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TATAI TÖMEGSPORT ÉS TÁJFUTÓ 
HONVÉD SPORTEGYESÜLET 

ALAPSZABÁLYA 
(A 2004. augusztus 10-i alakuló közgyűlésről készült jegyzőkönyv melléklete) 

 
 
I. A sportegyesület adatai: 
1./  Az egyesület neve: Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület 

 Rövidítése:  TTT-HSE 

  Székhelye:   2890 Tata, Május 1. út 53/B. 2/2. 

 Színe:   Piros – fekete  

 Alapítási év:  2004.  

 

 A sportegyesület társadalmi szervezet az egyesületi jogról szóló 1989. évi II. tv. 1.§.(1) 
bekezdése alapján jött létre és az 1997. évi CLVI. törvény figyelembe vételével közhasznú 
szervezet jogállású. 

2./ Közhasznú tevékenysége: az 1997. évi CLVI. törvény 26.§. C./14. pontjában jelölt sportte-
vékenység. 

 

II. A sportegyesület célja: 
1./ A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló sporttevékenység bizto-
sítása – a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott 
sporttevékenység kivételével – az alábbi feltételekkel: 

 - az egyesület tagjain kívül más is részesülhet a szervezet közhasznú szolgáltatásaiból, 

 - a Magyar Honvédség tatai alakulatainál szolgálatot teljesítő dolgozók, illetve a katonai 
pálya iránt érdeklődő fiatalok részére lehetőséget biztosít a terepen való tájékozódás tanulásá-
ra, gyakorlására, fizikai állóképességük javítására, 

 - részt vállalni a környezetvédelem propagálásában, hozzájárulni természeti értékek aktív 
védelméhez, az erdők és közvetlen környezetünk tisztaságához,  

 - vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat 
nem veszélyeztetve végez, 

 - gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt jelen okiratban meghatározott 
tevékenységre fordítja, 
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 - közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak 
anyagi támogatást nem nyújt (1997. évi CLVI tv. 4. §) és azoktól támogatást nem kap, or-
szággyűlési képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat. 

2./ Tagjainak rendszeres edzési és versenyeztetési lehetőség biztosítása. 

3./ Edzőtáborok szervezése és lebonyolítása. 

4./ Az egyesület működési területén élő lakosság (különösen a tatai honvédségi alakulatoknál 
szolgálatot teljesítők és hozzátartozóik) számára szervezett formában tömegsport és szabad-
idősport foglalkozások biztosítása. 

5./ Nemzetközi kapcsolatok – elsősorban a NATO és EU tagállamok országaival – kiépítése, 
páros- és egyéb nemzetközi sportesemények, sportversenyek szervezése és megrendezése, 
edzőtáborok viszonossági alapon történő lebonyolítása. 

6./ A működés gazdasági feltételeinek javítása és közhasznú céljainak megvalósítása érdeké-
ben vállalkozási tevékenységet folytat a jogszabályok betartásával. 

 

III.  A sportegyesület tagsága 
1./ Az egyesület (TTT-HSE) tagja lehet minden magyar és nem magyar személy, aki részt 
vesz az egyesület munkájában, valamint az Alapszabályban foglaltakat elfogadja és az egye-
sület tevékenységét erkölcsileg, valamint anyagilag – éves tagdíj befizetésével – támogatja. 

2./ Az egyesület tagja lehet mindazon személy, akinek a tagfelvételi kérelmét az egyesület 
elnöksége egyhangúlag elfogadta. 

3./ Az egyesület a tagságról nyilvántartást vezet. 

4./ A tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése: 

 a.) Az egyesületbe való be- és kilépés önkéntes. 

 b.) Az egyesületi tagság a felvétellel keletkezik, és a kilépéssel szűnik meg. 

 c.) A tagság megszűnik: 

  - ha az éves tagdíjat az adott év március 01-ig nem fizette és a felszólító levélben kitű-
zött határidőig sem fizet. 

  - elhalálozás esetén, 

  - fegyelmi büntetésként, kizárással 

 

IV. Az egyesületi tagok jogai és kötelességei: 
1./ Az egyesületi tagok jogai 

 - Az egyesület elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehet a szakosztályok 
munkájában, használhatja az egyesület sportszereit, sportfelszereléseit és az egyesület által 
bérelt létesítményeket. 

 - Igényelheti az egyesület szakembereinek segítségét. 

 - Az egyesület képviseletében részt vehet a helyi, a megyei, az országos és a nemzetközi 
szabadidősport és tájfutó versenyeken. 

 - Részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben. 



 3 

 - Részt vehet az egyesület közgyűlésén, a tisztségviselők megválasztásában, továbbá a 
határozatok meghozatalában. 

 - Az egyesület szerveibe, tisztségeire megválasztható azzal, hogy 18 év alatti tag csak az 
életkorának megfelelő tisztségre választható. 

 - Véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az egyesületet érintő bármely kérdésben, indít-
ványozhatja az egyesület jogszabályba, vagy az alapszabályba ütköző határozatának meg-
semmisítését. 
 

2./ Az egyesületi tagok kötelességei 

 - Tartsa be az egyesület alapszabályát, hajtsa végre a rá vonatkozó határozatokat. 

 - Magatartása mindig legyen sportszerű, tartsa be a doppingszabályokat. 

 - Legjobb tudásának megfelelően képviselje az egyesületét. 

 - Rendszeresen fizesse a tagdíjat, óvja az egyesület vagyonát, illetve az egyesület által 
használt, mások tulajdonát képező eszközöket és létesítményeket.  
 

V. Az egyesület szervezete: 
1./ A közgyűlés az egyesület legfőbb szerve, az állandó tagok összessége. 

 a.) A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer az elnök hívja össze, a köz-
gyűlés időpontját megelőzően legalább 7 nappal írásban, a napirendi pontok megjelölésével. 
Közgyűlést kell összehívni a tagok egyharmadának az ok és a cél megjelölése mellett történő 
kívánságára, vagy ha azt a bíróság elrendeli. A közgyűlések nyilvánosak. 

 b.) A közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint 50%-a jelen van.  A határozatképte-
lenség miatt elhalasztott közgyűlést 15 napon belül újra össze kell hívni.  Ebben az esetben a 
közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. 

 c.) A közgyűlés határozatait – beleértve az éves beszámoló jóváhagyását – nyílt szavazás-
sal, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve azokat a kérdéseket, melyekben való határozatho-
zatalhoz az alapszabály kétharmados többséget ír elő. Egyszerű szótöbbséget kívánó határo-
zathozatalnál szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, döntés csak szavazat-
többséggel lehetséges. 

 d.) A megjelentek kétharmados többsége szükséges az egyesületi alapszabály elfogadásá-
hoz, illetve módosításához, továbbá az egyesület feloszlásának kimondásához. 

 e.) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 - Az egyesület megalakulásának, feloszlásának, csatlakozásának, valamint más sportegye-
sülettel történő egyesülésének kimondása. 

 - A közhasznú szervezet éves beszámolójának jóváhagyása és a közhasznúsági jelentés 
elfogadása. 

 - Az Alapszabály, a Fegyelmi Szabályzat és a Szervezeti és Működési Szabályzat jóváha-
gyása és módosítása, illetve az éves tagsági díj meghatározása. 

 - Az elnökség, az elnök, a Fegyelmi Bizottság és az elnöke 5 évre történő megválasztása. 

 - Az elnökség tevékenységéről való beszámoltatás, a beszámoló elfogadása. 

 - Fegyelmi jogkör gyakorlása másodfokon. 
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2./ Az egyesület (TTT-HSE) elnöksége: 

 - Az elnökséget a közgyűlés választja meg az egyesület tagjai sorából. Az elnökség az 
egyesület ügyintéző és képviselő szerve. 

 - Az elnökség 3 tagú, az elnökből és tagokból áll, ahol tagok egyike társelnök, a másik a 
gazdasági társelnök. 

 - Az elnökség szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik. 

 - Az elnökség ülése határozatképes, ha legalább 2 fő jelen van. 

 - Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 

 

 Az elnökség feladata és hatásköre: 

 - Az egyesület tevékenységének közvetlen irányítása. 

 - Az egyesület eredményes működéséhez, a sportoláshoz, a testezéshez szükséges feltéte-
lek megteremtése, koordinálása. 

 - A jelölőbizottságok tagjainak és vezetőjének megválasztása. 

 - A tagok felvétele. Ezt a hatáskört az elnökség átruházhatja az elnökre is. 

 - Az egyesület költségvetésének meghatározása, az éves program és ülésterv elkészítése. 

 - Az éves gazdálkodásról szóló beszámoló elkészítése. 

 - A sportági szakosztályok, csoportok létrehozása, megszüntetése, átadása és beszámolta-
tása. 

 - Az egyesületet megillető egyetértési és véleményezési jogok gyakorlása. 

 - Eljárás mindazon ügyekben, ami nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe. 

 

3./ Az egyesület elnökének jogai és feladatai: 

 - Vezeti és szervezi az elnökség munkáját, teljes jogkörrel képviseli az egyesületet. 

 - Irányítja és ellenőrzi az egyesület tevékenységét, gazdálkodását, a gazdasági társelnök-
kel együtt rendelkezik az egyesület bankszálája felett. 

 - Betartja és betartatja a közgyűlés és az elnökség határozatát. 

 - Két elnökségi ülés között eljár az elnökség nevében, erről a soros ülésen beszámolni 
köteles. 

 - Összehívja az egyesület közgyűlését, illetve az elnökség üléseit az ülések időpontját 
megelőzően legalább 7 nappal írásban a napirendi pontok megjelölésével. Az ülések nyilvá-
nosak. 

 - Irányítja és szervezi az egyesület adminisztrációs tevékenységét, intézkedik és dönt a 
hatáskörébe utalt ügyekben. 

 - Együttműködik az illetékes állami és társadalmi szervezetekkel. Szoros kapcsolatot tart 
fenn a Magyar Honvédség tatai alakulataival. 
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4./ Az egyesület elnökségi tagjainak, társelnökeinek jogai és feladatai: 

 - Rendszeresen és tevékenyen részt vesznek az egyesület feladatainak megszervezésében 
és megvalósításában, a határozatok előkészítésében és meghozatalában. 

 - Részt vesznek a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtásában, illetve a vég-
rehajtás ellenőrzésében. 

 - Jogosultak és kötelesek az egyesület tevékenységét figyelemmel kísérni, azzal kapcso-
latban javaslataikat, észrevételeiket az elnökség elé terjeszteni. 

 - Felelősek az elnökségi határozatokért, kivéve, ha ellenvéleményét kifejezetten fenntar-
totta, és azt maradandóan kinyilvánította. 
 

5./ Az egyesület gazdálkodását a számvizsgáló felügyeli. A számvizsgálót a közgyűlés vá-
lasztja. 

 - A számvizsgáló munkája segítségére további tagokat bízhat meg. 

 - A számvizsgáló tanácskozási joggal köteles részt venni az elnökség ülésein. 

 - A számvizsgáló tevékenységéért a közgyűlésnek felelős, annak beszámolni tartozik. 

  - A számvizsgáló észrevételeiről, javaslatairól tájékoztatja az egyesület vezetőségét, 
szükség esetén a közgyűlést. 

 - Az egyesület számvizsgálójának feladata és hatásköre   

o az egyesület pénzügyi, gazdasági, és egyéb tevékenységének vizsgálata; 

o a pénzügyi és gazdasági rendelkezések, határozatok betartásának ellenőrzése; 

o a tagsági díj befizetésének ellenőrzése; 

 
6./ Az egyesület Fegyelmi Bizottságának feladata 

 - Az egyesület tagjai tekintetében a fegyelmi jogkört első fokon gyakorolja. 

 - Bejelentett vagy hivatalból észlelt etikai ügyek kivizsgálása, ennek eredményeként fe-
gyelmi határozatot hoz, szükség esetén az illetékes szervnél eljárást kezdeményez. 

 A Fegyelmi Bizottság elnökét és két tagját a közgyűlés választja meg az egyesület tagjai 
sorából. Nem lehet a bizottság tagja az, aki az egyesület más tisztségviselője. 

 

VI. A sportegyesület jogképessége: 
A Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület (TTT-HSE) jogi személy, amelyet az 
egyesület elnöke képvisel. E jogkör esetenként vagy az ügyek meghatározott csoportjára néz-
ve az elnökség vagy az elnök más személyre is átruházhatja. 

 

VII. Az egyesület gazdálkodása: 
 1./ Az egyesület éves költségvetés alapján, az egyesületekre vonatkozó pénzügyi előírá-
sokban és a sportegyesület alapszabályában meghatározottaknak megfelelően gazdálkodik. 
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 2./ Az egyesület bevételei: 
 - A tagok által fizetett tagdíj. 

 - Állami, társadalmi civil szervezetek, magánszemélyek anyagi támogatása. 

 - Rendezvények és annak bevételei. 

 - Pályázatok. 

 - Vállalkozási tevékenységek bevételei. 

 

 3./ Az egyesület kiadásai: 
 - Felkészüléssel, működéssel és versenyzéssel kapcsolatos kiadások. 

 - Versenyek megrendezésével kapcsolatos kiadások. (Bérleti díj, megbízási díj, reprezen-
tációs költségek, díjazás kiadásai, stb.) 

 - Sportruházat, sporteszköz és egyéb eszközök beszerzése. 

 - Nemzetközi kapcsolatok során felmerült kiadások. 

 - Tárgyi eszközök beszerzése. 

 - Egyéb kiadások. 

 

 4./ Az egyesület tartozásáért a saját vagyonával felel. 

 A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem 
felelnek. 

 

 5./ Az egyesület megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés rendelkezik. 

 Ha a vagyon hova fordításáról a közgyűlés nem rendelkezett, továbbá, ha az egyesület 
feloszlatással szűnt meg, vagy megszűnését megállapították, vagyona a hitelezők kielégítése 
után állami tulajdonba kerül és azt közérdekű célra, ezen belül elsősorban sportcélra kell for-
dítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni. 
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VIII. Vegyes rendelkezések: 
1./ A Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület (TTT-HSE) működése és szerveze-
ti felépítését érintő, az Alapszabályban részletesen nem szabályozott alapvető kérdéseket a 
Szervezeti és Működési Szabályzatban kell meghatározni, melynek tartalma nem lehet ellen-
tétes az Alapszabállyal. 

2./ Az egyesület tagja felett – ilyen minőségben elkövetett fegyelmi vétség esetén – másodfo-
kon a fegyelmi jogkört a közgyűlés gyakorolja. 

3./ A közhasznú szervezet elnöke köteles a határozatok könyvét vezetni, melyből a vezető-
szerv döntéseinek tárgya és tartalma, időpontja és hatálya a döntést támogatók és ellenzők, 
tartózkodók számaránya megállapítható. A közgyűlés döntését és a beszámolót az egyesület 
köteles a székhely hirdetőtábláján a meghozataltól számított három napon belül kifüggeszteni 
és ekként nyilvánosságra hozni. 

4./ Az egyes személyeket, tagokat érintő döntést az elnök írásban közli az érintettel. 

5./ A közhasznú szervezet működésével kapcsolatos keletkezett iratokba – amennyiben üzleti 
titkot nem sért - , mindenki betekinthet. A betekintést az elnöktől kell kérni. A közhasznú te-
vékenység szolgáltatás igénybevételét az elnöknél kell kezdeményezni (tv. 7. § (2).bek.) 

6./ Összeférhetetlenség (1997. évi CLVI tv. 8. és 9. §) 

 a.) A közhasznú szervezet elnöksége határozathozatalában nem vehet részt az a személy, 
aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. §.b.pont) élettársa (a továbbiakban együtt 
hozzátartozó) a határozat alapján: 

 - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

 - bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érde-
kelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szerveze-
te által tagjának, a tagsági viszony alapján nyújtott, alapszabályban rögzített megfelelő cél 
szerinti juttatás. 

 b.) Nem lehet közhasznú szervezet számvizsgálója az a személy, aki 

 - a vezetőszerv elnöke, vagy tagja, 

 - a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik, 

 - 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 viszony alapján nyújtott, alapszabályban rögzített megfelelő cél szerinti juttatást - , 
illetve 

 - az előző bekezdésben meghatározott személyek hozzátartozója. 

 c.) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak meg-
szűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről 
szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 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. 
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IX. A Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület (TTT-HSE) megszűnése: 
Az egyesület megszűnik: 

 - ha a feloszlását a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja 

 - az egyesület megszűnésének megállapításával 

 - ha más sportegyesülettel egyesül 

 - az egyesület feloszlatásával 

 

 Tata, 2004. augusztus 10. 

 

 A 2004. augusztus 10-i közgyűlés az Alapszabályt elfogadta 

 

 

 

 

 

  --------------------------------------- --------------------------------------- 
  Mészáros Károly Pénzes Mária 
  levezető elnök jegyzőkönyv vezető  
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  Kész István Berbécs Sándor  

 

 


