európai Parlament tagjának jelöltet nem állít, valamint polgármestert nem 
jelöl. 

4./ Az Egyesület nyilvántartásba vételét a Fővárosi Törvényszék végzi. 

5./ Az Egyesület működése felett a törvényességi ellenőrzést a Fővárosi Ügyészség 
látja el. 

6./ Egyesület csak egyesülettel egyesülhet, és csak egyesületekre válhat szét. A jogi 
személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód 
nélkül megszűnik,  

a./ az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása 
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy  

b./ az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 
                                                 
3  2004. évi I. tv. 49.  §  c/; d/; és e/ bek. 
4  Ptk. 2013/V. tv. 3:1-3:48 §;     3:63-3:48. § 
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III./ Az Egyesület célja 

1./ A szabadidősportok, elsősorban a természetjárás, gyalogos, kerékpáros, vízi-, és 
magashegyi túrák, kirándulások, hegymászás, tájékozódási túraversenyek 
szervezése, oktatása és ezek révén az egészséges életmód, és a sorolt sportágak 
népszerűsítése.  

2./ Túrák, kirándulások, sportversenyek és tömegsport akciók szervezése és 
lebonyolítása. A közhasznú sporttevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait az 
Egyesület tagjain kívül bármely harmadik személy is igénybe veheti.  

3./ Gondoskodik a természetkedvelő utánpótlás nevelésről, táborokat, ifjúsági 
táborokat szervez részükre. Közreműködik a zöldsportok szakembereinek 
képzésében. 

4./ A BKV Zrt. dolgozói, hozzátartozói, az oktatási intézmények tanulói és a lakosság 
körében népszerűsíti az egészséges életmódot és a sportágak széles választékát. 

5./ Tagjai, és a lakosság igényeinek kielégítésére továbbképzéseket, szolgáltatásokat 
végez, ön- és továbbképzésre ösztönöz. 

6./ Környezet- és természetvédelmi feladatokat vállal. 

7./ Lehetőségeihez mérten biztosítja a környezetvédelemhez, és a sportoláshoz, 
valamint az egyesületi élethez szükséges feltételeket. 

8./ A rendelkezésére álló javakkal a kitűzött célok érdekében gazdálkodik, az anyagi 
feltételek biztosításához gazdasági tevékenységet folytat. 

9./ Az Egyesület közhasznú szolgáltatásait a tagságon kívül mások is szabadon 
igénybe vehetik. 

IV./ Az Egyesület tagsága 

1./ Az Egyesületnek tagja lehet minden olyan természetes személy, aki az Egyesület 
Alapszabályát elfogadja, és tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában. 

2./ Az Egyesületbe való belépés önkéntes, a 18 éven aluliaknál szülői hozzájárulása 
is szükséges. A tagság a belépési nyilatkozat kitöltésével, felvétellel keletkezik, 
amelyről az Egyesület elnöksége egyszerű szótöbbséggel dönt. Az elutasítást 
írásban indokolni kell. A határozat ellen fellebbezni a közgyűléshez lehet, a 
határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban. 

3./ Jogi személy tagként felvehető, ha nyilatkozatban vállalja az egyesület anyagi 
támogatását, a megállapított tagdíjat befizeti.  

 A dolgozók éves tagdíja: 2.500,-  Ft, a nyugdíjas 1.500,-  Ft, a tanulói és 
gyermek 1.000-1.000,- Ft.  

 A tagokat más egyéb vagyoni hozzájárulás nem terheli.  

 A  tagdíj rendelkezésre bocsátásának módja: pénztári befizetés vagy 
folyószámla átutalás az egyesület pénzforgalmi számlájára. A 
rendelkezésre bocsátás ideje az aktuális, minden naptári év április 30. 
napja.5  

                                                 
5  Ptk. 2013/V. tv. 3:5. § e/ pont. 
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4./ Az Egyesület minden tagjának valamely szakosztály tagjának kell lenni. 

5./ Az Egyesület tagjairól nyilvántartást vezet. 

6./ A tagsági jogviszony megszűnik: 

a./ a tag kilépésével,  

b./ a tagsági viszony egyesület általi felmondásával: ha a tag nem felel meg a 
tagsági feltételeknek.  

 Ha a tag 1 éven túl nem fizet tagdíjat, és a tájékoztatás, felszólítás és 
figyelmeztetés ellenére sem él a tagsági viszony meghosszabbításának, 
megtartásának jogával, melyek feltétele a tagdíj befizetése, akkor a 
tagsága felmondható.  

 A tagdíj befizetésére legalább két alkalommal írásban fel kell szólítani és a 
felszólító levélnek tartalmaznia kell azt a figyelmeztetést, hogy 
amennyiben a felszólító levélben megjelölt, a levél kézhezvételétől 
számított 15 napos határidő alatt a tagdíjat nem fizeti be, úgy az Egyesület 
erre ismételten felhívja, a második felszólító levélben adott, a 
kézhezvételétől számított, szintén 15 napos határidő eredménytelen eltelte 
azonban a tagsági jogviszony egyesület általi felmondását vonja maga 
után.  

c./ A tag kizárásával6:  

Kizárás  

A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát 
súlyosan vagy ismételten sértő vagy az egyesület céljával összeegyezhetetlen 
tagi magatartása esetén az Elnökség bármely egyesületi tag, vagy egyesületi 
szerv kezdeményezésére a taggal szemben kizárási eljárást folytat le az 
alábbiak szerint.  

 Kizárási eljárást folytat le, amennyiben jogerős bírósági ítélet 
megállapítja, hogy a tag bűncselekményt követett el, vele szemben 
büntetést alkalmazott, és nem részesítette előzetes mentesítésben. 

 Kizárási eljárást folytat le továbbá, amennyiben a tag az Egyesület 
tulajdonában szándékosan vagy súlyos gondatlansággal kárt okoz és azt az 
Egyesület a fentiek szerint közölt másodszori felszólítására sem téríti meg. 

 A tag kizárása, a taggal szembeni eljárás szabályai: 

 A kizárási eljárás megindítását írásbeli bejelentés, vagy a tudomására 
jutott tények alapján az Egyesület elnöke rendeli el.  

 Az érintett tagot igazolható módon (postai úton tértivevényes vagy 
ajánlott küldemény formájában) tájékoztatja az eljárás 
megindulásáról az annak alapjául szolgáló tényekről, 
bizonyítékokról, továbbá a jogorvoslati lehetőségről. Az eljárás alá 
vont személy részére az Elnökség biztosítja, hogy védekezését szóban 
vagy írásban az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül 
előadja.  

                                                 
6  Kizárási eljárás garanciális szabályai:   Ptk. 2013/V. tv. 3:71 § c) pont. 
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 Az Egyesületből történő kizárás kérdésében az Elnökség titkos 
szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz (lehet nyílt szavazás is). 

 Az Egyesület elnöke a kizárás tárgyában meghozott határozatot a 
meghozatalától számított 8  napon belül köteles írásba foglalni, és az 
eljárás alá vont személlyel igazolható módon közölni. A határozat 
magában foglalja a kizárás tényét, az annak alapjául szolgáló 
tényeket, bizonyítékokat, vagy a kizárás iránti indítvány elutasítását 
tartalmazó érdemi határozatot, a határozat indokolását, valamint 
tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről. 

 A kizárásra irányuló eljárás kétfokú:  

 Az Egyesület Elnöksége által meghozott első fokú határozattal 
szemben az eljárás alá vont személy fellebbezhet, annak 
kézhezvételétől számított 15 napon belül.  

 A  fellebbezést a másodfokon eljáró Közgyűlés annak 
beérkezésétől számított 60 napon belül köteles megtárgyalni, 
egyszerű szótöbbséggel határozatot hozni, melyet indokolással 
ellátni köteles.  

 Az erre irányuló Közgyűlésre az eljárás alá vont személyt meg 
kell hívni, ahol védekezését ismételten előadhatja. 
A  meghívóban fel kell hívni a figyelmét arra, hogy a 
Közgyűlés határozatát jelenléte hiányában is meghozhatja, az 
eljárás ügyében lefolytatható. 

 A közgyűlés kizárást elrendelő vagy a kizárási indítványt 
elutasító határozatát igazolható módon közölni kell a taggal. 
Amennyiben a tag, vagy megbízott képviselője a Közgyűlésen 
személyesen megjelent, úgy a közgyűlés határozatát az 
érintettel kihirdetéssel közli és a tagsági jogviszony ebben az 
esetben a kihirdetés napján szűnik meg.  
Amennyiben az érintett tag a Közgyűlésen nem jelent meg és 
képviseletéről sem gondoskodott, úgy a határozatot 
tértivevénnyel kell postai úton megküldeni a részére és tagsági 
jogviszonya a küldemény átvételének napján szűnik meg.  

d./ a tag elhalálozásával,  

e./ jogi személy tag esetén annak jogutód nélküli megszűnésével. 

7./ A tagsági viszony felmondásáról az Egyesület elnöksége dönt. A törlést kimondó 
határozat ellen a tag annak kézhezvételétől számított 15 napon belül az Egyesület 
közgyűléséhez fordulhat jogorvoslatért, mely egyszerű szótöbbséggel dönt.  
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V./ A tagok jogai és kötelességei 

1./ A tagok jogai: 

a./ Minden tag jogaiban egyenlő, jogosult ez Egyesület tisztségviselőinek 
választásában részt venni, választhat és a tisztségekre választható. A kiskorú 
tag csak képviselettel nem járó tisztségre választható.  

b./ Minden tag rész vehet személyesen, illetve jogi személy tagok képviselőjük 
útján az Egyesület közgyűlésén. A 18 éven aluliakat szülő vagy gondviselő 
képviselheti. 

c./ Minden tag véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az Egyesületet érintő 
valamennyi kérdésben.  

d./ Az Egyesület valamely szervének törvénysértő, vagy az alapszabályba ütköző 
határozatát bármely tag - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a 
törvényszék előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat 
végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást 
felfüggesztheti. 

e./ Minden tag bármikor, korlátozás nélkül részt vehet a szakosztályok, csoportok 
és a bizottságok munkájában, használhatja az Egyesület létesítményeit, 
felszereléseit a belső szabályok szerint. 

2./ A tagok kötelességei: 

a./ Az alapszabály betartása. 

b./ A tagsági díj befizetése, az Egyesület vagyonának megóvása. 

c./ A természeti és környezeti értékek védelme. 

3./ Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen, jogi 
személy tagjai jogaikat képviselőik útján gyakorolhatják. 

VI./ Az Egyesület szervezete 

Közgyűlés 

1./ Az Egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés, mely az Egyesület tagságából áll. 
A  közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. A 
közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha a tagok több mint egyharmada a cél 
megjelölésével kéri. 

2./ A közgyűlést az Egyesület elnöke hívja össze. 

3./ Az elnökségnek tájékoztatnia kell a tagokat a meghívó7szerint,  

a./ a meghívónak tartalmaznia kell az egyesület nevét és székhelyét, a közgyűlés 
időpontját, helyét és napirendjét.8  

b./ Valamennyi tagot 30 nappal korábban, írásban, igazolható módon értesíteni 
kell. 

                                                 
7  Meghívó: Ptk. 2013/V. tv. 3:71. § d/; Ptk. 2013/V. tv. 3:17. § (2) a/, b/, c/; 
8  Napirend: Ptk. 2013/V. tv. 3:71. § d/; Ptk. 2013/V. tv. 3:17. §  (2) bek. 
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c./ A napirendet9 a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a 
szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat 
kialakíthassák.  

d./ A napirend kiegészítése tárgyában10.  

 (1) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől, vagy közzétételétől számított 15 
napon belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől 
vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés 
indokolásával. 

 (2) A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv, vagy 
személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a 
közgyűlést összehívó szerv, vagy személy nem dönt, vagy azt elutasítja, a 
közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát 
megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 

 Amennyiben a napirend kiegészítésre kerül, akkor az új napirendi pontokról 
a tagokat igazolható módon értesíteni kell! 

e./ A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő 
kérdésben hozható határozat11, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult 
jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához 
egyhangúlag hozzájárul. 

f./ Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze12, az ülést 
akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen 
van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. 

g./ A közgyűlést az Egyesület székhelyére kell összehívni. Ettől eltérni csak 
rendkívül indokolt esetben lehet.  

4./ A közgyűlés tisztségviselőinek13, a levezető elnöknek, a szavazatszámlálók 
megválasztásának szabályai: 

a./ A Közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének és hitelesítőinek, 
valamint a szavazatszámlálók személyét a Közgyűlés alkalmanként, nyílt 
szavazással, kézfeltétellel, a határozatképesség megállapításánál figyelembe 
vett szavazatok egyszerű többségével jelöli ki. 

5./ A közgyűlés határozatképessége14 15: 

a./ akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét 
képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden 
határozathozatalnál vizsgálni kell. 

                                                 
9  Napirend: Ptk. 2013/V. tv. 3:17. §  (3), (6);     Ptk. 2013/V. tv. 3:75. § figyelemmel 
10  Napirend kiegészítés: Ptk. 2013/V. tv. 3:75. § 
11  Új napirendi pont - határozathozatal (kivéve): Ptk. 2013/V. tv. 3:17. §  (6) bek. 
12  Döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze: Ptk. 2013/V. tv. 3:17. §  (5) 
13  Tisztségviselők, levezető elnök, szavazatszámlálók megválasztásának szabályai:  

Ptk. 2013/V. tv. 3:71. § d/ 
14  Közgyűlés határozatképessége: Ptk. 2013/V. tv. 3:18. § (1) bek.;     Ptk. 2013/V. tv. 3:18. § (2) bek. 
15  Tag vagy alapító nem szavazhat: Ptk. 2013/V. tv. 3:18. § (2) bek. 
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b./ ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat 
meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül 
kell hagyni.  

6./ A Közgyűlés ülései nyilvánosak16, amely nyilvánosság jogszabályban 
meghatározott esetekben korlátozható.17  

a./ A közgyűlés döntéseinek, határozatainak nyilvánosságra hozatali módjai: 

 A Közgyűlés határozatait az elnök az ülésen felolvasással kihirdeti és a 
kihirdetéstől számított 15 napon belül az Elnökség gondoskodik a 
határozat érintettekkel igazolható módon történő közléséről.  

 A nyilvánosság részére az egyesület honlapján: http://www.zoldsport.eu 

7./ A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 
A  határozathozatalban nem vehet részt az a személy, a határozat 
meghozatalakor nem szavazhat az, 

a./ akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy 
terhére másfajta előnyben részesít; 

b./ akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c./ aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d./ akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem 
tag1ja vagy alapítója; 

e./ aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 
kapcsolatban áll; vagy 

f./ aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

Nem minősül előnynek az egyesületi cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.18  

A közgyűlés határozatairól az érintetteket 15 napon belül írásban tájékoztatni kell.  

8./ Ha a jelenlévők több mint 1/3-a kéri, titkos szavazást kell tartani. 

9./ A jelenlévők háromnegyedes szótöbbsége szükséges: 

a./ az Egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, szétválásának, valamint 
az Egyesület megszűnésének kimondásához, 

b./ az Egyesület az alapszabály elfogadásához illetve módosításához, 

10./ A jelenlévők többsége szükséges: 

a./ az éves beszámoló jóváhagyásához, 

b./ a közhasznúsági melléklet elfogadásához, 

c./ az éves költségvetés elfogadásához. 

11./ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a./ az alapszabály elfogadása, módosítása, 
                                                 
16  Közgyűlés és az ügyvezető szerv ülései nyilvánosak: (Ectv.) 2011.  évi CLXXV. tv. 37. § (1) bek. 
17  Nyilvánosság korlátozása: (Ectv.) 2011.  évi CLXXV. tv. 37. § (1) bek. 
18  Juttatás, nem pénzbeli szolgáltatás, (ami nem minősül előnynek): (Ectv.) 2011/CLXXV. tv. 38. § 
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b./ az Egyesület megszűnésének, szétválásának, valamint más egyesülettel történő 
egyesülésének kimondása, 

c./ az elnökség és a felügyelő bizottság tagjainak 5 évre történő megválasztása, 
illetve tisztségükből való felmentése,  

d./ szakosztályok létrehozása vagy megszüntetése, 

e./ az éves költségvetés és a tagdíj megállapítása, 

f./ az Elnökség évi beszámolójának jóváhagyása, 

g./ a közhasznúsági melléklet elfogadása, 

h./ választott könyvvizsgáló, könyvelő, ügyvéd díjazásának megállapítása. 

12./ A közgyűlésen hozott határozatokról külön nyilvántartást kell vezetni, melyből a 
döntés tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők 
számaránya, ha lehetséges a személye is megállapítható. 

13./ A közgyűlésről részletes jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek 
tartalmaznia kell a közgyűlés határozatainak tartalmát, hatályát, illetve a döntést 
támogatók és ellenzők számarányát. A jegyzőkönyvet 15 napon belül 
nyilvánosságra kell hozni az Egyesület honlapján.  

14./ Rendkívüli közgyűlés19  

Az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések 
megtétele céljából, ha 

 az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;  

 az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor 
teljesíteni, vagy  

 az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

Ezekben az esetekben az összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az 
összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni 
vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni. 

Elnökség 

1./ A közhasznú szervezet ügyvezető szervének ülései nyilvánosak, amely 
nyilvánosság a jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható20. 

2./ Két közgyűlés között az Egyesületet az 5 tagú elnökség 5 éves időtartamban 
irányítja, munkájáról a közgyűlésnek tartozik beszámolni. Az elnökség maga 
választja meg az elnökét.  

3./ Az elnökség feladata és hatásköre: 

a./ az Egyesület munkájának irányítása, 

b./ a szakosztályvezetők, csoportvezetők megbízása, 

c./ állandó és ideiglenes bizottságok létrehozása, 

                                                 
19  Rendkívüli közgyűlés: Ptk. 2013/V. tv. 3:81. § (1) bek. 
20  Ügyvezető szerv ülésének nyilvánossága és korlátozása: (Ectv.) 2011. évi CLXXV. tv. 37. § (1) bek. 
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d./ az éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elkészítése. A beszámolót 
valamint a közhasznúsági mellékletet a jogszabály szerinti módon és az 
Egyesület hivatalos honlapján közzé kell tenni, 

e./ a tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos feladatok, 

f./ a közgyűlés előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok, 

g./ az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítése, módosítása, 

h./ minden olyan feladat, mely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, 
és amelyeket az elnökség hatáskörébe von. 

4./ Az elnökség maga állapítja meg munkatervét, készíti el szervezeti és működési 
szabályzatát és ügyrendjét. 

5./ Az elnökség az ügyrendben meghatározott időszakonként, éves ülésterv alapján, 
legalább kéthavonta ülésezik.  Rendkívüli ülés kell összehívni, ha az elnök vagy 
az elnökségi tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével ezt indítványozza. 

6./ Az elnökségi ülést az elnök hívja össze. Az elnökségi ülést össze kell hívni, ha az 
Egyesületi tagok több mint fele kezdeményezi. Időpontjáról, helyéről és a 
napirendről legalább egy héttel az ülés időpontját megelőzően írásban, igazolható 
módon kell értesíteni az elnökség tagjait és a meghívottakat. 

7./ Az elnökség a tagok több mint felének jelenléte esetén határozatképes.  

8./ Szavazategyenlőség esetén új szavazást kell elrendelni, ennek ismételt 
eredménytelensége esetén a kérdés elvetett. 

9./ Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 
Bármely elnökségi tag javaslatára titkos szavazást kell elrendelni. 

10./ Az elnökségi ülések nyilvánosak.  

11./ Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni, melynek tartalmaznia kell a 
napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges 
észrevételeket, javaslatokat és a hozott határozatokat. Az elnökség határozatait 15 
napon belül az Egyesület honlapján nyilvánosságra kell hozni és az érintetteket 
írásban értesíteni. 

12./ Az elnökség határozatairól vezetni kell az Elnökségi határozatok nyilvántartását, 
mely tartalmazza az elnökség döntéseinek tartalmát, időpontját és hatályát, a 
döntést támogatók és ellenzők számarányát, ha lehetséges a személyét is. 

13./ Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett minden iratba, az elnökkel 
vagy az ügyvezető elnökkel történő előzetes egyeztetés után, az Egyesület 
hivatalos helyiségében, hivatalos időben bárki betekinthet, illetve saját költségén 
másolatot készíthet. 

14./ Az Egyesület működésének adatait, beszámolóit, szolgáltatásának ismertetését, 
igénybevételük lehetőségeit, részletesen ismertetni kell az Egyesület honlapján. 
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15./ A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet a közhasznú 
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél 
töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető 
tisztséget,  

a./ amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

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

c./ amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést 
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d./ amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.21  

16./ A közhasznú szervezetnél vezető tisztségviselő illetve az ennek jelölt személy 
köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, 
hogy ilyen tisztséget egyidejűleg e közhasznú szervezetnél is betölt.22  

 Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét 
a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.  

 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. 

Az Egyesület elnöke 

1./ Irányítja az elnökség testületi munkáját. 

2./ A közgyűlést bármikor összehívhatja. 

3./ Önállóan képviseli az Egyesületet, mint jogi személyt külső szervek, hatóságok 
előtt. 

4./ Dönt és intézkedik az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben. 

5./ Aláírási jogkört gyakorol.  

6./ Az ügyvezető elnökkel együttesen utalványozási jogkört gyakorol. 

                                                 
21  Ectv. 39.§ (1) bek. 
22  Ectv. 39.§ (2) bek. 
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Az Egyesület ügyvezető elnöke  

1./ Irányítja az Egyesület tevékenységét, gazdálkodását. 

2./ Gondoskodik az elnökség ügyrend szerinti működéséről.  

3./ Gondoskodik az elnökségi ülések előkészítéséről, az ülések jegyzőkönyveinek 
vezetéséről, őrzéséről és a határozatok nyilvántartásáról. Gyűjti, ellenőrzi az 
Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációkat. 

4./ Önállóan képviseli az Egyesületet, mint jogi személyt külső szervek és hatóságok 
előtt. 

5./ Dönt és intézkedik az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben. 

6./ A tagság észrevételeit mindenkor figyelembe véve, a közgyűlés határozatainak 
megfelelően kell az intézkedéseit megtennie. 

7./ Aláírási jogkört gyakorol.  

8./ Az Egyesület elnökével együttesen utalványozási jogkört gyakorol. 

9./ Munkáltatói jogkört gyakorol az Egyesület alkalmazottai felett, megbízólevelet ad 
ki a pénzügyek intézésére.  

10./  Rendelkezik az Egyesület bankszámlája felett. 

11./ Intézkedik a befolyt összegek közgyűlés által szabott feltételek szerinti 
felhasználására, a pénzkezelőket elszámoltatja, a kiadások számláit ellenőrzi. 

12./ Beszámol az elnökségnek a két ülés között végzett munkáról. 

13./ Gondoskodik az Egyesület közhasznú tevékenységéről és gazdálkodásáról a 
legfontosabb adatoknak az Egyesület honlapján történő nyilvánosságra 
hozataláról. 

Az elnökség tagja 

1./ Rendszeresen részt vesz az Egyesület feladatainak meghatározásában és 
megvalósításában, az elnökségi határozatok előkészítésében és meghozatalában. 

2./ Jogosult és köteles az Egyesületet érintő minden kérdésben észrevételeit és 
javaslatait az elnökség elé terjeszteni. 

3./ Felelős a hozott elnökségi határozatokért, azok végrehajtásáért, kivéve, ha 
ellenvéleményét fenntartotta, és azt írásban kinyilvánította. 

4./ Az elnök vagy az ügyvezető elnök megbízása alapján, meghatározott ügyekben 
képviselheti az Egyesületet. 

5./ Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az 
egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és 
gazdasági helyzetéről beszámolni. 

Felügyelő bizottság 

1./ Az Egyesület működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének 
ellenőrzésére a közgyűlés 3 tagú felügyelő bizottságot választ. 

2./ A felügyelő bizottság elnöke és tagjai az Egyesületben más tisztséget nem 
viselhetnek, illetve nem lehetnek egymásnak, valamint az Egyesület bármely 
tisztség-viselőjének és alkalmazottjának hozzátartozói.  



 A ZÖLDSPORT Egyesület Alapszabálya (utolsó módosítás: 2015. 04. 18.)  
 
 

15/18 

3./ A felügyelő bizottság munkáját a bizottság elnöke irányítja. Éves ellenőrzési terv 
alapján végzi tevékenységét, melyről az elnökséget tájékoztatja. 

4./ A felügyelő bizottság elnöke a bizottság tevékenységéről a közgyűlésnek köteles 
beszámolni. 

5./ A felügyelő bizottság feladatai: 

a./ az Egyesület pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata, 

b./ a civil szervezetek és a közhasznú szervezetek gazdálkodására vonatkozó 
jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése, 

c./ Az éves gazdálkodásról szóló elnökségi beszámoló felülvizsgálata, 

d./ a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése, 

e./ a tagdíjak befizetésének ellenőrzése, 

f./ a gazdálkodás célszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások 
teljesítésének évenkénti vizsgálata, 

g./ az Egyesület vagyonának megóvása érdekében szükséges intézkedések 
ellenőrzése. 

6./ A felügyelő bizottság legalább évente kétszer ülésezik. Az üléseket az elnök hívja 
össze, igazolható módon. A felügyelő bizottság a tagok több mint felének 
jelenléte esetén határozatképes, határozatait nyílt szavazással, egyszerű 
többséggel hozza. Két felügyelő bizottsági tag jelenléte esetén határozatait 
egyhangúan hozza. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni, melynek 
tartalmaznia kell a napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott 
lényeges észrevételeket, és a hozott határozatokat. A felügyelő bizottság 
határozatait tizenöt napon belül, az Egyesület honlapján nyilvánosságra kell 
hozni, és az érintetteket írásban értesíteni.  

7./ A felügyelő bizottság tevékenysége során a vezető tisztségviselőktől jelentést, az 
Egyesület munkavállalóitól tájékoztatást kérhet, továbbá az Egyesület minden 
iratába betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

8./ Az ellenőrzés tapasztalatairól a felügyelő bizottság elnöke a vizsgálat 
befejezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja - és ha a vizsgálat 
szabálytalanságokat, vagy rend-ellenességeket állapít meg, ennek megszűntetésére 
is felszólítja - az Egyesület elnökségét. 

9./ A felügyelő bizottság tagjait az Egyesület tagjai közül kell választani. 

10./ A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult közgyűlést vagy az 
elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez 
tudomást, hogy 

a./ az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület 
érdekeit súlyosan sértő cselekmény történt, amelynek megszűntetése vagy 
következményeinek enyhítése az intézkedésre jogosult közgyűlés vagy az 
elnökség döntését teszi szükségessé, 

b./ a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

11./ Az intézkedésre jogosult közgyűlést vagy az elnökséget a felügyelő bizottság 
indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. A 
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határidő eredménytelen eltelte esetén a közgyűlés vagy az elnökség összehívására 
a felügyelő bizottság is jogosult. 

12./ Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítására a szükséges 
intézkedést nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni 
a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 

13./ A felügyelőbizottság elnöke, vagy tagja az a nagykorú személy lehet, akinek 
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták 
és akivel szemben nem állnak fenn a Ptk. 3:22. §-ában szabályozott, az 
alapszabály Elnökségről rendelkező részében leírt kizáró23 okok. 

14./ Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja továbbá az a személy, aki 

a./ a vezető szerv elnöke vagy tagja, 

b./ a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére 
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 
áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 

c./ a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi 
szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az 
alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve 

d./ az a-c. pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

Szakosztályok, csoportok 

1./ Az Egyesület sportáganként szakosztályokat vagy csoportokat működtet. 

2./ A szakosztályok munkáját a szakosztály vezetősége irányítja, mely legalább 
évente köteles beszámolni munkájáról az elnökségnek. 

3./ A szakosztályok javaslatai alapján a szakosztályvezetőket az elnökség bízza meg. 

4./ A szakosztályok feladata az oktatás, a nevelés, az edzéseken és versenyeken való 
részvétel megszervezése, és minden a szakosztály hatáskörébe utalt egyéb feladat 
ellátása. 

5./ A szakosztály vezetőség köteles rendszeresen, de legalább évente két alkalommal 
szakosztály értekezletet tartani, a végzett munkát értékelni, a feladatokat 
meghatározni. 

6./ A szakosztályok közreműködnek a lakossági sporttal és a környezet- védelemmel 
összefüggő feladatok megvalósításában is. 

VII./ Az Egyesület jogképessége 

1./ Az Egyesület önálló jogi személy, melyet az elnök vagy az ügyvezető elnök 
önállóan képvisel. 

2./ A képviseletet, az ügyek meghatározott csoportjára nézve az elnök vagy az 
ügyvezető elnök egy elnökségi tagra átruházhatja. 

                                                 
23  Felügyelő bizottság elnöke és tagja - Kizáró okok: Ptk. 2013/V. tv. 3:22 § 
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3./ Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez az elnök, vagy az ügyvezető 
elnök aláírása szükséges. 

4./ Az Egyesület a nyilvántartásba vételével válik jogi személyé. 

VIII./ Az Egyesület gazdálkodása 

1./ Az Egyesület (gazdasági-) vállalkozási tevékenységet24 csak a céllal közvetlenül 
összegfüggően, kizárólag közhasznú, vagy az alapszabályban meghatározott  
alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.  

2./ Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét25 nem osztja fel, azt az 
alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja;  

3./ Az Egyesület éves költségvetés alapján dolgozik. 

4./ Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik és tartozásaiért saját vagyonával, 
felel. 

5./ Az Egyesület váltót vagy más hitelviszonyt, megtestesítő értékpapírt nem bocsát 
ki, illetve vállalkozásához hitelt nem vesz fel, valamint az államháztartás 
alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezeteként vagy hitel törlesztésére nem 
használja fel. 

6./ Az Egyesület cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységéből 
származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. 

7./ Az Egyesület bevételei: 

a./ az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára 
vagy működési költségeinek fedezésére kapott támogatás, illetve adomány, 

b./ a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül 
kapcsolódó bevételek, 

c./ az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül 
kapcsolódó bevétel, 

d./ az Egyesület pénzeszközeinek lekötéséből származó kamatbevétel, 

e./ a tagdíj, 

f./ egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel, 

g./ a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.  

8./ Az Egyesület kiadásai: 

a./ a közhasznú tevékenység érdekében felmerülő közvetlen költségek, kiadások, 
ráfordítások, 

b./ az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerülő közvetlen költségek, 
kiadások, ráfordítások, 

c./ a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő közvetlen költségek, kiadások, 
ráfordítások, 

                                                 
24  Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenysége: (Ectv.) 2011. évi CLXXV. tv. 34. § (1) bek. b./ 
25  Eredmény az alapszabályban meghatározott közhasznú célra fordítása:   

(Ectv.) 2011. évi CLXXV. tv. 34. § (1) bek. c./ 
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d./ a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő közvetett 
költségek, kiadások, ráfordítások, amelyeket bevételarányosan kell megosztani.  

9./ Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat, gazdálkodásában, 
egyebekben az irányadó könyvvezetési szabályokat (kettős könyvvitelt) kell 
alkalmazni. 

10./ Az Egyesület vagyona: 

a./ készpénz, 

b./ készpénzre szóló követelés, 

c./ ingatlan és ingó vagyon. 

IX./ Az Egyesület megszűnése 

1./ Az Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, 
és csak egyesületekre válhat szét. 

2./ A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl ha 

a./ az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása 
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy 

b./ az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 

3./ A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú 
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél 
töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető 
tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem 
egyenlítette ki. 

Záró rendelkezések 

1./ Az Egyesület alapszabályában nem érintett kérdésekben az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint a 
Polgári Törvénykönyv szóló 2013. évi V. törvény az irányadó. 

2./ Jelen alapszabályt az Egyesület közgyűlése 2005. december 27-én fogadta el, és a 
2015. április 18-ai közgyűlésen hozott módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalva hagyta jóvá, ily módon az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt 
szövege megfelel az alapszabály-módosítás alapján hatályos tartalmának.  

Az alapszabályban bekövetkezett változások az okiratban dőlt, félkövér betűvel  kerültek 
megjelölésre.  

Jóváhagyta az Egyesület közgyűlése Monorierdőn, 2015. április 18-án. 

Borsos Gábor 

a ZÖLDSPORT Egyesület elnöke 

 


