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I. fejezet 

ÁLTALÁNOS ISMERETEK 

1. § 

(1) A Fogyatékkal Élők Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetsége (továbbiakban szövetség) a 
Komárom-Esztergom megyében működő, fogyatékossággal élő embereket tömörítő sportszervezetek, 
hátrányos helyzetű és a tanulásban akadályozott és/vagy értelmi fogyatékkal élő fiatalok általános iskoláinak 
sporttevékenységét összehangoló, munkájukat segítő és támogató, demokratikus, önkormányzati elv alapján 
működő, érdekképviseletet is ellátó közhasznú civil szervezet. 

(2) A szövetség az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011 évi CLXXV. törvény, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  jogi 
személyekre és egyesületekre vonatkozó szabályai (a továbbiakban: civil tv., illetve Ptk.) a sportról szóló 
2004. évi I. Törvény alapján fejti ki tevékenységét. 

(3) A szövetség neve 
- teljes név: Fogyatékkal Élők Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetsége 
- rövidített név: FÉKEMSZ 

(4) A szövetség székhelye: 2800 Tatabánya, Fő tér 4. A FÉKEMSZ önálló jogi személy. 

(5) Alapítási éve: 2003., a Fogyatékkal Élők Európai Éve. 

(6) A szövetség működése felett a Bíróság és az Ügyészség a reá irányadó szabályok szerint 
törvényességi felügyeletet és ellenőrzést gyakorol. 

(7) A szövetség címere:  

(8) A szövetség pecsétje: kör alakú, körben az alábbi szöveggel:  
   Fogyatékkal Élők Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetsége 

(9) A szövetség működési területe: Komárom-Esztergom megye. 

2. § 

A SZÖVETSÉG CÉLJA 

(1) A szövetség az 1/1 pontban felsorolt szervezetek sportjában működő Komárom-Esztergom megyei szervezet, 
mely szervezi és irányítja a megye területén a hátrányos helyzetben élő emberek sport-és testnevelési 
tevékenységét, és képviseli tagjai érdekeit. Célja az országos szövetségek és a megyei sportkoncepciók által 
megfogalmazott sportszakmai feladatok területi szintű megvalósítása, elősegítve ezzel a fogyatékkal élő 
emberek életének kiteljesedését, fizikai és szellemi egészségének javulását, a társadalomba történő 
integrációját. 

(10) A FÉKEMSZ a céljának megvalósítása érdekében kéri közhasznú szervezetként történő közhasznúsági 
nyilvántartásba vételét. A FÉKEMSZ tevékenysége a Civil tv 2.§-ának 20. pontjában meghatározott 
közhasznú tevékenység, a Civil tv. 2§-ának 19. pontban meghatározott és az Stv. 49.§ c), d), e), h), m) pontok 
szerinti állami feladatokat, valamint a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv.  
13.§ (1) bekezdés 15. pontjában meghatározottakat mint közfeladatokat közvetlenül vagy közvetve látja el 
úgy, mint: 

b) elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtését 

c) az Stv-ben, költségvetési törvényben, az államháztartás működésére vonatkozó 

jogszabályokban, valamint az állami sportcélú támogatásokról szóló miniszteri rendeletben 
meghatározottak szerint részt vesz a fogyatékosok sportjának a versenysport, az 
utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport,a főiskolai-egyetemi sport, a szabadidősport, valamint 
a helyi önkormányzatok által ellátott sportfeladatok támogatásában, 

d) az esélyegyenlőség jegyében támogatja a fogyatékosok sportját, azon belül a gyermek- és 

ifjúsági sportot, a nők és a családok sportját, valamint a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 
sportolását, 



e) elősegíti a környezet- és természetvédelmi, egészségügyi és az esélyegyenlőséget biztosító, 

egyéb követelmények figyelembevételével sportrendezvények lebonyolítására alkalmas 
létesítmények létrehozását, 

f) támogatja az olimpiai, a paralimpiai és siketlimpiai mozgalmat, és más, az épek és fogyatékosok 

sportjának kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sportversenyeit.” 

A FÉKEMSZ olyan közhasznú tevékenységet végző szervezet, mely a fentiekben meghatározott 
közhasznú feladatokat látja el, valamint a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez 
megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá a szükséges társadalmi támogatottsága kimutatható. A 
FÉKEMSZ a közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény 
felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, államnak, kell gondoskodnia, az előzőekben 
meghatározottak szerint. 

(2) A szövetség közhasznú tevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait a tagságán kívül bármely más 
harmadik személy is igénybe veheti. 

(3) A FÉKEMSZ-t a Tatabányai Törvényszék tartja nyilván a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az 
ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek megfelelően. 

3. § 

A SZÖVETSÉG FELADATAI 

(1) Képviseli az állami szervek, a helyi önkormányzatok, a sport közalapítványok, a sportszövetségek és más civil 
szervezetek irányába az I/1 pont alatt felsoroltak sportjának érdekeit. 

(2) Koordinálja a sportszövetség és az egyéb tagszervezetek tevékenységét, továbbá sportszakmai, gazdasági, 
jogi és más szolgáltatásokat nyújt tagjai számára. 

(3) Véleményt nyilvánít a fogyatékkal élő emberek sportját érintő sportpolitikai kérdésekben, e területen 
kezdeményezi önkormányzati intézkedések megtételét, véleményezi a sporttal kapcsolatos jogszabály 
tervezeteket. 

- segíti az utánpótlás-nevelést a versenyszerű speciális diák és szabadidősportban 

- nyilvántartja a fogyatékos és speciális sportolók sportszervezeteit, sportágait, fogyatékos sportolókat 

- információt szolgáltat a hazai sportélet résztvevői, képviselői számára, megismerteti, népszerűsíti a 
fogyatékkal élők sportját 

- sportrendezvényeket, programokat szervez a különböző fokban fogyatékkal élő emberek számára 

- sportlétesítmények építésénél és fejlesztésénél az akadálymentesítésre felhívja a jogszabályi 
kötelezettséget 

- felkérésre véleményezi a megye fogyatékkal élők sportját érintő önkormányzati támogatás felosztását 

(4) Kialakítja a fogyatékkal élők megyei bajnoki versenyrendszerét, valamint egyéb versenyeket és mérkőzéseket 
szervez, illetve rendez. 

(5) Képviseli tagjai érdekeit. 

(6) Az előző bekezdésekben meghatározottakkal együtt a szövetség céljának megvalósítása a 
2.§ (2) bekezdésében meghatározott közhasznú feladatok ellátásával és azok részeként. 



II. fejezet 

ELVEK 

4. § 

(1) A szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete politikai pártoktól független, azoknak 
támogatást nem nyújt, tőlük támogatást nem fogad el, országgyűlési, illetve önkormányzati képviselő jelöltet 
nem állít, és nem támogat. 

(2) A szövetség szolgáltatásai szervezetei számára – azonos feltételek mellett – hozzáférhetőek. 

(3) A szövetség tagszervezeteit azonos jogok illetik meg, és azonos kötelezettségek terhelik. 

(4) A FÉKEMSZ Alapszabálya szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adataiba, az 
ügyintéző és a képviseleti szerv határozataiban a szövetség tagszervezeteinek megbízott képviselői 
betekinthetnek, illetőleg azokat a megyei napilapban és honlapján (www.fodisz.hu/fekemsz) hozza 
nyilvánosságra. 

(5) A FÉKEMSZ közhasznú működése nyilvános, a tevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait a tagságán 
kívül bármely más harmadik személy is igénybe veheti. A FÉKEMSZ szolgáltatásainak igénybevételére előre 
egyeztetett módon a FÉKEMSZ tevékenységének kifejtési helyén, meghatározott formában van lehetőség. 

(6) A FÉKEMSZ éves közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot 
készíthet. 

III. fejezet 

A TAGSÁGI VISZONNYAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 

5. § 

(1) A szövetség tagja lehet minden, a megye területén tevékenységet kifejtő – az 1/1 pontban felsoroltak 
sportjával foglalkozó és a bírósági nyilvántartásba bejegyzett 
 civil szervezet, amely a jelen Alapszabályt elfogadja és a szövetség határozatait magára nézve 
kötelezőnek ismeri el. 

(2) A szövetségi tagság önkéntes. 

6. § 

A TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE 

(1) A tagság az Alapító Közgyűlésen való részvétellel, illetve alapítás után csatlakozással jön létre. 

(2) A tagfelvételi kérelmet az Elnökség címére kell eljuttatni. A tagfelvételi kérelemről az Elnökség határozatot 
hoz. A felvételt megtagadó határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a szövetség 
közgyűléshez lehet fellebbezni. A fellebbezést a 
következő rendes közgyűlés tárgyalni köteles. 

(3) A tagok jogaikat képviselőik útján gyakorolják. 

(4) A tagsági jogviszony megszűnik: 

a) Kilépés írásban való bejelentésével, melyet az Elnökség számára kell eljuttatni. Az írásbeli bejelentés 
megérkezésének napjától a tag jogai automatikusan megszűnnek. A kilépés a tagot nem mentesíti a 
tagsága ideje alatt keletkezett kötelezettségei alól. A tagot írásban értesíteni kell a kilépés dátumáról. 



b) A tag megszűnése esetén törléssel, melyről az Elnökség határozatot hoz. 

c) A tagdíjfizetés elmulasztása esetén a megfizetésre való írásbeli felszólítást követően, amennyiben a 
kitűzött teljesítési határidő eredménytelenül telik el, törléssel. A törlésről az 
Elnökség határozattal dönt. A tagdíjat minden év március 31. napjáig kell megfizetni. 

d) A tagsági viszony felmondásával, amennyiben a tag, már nem felel meg az alapszabályban 
meghatározott tagsági feltételeknek. 

Kizárást csak kizárásra irányuló eljárás lefolytatása alapján hozott jogerős - indokolt - határozattal lehet 
alkalmazni. 
A szövetségből történő kizárás kérdésében a közgyűlés határoz. A szövetségből –bármely tag, vagy 
szövetségi szerv kezdeményezésére - azt a tagot lehet kizárni, aki jogszabálysértő, alapszabálysértő, vagy az 
egyesület közgyűlési határozatát ismételten, vagy súlyosan sértő magatartást tanúsít. A kizárt tag 
jogaira és kötelezettségeire a (4) bekezdésben foglaltak az irányadóak. Az indokolással ellátott kizáró 
határozatot az érintett taggal írásban – az átvétel igazolására alkalmas módon - közölni kell. Az indokolásnak 
tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről 
való tájékoztatást. A kizárásra irányuló eljárásban az eljárás alá vont tagot - a közgyűlés megtartását 
megelőzően legalább 30 nappal írásban – értesíteni, tájékoztatni kell a kizárásra okot adó tényekről, 
körülményekről, valamint a Közgyűlés előtt meg kell hallgatni, illetőleg lehetőséget kell adni számára, hogy 
védekezését szóban vagy írásban összefüggően előadhassa, továbbá jogi képviselőt vehessen igénybe.  

A kizáró határozat ellen a tag bírósághoz fordulhat, a Szövetség székhelye szerint illetékes Tatabányai 
Törvényszéktől kérheti a közgyűlési határozat felülvizsgálatát. 

 
 

 

 

7. § 

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

(1) A tag jogai: 

a) Képviselője útján részt vehet a szövetség legfelsőbb szervének, a Közgyűlésnek az ülésein, ott 

szavazati joggal rendelkezik. 

b) Képviselője útján részt vehet a szövetség rendezvényein, tevékenységében, illetve az Alapszabály 

célkitűzéseinek megvalósításában. Ezek érdekében megfelelő tájékoztatást kaphat, véleményt 

nyilváníthat, illetve javaslatot tehet szóban vagy írásban. 

c) A szövetség működésével, célkitűzéseinek, terveinek megvalósításával és pénzügyi helyzetével 

összefüggésben a szövetség szerveihez kérdéseket, javaslatokat intézhet, illetve panasszal, 

felszólalással és fellebbezéssel fordulhat a szövetség illetékes szerveihez. 

d) Betekinthet a szövetség irataiba és nyilvántartásaiba, felvilágosítást kérhet a szövetség bármely vezető 

tisztségviselőjétől. 

e) Igénybe veheti annak szolgáltatásait és eszközeit. 

f) A FÉKEMSZ szervei által hozott jog- vagy 

alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt bármely tag - a határozat tudomására jutásától 

számított harminc napos jogvesztő határidőben - pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását 

nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben - a tag kérelmére - a határozat végrehajtását 

felfüggesztheti. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. Nem jogosult perindításra az, aki a határozat 

meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés 

miatt szavazott a határozat mellett. 

(2) A tag kötelességei: 



a) A szövetség alapszabályának és egyéb szabályzatainak rendelkezéseinek, valamint hozott 

határozatainak tiszteletben tartása, betartása, végrehajtása. 

b) A Közgyűlés által megállapított tagdíj összegének időbeni megfizetése. 

c) A fogyatékkal élők sportszervezetei, hátrányos helyzetű és a tanulásban akadályozott és/vagy értelmi 

fogyatékkal élő fiatalok általános iskoláinak sport tevékenységét összehangoló hazai 

(sérülés-specifikus, sportági, regionális) célkitűzéseinek megvalósítása, illetve azok elősegítése. 

 

IV. fejezet 

A SZÖVETSÉG SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 

8. § 

Felépítése 

(1) A szövetség felépítése: 

a) Közgyűlés 

b) Elnökség (5 fő) 

c) Felügyelő Bizottság (3 fő) 

(2) A szövetség valamennyi választott tisztségviselőjének megbízatása 4 évre szól. 

(3) A választott tisztségviselők tisztségükben újraválaszthatók. 

(4) A FÉS tisztségviselői a következő személyek: 

a) elnök 

b) alelnök 

c) titkár 

d) elnökségi tagok (2 fő) 

e) a Felügyelő Bizottság elnöke 

f) a Felügyelő Bizottság tagjai (2 fő) 

V. fejezet 

A KÖZGYŰLÉS 

9. § 

A Közgyűlés összehívása 

(1) A szövetség legfelsőbb szerve a tagok képviselőiből álló Közgyűlés. A közgyűlésbe küldött képviselőket a 
tagszervezetek saját szabályzatuk szerint választják meg.  

(2) A Közgyűlést szükség szerint, de évenként legalább egyszer össze kell hívni. 



A meghívónak tartalmaznia kell 
a) a Szövetség nevét és székhelyét; 
b) a közgyűlés idejének és helyszínének megjelölését; 
c) a közgyűlés napirendjét. 
 
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni 
kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 
Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, azt akkor lehet megtartani, ha a közgyűlésen valamennyi 
részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul annak megtartásához. 
A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha 
valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához 
egyhangúlag hozzájárul. 

 

(3) A közgyűlésen szavazati joggal rendelkezik a szövetség tagjainak 1-1 küldöttje. A szövetség tagjai 
legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig írásban kötelesek bejelenteni azt a személyt (küldöttet), 
aki a szavazati jogot gyakorolja. 

(4) A közgyűlésen minden szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik. A Szövetség a közgyűlését a 
székhelyén tartja, kivéve, amikor az Elnökség a meghívóban a Szövetség székhelyén kívüli helyszínt 
határoz meg. A közgyűlés határozatképességét minden érdemi határozat meghozatala előtt vizsgálni kell. 

(5) A szövetség közgyűlése nyilvános. Kivételesen indokolt esetben - különösen, ha a személyiségi jogok 
védelme, vagy üzleti titok azt indokolja, a Közgyűlés egyszerű többséggel hozott határozatával a 
nyilvánosságot a Közgyűlés vonatkozó napirendi pontja tekintetében kizárhatja vagy korlátozhatja, 
figyelembe véve az információ szabadságról és az információs önrendelkezésről szóló 
2011. évi CXII.Törvény rendelkezéseit. 

(6) A Közgyűlés időpontját az Elnökség legalább 30 nappal az esemény előtt tűzi ki, egyúttal annak helyéről, 
időpontjáról, tervezett napirendjéről és a beterjesztett javaslatokat akkor lehet napirendre tűzni, ha azokat a 
Közgyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal írásban az Elnökség elé terjesztették. 
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 8 napon belül a tagok és a FÉKEMSZ 
szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolása mellett. A napirend 
kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelmet az 
Elnökség elutasítja, vagy nem dönt róla, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát 
megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 

(7) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni: 

a) Ha a tagok egyharmada – az ok és a cél megjelölésével – írásban kezdeményezi a szövetség 
elnökségénél. 

b) Ha az Elnökség – az ok és cél megjelölésével – írásban kezdeményezi. 

c) Ha a bíróság elrendeli. 

d) Ha azt a Felügyelő Bizottság indítványozza. 

e) Ha az Elnökség létszáma 3 főre csökken. 

f) Ha az elnök, alelnök, titkár lemond, illetőleg ha az Elnökség bármely ok miatt működésképtelenné 
válik. 

(8) Az Elnökség a 7. bekezdésben felsorolt esetekben köteles – az okot adó körülmény bekövetkeztének 
tudomásul vételétől számított – 15 napon belül intézkedni a Közgyűlés legfeljebb 30 napon belüli időpontra 
történő összehívásáról. 

(9) A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a rendes közgyűlés szabályai az irányadók. 

(10) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. Ennek tartalmaznia kell a Közgyűlés helyén és időpontján túl a 

Közgyűlésen elhangzottak lényegét, valamint a javaslatokat és a hozott határozatokat, azok hatályát, illetve 

a döntést támogatók és ellenzők számarányát és lehetőség szerint beazonosítható személyét is. A 

jegyzőkönyvet a Közgyűlés Elnöke, valamint a jegyzőkönyv vezetője írja alá és két, a Közgyűlés elején 

megválasztott tag hitelesíti. A határozatokról az érintett szerveket, személyeket a határozat-kivonat 

megküldésével értesíteni kell. A Közgyűlés határozatai bárki számára nyilvánosak, és a FÉKEMSZ 

irodájában és a FÉKEMSZ honlapján a közgyűlés időpontját követő 30 napon túl hozzáférhetőek. A 



Közgyűlés határozatai kifüggesztésre kerülnek a FÉKEMSZ irodájában lévő hirdetőtáblára. A közgyűlés 

határozatairól az érintetteket 30 napon belül tájékoztatja. 

10. § 

A közgyűlés határozatképessége 

(1) A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van. A 

közgyűlés határozatképességének a megállapítását követően meg kell választani egyszerű többségi 

szavazással a közgyűlés levezető elnökét, a jegyzőkönyvvezetőt, a két jegyzőkönyv hitelesítőt és titkos 

szavazással lebonyolítandó határozathozatal szükségessége esetén a két szavazatszámlálót. Amennyiben a 

titkos szavazás igénye a közgyűlésen merül fel, a szavazatszámlálókat ekkor kell megválasztani. 

(2) Ha a közgyűlés meghirdetett kezdési időpontjától számított 30 percen belül nem válik határozatképessé a 

közgyűlés ugyanazon napon azonos napirenddel, a megjelentek számára való tekintet nélkül az összehívott 

közgyűlés határozatképes, amennyiben az eredeti közgyűlési meghívóban erre és a megismételt közgyűlés 

időpontjára a tagok figyelmét kifejezetten felhívták. 

 

11. § 

A közgyűlés napirendje 

(1) A közgyűlés napirendjét az Elnökség állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé. 

(2) A közgyűlésen – évente egyszer – az alábbi napirendeket kötelezően tárgyalni kell: 

a) A szövetség tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámolót, 

b) A szövetség éves költségvetését, 

c) A Felügyelő Bizottság beszámolóját, 

d) A szövetség éves közhasznúsági jelentését, 

e) A tagok és a FÉKEMSZ szervei által a 9. § (6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével beterjesztett 
javaslatokat. 

12. § 

A Közgyűlés kizárólagos hatásköre 

(1) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) A szövetség megalakulásának, más civil szervezettel való egyesülésének, szétválásának, 
valamint feloszlásának kimondása. 

b) Az alapszabály megállapítása és módosítása. 

c) Nemzetközi szervezetbe való belépés elhatározása. 

d) A szövetségi tisztségviselőinek megválasztása és visszahívása. 

e) A szövetség éves költségvetésének megállapítása 

f) A szövetség éves tevékenységéről szóló elnökségi beszámoló elfogadása. 

g) A Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása. 



h) A tagfelvétel elutasítása ellen benyújtott fellebbezési kérelem elbírálása. 

i) A közhasznúsági melléklet elfogadása. 

j) A szövetség által szervezett nagyobb versenyek, események tervezetének egyeztetése. 

k) Mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos 
hatáskörébe utal. 

13. § 

A Közgyűlés határozathozatala 

(1) A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Ha a megismételt szavazáson is 
szavazategyenlőség alakul ki, a javaslatot el kell vetni. 

(2) Titkos szavazást kell tartania a szövetség tisztségviselőinek megválasztásánál, valamint akkor, ha azt 
a jelenlévő tagok legalább egyharmada kéri. 

(3) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. Ennek tartalmaznia kell a Közgyűlés helyén és időpontján túl a 
Közgyűlésen elhangzottak lényegét, valamint a javaslatokat és a hozott határozatokat, azok hatályát, ill. a 
döntést támogatók és ellenzők, valamint a tartózkodók számarányát és személyét. A jegyzőkönyvet a 
Közgyűlés levezető elnöke, valamint a jegyzőkönyv vezetője írja alá és két, a Közgyűlés elején megválasztott 
tag hitelesíti. A határozatokról az érintett szerveket, személyeket a határozat-kivonat megküldésével értesíteni 
kell. A Közgyűlés határozatai és jegyzőkönyve bárki számára nyilvánosak és a szövetség irodáján 
hozzáférhetőek. 

(4) A közgyűlés határozatairól az érintetteket – amennyiben a közgyűlésen nem vettek részt – a jegyzőkönyv 
megküldésével 30 napon belül tájékoztatni kell. 

(5) A Szövetség alapszabályának módosításához a közgyűlésen szavazati joggal jelenlévők háromnegyedes 
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A Szövetség céljának módosításához, valamint megszűnésének 
elhatározásához a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedének szótöbbséggel hozott határozatával 
kell döntést hozni. 

14. § 

A tisztségviselők megválasztása 

(1) A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők, funkciók: 

a) elnök 

b) alelnök 

c) titkár 

d) elnökségi tagok (2 fő) 

e) a Felügyelő Bizottság elnöke 

f) a Felügyelő Bizottság tagjai (2 fő) 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tisztségviselőket a közgyűlés négy évre választja. A tisztújító közgyűlés 
napja előtt egy hónappal a Szövetség elnöksége jelölő bizottságot választ. A jelölő bizottság köteles a 
Szövetség tagjai számára a tisztségviselőkre történő jelölés lehetőségét megadni. Jelölt lehet az a személy, 
akit a jelölő bizottság tisztségre jelöl, vagy aki a közgyűlésen jelenlévő szavazásra jogosultak több mint 
felének "igen" szavazatával a jelölő listára felkerül. 

(3) A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Egy jelölt esetén a választás a közgyűlés 
kétharmados többségi határozata alapján nyílt szavazással is történhet. A titkos szavazást megelőzően 
legalább két tagú szavazatszámláló bizottságot kell választani a jelölésnél nem érintett tagok közül akik a 
titkos szavazást lebonyolítják, szavazatokat megszámolják. 



(4) A választás tisztségeként külön-külön történik úgy, hogy először a szövetség elnökét, majd az Elnökség 
tagjait, ezt követően a Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait kell megválasztani. 

(5) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint felének igen 
szavazatát megszerezte. Ha több jelölt esetén a közgyűlés a szükséges döntést nem hozta meg, újabb 
választási fordulót kell tartani. Az új választási fordulóban a legkevesebb szavazatot kapott jelölt, valamint az 
a jelölt, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak 15 %-ának szavazatát sem kapta meg, már nem vesz részt. 
A választást mindaddig ismételni kell, amíg a jelöltek valamelyike a megválasztáshoz szükséges szavazatot 
meg nem szerzi. 

(6) A közgyűlés által választott tisztségviselő - indokolás nélkül - visszahívható. A visszahívást a szövetség 
tagjainak legkevesebb egyharmada írásban kezdeményezheti. A visszahívásra irányuló kezdeményezésnek a 
közgyűlés napirendjén kell szerepelnie. A visszahívásról a közgyűlés titkos szavazással határoz. 
A visszahíváshoz a közgyűlés egyszerű határozattöbbsége szükséges. 

15. § 

A tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok 

(1) A testületi szervek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója 
a határozat alapján: 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesülni vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül,  

c) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, 

d) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, 
e)  akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Szövetségnek nem tagja, 

f) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy 

g) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

Ha egy tag valamely kérdésben nem szavazhat, akkor Őt az adott szavazás szempontjából a 
határozatképesség megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni. 

Nem minősül előnynek a szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehető nem pénzbeli szolgáltatása, illetve a Szövetség által a tagjának tagsági jogviszony alapján nyújtott, az 
alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 

(2) Nem lehet a szövetség Felügyelő Bizottságának elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 

a) Az Elnökség elnöke vagy tagja, 

b) A szövetséggel a megbízásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 

c) A szövetség cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem 
pénzbeli szolgáltatásokat, és a szövetség tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az 
alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást, illetve, 

d) Az a), b) és c) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója. 

(3) Nem lehet a FÉKEMSZ vezető tisztségviselője (Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagja) az a személy, aki 
korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben 
legalább egy évig –, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és 
vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 



d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 
felfüggesztette, illetőleg törölte. Ez a tilalom az adott közhasznú szervezet megszűnését követően három 
évig áll fenn. 

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

16. § 

Az Elnökség 

(1) A szövetség képviseleti és ügyintéző szerve az Elnökség, mely 5 tagú. Az Elnökség a közgyűlés 
felhatalmazása alapján a közgyűlések közötti időszakban irányítja a szövetség tevékenységét. 

(2) Az Elnökség összetétele: elnök, alelnök, titkár és 2 tag. Az Elnökség tagjai tisztségeikben újraválaszthatók. 

(3) Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjává csak nagykorú állampolgár választható, akinek 
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben (ügycsoport tekintetében) nem 
korlátozták. Nem lehet elnökségi tag és a felügyelő bizottság tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt 
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. Nem lehet elnökségi tag és a felügyelő bizottság tagja az, akit e 
foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás 
hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató Egyesület elnökségi tagja és felügyelő bizottsági 
tagja nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet elnökségi tag és 
felügyelő bizottsági tag az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. Az Elnökségi tag 
ügyvezetési feladatait a felügyelő bizottsági tag a feladatait személyesen köteles ellátni. 

(4) Az elnök; alelnök, titkár és az Elnökség tagjai feladatukat társadalmi munkában látják el. 

17. § 

Az Elnökség feladata és hatásköre 

(1) A közgyűlések közötti időszakban szervezi, irányítja a szövetség munkáját, tevékenységéről a közgyűlésnek 
beszámol. 

(2) Ennek megfelelően az Elnökség feladat és hatásköre: 

a) A rendes és rendkívüli Közgyűlés előkészítése és összehívása; 

b) Az éves programnak, munkatervnek és költségvetési tervezetnek előkészítése, ill. annak megfelelő 
végrehajtása; 

c) Javaslattétel az alapszabály módosítására az éves tagdíj mértékére; 

d) A törvényes és Alapszabály szerinti működésének biztosítása; 

e) A szövetség működéséhez szükséges belső szabályzatok elkészítése és módosítása, az állandó vagy 
ideiglenes munkabizottságok létrehozása; 

f) A szövetség éves tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítése; 

g) Gondoskodás a közgyűlési határozatok végrehajtásáról és ellenőrzéséről; 

h) A közhasznúsági melléklet elkészítése; 

i) Bajnokságok, versenyek kiírása; 

j) Támogatások felosztása; 

k) Állami kitüntetések, elismerések adományozására javaslattétel; 

l) A tagfelvételi kérelmek elbírálása; 

m) A 23.§ (6) bekezdésében meghatározott gazdasági – vállalkozási feladatok ellátása; 

n) Döntés azokban a kérdésekben, amelyeket az Alapszabály, illetve a Közgyűlés a hatáskörébe utalt, 

o) A működőképesség fenntartása, és a fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem 
előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve kezdeményezése 



(3) Az Elnökség egyedi határozattal egyéb – a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozó – ügyet is a 
saját hatáskörébe vonhat. 

(4) Az Elnökség az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készít és terjeszt a 
közgyűlés elé. 

A közhasznúsági melléklet tartalma a 350/2011. sz. Kormányrendelet alapján: 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai. 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása. 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése. 

4. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely meghatározása 

5. 5 A közhasznú tevékenység célcsoportjának megadása 

6. A közhasznú tevékenységből részesülők létszámának megadása. 

7. közhasznú tevékenység főbb eredményeinek bemutatása 

8. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása, a vagyonelemeknek, 
azok értékének és a felhasználás céljának meghatározása. 

9. Cél szerinti juttatások kimutatása, és megnevezése 

10. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások megnevezése, összesen és érintett tisztségviselőnként. 

11. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók megadása, az alábbiak szerint: 

- Éves összes bevétel, ebből a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg; 

- Közszolgáltatási bevétel; 

- Normatív támogatás; 

- Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás; 

- Összes ráfordítások, ebből személyi jellegű ráfordítás és közhasznú tevékenység ráfordításai; 

- Adózott eredmény; 

- A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek 
száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek 
megfelelően). 

12. Erőforrás-ellátottság mutatói 

13. Társadalmi támogatottság mutatói. 

A közhasznúsági melléklet nyilvános, abba bárki betekinthet és abból saját költségére másolatot kérhet. 

a) Az Elnökség tevékenységéről a közgyűlésnek tartozik beszámolási kötelezettséggel. 

(5) A fentiek alapján a közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a támogatási program keretében végleges 
jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként. A mellékletben külön kell megadni a támogatási program 
keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó, előbbiekben 
részletezett adatokat, valamint be kell mutatni a szervezet által az üzleti évben végzett főbb 
tevékenységeket és programokat. A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a FÉKEMSZ által végzett 
közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú 
jogállás megállapításához szükséges a Civil Tv. 32 . §-a szerinti adatokat, mutatókat. 

(6) A FÉKEMSZ a közhasznúsági mellékletet, a civil szervezetek gazdálkodás, az adománygyűjtés és a 
közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII.30.) sz. Kormányrendeletnek megfelelő formában és 
tartalommal készíti és fogadja el. 

(7) A FÉKEMSZ éves közhasznúsági mellékletébe  bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot 
készíthet. A betekintés - másolatkészítés lehetőségeit illetően a jelen Alapszabály 18. § 8. pontjában írtakat 
kell értelemszerűen alkalmazni. A FÉKEMSZ az éves beszámoló - és közhasznúsági melléklet szövegét a 
döntést követő 30 napon belül a saját honlapján (www.fodisz.hu/fekemsz.hu), valamint a 24 óra című 
időszaki lapban rövidített formában nyilvánosságra hozza. 

(8) A FÉKEMSZ minden évben május 31. napjáig, a nyilvántartást vezető az Országos Bírósági Hivatalnál a 
mindenkori előírásoknak megfelelően letétbe helyezi, illetőleg közzéteszi a kettős könyvvitel szabályai 
szerint elkészített pénzügyi beszámolóját (mérleg és eredmény levezetés), közhasznúsági mellékletét (a 



350/2011. sz. Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően), a pénzügyi beszámolóhoz tartozó szöveges 
kiegészítést, valamint a közhasznúsági melléklethez tartozó szöveges kiegészítést, illetve könyvvizsgálat 
esetén a könyvvizsgálói záradékot. A tárgyi dokumentációt a FÉKEMSZ a honlapján is teljes egészében 
közzéteszi és gondoskodik annak saját honlapon történő folyamatos elérhetőségéről a közzétételtől 
számított három évig. 

(9) Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai a FÉKEMSZ tagjai részére kötelesek a Szövetségre 
vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra a Szövetségre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba 
betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést az elnökségi és felügyelő bizottsági tag a 
jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Az elnökségi és a felügyelő bizottsági tag 
megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a FÉKEMSZ üzleti titkát sértené, vagy 
ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási 
nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó 
Tatabányai Törvényszéktől kérheti a FÉKEMSZ kötelezését a felvilágosítás megadására. 

(10) Az Elnökség köteles rendkívüli közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha 

a) a FÉKEMSZ vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

b) a FÉKEMSZ előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy 

c) a FÉKEMSZ céljainak elérése veszélybe került. 

A fentiek miatt összehívott rendkívüli közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény 
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a FÉKEMSZ megszüntetéséről dönteni. 

18. § 

Az Elnökség működése, határozathozatala 

(1) Az Elnökség szükség szerint, de minimum évente 4 alkalommal ülésezik. Az üléseket az elnök hívja össze. 
Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről (napirendről) – az előterjesztések 
megküldésével – legalább 8 munkanappal az ülés időpontját megelőzően értesíteni kell az Elnökség tagjait, 
illetve a meghívottakat. Sürgős esetben az elnök rövidebb határidőt is megállapíthat. 

(2) Rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni, ha azt az elnök, az alelnök, titkár, a Felügyelő Bizottság, vagy az 
elnökségi tagok 1/3-a az ok és a cél megjelölésével írásban kezdeményezi. 

(3) Határozatképes az Elnökség a tagok több mint a felének jelenléte esetén. A határozatképtelenség miatt 
elhalasztott ülést 15 napon belül újra össze kell hívni. 

(4) Határozatait nyílt szavazással, a jelenlévő elnökségi tagok egyszerű szótöbbségével hozza. 
Szavazategyenlőség esetén a felvetett kérdést elvetettnek kell tekinteni. 

(5) Az Elnökség ülései nyilvánosak. Kivételesen indokolt esetben – különösen, ha a személyiségi jogok 
védelme vagy üzleti titok azt indokolja – az Elnökség egyszerű többséggel hozott határozatával a 
nyilvánosságot az Elnökség üléséről vagy annak meghatározott részéről kizárhatja, illetve korlátozhatja, 
figyelembe véve az információ szabadságról és az információs önrendelkezésről szóló 2011. évi 
CXII. Törvény rendelkezéseit. 

(6) Az elnökségi ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni a Felügyelő Bizottság elnökét. 

(7) Az elnökségi ülésekről nyilvántartást, jelenléti ívet, valamint az elhangzottakról emlékeztetőt kell írni, melyet 

az elnök és a hitelesítésre kijelölt elnökségi tag írnak alá. A nyilvántartásnak, ill. az emlékeztetőnek 

tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket, valamint a 

határozatokat, azok hatályát, ill. a döntést támogatók, a tartózkodók és ellenzők számarányát és személyét. 

(8) Az Elnökség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki – a kívánt betekintést megelőző öt 

munkanappal korábban megküldött – írásos kérelem alapján betekinthet. 

(9) Az Elnökség a döntéseit a döntéshozataltól számított 30 napon belül írásban, igazolható módon közli az 

érintettekkel, kivéve a zárt ülésen hozott határozatokat. 



(10) A működése, szolgáltatásai igénybevételének módja, valamint beszámolói közlései – az alapszabály 

rendelkezései szerint – nyilvánosak, az azzal kapcsolatos információkat programfüzet, illetve az egyesület 

székhelyén lévő faliújságon elhelyezett hirdetmények, valamint a FÉKEMSZ honlapja tartalmazzák. 

(11) A határozatokról az érintett szerveket, személyeket és a tagságot a határozat kivonatának megküldésével 

értesíteni kell. 

(12) A határozatok kivonatát mindig az elnök, az alelnök, vagy a titkár és egy tag hitelesíti. 

(13) Az Elnökség határozatai bárki számára nyilvánosak és a szövetség hivatali helyiségében megtekinthetők. 

 

19. § 

Az elnökségi tagság megszűnése 

(1) Az elnökségi tagság megszűnik: 

a) a Közgyűlés által történő felmentéssel, 

b) elhalálozással, 

c) lemondással, 

d) akit a bíróság jogerős határozatával a közügyek gyakorlásától eltilt, 

e) mandátum lejáratával, ha nem választják újra, 

f) a cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával, 

g) a tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével (Ptk. 3:22.§). 

20. § 

Az elnök és az alelnök feladatai 

(1) Az elnök feladata és hatásköre: 

a) A szövetség képviselete, 

b) Az elnökségi ülések összehívása, 

c) A határozatok végrehajtásának ellenőrzése, 

d) Kapcsolattartása a tagszervezetekkel, 

e) Aláírási jogkör gyakorlása, 

f) Rendelkezés a szövetség bankszámlája felett, valamint utalványozási jogkör az alelnökkel és 
a titkárral együttesen, 

(2) Az elnököt – távolléte, akadályoztatása esetén – az alelnök helyettesíti. 

21. § 

Felügyelő Bizottság 

(1) A közgyűlés a szövetség működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére – 4 év 
időtartamra – Felügyelő Bizottságot választ. A Felügyelő Bizottság elnökből és két tagból áll. A Felügyelő 
Bizottság tagjai a Felügyelő Bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A Felügyelő 
Bizottság tagjai a Szövetség más szerveitől, tevékenységük során nem utasíthatóak. A Felügyelő Bizottság 
ellenőrzi a FÉKEMSZ működését, az Elnökség tevékenységét a FÉKEMSZ érdekeinek megóvása céljából. 

(2) A Felügyelő Bizottság tagja a szövetségben más tisztséget nem viselhet. A Felügyelő Bizottságnak nem 
lehet tagja a szövetség elnökségi tagja, a szövetséggel munkaviszonyban álló, illetőleg gazdasági 



feladatokat ellátó személy, továbbá az a személy, aki a szövetség Elnökségének tagjával, illetőleg a 
szövetségnél gazdasági feladatokat ellátó személlyel hozzátartozói kapcsolatban áll. A Felügyelői Bizottság 
tagjai nem lehetnek egymásnak és a szövetség elnökségi tagjainak hozzátartozói. 

(3) A Felügyelő Bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja. A Bizottság elnöke tanácskozási joggal 
részt vesz az Elnökség ülésein. 

(4) A Felügyelő Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről az Elnökséget tájékoztatja. 

(5) A Felügyelő Bizottság feladata: 

a) A szövetség pénz – és vagyonkezelésének vizsgálata, 

b) A civil szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának 
ellenőrzése, 

c) A tagdíjak befizetésének ellenőrzése, 

d) Az éves mérleg (zárszámadás) felülvizsgálata, 

e) A gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások 
teljesítésének évenkénti vizsgálata, 

f) A bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése, 

g) A szövetségi, illetőleg a társadalmi tulajdon megóvása érdekében szükséges intézkedések 
megtételének ellenőrzése. 

(6) A Felügyelő Bizottság tagjai feladataik ellátása során a Civil törvényben 
foglaltak szerint kötelesek eljárni, jogosultak a szövetség gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba 
betekinteni, a tisztségviselőktől, munkavállalóktól tájékoztatást kérni. 

(7) Az ellenőrzések megkezdéséről a Bizottság Elnöke írásban tájékoztatni köteles az Elnököt. Az ellenőrzés 
során a Felügyelő Bizottság a pénzügyi – gazdasági, illetőleg a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok 
szerint jár el. 

(8) Az ellenőrzés tapasztalatairól a Bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon belül írásban 
tájékoztatja az Elnökséget. Ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal 
ennek megszüntetésére is fel kell hívnia a figyelmet. 

(9) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását – az abban meghatározott határidő elteltétől számított 
30 napon belül – a Felügyelő Bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi. 

(10) Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az Elnökség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat sem vezetett 
eredményre, a Bizottság elnöke közvetlenül az intézkedésre jogosult szervhez fordulhat, szükség esetén 
kezdeményezheti rendkívüli közgyűlés összehívását. 

(11) A Felügyelő Bizottság tevékenységéről a bizottság elnöke a szövetség közgyűlésének köteles beszámolni. 

(12) A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha ülésein tagjainak több mint fele jelen van. A Felügyelő Bizottság 
határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a feltett kérdést elvetettnek kell 
tekinteni. 

A Felügyelő Bizottság működésére – egyebekben és az alapszabály eltérő rendelkezésének hiányában – az 
Elnökség működésére vonatkozó szabályokat, valamint a Ptk. jogi személyekre és egyesületekre vonatkozó 
szabályait, illetve a Civil tv. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

22. § 

A szövetség ügyvitele és a titkár 

(1) A szövetség adminisztratív vezetője a titkár. 

(2) A titkárt a közgyűlés választja meg. 

(3) A titkár feladata és hatásköre: 

a) Irányítja a szövetség ügyvitelét. 



b) Ellátja a Közgyűlés, az Elnökség és az elnök, valamint a szövetség más szervei által rábízott 
feladatokat. 

c) Az elnök utasításai szerint, az Elnökséggel együttműködve szervezi és koordinálja a szövetség 
Közgyűlésének, valamint Elnökségének munkáját. 

d) Az elnök megbízása alapján és utasításai szerint képviseli a szövetséget harmadik személyek és 
szervezetek előtt. 

e) Folyamatosan figyelemmel kíséri a szövetség szerveinek munkáját és arról jelentést készít az 
Elnökség üléseire. 

f) Az elnök (Elnökség) döntései szerint koordinálja a Közgyűlés és a szövetség egyéb szervei 
határozatainak végrehajtását. 

g) Előkészíti az Elnökség üléseit, valamint a napirenden szereplő előterjesztéseket. 

h) Előkészíti és szervezi a bajnokságokat és egyéb versenyeket. 

i) Igazolási, átigazolási minősítési ügyeket intéz. 

j) Az elnökkel és az alelnökkel együtt utalványozási jogkört gyakorol. 

k) Jegyzőkönyvet vezet, gondoskodik azok hitelesítéséről, őrzéséről, a határozatok nyilvántartásáról. 

l) Az Elnökség munkáját szervezi és irányítja. 

m) Határozati javaslatokat készít. 

n) Kapcsolatot tart az önkormányzat illetékes szervével. 

o) Kapcsolatot tart a tagszervekkel. 

(4) A titkár a tevékenységéről a szövetség Elnökségének számol be. 

VI. fejezet 

A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA 

23. § 

(1) A szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik. 

(2) A szövetség működéséhez szükséges bevételek elsősorban a tagsági díjakból tevődnek össze. 

A tagdíj mértéke 5.000 Ft/év,melyet minden év március 31. napjáig kell befizetni átutalással a szövetség 
bankszámlájára, vagy készpénzben a Szövetség házipénztárába. 

(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl a szövetség bevételei lehetnek még: 

a) Az államháztartás alrendszereitől (közszolgáltatási szerződés alapján) vagy más adományozótól 
közhasznú célra vagy működési költségeinek fedezésére kapott támogatás, illetőleg adomány, 

b) A közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel, 

c) az egyéb célszerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel, 

d) a másodlagos tevékenységként végzett gazdasági- vállalkozási tevékenységből származó bevétel, 
melyek kizárólag a FÉKEMSZ közhasznú tevékenységeire forgathatók vissza és azok céljait és 
működőképességének fenntartását nem veszélyeztethetik; 

e) a költségvetési támogatás: 

ea) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; 

eb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, 
 a költségvetésből juttatott támogatás; 

ec) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó 
támogatás; 

ed) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt 
összege; 

f) befektetési tevékenységből származó bevétel (amennyiben a FÉKEMSZ közgyűlése befektetési 
tevékenység végzését határozza el); 



g) egyéb jogszabályokban meghatározott bevétel; 

(4) A szövetség költségei: 

A FÉKEMSZ kiadásai (költségei) csak céljai megvalósításával függhetnek össze. A kiadások különösen: 

a) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); 

b) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; 

c) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó 

költségek; 

d) a FÉKEMSZ szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit 

és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális 

javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása; 

e) a fenti pontok alá nem tartozó egyéb költség. 

A közhasznú és az egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségeket 

bevételarányosan kell megosztani.. A FÉKEMSZ csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat 

kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének és közhasznú 

tevékenységének ellátását és működésének fenntartását. 

(5) A szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. A szövetség tagjai a 

tartozásaiért – a befizetett tagíjon túlmenően – saját vagyonukkal nem felelnek. 

(6) A szövetség célja megvalósítása, gazdasági feltételeinek megteremtése érdekében másodlagos 

tevékenységként gazdasági – vállalkozási tevékenységet folytathat. 

(7) A szövetség tevékenységi céljai szerinti gazdálkodását, valamint gazdasági vállalkozási tevékenységét és 

az abból származó eredmény megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló 

jogszabályok alapján végzi. 

(8) A szövetség tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve 

végez. A FÉKEMSZ csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely 

nem veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének és közhasznú tevékenységének ellátását és 

működésének fenntartását. 

(9) A szövetség gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott 

tevékenységre fordítja. 

(10) A szövetség váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve 

vállalkozásának fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, 

valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetül törlesztésére nem használhatja 

fel. 

(11) A szövetség a cél szerinti tevékenységből, illetve vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és 

ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 

(12) A szövetség befektetési tevékenységet nem végez. 

(13) A FÉKEMSZ-nek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerint értelmezett cél szerinti tevékenységéből illetve 

vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és kiadásait (ráfordításait) elkülönítetten kell 

nyilvántartani. A nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. A 

FÉKEMSZ a bevételeit, valamint, költségeit ráfordításait (kiadásait) a fenti részletezésben elkülönítetten, a 

számviteli előírások szerint tartja nyilván. A FÉKEMSZ fentiek szerinti költségeit, ráfordításait (kiadásait) 

alapcél szerinti tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység, továbbá a közhasznú tevékenység 

között az előzőekben felsorolt tevékenységek árbevételének (bevételének) arányában kell évente 

megosztani. A FÉKEMSZ a gazdasági-vállalkozási tevékenységgel összefüggő immateriális javak és a 

tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását társasági adó alapjának meghatározásakor a társasági adóról és 

az osztalékadóról szóló törvény szerint veheti figyelembe. 

(14) A FÉKEMSZ a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli 

hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a FÉKEMSZ által 



tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti 

juttatásban nem részesítheti. 

(15) A FÉKEMSZ gazdálkodásának és könyvvezetésének részleteire a civil szervezetek gazdálkodása, 

adománygyűjtése és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII.30.) sz. Kormányrendelet, 

valamint a az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011 évi CLXXV. Törvény, illetőleg a 224/2000. sz. Kormányrendelet vonatkozó 

rendelkezései az irányadóak. 

(16) A FÉKEMSZ bármely cél szerinti juttatását, amennyiben a közgyűlés, vagy az Elnökség így dönt, 

pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből 

– az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott 

nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 

(17) A FÉKEMSZ gazdálkodásának részletes szabályait szükség szerint gazdálkodási szabályzatban kell 

meghatározni. 

(18) A FÉKEMSZ köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, 

melynek tartalmát az alapszabály a fentiekben a 17. § (4) bekezdésében határozza meg. A közhasznúsági 

mellékletet a FÉKEMSZ a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni, illetve közzétenni. 

VII. fejezet 

A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE 

24. § 

(1) A szövetség megszűnik, ha: 

a) feloszlását a Közgyűlés határozattal kimondja, 

b) a bíróság feloszlatja, illetve a megszűnést megállapítja, 

c) törvényben meghatározott további esetekben. 

(2) A szövetség megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról a Közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyonáról a 
Közgyűlés nem rendelkezett, továbbá ha a szövetség feloszlatással szűnik meg vagy 
megszűnését állapították meg, és vagyonáról nem történt rendelkezés – a hitelezők kielégítése után – 
fogyatékkal élő emberek sportszervezetei, hátrányos helyzetű és a tanulásukban akadályozott és/vagy 
értelmi fogyatékkal élő fiatalok általános iskolának sport tevékenységének elősegítésére kell fordítani. 

Egyebekben a FÉKEMSZ megszűnése vonatkozásában alkalmazni kell a 2013. évi V. tv. (Ptk.) XIV. 
fejezetében 3: 48 §-ban és a Második rész IX. cím, egyesület megszűnésére vonatkozó 
3:83-3:86. §-ainak rendelkezéseit. 

VIII. fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

25. § 

(1) Az Alapszabály által nem érintett kérdésekben a PTK., (2013.évi V. Tv.) az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011 évi CLXXV. törvény, a 

sportról szóló 2004. évi I. továbbá a civil szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok rendelkezései az 

irányadók. 



(2) A FÉKEMSZ a honlapján jelenteti meg a közgyűlés jegyzőkönyvét és az Elnökség határozatait a 

meghozataluktól számított 45 napon belül. A FÉKEMSZ működési rendje, szolgáltatási igénybevétele módja, 

beszámolói közlése nyilvános. A FÉKEMSZ közhasznú működésével összefüggésben keletkezett 

legfontosabb iratokat (közhasznúsági melléklet, éves beszámoló, a Szövetség szolgáltatásai 

igénybevételeinek lehetőségéről való tájékoztatás, határozati nyilvántartás) a FÉKEMSZ Elnöksége évente 

megjelenteti egy helyi (a Szövetség székhelye szerinti) időszaki lapban, továbbá megjeleníti a FÉKEMSZ 

honlapján, így biztosítja ezen információkhoz való folyamatos hozzáférést, a közgyűlés általi elfogadást 

követően három éven át. 

Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a FÉKEMSZ Közgyűlése 13 igen szavazattal 

fogadta el a 2015. június 29-i közgyűlésén.  

 

 

Tatabánya, 2015. június 29. 

 Szabó Ferenc 
 elnök 
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