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A közhasznúságról 
 
 
A Halasi Box Club társadalmi szervezetként működik, munkáját az öntevékenység, az egyéni 
aktivitás és felelősség jellemzi. 
 
A Halasi Box Club közhasznú, ennek érdekében, egyesületi tagságtól függetlenül és a 
kizárólagosság igényétől mentesen nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen az 
egyesület által nyújtott szolgáltatásokból.  
 
A 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény 2 § 19. pontja értelmében:  
„közfeladat: jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit az arra 
kötelezett közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott 
követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez, ideértve a lakosság 
közszolgáltatásokkal való ellátását, valamint e feladatok ellátásához szükséges 
infrastruktúra biztosítását is; 
A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 13. § 
(1) bekezdésének 15. pontja alapján: A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 
15. sport, ifjúsági ügyek; 
 
A Club célja szerinti besorolása: sporttevékenység 
 
A Club gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban 
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez, 
gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában 
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja, közvetlen politikai tevékenységet nem 
folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 



 
I. 

A Club célja, tevékenysége: 
 
 
A Club az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló törvény és a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint 
működő olyan egyesület, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, 
valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. 

 
-az ökölvívás sport, mint közhasznú tevékenység népszerűsítése 
-tagjai számára rendszeres sportolási, testedzési, versenyzési lehetőségek biztosítása a tagok 
számára, az ilyen igények felkeltése a működési terület lakosai körében 
- az ökölvívó sportág népszerűsítése mellett más küzdősportot is befogad, továbbá 
szabadidősport tevékenységet is folytat 
-a club közhasznú tevékenysége körében nyújtott szolgáltatását az egyesület tagságán kívül 
bármely személy igénybe veheti 
-a box mind szélesebb körben történő elterjesztése, ezen sportág feltételeinek megteremtése 
-box programok szervezésével foglalkozó vagy azt aktívan támogató magán és jogi 
személyek együttműködésének elősegítése, a közösség érdekeinek védelme és 
háttértámogatása 
- fentebb megjelöltek ismeretterjesztése, támogatása, oktatására irányul. 
 
A Club a fentiekben meghatározott célkitűzéseknek megfelelően biztosítja a szervezet 
működését, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el, továbbá tagjai tevékenységét ezek 
elérése érdekében szervezi – közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete 
pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt és nem fogad el. 
 
A Club sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő 
kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak 
hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények 
használata, illetve működtetése - e rendelkezés alkalmazásában - a sportegyesület 
alaptevékenységének minősül. 
 
Tevékenységei: 

- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében, megbízás alapján 
folytatott sporttevékenység kivételével 

- egezségmegőrzés, betegségmegelőzés 
- nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 
- közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által 

igénybevehető- szolgáltatások 
 
 
 

II.  
Tagság 

 
Tag lehet minden magyar és Magyarországon letelepedett, illetve magyarországi 
tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, természetes személy, továbbá 
Magyarországon bejegyzett és nyilvántartásba vett jogi személy, valamint ezek jogi 



személyiséggel nem rendelkező szervezetei, aki elfogadja az alapszabályt, önkéntesen részt 
kíván venni az abban meghatározott feladatok végrehajtásában és a tagdíjat megfizeti.  
 
A természetes személy jogait csak személyesen gyakorolhatja, a jogi személyek valamint 
ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei jogaikat és kötelezettségeiket törvényes 
képviselőjük révén gyakorolhatják. 
 
A célokkal egyetértő és tevékenységében közreműködni kívánó, tagsági jogokkal nem 
rendelkező természetes és jogi személyek az Elnökség intézett írásos kérelemben jelenthetik 
be igényüket, ezt követően számukra a szervezet tevékenységében való közreműködést és az 
együttműködés lehetőségét az Elnökség biztosítja. 
A tag felvételéről az Elnökség a jelentkezéstől számított 15 munkanapon belül dönt. A 
kérelem elbírálásáról szóló döntést az Elnökség írásban közli a jelentkezővel, mely döntés 
ellen a jelentkező a kézbesítéstől számított 8 napon belül fellebbezéssel élhet, melyet a 
Közgyűlés bírál el. 
A Club szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt 
bármely tag a határozat tudomására jutásától számított harminc napos jogvesztő 
határidőben pert indíthat. 
 
A belépéshez belépési nyilatkozat és az Elnökség jóváhagyása szükséges. A Club tagjairól 
nyilvántartást vezet. 
 
Az ökölvívó sport érdekében végzett munkája elismeréséül a Club közgyűlése tiszteletbeli 
címet alapíthat- a Tiszteletbeli Örökös Elnök címet. 
Feladata az ökölvívó sport népszerűsítése, a hagyományok ápolásának elősegítése. 
A tiszteletbeli tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt, a 
tiszteletbeli tagot az egyesület tagjai választják meg e tagságra. A különleges jogállású tagok az 
egyesület szerveibe nem választhatnak és az egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási 
joggal vehetnek részt. Költségvetési szerv egyesület pártoló tagja nem lehet. 
 
 

II./1 
A Club havi tagdíja 2 000,- Ft/ fő/hó, amelyet éves tagdíjként a 12 havi összeget egy 
összegben minden év március hónapjának 1. napjáig, vagy havonta minden hó 10. napjáig kell a 
pénztárba befizetni. 
Az elnökség indokolt esetben a tagdíjfizetés alól felmentést adhat. 
A szervezet a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok- a 
tagdíj megfizetésén túl- a szervezet tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.  
 

II./2. 
A tagság megszűnik: A tagság megszűnik a természetes személy tag halálával, kilépésével, 
kizárással, törléssel. 
A jogi személyiségek tagsága kilépéssel, kizárással, jogutód nélküli megszűnéssel illetve törléssel 
szűnik meg.  
 
 
A kilépési szándékot a Elnökségének írásban kell bejelenteni. A tag a kilépést, indoklási 
kötelezettség nélkül, írásban bejelenti az Elnökségnek, aki törli őt a tagok sorából. 
A  tag tagsági viszonya ténylegesen a kérelem átvételét követő hónap utolsó napjával kerül törlésre 
a nyilvántartásból, mely egyben a tagsági jogviszony megszűnésének napja is. 
 

II./3  



Törölhető: 
-az a tag, aki 1 éves tagdíj hátralékkal tartozik a Clubnak, a tagdíjhátralék a tagnak 
felróható, és a Club írásbeli felszólítása ellenére - amelyben az felhívja a tagot a 
tagdíjfizetési kötelezettségének elmaradásának jogkövetkezményeire - sem fizeti meg a 
tagdíjhátralékot. A Club köteles a felszólító levélben 15 napos határidőt tűzni a tagdíj 
megfizetésére. Amennyiben a tag ezt követően 15 napon belül a tagdíjat megfizeti, tagsága 
fennmarad, ennek hiányában az  Elnökség a tagot indokolt határozathozatallal törli a 
tagok sorából. A határozat ellen 15 napon belül a Közgyűléshez fellebbezéssel élhet a tag.  
 
Kizárható az a tag akinek :  
-magatartása az Egyesület céljainak megvalósulását súlyosan veszélyezteti, akik 
magatartásukkal méltatlanná válnak a tagságra. Ez esetben az Elnökség a kizárás 
tárgyában– a kizárásra okot adó körülményről való tudomásszerzést követő 30 napon belüli 
időpontra – kezdeményezi a Közgyűlés összehívását és írásos javaslatot tesz a tag 
kizárására. A javaslatban meg kell jelölni a tag kizárására okot adó magatartását. Ezzel 
egyidejűleg felhívja a tag figyelmét a közgyűlésen való megjelenésre, illetve figyelmezteti 
arra, hogy a megjelenés elmulasztása azzal a következménnyel jár, hogy védekezését 
személyesen nem tudja előadni. A kizárásról a Közgyűlés titkos szavazással, egyszerű 
szótöbbséggel dönt. A tag kizárásához szükséges hogy az arról döntő Közgyűlésen a 
szavazásra jogosult tagok legalább 50%-a + 1 fő jelen legyen. A tag kizárásáról döntő 
Közgyűlésen lehetőséget kell adni a kizárandó tag vagy meghatalmazottjának jelenlétére és 
védekezésének előadására. Amennyiben a kizárás miatt összehívott Közgyűlés nem 
határozatképes, úgy 8 napon belüli időre ismételt Közgyűlést kell összehívni. A határozat 
ellen 15 napon belül a Közgyűléshez fellebbezéssel élhet a tag.  
 
A kizáró határozatot írásba kell foglalni.  
Az egyesület szervei által hozott jog-vagy alapszabályt sértő határozat megsemmisítése iránt 
bármely tag- a különleges jogállású tag csak érintettség esetén- a határozat tudomására 
jutásától számított 30 napos jogvesztő határidőben pert indíthat. 
 
 
A tagsági viszony megszűnése esetén a tagot az Elnökség törli a tagnyilvántartásból. 
Az Egyesületbe való be- és kilépés önkéntes. 
 
 
 

III. 
A tagok jogai és kötelezettségei: 

 
A tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei nem azonosak a rendes tag kötelezettségeivel, a 
tiszteletbeli tag az egyesület szerveibe nem választhat és az egyesületi szervek 
döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehet részt. 
 
A Club szavazásra jogosult tagjai azonos szavazati joggal rendelkeznek.  
 
A tag: 
-a Club tagjai kötelesek az alapszabály, a közgyűlés törvényes rendelkezéseit megtartani 
-kötelesek a Club célkitűzéseinek megvalósításában, a Club anyagi eszközeinek 
gyarapításában és megóvásában közreműködni, az egyesület szervezeti életében részt venni, a 
megállapított tagdíjat befizetni, a vállalt közreműködést teljesíteni 



- részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein  
- választhat és választható az Egyesület szerveibe (kiskorú tagok képviseletet jogosító 
tisztségbe nem választhatók) 
- köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek 
- köteles a tagsági díjat megfizetni 
- kötelessége a Club jó hírnevének öregbítése és megtartása 
- nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását (köteles az Egyesület 
vagyonának védelmében részt venni) 
- észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat, tájékoztatást kérhet, 
panaszt tehet az Egyesület tevékenységével kapcsolatos kérdésekben.  
- Az egyesület szervei által hozott jog-vagy alapszabályt sértő határozat megsemmisítése 
iránt bármely tag- a különleges jogállású tag csak érintettség esetén- a határozat 
tudomására jutásától számított 30 napos jogvesztő határidőben pert indíthat. 
 
 
A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a Törvényszék azonban 
indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti. 
 
Az Egyesület jogi személy tagjai a jogaikat és kötelezettségeiket a bejegyzett képviselőik 
révén gyakorolják illetve teljesítik. 
 
 
 
 
 
 

IV. 
A Club szervezeti felépítése 

 
IV/I. Közgyűlés 

 
A Közgyűlés a Club legfőbb szerve, amely a tagok összességéből áll – a Közgyűlést szükség 
szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni, amelyen meg kell tárgyalnia éves 
pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló 
törvény rendelkezései szerint készített beszámolót. 
A Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha a bíróság elrendeli, illetve ha a tagság egyharmada 
– az ok és a cél megjelölésével – kéri. Összehívásáról a Club elnöke gondoskodik. A 
Közgyűlés ülései nyilvánosak. Az Elnökség a Közgyűlésre szóló meghívót személyesen, e-
mailben vagy postai úton levélben, a napirendi pontok megjelölésével, legkésőbb a 
Közgyűlés előtt 15 munkanappal küldi meg a tagoknak. A meghívók kézbesítése ajánlott 
küldeményként történik postai úton, valamint visszaigazolás kéréseként e-mail esetén, 
személyes kézbesítés esetén pedig meghívó átvételi aláírás igazolása útján.  
A jogi személy tagot a Közgyűlésen a vonatkozó jogszabályok szerint, vagy külön teljes 
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással más képviseli.   
A Közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. 
 
A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több mint 
fele (50%+ 1 fő) megjelent. A Közgyűlés határozatait nyíltan, (kivéve a személyi 
kérdésekben) egyszerű szótöbbséggel hozza.  



Határozatképtelenség esetén az eredeti közgyűlési meghívóban közölni kell a megismételt 
közgyűlés helyét és idejét. Továbbá azon figyelmeztetést, hogy a megismételt közgyűlés a 
jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes az eredeti napirendi kérdésekben. 
A megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés napján egy óra elteltével tartható meg. 
A Közgyűlésen és az Elnökség általa hozott határozatokról jegyzőkönyv készül, melyekről 
az Elnökség nyilvántartást (határozatok tára) vezet. A nyilvántartás rögzíti a döntés 
tartalmát, időpontját, hatályát és a szavazati arányokat, a döntést támogatók és ellenzők 
számarányát. Amennyiben a döntés valamely személyt is érint, azzal a határozatot külön is 
közölni kell írásban, postán tértivevénnyel feladva. 
 
Az elnök gondoskodik a közgyűlés és az elnökség döntésének érintettekkel való közléséről, 
írásban igazolható módon, a döntés meghozatalát követő 5 munkanapon belül.  
A közgyűlés és az elnökség döntéseit az egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán 
hozza nyilvánosságra. 
 
A Közgyűlés döntéseiről szóló nyilvántartás, továbbá az Egyesület működésének főbb 
adatai, szolgáltatásai, az éves beszámoló és a működés során keletkezett egyéb iratok 
nyilvánosak, az azokba való betekintést az Egyesület székhelyén, az Elnökség egy tagjával 
előre egyeztetett időpontban lehetővé kell tenni.  
 
A legfőbb szerv, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában nem vehet 
részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
 
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által 
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 
juttatás. 
 
 

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörei: 
 

- az alapszabály megállapítása és módosítása,  
- az éves költségvetés meghatározása, az előző évről szóló számviteli beszámoló elfogadása  
- az ügyintéző és képviseleti szerv éves beszámolójának megtárgyalása, elfogadása, 
- más sportegyesülettel való egyesülésének vagy feloszlásának kimondása, szétválás 
kimondása,  - ügyintéző, a tisztségviselők, képviseleti szerv tagjainak megválasztása, 
visszahívása, 
- döntés mindazokban az ügyekben, amit jogszabály vagy az alapszabály a Közgyűlés 
kizárólagos hatáskörébe utal,  
- az elnökség és a felügyelő bizottság megválasztása nyílt szavazással 
- a Club céljának megvalósulását magatartásával súlyosan veszélyeztető tag, valamint azon 
tagok, akik magatartásukkal méltatlanná válnak a tagságra -tag kizárásáról való döntés 
első fokon 
- az Elnökség tagfelvételi eljárása során hozott döntése elleni fellebbezés elbírálása 
- a tagdíj mértékének megállapítása, 
- az egyesületi gazdálkodási tevékenység fő irányainak meghatározása, 
- értékeli a Club éves tevékenységét, 



- megállapítja a versenyeknek, valamint más rendezvényeknek, egyesületi eseményeknek az 
időpontját – majd beszámoltatja – a rendezvények felelőseit. 
 

A legfőbb szerv, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában nem vehet 
részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 

a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az 
egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 

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

 
 

IV. /2 Elnökség 
 
Az Elnökség a sportegyesület ügyintéző, vezető szerve, kiket a Közgyűlés választ a tagok 
közül négy évre. Hét tagból áll (elnök, főtitkár, 5 másik nagykorú egyesületi tag), 
Feladata a Közgyűlés határozatainak végrehajtása, az éves szakmai munka 
összehangolása, a szakmai rendezvények megszervezése, az Egyesület külső 
kapcsolatainak ápolása, szervezeti és működési szabályzatának megállapítása, 
szakosztályok alapítása, megszüntetése, tagok felvétele. Az Elnökség legalább negyedévente 
egyszer tart ülést, de bármely vezetőségi tag kezdeményezheti az ülés összehívását. Dönt 
minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe. Az ülésre 
szóló írásbeli meghívót 15 nappal korábban kell megküldeni, a napirendi pontok s a 
határozatképtelenség esetén tartandó megismételt ülés időpontjának megjelölésével. Az 
Elnökségi ülésre szóló meghívót az elnök küldi meg e-mail, vagy postai úton. . A meghívók 
kézbesítése ajánlott küldeményként történik, postai úton, valamint visszaigazolás 
kéréseként e-mail esetén. Az Elnökség ülései nyilvánosak, kivéve, ha az azon hozandó 
döntéssel érintett, személyiségvédelmi jogára hivatkozással kéri a zárt ülés elrendelését. Az 
Elnökség határozatképes, ha azon minden tag jelen van, döntéseit egyszerű többséggel, 
nyílt szavazással hozza, ügyrendjét egyebekben maga határozza meg. Az Elnökség 
döntéseiről készült nyilvántartás a közgyűlési döntése nyilvántartásával egyező módon 
nyilvános. Az Elnökség személyeket érintő döntéseit azokkal írásban, email, vagy postai 
úton közli- kézbesítése ajánlott küldeményként történik, postai úton, valamint 
visszaigazolás kéréseként e-mail esetén. 
 



Az Elnökség tagjai az Egyesület vezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható 
fokozott gondossággal, a Club érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A 
jogszabályok, az alapszabály, illetve a legfőbb szerv által hozott határozatok vétkes 
megszegésével az egyesületnek okozott kárért a polgári jog szabályai szerint felelnek. 
 
Az elnökség mellett szakmai és társadalmi tanácsadó testület működik, amelynek tagjait 
felkérés alapján az elnökség hívja meg. 
 
Az Elnökség tagjának a megbízatása megszűnik: 
-a megbízási időtartam lejáratával, 
-visszahívással, 
-törvényben meghatározott kizáró ok következtében, 
-lemondással, 
-elhalálozással 
 
Az Elnökség tagja tisztségéről bármikor lemondhat. 
A lemondás a bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a lemondott 
tisztségviselő helyére a Közgyűlés ez alatt az idő alatt új személyt választ. 
A lemondás hatályossá válásáig a tisztségviselő a halaszthatatlan döntések 
meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni. 
 
Az Egyesület bármely tisztségviselője visszahívható. 
A tisztségviselő visszahívásáról a szavazásra jogosult tagok egyharmadának indítványa 
alapján a Közgyűlés – (titkos szavazással ) – egyszerű többséggel dönt. 
A Közgyűlés a visszahívással együtt köteles új tisztségviselőt választani. 
A tisztségviselő visszahívása tárgyában összehívott Közgyűlés eljárására, a közgyűlésre 
vonatkozó eljárási szabályok az irányadóak. 
A tisztségviselő visszahívására az alábbi esetekben kerülhet sor: 
-a tisztségviselő a feladatát tartósan, saját hibájából nem látja el, 
-a tisztségviselő betegségénél, egészségi állapotánál fogva alkalmatlanná válik a feladatai 
ellátására, 
-a tisztségviselőt szándékos bűncselekmény elkövetéséért jogerősen elítélték, 
-a tisztségviselőt végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélték, 
a tisztségviselőt a közügyek gyakorlásától eltiltották. 
 
Az Elnökség maga állapítja meg ügyrendjét, az Alapszabály rendelkezésein belül. Az 
Elnökség döntéseire a jelen alapszabályban rögzített közlés, nyilvánosságrahozatal módja, 
iratokba való betekintés rendje szabályait értelemszerűen alkalmazni kell. Az Elnökség 
jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek és illető jogok vállalásáról - beszámolási 
kötelezettség mellett - dönteni. 
 

A legfőbb szerv, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában nem vehet 
részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 

a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az 
egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 



A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 

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

 
IV/3. Az Elnök feladat- és hatáskörei 

 
Az Elnök ellátja a Club általános vezetését, önállóan,általános jelleggel képviseli az 
egyesületet, az egyesületet a hatóságok, bíróság előtt vagy harmadik személyekkel szemben.  
-felelős a Club törvényes és alapszabályszerű működéséért 
-kapcsolattartás tagokkal,szervezetekkel 
-a Club készpénzállományának kezelése 
-a pénzügyi műveletek, számlák, bizonylatok kezelése, ellenőrzése, nyilvántartása, 
megőrzése, 
- vezeti a Club ügyvitelét, levelezést és adatszolgáltatását, 
A pénzintézeti számla feletti rendelkezést az Elnök  gyakorolja. 
Az Elnök az Elnökség döntései alapján irányítja, tervezi, szervezi és ellenőrzi az Egyesület 
munkáját. 

 
VI. /4 A főtitkár 

 
Az Egyesület főtitkára az Elnök irányításával szervezi és intézi az Egyesület ügyeit, 
gondoskodik az elnökségi ülések rendszeres megtartásáról.  
 
A főtitkár feladatai: 
-előkészíti a közgyűlések írásos anyagait, 
- az egyesület szerveinek határozatairól naprakész nyilvántartást vezet, melyből ki kell 
tűnnie a határozatot hozó szerv megnevezésének, a határozat keltének, hatályának továbbá 
a határozat rendelkező részének, valamint annak, hogy az adott határozatot a szerv titkos 
vagy nyílt szavazással hozta –e meg, illetve a döntést milyen arányban támogatták 
- a határozatok naprakész nyilvántartása, azokba való betekintés biztosítása. (A betekintés, 
egyeztetés alapján bármely naptári napon megejthető.) 
- vezeti a tagnyilvántartást, 
- a tagfelvételi kérelmeket az Elnökség elé terjeszti, 
- gyakorolja az ellenőrzési jogkörét, 
- intézkedik minden olyan kérdésben amit a közgyűlés vagy az elnök a hatáskörébe utal 
-a pénztárjelentés vezetése, 
-a Közgyűlés és az Elnökség döntéseit az Egyesület főitkára köteles az érintettekkel közölni. 

 
 
 
 



IV/ 5. Felügyelő Bizottság 
 

 A 3 tagú Felügyelő Bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását, 
melyről a közgyűlésnek köteles beszámolni. Tagjait a közgyűlés választja négy évre. A 
Felügyelő Bizottság tagjai egymás közül megválasztják titkos szavazással a FEB elnökét. 
A felügyelő bizottság üléseit szükség szerint, azonban évente legalább kétszer meg tartja. 
A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha minden tag jelen van, döntéseit egyszerű 
szótöbbséggel nyílt szavazással hozza, a FEB elnök megválasztásának kivételével.. 
A Felügyelő Bizottság üléseit a Felügyelő Bizottság Elnöke hívja össze. A Felügyelő 
Bizottság ülésre szóló írásbeli meghívót 15 nappal korábban kell megküldeni, a napirendi 
pontok megjelölésével s a határozatképtelenség esetén tartandó megismételt ülés 
időpontjának megjelölésével. A meghívót a Felügyelő Bizottság elnöke küldi ki e-mailben, 
vagy postai úton igazolható módon. Indokolt esetben bármely tag kezdeményezheti az ülés 
összehívását.  
Feladatkörében eljárva a  Felügyelő Bizottság az Elnökség tagjaitól jelentést, a szervezet 
munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület 
könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.  A Felügyelő Bizottság tagja az 
Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehet. A Felügyelő Bizottság köteles az 
intézkedésre jogosult Elnökséget vagy a Közgyűlést tájékoztatni, és annak összehívását 
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az Egyesület működése során olyan 
jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) 
történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az 
intézkedésre jogosult vezető  szerv döntését teszi szükségessé, illetve a vezető tisztségviselők 
felelősségét megalapozó tény merült fel. Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő  
Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell 
hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a Felügyelő 
Bizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása 
érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles 
haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 
 
.  
 
A Felügyelő Bizottság maga állapítja meg ügyrendjét, az Alapszabály rendelkezésein belül. 
 
A sportegyesületben sportáganként tevékenységi körönként szakosztályok működhetnek, a 
szakosztályok vezetőségét az Elnök bízza meg. 
 

A legfőbb szerv, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában nem 
vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. 
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által 
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 
juttatás. 
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 

a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem 
értve az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 



A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú 
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 

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

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 
-a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az 
egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 
b) a közhasznú szervezettel e 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 az egyesület által tagjának a 
tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél 
szerinti juttatást -, illetve 
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
 

 
 

IV/6. 
Közgyűlés, Elnökség, Felügyelő Bizottságra vonatkozó egységes rendelkezések 

 
Az Elnökség, a Felügyelő Bizottság tagjai, mint vezető tisztségviselők az alábbi 
összeférhetetlenségi szabályokra kötelesek tekintettel lenni: a tisztségviselőknek 
nyilatkozniuk kell arról, hogy nem áll fenn velük szemben az egyesületi jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény 38 § részletezett összeférhetetlenség. 
 
A Közgyűlés és az Elnökség, FEB határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki 
vagy akinek közeli hozzátartozója, vagy élettársa a határozat alapján 
a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy  
b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.   
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet 
által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél 
szerinti juttatás. 
 
 
Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki 
 a.) az Egyesület elnöke, illetve az Elnökség 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, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 
juttatást -, illetve 
d.)az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. 
 
A Közgyűlés a tisztségviselőket 4 éves időtartamra választja. A mandátum a tisztújító 
közgyűléstől indul. 
 

 
V. Az egyesület gazdálkodása 

 
Az Egyesület vagyonával való rendelkezés az Elnökség hatásköre.  
A Club bevételei: 
 
a) tagdíj,  
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel; 
c) a költségvetési támogatás: 
ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; 
cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a 
költségvetésből juttatott támogatás; 
cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó 
támogatás; 
cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt 
összege; 
d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett 
bevétel; 
e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; 
f) befektetési tevékenységből származó bevétel; 
g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel. 
 
A Club a működéséről folyamatosan, de évente legalább egy alkalommal tájékoztatja a 
nyilvánosságot. 
 
A civil szervezet az általa használt tájékoztatási eszközökön keresztül - így különösen 
honlapján, hírlevélben - ad tájékoztatást működéséről és az adományok felhasználásáról. E 
tájékoztatás a közhiteles nyilvántartások számára benyújtandó beszámolón túl további 
ismertetést nyújt. 
 
 
A Club az alapcél szerinti tevékenységéből, illetve a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből 
származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten kell nyilvántartani. 
A nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni, 
azzal, hogy közhasznú jogállású szervezet kizárólag kettős könyvvitelt vezethet. 



 
A beszámolási szabályok 

 
A  Club a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek 
lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával mint 
mérlegfordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót 
készíteni. 
Az üzleti év azonos a naptári évvel. Az üzleti év az év közben alakuló, illetve megszűnő 
szervezetek esetében a megalakulás, illetve megszűnés évében tér el a naptári évtől. A 
mérleg fordulónapja - a megszűnést kivéve - december 31. 
A beszámoló formáját a civil szervezet által folytatott tevékenység, az éves összes bevétel (az 
alapcél szerinti tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység összes bevételének) 
nagysága, valamint a könyvvezetés módja határozza meg. 
 
A Club az Ectv. 28. §-ában meghatározott beszámolójához kapcsolódó közhasznúsági 
mellékletet az e rendelet 1. mellékletének megfelelő, erre a célra rendszeresített 
formanyomtatványon kell elkészíteni. 
 
A formanyomtatványt a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter (a 
továbbiakban: miniszter) elektronikusan letölthető formában közzéteszi. 
A közhasznúsági mellékletnek összhangban kell állnia a számviteli beszámoló adataival. 
 
A Club gazdasági- vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú alapcél szerinti tevékenység 
megvalósítását nem veszélyeztetve végez. 
A gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt a létesítő okiratában 
meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja. 
A közhasznú szervezet köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a közhasznúsági 
mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és 
közzétenni. 
Az Elnökség a tárgyévet követő év május 31. napjáig éves beszámolót köteles készíteni az 
Egyesület működéséről, gazdálkodásáról. Az elnökség által előterjesztett éves beszámoló 
elfogadásáról és jóváhagyásáról a közgyűlés a felügyelő bizottság véleményének ismertetését 
követően  nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel  dönt. 
A felügyelő bizottság az elnökség által előterjesztett éves beszámolóval kapcsolatos véleményét , az 
éves beszámoló jóváhagyása tárgyában összehívott közgyűlés megtartását megelőző 15 napon 
keresztül az egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán köteles  nyilvánosságra hozni, 
továbbá a közgyűlésen a jóváhagyásról szóló döntést megelőzően szóban is ismertetni. 
 
 
 

A Club gazdálkodására vonatkozó különös szabályok 
 
A Club a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő okiratában 
meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania. 
 
A Club a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli 
hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az 
egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő 
juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 



A közhasznú szervezet bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban meghatározott 
szabályok szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem 
tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével 
- megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). 
Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 
 
A közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem 
bocsáthat ki. 
 
A közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú 
tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. 
A közhasznú szervezet köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 
mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és 
közzétenni. 
A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és 
abból saját költségére másolatot készíthet. 

 
A közhasznú működés felügyelete, a közhasznúsági nyilvántartás 
 
A közhasznú szervezetek feletti adóellenőrzést az adóhatóság, az államháztartásból 
származó (költségvetési) támogatás felhasználásának ellenőrzését törvény eltérő 
rendelkezése hiányában az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati 
költségvetésből, illetve a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának 
ellenőrzését a külön jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet, a közhasznú működés feletti 
törvényességi ellenőrzést pedig a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el. 
 
A közhasznú szervezet hatvan napon belül köteles kérni a közhasznú jogállásának törlését, 
ha a közhasznúvá minősítés feltételeinek nem felel meg. 
 
Az ügyész a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételére illetékes szervnél indítványozhatja 
a közhasznú jogállás megszüntetését, ha a közhasznú szervezet működése és 
vagyonfelhasználása az e törvényben, a létesítő okiratban vagy az ennek alapján készített 
belső szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek nem felel meg, és ezen a szervezet az 
ügyészi felhívás ellenére sem változtat. 
 
Közhasznú szervezet közhasznú jogállását az ügyészség indítványa alapján a bíróság 
megszünteti, ha a szervezet a megszabott határidőn belül nem, vagy nem az előírásoknak 
megfelelő tartalommal teljesíti. 
 
A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes 
köztartozásait rendezni, illetve közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő 
kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. 
 
 

VI. Az Egyesület megszűnése 
 
Az egyesület megszűnik, ha 
- az Egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad) 
- a Közgyűlés a feloszlásáról határoz 
- a Bíróság feloszlatja 



- törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy 
megállapítja megszűnését 
- fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az Egyesületet a 
nyilvántartásból törlik.  
A Club megszűnése esetén – a hitelezők kielégítése után – vagyona a nevében szereplő 
sportágat működtető szervezet tulajdonába kerül. 
 
A Club feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami 
tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
költségvetésében az utánpótlás-nevelés támogatására kell fordítani. 
 
Bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a MOB igazolja, hogy a 
sportegyesület az állami sportcélú támogatás felhasználásával e törvényben, valamint az 
államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően 
elszámolt, vagy azt, hogy a sportegyesület állami sportcélú támogatásban nem részesült. 
 
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 
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. 
 
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. 
 

VII. Záró rendelkezések 
 

Az Alapszabályban nem rendezett kérdésekben az egyesületi jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény, az 1959. évi IV. törvény-a Polgári Törvénykönyv, a 2004.évi I. törvény – 
a sportról szóló törvény megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Az Egyesület határozatlan időtartamra jön létre. 
 
A civil szervezet működése felett az ügyészség - az e törvényben, valamint a Ptk.-ban 
meghatározott eltérésekkel - az ügyészségről szóló törvény rendelkezései szerint 
törvényességi ellenőrzést gyakorol. 
 
Az Alapszabály módosításának egységes szerkezetbe foglalt szövegét Kiskunhalason 
2014.február 10. napján megtartott Közgyűlés a 20140210 számú határozatával elfogadta. 
 
Kiskunhalas, 2014.február 10. 
 



 

 


