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1. A SPORTEGYESÜLET ADATAI: 
 

 A Sportegyesület neve:    Budapest Evezős Egyesület 

        röviden:        BEE 

 A Sportegyesület székhelye:  1138 Budapest, Népsziget út 1-3 sz. 
 
 A Sportegyesület színei:  piros, fehér, fekete 

Az egyesület honlapjának címe: www.evezz.hu 

 
 
1.1 Általános rendelkezések: 
 
A Sportegyesület működésére:  
• a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:63. § - 3:87§ 
• a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:378-3:404.§, 
• az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXX. törvény (Civil tv.),  
• a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 

350/2011. (XII.30.) korm. rendelet vonatkozik 
• a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Stv.) vonatkozik. 
 
A Sportegyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Országgyűlési, önkormányzati választásokon képviselő-jelöltet 
nem indít, és nem támogat. 
 
A Sportegyesület a volt Budapest Evezős Club, a Hajógyári Sport Klub Evezős Szakosztálya, a 
Magyar Hajó és Darugyár Sportkör Evezős Szakosztálya és a Ganz Danubius Sport Kör Evezős 
Szakosztálya hagyományainak őrzését vállalja. 
 
A Sportegyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásból. 
 
A Sportegyesület határozatlan időtartamra létesült. 
 
 
2. A SPORTEGYESÜLET CÉLJAI 
 
• Az amatőr evezős versenyzés, a rekreációs evezés és a túraevezés szervezése, anyagi és erkölcsi 

támogatása, feltételeinek megteremtése. 
• Az evezős sportág széleskörű megismertetése, és oktatása minden korosztály részére. 
• A Sportegyesület tagjai részére az evezésoktatás, a versenyzésre való felkészítés, a versenyeztetés, 

a kiegészítő sportolás és edzés lehetőségek biztosítása. 
• A Sportegyesület tagjainak és családjuknak az egészséges, rekreációs testedzés biztosítása. 
• Veterán és túraevezősök részére evezési lehetőség biztosítása. 
• Hazai és külföldi evezőstúrák, versenyek szervezése és ilyeneken való részvétel. 
• Egészséges, közösségi szellem megteremtése, az elődegyesületek klubéleti hagyományainak 

felélesztése és folytatása. A versenyzés támogatása, pártoló tagok toborzása. 
• A jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi sporttevékenység folytatása. 
• Tevékenységük során a vizek és a környezet természetes állapotának és tisztaságának védelme. 
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A Sportegyesület 
• a sportról szóló 2004 évi I. tv 49. § c)-e) bekezdéseiben meghatározott állami közfeladatot lát el, 

az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtésével, a 
sportfinanszírozás, a gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, 
valamint a fogyatékosok sportjának támogatásával; 

• a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 23.§(4)8. és (5)17., 
valamint a 13.§(1)15. pontjaiban meghatározott önkormányzati feladatot lát el, a fővárosi és 
kerületi szinten a versenysport, és a szabadidősport, az egészséges életmód elősegítését célzó 
testmozgás támogatásával, az ifjúság mozgásgazdag életmódra való nevelésével; 

• a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§(1)8., és 23.§(5)11., 
pontjaiban meghatározott önkormányzati feladatot lát el, családi napközik működtetésével; 

• a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§(1)11., és 23§(4)12 
pontjaiban meghatározott önkormányzati feladatot lát el, a környezet és természetvédelmi 
tevékenységével; 

• a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 64.§(1) pontjában meghatározott állami feladatot 
lát el, a természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természetvédelemmel kapcsolatos ismeretek 
oktatása révén; 

• a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13.§(1)4., és 23§(5)9 
pontjaiban meghatározott önkormányzati feladatot lát el, az egészséges életmód segítését célzó 
szolgáltatásokkal; 

• az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 35§(1)-(2) pontjaban meghatározott állami feladatot 
lát el, az egészség fejlesztése, a betegségmegelőzési, és rehabilitációs szolgáltatásaival. 

 
 
 
 
 
3. A SPORTEGYESÜLET VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA 
 
 
 
3.1. A Sportegyesület induló vagyona: 
 
Induló vagyon az alapítók készpénzbefizetése: 14.900,-Ft  
(Külön jegyzési íven személy szerint részletezve.) 
 
 
 
3.2. A Sportegyesület bevételei: 
 

• a tagok tagsági díja, 
• a pártoló tagsági díj, 
• alapítványok, és egyéb jogi személyek és magánszemélyek felajánlásai, hozzájárulásai, 

költségátvállalásai, 
• gazdasági tevékenységből származó bevételek, 
• egyéb bevételek. 
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3.3. A Sportegyesület gazdálkodása: 
 
A Sportegyesület a működését az induló vagyonból és a mindenkori bevételeiből biztosítja. 
 
A Sportegyesület az evezős sport költségessége miatt, a közhasznú célok megvalósításához szükséges 
anyagi feltételek biztosítása érdekében, másodlagosan gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytat, 
de ezt csak az Alapszabályban megfogalmazott közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat 
nem veszélyeztetve végzi. 
 
Gazdálkodása során a Sportegyesület az eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban 
meghatározott (evezős sport) céljai szerinti közhasznú tevékenységre fordítja. 
 
A Sportegyesület a tulajdonában és használatában lévő tárgyakat (vagyontárgyakat) mindenkor 
köteles az egyesületi célok megvalósítása érdekében a legteljesebb gondossággal kezelni és használni, 
jó karban tartani és a lehetőségekhez képest gyarapítani. 
 
A Sportegyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel. 
 
A tagok – a tagdíjfizetésen túl – a Sportegyesület a tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelősek. 
 
 
 
4. A SPORTEGYESÜLET TAGSÁGA 
 
 
4.1. A Sportegyesület tagja 
 
A Sportegyesület tagja lehet 

• minden magyar és nem magyar állampolgár (természetes személy), aki belépési 
nyilatkozatban vállalja, hogy, tevékenyen részt vesz a Sportegyesület működtetésében, 
ismeri és elfogadja annak belső szabályzatait. Kiskorú, szülő vagy gondviselő írásbeli 
hozzájárulásával vehető fel tagnak. 

• jogi személy (politikai pártok kivételével) más egyéb társadalmi szervezet. 
 
 
4.2. A Sportegyesület „tiszteletbeli tagja”  
 
Azok a természetes személyek lehetnek, akik a Sportegyesületnek, vagy az 1.1 pontban leírt 
sportszervezeteknek a sportolói vagy edzői voltak, és kiemelkedő sporteredményeket értek el és/vagy 
munkájukkal jelentősen hozzájárultak a fenti szakosztályok és/vagy a Sportegyesület fejlődéséhez, 
illetve szakmai elismeréséhez. 
 
A „tiszteletbeli tag” cím adományozásáról, és esetleges visszavonásáról a tagok javaslata alapján a 
közgyűlés dönt, kétharmados szótöbbséggel. 
 
 
4.3. A Sportegyesület pártoló tagja (hivatalos támogató) 
 
Azok a természetes személyek és egyéb szervezetek, akik vállalják a Sportegyesület 
célkitűzéseinek anyagi támogatását, pártoló tagok (hivatalos támogatók) lehetnek.  
A pártoló tagok felvételéről és esetleges kizárásáról az Elnökség dönt. 
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4.4. A tagsági jogviszony létrejötte 
 
Az egyesületbe való belépés és kilépés önkéntes. 
 
Az egyesületbe tagként belépni kívánó természetes személy akkor vehető fel a tagok közé, ha 
kiegyenlítetlen fizetési kötelezettsége az egyesülettel szemben nincs, és rendszeres sporttevékenységet 
végez. 
 
A tagfelvétel feltételeit, a felvételi kérelmet előterjesztővel az Elnökségnek közölnie kell. 
 
A tagság a tagfelvétellel kezdődik. A tagjelöltnek az egyesületbe való írásbeli felvételi kérelméről 
(nyilatkozatáról) az Elnökség egyhangú határozattal dönt. 
 
A tagsági jogviszony megléte vagy fenn nem állása a mindenkori tagnyilvántartás alapján állapítható 
meg. A tagnyilvántartás pontos vezetése az Elnökség feladata. 
 
A tagok egyesületi tagsági igazolványt kapnak, amely harmadik személyekkel és hatóságokkal 
szemben tagságuk igazolására szolgál. 
 
Jogi személy tag felvétele esetén a jogi személy a törvényes képviselője vagy meghatalmazottja 
útján kérheti a tagfelvételt. 
 
4.5. A tagsági jogviszony megszűnése 

 
A tagsági jogviszony megszűnhet: 

• kilépéssel, 
• kizárással, 
• természetes személy tag halálával, illetőleg nem természetes személy tag jogutód nélküli 

megszűnésével. 
 

A kizárás okai lehetnek: 
• a tagdíj és/vagy egyéb pénzügyi kötelezettség több mint 30 napos fizetési késedelme. A 

kizárás az Elnökség hatáskörébe tartozik, de ezt megelőzi a hátralék megfizetésére történő 
írásbeli felhívás, amelyben az Elnökség a tag figyelmét felhívja a nemfizetés 
jogkövetkezményeire, 

• súlyos fegyelmi vétség esetén, ha a kizárás, mint a legsúlyosabb fegyelmi büntetés kerül 
kiszabásra. A Fegyelmi Bizottság eljárásában meghozott határozat ellen a kizárt tag a 
közgyűléshez fellebbezhet. 

 
Az érintett tagnak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az első fokú határozat meghozatala 

előtt a védekezése alapjául szolgáló tényeket és azok bizonyítékait akár írásban, akár szóban 
előadhassa az eljárás elrendelését követő 15 napon belül. 
 
Az első fokú határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül van helye írásbeli 

jogorvoslat elterjesztésének. A fellebbezést a határozatot hozó szervhez kell benyújtani és a 
döntést hozó szervhez kell címezni.  
 
A kizárási határozatnak tartalmaznia kell a kizárás okait és bizonyítékait, a jogorvoslatról 

történő tájékoztatást. 
 
A kizárási határozatot – a jogorvoslati eljárásokban is – igazolható módon kell az érintett 

taggal közölni. 
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4.6. A tag jogai: 
 
• részt vehet a Sportegyesület szerveinek munkájában, saját felelősségükre edzéseken, versenyeken, 

sportfoglalkozásokon, használhatja a létesítményeket, sportszereket, felszereléseket, igénybe veheti 
a Sportegyesület szakembereinek segítségét, 

• részesülhet a Sportegyesület által nyújtott kedvezményekben, részt vehet a Sportegyesület 
rendezvényein, 

• az egyesület által biztosított szolgáltatásokat legfeljebb 14 éves közvetlen hozzátartozói (gyermeke, 
testvére) részére igénybe venni, 

• a Sportegyesület gazdálkodásáról bármikor felvilágosítást kérni, és ezt az Elnökség 15 napon belül 
köteles részére megadni, 

• javaslatokat és észrevételeket tehet, véleményt nyilváníthat a Sportegyesület működésével 
kapcsolatban, 

• legalább tíz tagnak, vagy a tagok 35%-ának az írásos kezdeményezésére az ok és a cél 
megjelölésével kérheti a közgyűlés összehívását. 

•  
 A természetes személy tag, és a nem természetes személy tag képviselője szavazati joggal 
rendelkezik, a tag és a nem természetes személy képviselője, ha magyar állampolgár vagy 
Magyarországon letelepedett illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkezik, ha nincs a 
közügyektől eltiltva bármilyen tisztségre választható. (Kiskorú tag képviseleti joggal járó tisztségre 
nem választható). 
 
Természetes személy rendes tagok személyesen, jogi személy tagok képviselőik vagy 
meghatalmazottaik útján gyakorolhatják a szavazati jogukat. A meghatalmazásra a 2013. évi V. 
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, amely jogszabálynak a megnevezése a Polgári 
Törvénykönyv. 
 
 
4.7. A tag kötelességei: 
 
• Az Alapszabály, a Működési szabályzat, a Fegyelmi szabályzat, a közgyűlési és az elnökségi 

határozatok betartása, a tagdíj és az ezt kiegészítő működési költség térítés fizetése, melyet előre, 
legkésőbb minden hónap 5.-napjáigtartozik megfizetni. 

• Rendszeres sporttevékenység folytatásával az egyesületi célok megvalósításának, az egyesület 
tevékenységének elősegítése 

• a Sportegyesületi vagyon megóvása, 
• a sportszerű magatartás és a természeti értékek védelme, 
• az edzésrend és a házirend és a teleprend betartása, 
• a vízi közlekedés rendjére vonatkozó előírások betartása, 
az egyesület sporteszközeinek karbantartása. 

 
 
 4.8. A „tiszteletbeli tag” jogai: 

 

• részt vehet, edzéseken, versenyeken, sportfoglalkozásokon, használhatja a létesítményeket, 
sportszereket, felszereléseket, igénybe veheti a Sportegyesület szakembereinek segítségét, 

• részesülhet a Sportegyesület által nyújtott kedvezményekben, részt vehet a Sportegyesület 
rendezvényein, 

• javaslatokat és észrevételeket tehet, véleményt nyilváníthat a Sportegyesület működésével 
kapcsolatban. 
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4.9. A „tiszteletbeli tag” kötelességei 
 

•  Az Alapszabály, a Működési szabályzat, a Fegyelmi szabályzat, a közgyűlési és az Elnökségi  
határozatok betartása, 

•  a Sportegyesületi vagyon megóvása, 
•  a sportszerű magatartás és a természeti értékek védelme, 
•  az edzésrend és a házirend és a teleprend betartása, 
•  a vízi közlekedés rendjére vonatkozó előírások betartása. 

 
 

4.10. A pártoló tag jogai 
 

•  egyesületi rendezvényeken való részvétel, 
•  az Elnökség által a pártoló tagok részére kijelölt hajókat, sporteszközöket, használni 
•  tájékoztatást kérni a pártoló tagdíjak felhasználásairól, és az Elnökség erre 15 napon belül köteles 

válaszolni. 
 
 

4.11. A pártoló tag kötelességei: 
 

• az Alapszabály, a Működési Szabályzat és a Fegyelmi Szabályzat betartása, 
• a sportkör célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása a pártoló tagdíj fizetése és egyéb 

   támogatás útján, 
• sportszerű magatartás, 
• a Sportegyesület vagyonának megóvása, gyarapítása.  
 
 
4.12. A tagok, pártoló tagok, és a „tiszteletbeli tagok” kártérítési felelőssége: 
 

A tagok, a pártoló tagok és a „tiszteletbeli tagok” felelősek azért a kárért, amit az egyesület 
vagyonában szándékosan vagy gondatlanul okoztak. 
Vitatott esetben a kár megosztásának mértékét az eseményben résztvevők és az egyesület között a 
Fegyelmi Bizottság dönti el. 
 
 
4.13. A tagok számára rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségek: 
 

Az olyan Alapszabályba vagy más egyesületi szabályzatba ütköző határozatot, melyet nem a 
Közgyűlés, hanem annál alacsonyabb szintű egyesületi szerv hozott, bármely tag – a tudomására 
jutásától számított tizenöt napon belül – a Közgyűlés előtt megtámadhatja. A határozat 
megtámadásának hat hónap eltelte után nincs helye. 

Az egyesület valamely szervének törvénysértő (vagy az Alapszabállyal ellentétes) határozatát 
bármely tag – a tudomására jutásától számított harminc napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja. 
A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a 
végrehajtást felfüggesztheti. 
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5. A SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
 
5.1 A sportegyesü1et szervei: 

• Közgyűlés, 
• Elnökség, 
• Felügyelő Bizottság, 
• Fegyelmi Bizottság. 

 
5.2. Közgyűlés 
 
A Sportegyesület legfőbb szerve a tagok összessége.  
A közgyűlés dönt minden olyan kérdésben, amit a törvény és a jelen alapszabály a hatáskörébe utal, 
valamint minden más kérdésben, amit a hatáskörébe von. 
Az egyesület közgyűlései nyilvánosak. 
 
5.2.1. Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik: 
• az Alapszabály, a Fegyelmi Szabályzat, a Működési Szabályzat, és a Befektetési Szabályzat 

megállapítása és módosítása, 
• a Sportegyesület és az Elnökség éves beszámolójának elfogadása,  
• az éves költségvetés meghatározása, 
• más társadalmi szervezettel való egyesülésnek, megszűnés kimondása, 
• az Elnökség tagjainak megválasztása, felmentésük és visszahívásuk, 
• az Elnökség tagjai tiszteletdíjának és költségtérítésük mértékének és a kifizetés feltételeinek 

meghatározása. (Csak olyan mértékű tiszteletdíj határozható meg, amely az egyesület cél szerinti 
tevékenységét nem veszélyezteti.) 

• a Felügyelő Bizottság tagjainak és a Fegyelmi Bizottság tagjainak megválasztása felmentése és 
visszahívása, 

• az éves működési terv elfogadása, 
• a tagdíjak megállapítása, 
• a közhasznúsági éves beszámoló elfogadása, 
• a Ectv. 29. § (3), (6), (7) bekezdései szerinti közhasznúsági melléklet elfogadása, 
• a tagfelvételről, és a kizárásról hozott határozatok elleni jogorvoslati kérelem elbírálása, 
• a „tiszteletbeli tag” cím adományozása. 
 
5.2.2. A közgyűlés összehívásának módja: 

A közgyűlés szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik. 
Összehívásáról az Elnökség gondoskodik, a tagsághoz intézett írásbeli értesítéssel, és emellett 

a Sportegyesület székhelyén levő hirdetőtáblára történő kiírással legalább a közgyűlést megelőző 14 
nappal korábban. Az értesítésnek tartalmaznia kell a közgyűlés helyét, idejét és a napirendi pontokat, 
és az arról szóló tájékoztatást, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatos írásbeli anyagok hol 
tekinthetők meg.  

A közgyűlést tíz tagnak, vagy a tagok 35%-ának, vagy a Felügyelő Bizottságnak – ok és cél 
meghatározásával előterjesztett – indítványára 30 napon belül össze kell hívni. Amennyiben az 
Elnökség ezt nem tenné meg abban az esetben a Felügyelő Bizottság is jogosult a közgyűlés 
összehívására. 

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított három napon belül a tagok és az egyesület 
szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a 
kiegészítés indokolásával. 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 kiegészítése tárgyában. 
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5.2.3. A Közgyűlés határozatképessége: 

A közgyűlés akkor határozathozatal képes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint 
ötven százaléka jelen van.  

Határozatképtelenség miatt 30 napon belül történő másodszori összehívás során az eredeti 
napirendben felvett kérdésekben a közgyűlés létszámra való tekintet nélkül határozatképes, amelyre 
azonban a tagokat az eredeti meghívóban figyelmeztetni kell. Az eredeti meghívónak tartalmaznia 
kell a megismételt közgyűlés helyét és idejét is.  

 
5.2.4. A közgyűlési határozatok elfogadásának módja: 
A közgyűlés a határozatait nyílt szavazással és általában egyszerű szótöbbséggel hozza. 
Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. 

• Az alapszabály módosítására, az egyesület céljának módosítására és az egyesület 
megszűnése tárgyában a Ptk. 3:76. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott szavazati 
aránnyal kell döntést hozni. E szabályzatban a Ptk. megjelölése a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt jelenti a nyilvántartásba vevő bíróság 
számára is. Az egyesület alapszabályának módosításához a jelenlévő tagok 
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának 
módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati 
joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. E 
jogszabályi kötelező rendelkezés akkor is hatályos, ha az alapszabály erre vonatkozó 
rendelkezést nem tartalmaz. 

• Kétharmados szótöbbség kell a fegyelmi szabályzat, a működési szabályzat és a 
befektetési szabályzat módosításához, továbbá az egyesüléshez és a feloszláshoz 
(megszűnéshez), 

• a „tiszteletbeli tag” cím odaítéléséhez, illetve visszavonásához;  
• tisztségviselő visszahívásához, felmentéséhez, 
• és jogi személyiségű társaság alapításához, vagy az abban való részvételhez.  

Minden más kérdésben, (a közhasznúsági éves beszámoló, illetve melléklet elfogadása esetében is) 
csak egyszerű szótöbbség szükséges. 
 
5.2.5. Összeférhetetlenségi szabályok 
A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója [Ptk. 3:19. § (2) bekezdésének a)-f) pontjai], 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 a közhasznú szervezet cél szerinti juttatása keretén belül a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által 
tagjának, a tagsági viszony alapján nyújtott közhasznú cél szerinti juttatás. 
 
5.2.6. A közgyűlési határozatok nyilvántartásának módja: 
• A közgyűlési jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlési tisztségviselők megválasztását 

és nevét, az elhangzottakat, a döntések tartalmát, idejét és hatályát, a döntést támogatók és 
ellenzők számarányát [Ptk. 3:71. § (1) bekezdés d) pontja és az Ectv. 37. § (3) bekezdés a) 
pontja], amelyben fel kell tüntetni a napirendi pontokat, a határozati javaslatokat és a szavazás 
eredményét, beleértve a tartózkodások számát is. 

• A jegyzőkönyvből ki kell tűnnie annak, hogy határozatképes volt-e a közgyűlés. 
• A jegyzőkönyv melléklete a jelenléti ív. 
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• A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlési határozatokat évenként induló folyamatos 
sorszámozással. A határozat ellen szavazókat – kérésükre – a jegyzőkönyvben név szerint is fel 
kell tüntetni.  

• A közgyűlési jegyzőkönyvet, a közgyűlést levezető Elnök és a két, közgyűlés által választott 
jegyzőkönyv hitelesítő írják alá.  

• A közgyűlési határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvek megőrzéséről és nyilvántartásáról az 
Elnökség köteles gondoskodni.  

• A határozatok meghozatalát követően az Elnök azonnal szóban kihirdeti a határozatokat a 
közgyűlés előtt. 

 
5.2.7. A közgyűlési határozatok nyilvánosságra hozatalának módja: 
• Az egyesület a működésével és szolgáltatásai igénybevételének módjával, az éves pénzügyi 

beszámolójával és testületi szervei (közgyűlés, elnökség, felügyelő bizottság, fegyelmi 
bizottság) határozataival kapcsolatos nyilvánosságot a saját honlapján is biztosítja: 
www.evezz.hu. 

Ezen túlmenően: 
• A Közgyűlés a határozatait az érintettekkel írásban közli. 
• Az egyesület közhasznú működésével kapcsolatban keletkezett iratokba – ha az a jogszabályokkal 

egyébként nem ellentétes – 15 nappal korábban, írásban benyújtott kérelem alapján bárki 
betekinthet.  

• Az iratokba való betekintést az egyesület Elnöke írásban engedélyezi, az kizárólag személyiségi 
jog védelme okán korlátozható. 

• A Sportegyesület a szolgáltatásai igénybevételéről, működéséről és az éves beszámolójáról évente 
egy alkalommal a székhelyén lévő hirdető tábláján közleményt helyez el, amelyet legalább 30 
napig tart kifüggesztve. 

• A közhasznúsági mellékletét a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30.-áig saját honlapján 
teszi közzé. 

 
5.3. Az Elnökség 
 

A Sportegyesület operatív szakmai és gazdasági irányító szerve. 
Öt tagját (Elnököt, Elnökhelyettest, Titkárt, és két további Elnökségi Tagot) a funkció megjelölésével 
a közgyűlés választja titkos szavazással 5 év időtartamra. Amennyiben egy betöltendő tisztségre csak 
egy jelölt pályázik, abban az esetben a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazást rendelhet el. 
Az Elnökség tagjai tiszteletdíjban és költségtérítésben részesülhetnek, amelynek mértékét és a 
kifizetés feltételeit a közgyűlés határozza meg. 
 
5.3.1. Az Elnökség feladatai: 
• a Sportegyesület tevékenységének irányítása, 
• a Sportegyesület tevékenységéhez szükséges feltételek biztosítása, 
• a közgyűlések előkészítése, előterjesztések, határozati javaslatok kidolgozása, az éves beszámoló, 

a költségvetés és az éves munkaterv kidolgozása, 
• döntés a költségvetéstől eltérő szerződéskötési ügyekben, 
• döntés az alkalmazottakkal kapcsolatos munkajogi kérdésekben,  
• döntés a tagok, pártoló tagok felvételéről és esetleges kizárásáról, 
• a működési költségtérítés összegének meghatározása, 
• gazdálkodás a Sportegyesület anyagi eszközeivel, 
• Működési Szabályzat és Fegyelmi Szabályzat kidolgozása és a közgyűlés elé terjesztése, 
• a tagság megszűntének megállapítása, kivéve a fegyelmi úton való kizárást, 
• írásban felhívni a késlekedő tagokat a fizetésre, illetőleg figyelmeztetni ennek elmaradása esetén a 

kizárás jogkövetkezményeire, 
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• folyamatosan vezeti a tagnyilvántartást, 
• folyamatosan vezeti a közgyűlési és elnökségi határozatok sorszámozott nyilvántartását, úgy, hogy 

azok nyomán kiolvashatóak legyenek döntések tartalma, hatálya és megszületésük időpontja, 
illetőleg a határozat meghozatalát támogatók és ellenzők számaránya (és – ha lehetséges – 
személye is), valamint és gondoskodik azok közzétételéről az egyesület székhelyén található 
hirdetőtáblán. 

 
5.3.2. Az Elnökség ülései 
• Az Elnökség szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik. 
• Az Elnökség ülései nyilvánosak, azonban a testület – kizárólag a személyiségi jogok védelme 

céljából – ettől eltérően is rendelkezhet. 
• Az Elnökség testületileg dönt minden a hatáskörébe utalt kérdésekben, és minden egyéb olyan, a 

Sportegyesület tevékenységével összefüggő kérdésekben, amely nem tartozik a közgyűlés, vagy az 
Egyesület más szervezetének hatáskörébe. 

• Az Elnökségi üléseken a Felügyelő bizottság elnöke vagy a Bizottság kijelölt tagja tanácskozási 
joggal vesz részt. 

 
5.3.3. Az Elnökségi ülés összehívásának módja: 
Az ülésre vonatkozó meghívóval együtt az elnökségi tagok, és a Felügyelő Bizottság tagjainak 
rendelkezésére kell bocsátani az ülés tervezett napirendjét is három nappal az ülés megtartása előtt. 
Az egyesület székhelyén levő hirdetőtáblán az elnökségi ülés idejét, helyét és tervezett napirendi 
pontjait, az ülés előtt legalább 3 nappal közzé kell tenni. Az elnökségi ülést az elnökség elnöke hívja 
össze.  
 
5.3.4. Az Elnökségi ülés határozatképessége: 
Az Elnökség határozatképes, ha az Elnök, akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes, valamint legalább 
még két Elnökségi Tag jelen van. 
 
5.3.5. Az Elnökségi határozatok elfogadásának módja: 
Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök, ha az Elnök nincs jelen, 
akkor az Elnökhelyettes szavazata dönt. 
 
5.3.6. Az Elnökségi határozatok nyilvántartásának módja: 
Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyből kitűnik a jelenlévők neve, a napirend és 
az azzal kapcsolatos határozatok, évenként induló folyamatos sorszámozással, továbbá a döntések 
tartalmát, idejét és hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát. A határozat ellen 
szavazókat – kérésükre – a jegyzőkönyvben név szerint is fel kell tüntetni.  
A jegyzőkönyvet az Elnök és még két Elnökségi Tag írja alá. 
 
5.3.7. Az Elnökségi határozatok nyilvánosságra hozatalának módja: 
Az Elnökség a fent megjelölt szervek határozatait az egyesület székhelyén lévő hirdetőtáblán történő 
elhelyezés útján hozza nyilvánosságra. 
Az Elnökség a határozatait az érintettekkel írásban közli. 
 
5.3.8. Az Elnök 
• Az Elnök vezeti és szervezi az Elnökség munkáját. 
• Ellátja a Sportegyesület képviseletét harmadik személyek, a hatóságok, a szakfelügyeleti, valamint 

az érdekvédelmi szervek előtt. 
• A Sportegyesület alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogkört gyakorolja. 
• Tevékenységéről az Elnökséget folyamatosan tájékoztatja. 
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5.3.9. Az Elnökhelyettes 
Végzi az Elnökség belső munkamegosztásából rá háruló egyedi és általános feladatokat. 
• Az Elnök távolléte esetén teljes jogkörrel és felelősséggel ellátja annak feladatait. 
• Tevékenységéről az Elnököt folyamatosan tájékoztatja. 
 
5.3.10. A Titkár 
• Rendszeresen részt vesz az Elnökség munkájában, döntéseiben, állásfoglalásaiban. 
• Végzi a közgyűlések összehívását, ellátja az Egyesület, a Közgyűlés és az Elnökség 

tevékenységével kapcsolatos adminisztrációt. 
 
 
 
5.4. A Felügyelő Bizottság 
 
Három tagját – köztük az Elnököt – a funkció megjelölésével a közgyűlés választja titkos szavazással 
5 év időtartamra. Amennyiben egy betöltendő tisztségre csak egy jelölt pályázik, abban az esetben a 
közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazást rendelhet el. 
Tevékenységéről a közgyűlésnek évente köteles beszámolni.  
 
5.4.1. A Felügyelő Bizottság feladata: 
• Ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását.  
• A pénzügyi és gazdálkodási rendelkezések betartását figyelemmel kíséri. 
 
5.4.2. A Felügyelő Bizottsági ellenőrzés módja: 
• A vezető tisztségviselőktől jelentést kérhet; 
• Az Egyesület munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet; 
• Az Egyesület könyveibe és irataiba korlátozás nélkül betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 
• A Felügyelő Bizottság tagja az Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehet. 
 
 
5.4.3. A Felügyelő Bizottság ülései: 
• Az Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik. 
• Az Felügyelő Bizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. 
• Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. 
• Az Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyből kitűnik a jelenlévők neve, 

a napirend és az azzal kapcsolatos határozatok. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a 
hitelesítők írják alá. 

 
5.4.4. A Felügyelő Bizottsági eljárás módja 
• A testület a határozatait az érintettekkel írásban közli. 
• A Felügyelő Bizottság köteles az Elnökséget tájékoztatni, és az Elnökség vagy a Közgyűlés 

összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy  
• az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként 

súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Elnökség, illetve a Közgyűlés döntését, 
teszi szükségessé. 

• vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel. 
• Az Elnökséget a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon 

belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az Elnökség, illetve a Közgyűlés 
összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. 
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• 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. 

 
5.5. A Fegyelmi Bizottság 
 
Három tagját – köztük az Elnököt – a funkció megjelölésével a közgyűlés választja titkos szavazással 
5 év időtartamra. Amennyiben egy betöltendő tisztségre csak egy jelölt pályázik, abban az esetben a 
közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazást rendelhet el. 
 
5.5.1. A Fegyelmi Bizottság feladata: 
Az Alapszabályban vagy más egyesületi szabályzatban lefektetett kötelezettségek szándékos vagy 
súlyosan gondatlan megszegőivel szemben fegyelmi eljárást folytasson le. 
 
5.5.2. A Fegyelmi Bizottsági ülései: 
• A Fegyelmi Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. 
• Tevékenységét a Fegyelmi szabályzatban foglaltak szerint folytatja. 
• A Fegyelmi Bizottság ülésének időpontjáról, az Elnökséget, és a Felügyelő Bizottságot 

tájékoztatni kell, amelynek tagjai a fegyelmi bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek.  
• A Fegyelmi Bizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. 
• Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. 
• Az Fegyelmi Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyből kitűnik a jelenlévők neve, 

a napirend és az azzal kapcsolatos határozatok. A jegyzőkönyvet Fegyelmi Bizottság mindhárom 
tagja aláírja. 

• Tevékenységéről a közgyűlésnek évente köteles beszámolni. 
 
 
5.6. Vezető tisztségviselők összeférhetetlenségi szabályai aszerint, hogy a vezető tisztségviselők, 
illetve a felügyelő bizottsági tagok az alábbi nyilatkozatokat megteszik: 
 
Vezető tisztségviselők: 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. § (1), (4), (5) és (6) bekezdéseiben, 
valamint az Egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezet működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban 
meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, azaz:  

- nagykorú, cselekvőképes magyar állampolgár vagyok; 
- bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen nem ítéltek szabadságvesztés büntetésre; 
- vezető tisztségviselői foglalkozástól - de egyéb foglalkozástól sem - jogerősen nem 

tiltottak el; 
- nem voltam más olyan közhasznú szervezetnél vezető tisztségviselő, amely jogutód nélkül 

úgy szűnt meg, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és 
vámtartozását nem egyenlítette ki; 

- nem voltam más olyan közhasznú szervezetnél vezető tisztségviselő, amellyel szemben az 
állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel; 

- nem voltam más olyan közhasznú szervezetnél vezető tisztségviselő, amellyel szemben az 
állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást 
helyettesítő bírságot szabott ki; 

- nem voltam más olyan közhasznú szervezetnél vezető tisztségviselő, amelynek adószámát 
az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, 
vagy törölte. 
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Felügyelő bizottsági tagok: 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:26. § (2) bekezdésében, valamint az 
Egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezet működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 38.§ (3) bekezdés a)-d) pontjaiban és a 39. § (1) 
bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, azaz:  

- nagykorú, cselekvőképes magyar állampolgár vagyok; 
- bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen nem ítéltek szabadságvesztés büntetésre; 
- vezető tisztségviselői foglalkozástól - de egyéb foglalkozástól sem - jogerősen nem 

tiltottak el; 
- nem voltam más olyan közhasznú szervezetnél vezető tisztségviselő, amely jogutód nélkül 

úgy szűnt meg, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és 
vámtartozását nem egyenlítette ki; 

- nem voltam más olyan közhasznú szervezetnél vezető tisztségviselő, amellyel szemben az 
állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel; 

- nem voltam más olyan közhasznú szervezetnél vezető tisztségviselő, amellyel szemben az 
állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást 
helyettesítő bírságot szabott ki; 

- nem voltam más olyan közhasznú szervezetnél vezető tisztségviselő, amelynek adószámát 
az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, 
vagy törölte; 

- a Budapest Evezős Egyesület  
• vezető tisztségviselőivel hozzátartozói viszonyban nem állok; 
• a döntéshozó szervének, illetve az ügyvezető szervének sem elnöke, sem tagja nem 

vagyok; 
• mint közhasznú szervezettel e megbízatáson kívül más tevékenység kifejtésére 

irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem 
állok,  

• mint közhasznú szervezettől célszerinti juttatásból nem részesülök – 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 célszerinti juttatást –; 

• kijelentem, hogy az Ectv. 38. § (3) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott 
személyeknek nem vagyok közeli hozzátartozója. 

 
 
 

5.7. A Sportegyesületi tisztségviselők megbízatásának megszűnése 
 
A Sportegyesület tisztségviselőinek megbízatása a tisztségviselő  
• lemondásával, 
• visszahívásával, felmentésével, 
• halálával, 
• vagy az Alapszabályban meghatározott megbízatási idő lejártával szűnik meg. 
 
A Sportegyesület tisztségviselőinek megbízatása visszavonható, a tisztségviselő felmenthető, ha 
• az alapszabályban rögzített feladatait nem látja el, 
• súlyos fegyelmi vétséget követ el,  
• összeférhetetlenség áll elő. 
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5.8. A Sportegyesület jogképessége, képviselete, aláírási jog 
 
A Sportegyesület nyilvántartásba vétellel jogi személlyé válik. 
A Sportegyesületet az Elnök önállóan, akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes és a Titkár együttesen 
képviseli. 
A bankszámla feletti rendelkezés jogát az Elnök, az Elnökhelyettes és a Titkár közül bármelyik két 
személy együttesen gyakorolja. 
 
 
6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
A Sportegyesület megszűnik a Ptk. 3:48. § (1) bekezdésével, a 3:83.§-ával és a 3:84. §-ával 
összhangban akkor, ha a tagok vagy az alapítók kimondják a megszűnést, vagy az arra jogosult 
szerv megszünteti. Feltéve, mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak 
lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a 
nyilvántartásból törli. Megszűnik az egyesület, ha más egyesülettel egyesül, illetve ha szétválik. 
Megszűnik továbbá az egyesület, ha megvalósította a célját, vagy az egyesület céljának 
megvalósítása lehetetlenné vált és új célt nem határoztak meg, vagy az egyesület tagjainak 
száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 
 
Az Alapszabályt az alapítók az 1992. május 30.-i alakuló közgyűlésen fogadták el. 
A Közgyűlés az Alapszabályt 2002. március 30-án, 2005. február 26-án, 2005. szeptember 17-én, 
2006. június 10.-én, 2010. május 28.-án, 2011. február 25.-én, 2014. május 29.-én, majd 2015. május 
28-án módosította.  
 
 
         …………………………………….. 
                   Tarján Tamás 
                          elnök 
               Budapest Evezős Egyesület 
 
 
 
Igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály 
módosítások alapján hatályos tartalmának. 
 
Budapest, 2015. május 28. 

…………………………………….. 
                    Tarján Tamás 
                           elnök 
               Budapest Evezős Egyesület 
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