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Az egyesület tagjai az alább feltüntetett helyen és napon közgyűlést tartottak a Cívisporta Egyesület 
elnevezésű szervezet alapszabálya módosítása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal elfogadták a 
következő egyesületi alapszabályt (változások dőlt vastag betűvel szedve). 

 
I. 

Az egyesület adatai 
 
1. Az egyesület neve: Cívisporta Egyesület 
 
2.       Az egyesület székhelye: 4031 Debrecen, Derék utca 102. VIII/67. 
 
3. Az egyesület alapító tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály mellékletét képezi. 
 
4.        Az egyesület honlapjának címe: www.civisporta.hu 
 
  

 
II. 

Az egyesület célja, tevékenysége 
 
1. Az egyesület célja: 
 

- Az általános helytörténeti hagyományok és értékek megismertetése széles körben, 
- A mai kornak megfelelő népi, képző- és iparművészeti alkotásokon keresztül a közízlés formálása; 
- Elsősorban, de nem kizárólag a debreceni népi és urbánus kultúra hagyományos értékeinek továbbéltetése, 

ezen értékek jelentőségének széles körű megismertetése a minőség megőrzése; 
- Az egyesület és más közösségek által szervezett előadásoknak, rendezvényeknek, konferenciáknak helyet 

adó közösségi tér kialakítása, fejlesztése, korszerűsítése 
- Nemzetközi, határokon átívelő regionális, interdiszciplináris kapcsolatok kiépítése, erősítése;  
- Közreműködés a térség környezeti, szellemi, művészeti kulturális értékeinek, hagyományainak feltárásá-

ban, megismertetésében; 
- A magyar települések természeti és épített értékeinek feltárása, védelme, a magyar tájhoz, a történelemhez, 

településszerkezethez illő fejlesztése, illetve a helyi hagyományok, kultúra éltetése, feltámasztása, gyarapí-
tása; 

- Helytörténeti kutatás támogatása, műemlékvédelem, tanulmányok egyedi művek, kiadványok életre hívása, 
kiadása. 

 
 
2.        Az egyesület tevékenysége: 
 

- kulturális és információs, kommunikációs tevékenység keretében helyi és interregionális tömegkommuni-
káció, művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, közgyűjtemény, kiadás, épített, népi és urbá-
nus környezet védelme, hagyományőrzés; 

- helytörténeti kutatás, ismeretterjesztés; 
- hiteles tájékoztatás, felvilágosítás a médián keresztül; 
- a lakosság – céljainkkal kapcsolatos – attitűdjének formálása; 
- előadások, rendezvények, konferenciák szervezése; 
- kiadványok készítésének és megjelentetésének elősegítése; 
- szakmai együttműködés más szervezetekkel egymás céljainak elérésének elősegítése érdekében;  
- hazai és külföldi szervezetekkel kapcsolattartás; 
- helytörténeti és történelmi kutatások és publikációk; 

http://www.civisporta.hu/
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- tanulmányutak, képzések támogatása, szervezése; 
- idegenforgalmi tevékenység, táborok szervezése;  
- Tagjainak és az érdeklődőknek szakmai és esztétikai segítségnyújtást biztosít, előadások, tanfolyamok, nép-

művészeti, helytörténeti kiállítások, pályázatok és egyéb rendezvények szervezésében; 
- helyi értékvédelemmel, hagyományőrzéssel, oktatással és fejlesztéssel foglalkozó szervezetek támogatása 

hazai és nemzetközi szinten; 
- vállalkozási tevékenység végzése – csak közhasznú céljának megvalósítása érdekében, azt nem veszélyez-

tetve. 
 

III. 
Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok 

 
 

1. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi 
támogatást nem nyújt. 

 
IV. 

Tagdíj 
 

1. Az egyesületi tagok vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj mértékét az elnökség állapítja meg 
minden év január 31. napjáig. A tagdíjat a tagok minden év december 31. napjáig fizetik meg az egyesület 
pénztárába készpénzben. 

 
 
2.  Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj 

időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően 
legkésőbb minden év december 31. napjáig köteles megfizetni az egyesület pénztárába készpénzben.  

 
V. 

A tagság 
 

1. Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 
aki az egyesület célkitűzésével egyetért, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja. 

 
VI. 

A tagsági jogviszony keletkezése 
 
1. Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az egyesület 

megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az 
elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű 
szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon 
belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem 
elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs. 

 
VII. 

A tagsági jogviszony megszűnése 
 
1. A tagsági jogviszony megszűnik: 
 a./ A tag kilépésével. 
 b./ A tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával 
 c./ A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 

d./ A tag kizárásával. 
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2. A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás 
nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján 
szűnik meg. 

 
3. Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, aki jelen 

alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít. 
   

A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A kizárási 
eljárásban a tagot az elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a 
szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem 
akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is 
képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az 
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati 
lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától 
számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az  érintett taggal. 

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül 
az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően az elnökségnek 
haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli közgyűlést. A közgyűlés 
nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban 
kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az  érintett taggal. 

 
VIII. 

A tagok jogai 
 
1. Az egyesület tagja jogosult: 
 a./ az egyesület tevékenységében részt venni 
 b./ az egyesület szolgáltatásait igénybe venni 
 c./ a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, 

kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni 
 d./ az egyesület irataiba betekintetni 
 e./ arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban 

meghatározott kizáró ok nem áll fenn. 
 

Az egyesület rendes tagja lehet mindenki, aki elfogadja az alapszabályt, és az egyesület keretein belül aktív 
tevékenységet fejt ki a célok elérése érdekében. 

 
Kiskorú személy kizárólag életkori sajátosságainak megfelelő, teljes cselekvőképességet nem igénylő tiszt-
ségekre választható, ő azonban jogosult a választásra. 

 
Az egyesület pártoló tagja lehet minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság, 
szervezet, aki, vagy amely erkölcsileg, szakmailag vagy anyagilag támogatja az egyesületet. A pártoló tag az 
egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. Az egyesület pártoló tagjai a közgyűlé-
seken tanácskozási joggal részt vehetnek, felszólalhatnak és javaslatot tehetnek. A pártoló tag vezető tiszt-
ségviselővé nem választható. 

 

Az egyesület rendes tagja az elnökség tagjai megválasztásakor és az egyesület döntéshozó szervének egyéb 
határozatai meghozatalakor személyenként egy szavazattal rendelkeznek. Az egyesület tagjait egyenlő jogok 
illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik, a pártoló tag tekintetében fent meghatározott eltérő 
rendelkezésekkel. 

 
A tag a közgyűlésen jogosult képviselő útján részt venni és tagsági jogait gyakorolni, egyebekben a tag 
tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők. 
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A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 
 
 

IX. 
A tagok kötelezettségei 

 
1. Az egyesület tagja: 
  
 a./ Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét. 
 b./Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni. 
 c./ Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, 

rendelkezéseit betartani. 
 d./ Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni. 
  

X. 
Az egyesület szervei 

 
1.       Az egyesület szervei: 

a./ Közgyűlés 
b./ Elnökség 
c./ Felügyelőbizottság 

 
a. Közgyűlés 

 
1. A közgyűlés az egyesület döntéshozó szerve. 
 
2. A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 
 
 

a) az alapszabály módosítása; 
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása; 
d) az éves költségvetés elfogadása, 
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének 

– elfogadása; 
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel 

munkaviszonyban áll; 
g) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények érvényesítéséről 

való döntés; 
h) az egyesület céljának módosítása; 
i) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal. 
 

3. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. 
 
4. A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az 

egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő 
kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus 
levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus 
tértivevény). 

 Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a részvételre 
jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. 

 
 A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt 

napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, 
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hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a 
közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő 
felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára 
tekintet nélkül határozatképes lesz, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal 
követő időpontra hívják össze. 
 

         A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni. 
 

 A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület 
szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend 
kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja 
vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden 
esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal. 

 Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a közgyűlés 
a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének 
tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható 
határozat, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés 
megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 

 
5.      A közgyűlés tartásának szabályai elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével 

A tagok személyes megjelenés helyett elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével is részt vehetnek a 
közgyűlésen. A tagok szabadon döntenek saját részvételük módjáról, mely döntésről a közgyűlés előtt 3 
nappal értesítik az elnököt, vagy az egyik elnökségi tagot.  

 

Az elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével tartott közgyűlésen elhangzottakat és a hozott 
határozatokat hiteles módon rögzíteni kell, az elhangzottakról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet az elnök, 
vagy az egyik elnökségi tag hitelesít.  

 

A fentiek szerinti közgyűlés kizárólag mindenki által ingyenesen hozzáférhető platformokon (pl.: Skype, 
Zoom, illetve Microsoft Teams) tartható meg, mely választásról az elnök, vagy az egyik elnökségi tag a tagokat 
a meghívó kiküldésével egyidőben tájékoztatja.  

 

Amennyiben jogszabály, vagy az Alapszabály titkos szavazást ír elő, és bármely tag elektronikus hírközlő 
eszközt kíván igénybe venni,  kizárólag olyan platformon tartható meg a közgyűlés, amely a titkos szavazás 
feltételeit lehetővé teszi, illetve amelyen keresztül a tag a szavazatáról elektronikus visszajelzést kap (pl.: 
Microsoft Teams).  

 
6. Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha 

a./ az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 
b./ az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy 
c./ az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 
Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény 
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni. 
 

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

 
8. A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális 

taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi pontok 
tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, 
továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős 
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szavazatszámláló bizottságot. 
 
9. A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag, valamint – ha a 

tag képviselő útján vesz részt – képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét.. A jelenléti ívet a közgyűlés 
levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. 

 
 A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza 
 a) az egyesület nevét és székhelyét; 
 b) a közgyűlés helyét és idejét; 
 c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőinek a nevét; 
 d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat; 
 e) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól 
 tartózkodók számát. 
 

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és két erre 
 megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti. 
 
10. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák 

meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben 
részesít; 
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d)akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja; 
e)aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 
f)aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 

11. A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –  egyszerű szótöbb-
séggel, nyílt szavazással hozza. Az egyesület alapszabályának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és 
szétválásához a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának 
módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező ta-
gok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

 
12. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a 

határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az egyesület 
honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 

. 
b. Elnökség 

 
1. Az elnökség az egyesület 3 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, 

amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 
 
2. Az elnökség tagjait a közgyűlés választja 5 év határozott időtartamra. 
 

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás: 
a./ a megbízás időtartamának lejártával; 
b./ visszahívással; 
c./ lemondással; 
d./ a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 
e./ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 
korlátozásával; 
f./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 
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A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető tisztségviselőjéhez 
intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás 
az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől 
számított hatvanadik napon válik hatályossá. 
 

3. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához 
szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni 
azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. 
 
A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető 
tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit 
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő aki közügyektől 
eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).  Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól 
jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az 
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó 
határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői 
tevékenységtől. 

 
4.      Az egyesület vezető tisztségviselői: 
 
 Az egyesület elnöke:  

Név: Balogh László  
 Anyja neve: Nagy Julianna 
 Lakóhely: 4031 Debrecen, Derék utca 102. VIII/67.  
 
 Az egyesület alelnöke: 
 Név: Balogh Tamás Zoltán 

Anyja neve: Miklósi Ibolya Éva 
 Lakóhely: 4031 Debrecen, Derék utca 102. VIII/67. 
 
 Az egyesület alelnöke: 
 Név: Dr. Horváth Péter 
 Anyja neve: Béres Zsuzsanna Borbála 
 Lakóhely: 4031 Debrecen, Derék utca 70. VII/117.  
  

Az egyesület törvényes képviseletét az elnök, akadályoztatása esetén valamelyik alelnök látja el. 
          Az elnökségi tagok képviseleti joga gyakorlásának terjedelme: általános. 

Az elnökségi tagok képviseleti joga gyakorlásának módja: önálló. 
 
5. Az elnökség hatáskörébe tartozik: 

a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; 

b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; 

c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése; 

d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskö-

rébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 

e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválaszta-

tásának előkészítése; 

f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 
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g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 

h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 

i) a tagság nyilvántartása; 

j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 

k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az 

e törvényben előírt intézkedések megtétele; 

m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés. 
 

6.     Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. Az elnökségi ülést az elnök 
legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja 
össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy 
tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, 
hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). 

 
 Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi ülés helyét, idejét 

és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell 
rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák. 

 

 

Az elnökségi ülés elektronikus hírközlő eszközökkel történő megtartására a közgyűlés elektronikus hírközlő 
eszközökkel való megtartására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.  

 

 
 
7.    Az elnökség határozatát  egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség határozatképes, ha 

ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Két elnökségi tag 
jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat. 

 
 A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

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

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 

  f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 
8. Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat 

meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak az egyesület 
honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 

 
 

c. Felügyelőbizottság  
 

1.  A felügyelőbizottság létrehozása és tagsága az Alapszabály XI. fejezet 20. pont szerinti esetben. 
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A tagok három tagból álló felügyelőbizottság létrehozását rendelik el azzal a feladattal, hogy az ügyvezetést 
az egyesület érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. 

 

A felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés tagjai választják titkos szavazással, egyszerű többséggel. A 
felügyelőbizottság elnökét maga választja tagjai közül. 

 

A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. 

 

A felügyelőbizottság egy elnökből és két tagból áll, akik megbízatásuk időtartama alatt az egyesületben 
más tisztséget nem tölthetnek be. 

 

A felügyelőbizottság feladata az egyesületi szervek valamint a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi 
határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése. 

 

 

2.  Az egyesületnél felügyelőbizottság jelenleg nem működik. 

 

 

3.  A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 5 év időtartamra szól. 

 

A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a 
vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi 
személy vezető tisztségviselője. 

 

A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A 
felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. 

 

A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy 
vezető tisztségviselőjéhez intézi. 

 

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 
a) a közgyűlés, illetve az elnökség elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület közgyűlésének azon 
tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszony-
ban 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. 

 

4.  A felügyelőbizottság hatásköre, működése 
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A felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket 
megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlés ülésén ismertetni. 

 

A felügyelőbizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során az 
elnökségtől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, a 
közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Továbbá az 
egyesületfizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja 
és szakértővel megvizsgáltathatja. 

 
A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a közgyűlést vagy az el-
nökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 
- a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő 
esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhí-
tése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé 
- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

 
A közgyűlést vagy az elnökséget a felügyelőbizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc 
napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a közgyűlés és 
az elnökség összehívására a felügyelőbizottság is jogosult. 

 
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem 
teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 

 

5. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 

 

6. A felügyelőbizottság legalább évente ülést tart, melyet a felügyelőbizottság elnöke hív össze levélben az 
ülés napirendi pontjainak ismertetésével. 

 

7. Az ülések nyilvánosak. A felügyelőbizottság ülésének összehívására, a felügyelőbizottsági ülés helyének 
meghatározására, a felügyelőbizottsági ülés meghívójának tartalmára, a felügyelőbizottsági ülés 
napirendjére, a felügyelőbizottsági ülés határozatképességére, az ülés lebonyolítására, és a 
felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyvének elkészítésére valamint a határozatok kihirdetésére az alapszabály 
által a közgyűlés határozathozatalára, valamint a közgyűlés összehívásának, lebonyolításának, a közgyűlés 
helye meghatározásának, a közgyűlési meghívó tartalmának, a napirendnek, a közgyűlés tisztségviselőinek, 
a levezető elnöknek, a szavazatszámlálók megválasztásának, a határozatképességnek, a szavazásnak, a 
jegyzőkönyv vezetésnek valamint a határozatok kihirdetésének szabályait megfelelően alkalmazni kell azzal, 
hogy a felügyelőbizottsági ülés határozatképessége feltétele, hogy azon valamennyi felügyelőbizottsági tag 
jelen legyen. 

 

8. A felügyelőbizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. 

 

A felügyelőbizottság elnöke a közhasznú szervezet elnökségi ülésén tanácskozási joggal részt vehet. 

 

9.  A felügyelőbizottság tagjainak felelőssége 
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A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő 
teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség 
szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben. 

 
XI. 

Közhasznúság 
 

 
1. Az egyesület céljának megfelelően az alábbi (konkrét) közhasznú tevékenységet fejti ki: 

 
a) a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában 
meghatározott „kulturális szolgáltatás” közfeladat teljesítését szolgáló tevékenységek:  

- előadó-művészeti tevékenység  

- információs hálózat létrehozása  

- pályázatok és egyéb finanszírozási lehetőségek felkutatását, megírása  

- könyvkiadás  

- művek és alkotóik népszerűsítése 

- közművelődési feladatok ellátását 

- különböző korcsoportok (elsősorban ifjúság és az idősebb korosztály), sajátos igényű csoportok 
(például: kismamák, nyugdíjasok, munkaerő piaci szempontjából hátrányos helyzetben lévők ) 
és fogyatékkal élők bevonása az Egyesület által szervezett civil, szociális és kulturális 
programokba, a társadalmi esélyegyenlőséget elősegítve  

 

b) a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában 
meghatározott „gyermekjóléti szolgáltatások” közfeladat teljesítését szolgáló tevékenységek:  

- kulturális és szabadidős programok szervezése és lebonyolítása  

 

c) a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, *  valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 121.§. a.),b.) pontja 

- közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása, kulturális célok megvalósításának 
támogatása, művészeti intézmények, önszerveződések támogatása, művészi alkotómunka 
feltételeinek javítása, művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése 

 

d) az a) b) és c) pontban meghatározott közfeladatok teljesítését egyaránt szolgáló tevékenységek:  

- kapcsolatteremtés más, a kultúra, a civil- és a szociális szféra területén működő nonprofit és 
forprofit szervezetekkel, az összefogás kezdeményezését, egységes fellépést, közös projektek 
létrehozását  

- programok és rendezvények szervezését, lebonyolítását, fellépési lehetőségek felkutatását, 
külföldi kapcsolatok kiépítését, fellépések lebonyolítását  

- olyan magánszemélyek támogatása akik tevékenységüket az Egyesület céljaival és 
szellemiségével összhangban fejtik ki  

- ön- és továbbképzések szervezését és kutatási tevékenység 

 
2.   Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesüljön az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból.  
 
3.  Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99100020.tv#lbj0idaa36
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anyagi támogatást nem nyújt.   
 
4.  Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen alapszabályban 

meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.  
 
5.  Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban 

meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.  
 
6.  Az egyesület a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának nyilvánosságát a 

www.civisporta.hu  internetes honlapján, az egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán közzététel útján 
biztosítja. Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet minden év június 30. napjáig a 
www.civisporta.hu internetes honlapján és az egyesület székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán közzéteszi. A 
közhasznúsági mellékletet a közgyűlés hagyja jóvá. 

 
7.  Az egyesület közhasznú tevékenységével kapcsolatosan keletkezett iratok – a törvény alapján nem 

nyilvános adatok kivételével – nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, és a saját költségére másolatot 
készíthet. Az iratbetekintésre és iratmásolásra vonatkozó igényeket írásban, az egyesület elnökségéhez 
címzetten kell előterjeszteni. Az elnökség az iratbetekintést és az iratmásolat kiadását az egyesület 
székhelyén, az igény bejelentésétől számított 8 napon belül köteles biztosítani a kérelmező számára.  

 
8.  A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. A közgyűlés ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság 

jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.  
 
9.  A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az 

egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő 
kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus 
levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus 
tértivevény).  

 
10.   A tagok határozata kapcsán 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.  

 

11.  A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –  egyszerű szótöbb-
séggel, nyílt szavazással hozza. A közgyűlés az éves beszámoló jóváhagyásáról az általános szabályok sze-
rint dönt. Az egyesület alapszabályának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához a köz-
gyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához 
és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromne-
gyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

 
12.  A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a 

határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az 
egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 

 
13.   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.  
 
14.   Az elnökség ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.  
 
15.   Az elnökség határozathozatal kapcsán 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.  

 

http://www.civisporta.hu/
http://www.civisporta.hu/


                                                                            14                                              

 

16.  Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jelenlévő elnökségi tagok írnak alá. A 
jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a 
döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét). 

 
Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat 
meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak az egyesület 
honlapján történő közzétételével egyidejűleg.  

 
17.  A közgyűlés és az elnökség határozatait az elnök köteles a Határozatok Könyvébe bevezetni a 9. és a 20. 

pont szerinti adattartalommal.  
 

18. Ha a közhasznú szervezet éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot, a vezető szervtől elkülönült 
felügyelő szerv létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva egyébként 
nem áll fenn. 

 
 

XII.  
Az egyesület megszűnése 

 
1. Az egyesület megszűnik: 

- a közgyűlés dönt a feloszlásról, 
- ha egyesül egyesülettel vagy szétválik egyesületekre, 
- az egyesület magvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt 

nem határoztak meg, 
- az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 
- az arra jogosult szerv megszünteti 

 

 

2.  Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennma-
radó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél meg-
valósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatá-
rozott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egye-
sület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el 
vagy azt nem szerezheti meg. 

 
A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a 
vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog 
az egyesület törlésével száll át az új jogosultra. 

 
 

XIII. 
Záró rendelkezések 

 
Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak. 

 

Az alapszabály módosítását az egyesület 2023.04.30.-án tartott közgyűlése fogadta el. 




