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BringaBanda Sport Club Közhasznú Egyesület 

Alapszabály 

A BringaBanda Sport Club Sportegyesület (a továbbiakban Egyesület) Közgyűlése az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, illetőleg a Magyarország Polgári 
Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. §-ai alapján, a sportról szóló 2004. évi I. 
rendelkezéseire is figyelemmel, a mai napon az Egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal 
fogadta el: 

 

1. § 
Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 

 
(1) Az Egyesület neve: BringaBanda Sport Club Sportegyesület 
 
(2) Az Egyesület székhelye: 1039 Budapest, Hunyadi u. 34. 
 
(3) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. 
 
(4) Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet. 
 
(5) A társadalmi szervezet jellege: sportegyesület. A sportegyesület az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény 
(a továbbiakban: Civil tv.) és a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint működő olyan egyesület, 
amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység 
feltételeinek megteremtése. (Sport tv. 16. § (1)) 

 

2. § 
Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége 

(1) Az Egyesület céljai:  

a) non-profit közhasznú sportegyesület, melynek fő célja sporttevékenység végzése, az 
egészséges életmód népszerűsítése. Célja a tagjai részére a rendszeres testedzés, 
sportolás biztosítása, 

b) társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, 

c) szakmai és edzői háttér biztosítása, ezen háttér fejlesztése, továbbképzések 
lehetőségeinek felkutatása és ezeken való részvétel, 

d) Európai Uniós országok hasonló non-profit sportegyesületeivel való kapcsolatfelvétel, 
testvér egyesületek kialakítása, rendszeres kapcsolattartás, eszmecsere, sport és egyéb 
kulturális rendezvényeken való közös részvétel, 

e) az Egyesület saját, illetve a társegyesületekkel közös internetes, információs oldalak 
kialakítása és naprakészen tartása. 
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(2) Az Egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 32. § (1) és (3) pontja, valamint 
a sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései alapján az alábbi közhasznú tevékenységet 
végzi: 

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

g) euroatlanti integráció elősegítése, 

h) nevelés és oktatás, képesség fejlesztés, ismeretterjesztés, 

i) egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, egészségügyi- és rehabilitációs 
tevékenység, 

j) sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. 
(Sport törvény 16. § (1)), 

k) az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtésének 
elősegítése (Sport törvény 49. § c)), 

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

(3) Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát az internetes 
weboldalán való közzététel útján biztosítja. Az internetes oldal elérhetőségei – azaz adatai – 
www.bringabanda.hu. 

Az Egyesület a közhasznúsági jelentéseit (mellékleteit) is internetes weblapján teszi közzé a 
beszámolóival együtt. Az Egyesület iratai – az alakuló közgyűlés jelenléti ívét és a egyesület 
tagnyilvántartását ide nem értve – nyilvánosak, azokba bárki betekinthet és azokról bárki 
feljegyzést készíthet. 

(4) Az Egyesület mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is 
részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. 

(5) Az Egyesület mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak 
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért 
eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. 
 
(6) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a 
pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati 
választáson jelölt állítása. 

(7) Az Egyesület mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés 
nélkül igénybe veheti. 

(8) Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében nemzetközi tevékenységet folytathat.  

 

3. § 
Az Egyesület feladatai 
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a) az egyesületi célok megvalósítása érdekében sportágak működésének biztosítása, 

b) a egyesületi tevékenység fejlesztési célkitűzéseinek meghatározása és a 
megvalósításukról való gondoskodás, 

c) hazai és nemzetközi sportesemények (versenyek) megrendezése, a szövetségek valamint 
más sportegyesületek által megrendezett sporteseményeken, bajnokságokon és 
versenyeken való részvétel, 

d) a tagsági viszonnyal rendelkező sportolók sportbeli képzése, korszerű felkészülésének 
biztosítása, 

e) a működtetett sportágak utánpótlásának nevelése, 

f) az egyesületi élet alapjait képező közösségi élet kibontakoztatásának elősegítése és a 
sportegyesület hagyományainak ápolása, 

g) a tervszerű működéshez szükséges feltételek megteremtése és biztosítása,  

h) a sportegyesület céljai megvalósítása érdekében gazdasági, vállalkozási tevékenységet 
folytathat. Az Egyesületnek nem fő célja a gazdasági tevékenységek folytatása, nem 
kizárólagosan végzi ezeket, hanem csak olyan mértékben, amely célja megvalósításához 
szükséges. 

i) az országos szakszövetségek céljai megvalósításának elősegítése, munkájuk támogatása. 

j) az Egyesület céljaival összefüggő sporttevékenység szervezése, rendezvények szervezése, 
valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése, 

k) versenyengedély kiadása az Egyesület amatőr sportoló tagjai, vagy az Egyesülettel 
szerződéses viszonyban álló amatőr sportolók számára.” 

 

3/A § 
Közhasznúsági melléklet, letétbe helyezési kötelezettség 

(1) Az Egyesület köteles közhasznúsági jelentést (mellékletet) készíteni, amelyben bemutatja az 
Egyesület által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és 
eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges azon adatokat, 
mutatókat, amelyeket a 2011. évi CLXXV. Törvény 32. § rendelkezései előírnak. 

Az Egyesület köteles a közhasznúsági mellékletben a vagyon felhasználásával kapcsolatos 
kimutatást, a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőinek nyújtott 
juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását pontosan 
megjelölni. 

(2) Az Egyesület köteles az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezni az adott üzleti év 
mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig az Egyesület elfogadott mérlegét és 
annak közhasznúsági mellékletét. Ezen okiratokat az Egyesület ugyanezen határidőben köteles 
közzétenni és ezzel egyidejűleg köteles letétbe helyezett beszámoló, valamint közhasznúsági 
mellékletet adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehetővé tenni. 

Az Egyesület 2012. június 30. napját követően a fenti letétbe helyezési kötelezettségének 
elektronikus úton köteles eleget tenni. 
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4. § 
Az Egyesület tagjai 

(1) Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, aki a jelen alapszabályban foglalt 
egyesületi célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. A felvételt kérőnek 
kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri 
és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára 
nézve kötelezőnek fogadja el. 

(2) A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. 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) Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni. 

(4) Az egyesületi tagság megszűnik:  

– a természetes személy tag halálával,  

– a kilépés írásbeli bejelentésével, 

- törléssel, 

– kizárással, 

– ha az Egyesület megszűnik. 

(5) Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség részére 
történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos. 

(6) A tagdíj félévet meghaladó nemfizetése esetén az Elnökség minősített többségi határozattal 
jogosult a tag törlésére, ha a tagot a hátralék megfizetésére előzetesen, írásban felszólította, s a 
felszólítás eredménytelen maradt. Az Elnökség határozata ellen a tag a határozat kézhezvételétől 
számított 15 (tizenöt) napon belül fellebbezhet a Közgyűléshez. A fellebbezésről a Közgyűlés a 
következő ülésen köteles dönteni. 

(7) Az Elnökség minősített többségi határozattal az Egyesületből kizárhatja azt a tagot, aki 
súlyosan megsérti az alapszabály rendelkezéseit. Az Elnökség határozata ellen a tag a határozat 
kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül fellebbezhet a Közgyűléshez. A fellebbezésről 
a Közgyűlés a következő ülésén köteles dönteni. 

 

5. § 
Tagsági jogok és kötelezettségek 

(1) Az Egyesület tagja jogosult:  

- részt venni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását, 
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- a természetes személy tag személyesen a Közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati 
joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és 
szavazni, 

- a természetes személy tagok választják meg az Egyesület vezető tisztségviselőit, illetve 
választhatók meg az Egyesület vezető tisztségviselőinek. 

(2) Az Egyesület tagja köteles: 

– az Egyesület alapszabályát és belső szabályzatait valamint az Egyesület szervei által 
hozott határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét 
tiszteletben tartani, 

– az Egyesület Közgyűlésének a tagokra kötelező határozatai szerint eljárni, 

– a Közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben, egy összegben 
előre megfizetni, mely tagdíj 1 évre szól 

(3) Amennyiben a jelen alapszabály eltérően nem rendelkezik, az Egyesület valamennyi tagja 
egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik. 

 

6. § 
Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok 

(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés (7. §), amely a tagok összessége. Az Egyesület 
ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző-
képviselő szerve, az Elnökség (8. §) irányítja és látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az 
Elnök, az Elnökhelyettes és az Elnökségi tag (9. §). Az Egyesület vezető tisztségviselői a 
Felügyelő Bizottság tagjai is. Az Egyesület vezető szervének a Közgyűlést és az Elnökséget kell 
tekinteni.  

(2) Az Egyesület ügyintéző szervének tagja, illetőleg az Egyesület képviselője olyan magyar 
állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel 
rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya 
alatt. Az Elnökségének nem lehet tagja, aki sportegyesületnél elnökségi tag, illetve 
sportvállalkozásnál vezető tisztségviselő volt az annak megszűnését megelőző három évben, 
feltéve, hogy a sportszervezetet felszámolták. 

(3) Az Egyesület vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy 
akinek a közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat 
alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, 
illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél 
szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli 
szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a létesítő 
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

(4) Az Egyesület vezető tisztségviselője nem lehet olyan személy, aki olyan közhasznú szerzetnél 
töltött be – annak megszűnését 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, 
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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, illetőleg törölte, 

a közhasznú szervezet megszűnését követő 3 évig. 

(5) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen 
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.  

 

7. § 
A Közgyűlés 

(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, mely nyilvános és 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 a tagok 
legalább 1/3-a írásban kéri. 

Az Egyesület közgyűlését 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. (Sport tv. 17. § (1) a)) 

(2) A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:  

a) az alapszabály megállapítása, módosítása, 
b) az éves költségvetés meghatározása, 
c) az Elnökség éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésnek az elfogadása, 
d) az Egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, feloszlásának kimondása, 
e) az Elnökség tagjai és az Elnök megválasztása, 
f) az Elnökség tagjai és az Elnök visszahívása, 
g) az Egyesület, mint közhasznú szervezet éves beszámolójának jóváhagyása, 
h) az éves tagdíj mértékének meghatározása, 
i) az Elnökség határozata elleni fellebbezések elbírálása, 
j) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály kizárólagos hatáskörébe 
utal. 

(3) A Közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli értesítésével. A 
meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell 
küldeni, a napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges 
megismételt közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével.  

(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, erre azonban a tagok 
figyelmét az eredeti meghívóban előzetesen fel kell hívni. 

(5) A Közgyűlés a hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal 
rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve az a), f) és i) pontokat, ahol a 
jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok minősített többségének (legalább 
háromnegyedének) igenlő szavazata szükséges. Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor 
a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja. 
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(6) A Közgyűlés az éves beszámolóról és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról szóló 
határozatát az általános szabályok szerint, azaz a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok 
egyszerű szótöbbségével hozza.  

(7) A levezető elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a 
jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz. 

(8) A Közgyűlés a személyi döntések (e) és f) pontok) kivételével határozatait nyílt szavazással, 
a személyi döntések tekintetében pedig titkos szavazással hozza. 

(9) Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazáskor a Közgyűlés levezető elnökének szavazata 
dönt, titkos szavazás esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni vagy addig kell 
ismételni a szavazást, ameddig a kellő támogató többség ki nem alakul. 

(10) A közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell. Az Elnök köteles a 
Közgyűlés által hozott határozatokat a Határozatok Könyvébe bejegyezni. A Határozatok Könyve 
oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja 
és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) 
megállapítható legyen. 

 

8. § 
Az Elnökség 

(1) Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve az 5 (öt) tagú Elnökség, mely 1 Elnökből, 1 
Elnökhelyettesből és 3 Elnökségi tagból áll. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés egyszerű 
szótöbbséggel, titkos szavazással 3 év időtartamra választja.  

(2) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább három alkalommal tart ülést. Az Elnökség 
ülése határozatképes, ha azon az Elnökség tagjainak több, mint fele jelen van. Az ülések 
nyilvánosak. 

(3) Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. Az Elnökség két tag 
jelenléte esetén egyhangú határozatot hoz. A határozatot az érintettel igazolható módon közölni 
kell.  

(4) Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze az Elnökség tagjainak előzetes írásbeli értesítésével. 
A meghívót az Elnökség tagjainak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári 
nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben 
maga állapítja meg. 

(5) Az Elnökség hatáskörébe tartozik:  

a) az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala,  

b) az ügyrend elfogadása,  

c) az etikai szabályok elfogadása,  

d) tagfelvétel jóváhagyása, döntés a tag kizárásáról, 

e) az Elnök utasítása a Közgyűlés összehívására,  
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f) az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés 
biztosítása, azzal, hogy az Egyesület irataiba bárki betekinthet,  

g) a közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés 
elé terjesztése, 

h) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos 
hatáskörébe. 

(6) A Közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával és 
lemondásával is, mely esetekben a Közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az időközben választott 
új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező 
időpontig szól. 

(7) Az Elnök köteles az Elnökség által hozott határozatokat a Határozatok Könyvébe bejegyezni. 
A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség 
döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya 
és személye megállapítható legyen. 

 

9. § 
Az Elnök, az Elnökhelyettes, az Elnökségi tag 

(1) Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 3 év időtartamra 
választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult 
vezetője.  

(2) Az Elnök hatásköre és feladatai:  

– az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése, 

– a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett, 

– a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtásáról való gondoskodás, 

– az elnökségi ülések előkészítése és levezetése, 

– az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben, hatóságok, bíróságok előtt, 

– a Közgyűlés és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése (Határozatok 
Könyve), amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a 
döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható, 

– éves beszámoló készítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése, 

– a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az alapszabályban megjelölt módon az 
érintettekkel történő közlése, 

– a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatokat, valamint az Egyesület 
beszámolóit az Egyesület internetes honlapján (www.bringabanda.hu) nyilvánosságra 
hozza. A nyilvánosságra hozatal csak akkor korlátozható vagy zárható ki, ha sérti a 
személyiségi jogokat vagy az adatvédelmet. 

(3) Az Elnökhelyettes hatásköre és feladatai: 
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– Az Elnök helyettesítése távolléte vagy akadályoztatása esetén. 

(4) Az Elnökségi tag hatásköre és feladatai: 

– az elnökségi ülésen és az Elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel;  

– észrevételek, javaslatok tétele az Egyesület működésével, a sportággal kapcsolatban;  

– javaslattétel rendkívüli Közgyűlés, elnökségi ülés összehívására;  

– megbízás alapján az Egyesület képviselete;  

– az egyesületi határozatok és ajánlások megtartása, illetőleg végrehajtása;  

– folyamatos kapcsolattartás az Egyesület tagjaival és szerveivel;  

– beszámolás az Elnökségben vállalt feladatok végrehajtásáról.  

 

10. §. 
A Felügyelő Bizottság 

(1) A Felügyelő Bizottság feladata az Egyesület alapszabályban rögzített tevékenységének, 
gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése és a közhasznú tevékenység felügyelete. Működéséért a 
Közgyűlésnek felel.  

(2) A Felügyelő Bizottság a tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig 
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba 
betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

(3) A Felügyelő Bizottság 3 tagját a Közgyűlés választja meg, egy évre. 

(4) A Felügyelő Bizottság elnökét az Egyesület választott testületeinek üléseire tanácskozási 
joggal meg kell hívni. 

(5) A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik, mely ülést a 
Felügyelő Bizottság elnöke a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal írásban hívja össze, a 
napirend egyidejű írásbeli közlésével. Az ülés határozatképes, ha azon a felügyelő bizottsági 
tagok több, mint fele jelen van. A bizottsági ülések nyilvánosak, amennyiben az Egyesület vagy 
mások jogát, jogos érdekét nem veszélyezteti. Zárt ülés elrendeléséről az előzőekben foglalt 
indokok alapján a Felügyelő Bizottság elnöke jogosult dönteni. A Felügyelő Bizottság határozatait 
egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a Bizottság elnökének szavazata dönt. 
A Felügyelő Bizottság két tag jelenléte esetén egyhangú határozatot hoz. Munkarendjét maga 
határozza meg. A határozatokat az érintettekkel a Felügyelő Bizottság elnöke írásban közli. A 
határozatokat az Egyesület Elnöke által vezetett Határozatok Könyvébe kell bejegyezni. A 
Határozatok Könyvének tartalmára az alapszabály 9. §-ának 2.) pontjában foglalt rendelkezések 
az irányadók. A határozatok nyilvánosságra hozatalára az alapszabály 9. §-ának 2.) pontjában 
foglalt rendelkezések az irányadók.  

(6) A Felügyelő Bizottság munkájáról és megállapításairól írásban tartozik a Közgyűlést 
tájékoztatni. 

(7) A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezetőszervet tájékoztatni, és annak 
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy  
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a.) 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 vezetőszerv 
döntését teszi szükségessé; 

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

(8) Az intézkedésre jogosult vezetőszervet a Felügyelő Bizottság indítványára - annak 
megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte 
esetén a vezetőszerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. 

(9) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges 
intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 
törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

10.) Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója 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, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 
juttatást, illetve 

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

A felügyelő bizottsági tagok összeférhetetlenségére a 6. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakat is 
figyelembe kell venni. 

 

11. § 
Az Egyesület működése és gazdálkodása 

(1) Az Egyesület a bíróság általi jogerős nyilvántartásba vétellel jön létre és a jogerős végzéssel 
történt bírósági nyilvántartásba vétellel kezdheti el működését.  

(2) Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb 
jövedelmekből gazdálkodik. 

(3) A tagdíj összegét, befizetésének módját a Közgyűlés határozza meg. A tagok 
tagdíjbefizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a 
tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

(4) Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. 

(5) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban 
meghatározott tevékenységére fordítja. 

(6) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési 
kötelezettsége nincsen.  
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(7) Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak 
írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a 
támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, 
azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az Egyesület, mint 
közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. 

(8) Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának 
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél 
szerinti juttatásban nem részesítheti. 

(9) Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 

(10) Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető 
mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel 
fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. 

(11) Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra a 2011. évi CLXXV. 
törvény 42-46. §-ai az irányadók. 

(12) Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították és az 
Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak 
elérését elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat. 

(13) Az Egyesület működése felett a Fővárosi Főügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet. 

(14) 

 

12. § 
Az Egyesület képviselete 

(1) Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli, a (2) pontban foglalt kivétellel. 

(2) Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök és az Elnökség egy másik tagja együttesen 
jogosult rendelkezni.  

 

13. § 
Az Egyesület megszűnése 

(1) Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való 
egyesülését mondja ki. 

(2) Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg 
megszűnését megállapítja. 

(3) Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell 
fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés dönt. 

A Közgyűlés ilyen irányú döntésének hiányában a jogutód nélkül megszűnt Egyesületnek a 
hitelezői igények kielégítése után megmaradt vagyona a civil szervezetek támogatására való 
felhasználás céljából a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti meg. A vagyon felhasználásának 
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módját a Civil Információs Portálon nyilvánosságra kell hozni. A sportegyesület bírósági 
feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül, és 
azt a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében az 
utánpótlás-nevelés támogatására kell fordítani. (Sport tv. 17. § (6)) 

(4) A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes 
köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő 
kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. 

(5) Az Egyesület csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárására a 2011. évi CLXXV. törvény 9-
10. §-ai az irányadóak. 

14. § 
Záró rendelkezések 

(1) Az Egyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével 
összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak 
hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, 
illetve működtetése a sportegyesület alaptevékenységének minősül. (Sport tv. 17. (1) b)) 

(2) A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári 
Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény és a 2004.évi I. törvény, illetőleg a vonatkozó hatályos jogszabályok 
rendelkezései megfelelően irányadók. 

(3) Az Egyesület alapszabály módosítását a tagok a Hollókőn, 2012. szeptember 15. napján 
tartott Közgyűlésen egyhangú határozattal jóváhagyták. 

(4) Az Egyesület alapszabályának módosítását a Fővárosi Törvényszék az Elnök a módosítás 
iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.  

Kelt: Hollókő, 2012. szeptember 15. 

 

 

  

Lévay Örs 

elnök 

Záradék: 

Alulírott Lévay Örs, mint a BringaBanda Sport Club Közhasznú Egyesület elnöke kijelentem 
és egyben igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az 
alapszabály-módosítások alapján az alapszabály hatályos tartalmának. 

Hollókő, 2012. szeptember 15. 
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Lévay Örs 

elnök 

 

Készítettem és ellenjegyzem (Hollókő, 2012. szeptember 15.):  


