
A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE 

ALAPSZABÁLYA 

/Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ 

 

 

I. 

Általános rendelkezések 

 

1.1 A sportegyesület neve: Soproni Építők Sportköre 

(továbbiakban: egyesület) 

Rövidített elnevezés: ÉPÍTŐK S.K. 

 

1.2. Székhelye: 9400 Sopron, Várfal u. 10. 

1.3. Levelezési cím: 9400 Sopron Bánfalvi út 9 

1.4. Színe:   Kék-fehér 

1.5. Logoja:  Kör alakú (1. számú melléklet) 

1.6. Zászlaja:  Kék-fehér 

1.7. Alapításának éve: 1959 

1.8. Működési területe: Sopron, Fertő-tó.  

 

II. 

Az egyesület célja, feladatai 

 

2.1 Az egyesület céljai: 

2.1.1 A rendszeres sportolás / versenyzés / testedzés, felüdülés biztosítása, az 

ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi és a közösségi 

élet kibontakoztatása. 

2.1.2 Működési területén elősegítse a sporttevékenység és a rendezvények 

szervezését. 

2.1.3 A meghatározott jogszabályok keretei között nemzetkőzi tevékenységet 

folytasson. 

 

2.2 Az egyesület feladatai: 

2.2.1. A sport tevékenység feltételeinek lehetőség szerinti biztosítása mind a 

verseny és szabadidő sport számára. 

2.2.2. Biztosítsa az egyesület tagjai számára a rendszeres egyesületi élethez 

szükséges feltételeket. 

2.2.3. Egyik fő feladata az utánpótlás nevelést. 

2.2.4. Versenyek, tanfolyamok rendezése. 

2.2.5. Anyagi lehetőségei mértékében sport-létesítményeket / klubház, kikötő, 

stb. / tartson fent.  

2.2.6. Gondoskodjon a vitorlássport népszerűsítéséről. 

 



III. 

A sportegyesület tagsága 

 

3.1. Az egyesület tagsága: 

3.1.1. Az egyesület tagjai lehetnek: 

- rendes tagok 

- pártoló tagok 

- tiszteletbeli tagok 

3.1.2. Az egyesület tagsága a rendes tagok, pártoló, és a tiszteletbeli tagok 

összességéből áll. Az egyesület tagjai lehetnek természetes és jogi 

személyek egyaránt. 

 

3.2. Rendes tagok: 

3.2.1 Az egyesület rendes tagja lehet olyan magyar és nem magyar állampolgár 

aki elfogadja az egyesület alapszabályát, annak célkitűzésit magáévá teszi, 

és annak megvalósításában kész tevékenyen részt vállalni. 

 

3.3. Pártoló tagok: 

3.3.1. Az egyesület pártoló tagja lehet olyan magyar és nem magyar 

állampolgár, jogi személy, aki elfogadja az egyesület alapszabályát, annak 

célkitűzéseit magáévá teszi, befizeti a pártoló tagdíjat, vagy 

nyilatkozatában vállalja az egyesület anyagi támogatását. 

 

3.4. Tiszteletbeli tagok: 

3.4.1 Tiszteletbeli tagként felvehető, az a magyar és nem magyar állampolgár, 

jogi személy, aki különleges és kiemelkedő tevékenységével, erkölcsileg 

vagy anyagilag támogatta az egyesületet. 

 

3.5. Tag felvétel: 

3.5.1. Az egyesületi tagságba való felvételről az elnökség határoz. A 

tagfelvételről hozott elnökségi döntésekkel szemben a közléstől számított 

15 napon belül a közgyűléshez lehet fordulni jogorvoslatért. Ilyen 

esetekben az elnökség haladéktalanul köteles a közgyűlést összehívni. Az 

elnökség a tagfelvételekről köteles utólag tájékoztatni a közgyűlést. 

3.5.2. Az egyesület a rendes tagokról, a tiszteletbeli tagokról, és a pártoló 

tagokról nyilvántartást vezet, ez az elnökség feladata. 

  

3.6. Tagság megszűnése 

3.6.1. Az egyesületi tagság megszűnik: 

- Önkéntes kilépéssel 

- A rendes, vagy a pártoló tag halálával 

- A jogi személy megszűnésével 

- Tagdíj fél évnél hosszabb meg nem fizetése esetén 



- A vállalt pártolói kötelezettségek nem teljesítése esetén 

- Fegyelmi kizárásnál  

 

IV. 

Az rendes tagok, pártoló tagok, tiszteletbeli tagok jogai, és kötelességei 

 

4.1 A rendes tag jogai: 

4.1.1 Részt vehet az egyesület közgyűlésén, részt vehet az elnökség tagjainak, 

tisztségviselőinek megválasztásában, továbbá a határozatok 

meghozatalában. 

4.1.2 Tisztségre választható /képviselettel járó tisztségre csak nagykorúsága 

esetén /  

4.1.3 Véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az egyesületet érintő bármely 

kérdésben, az egyesület felügyelő szervénél indítványozhatja az egyesület 

jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatainak megsemmisítését. 

4.1.4 Az egyesület alapszabálya, működési szabályzata által meghatározott 

feltételek szerint részt vehet a bizottságok, sportcsoportok munkájában, 

edzéseken, versenyeken, használhatja a létesítményeket, sportszereket és 

sportfelszereléseket, igényelheti az egyesület szakembereinek segítségét.  

4.1.5 Részesülhet az egyesület által nyújtott juttatásokban. 

 

4.2. A rendes tagok kötelességei: 

4.2.1 Az alapszabály, a működési szabályzat betartása, az egyesületi vezető 

szervek, bizottságok határozatainak végrehajtása.  

4.2.2 A tagsági díj befizetése (a vezető tisztségviselők, a gazdasági vezető, az 

ifjúsági vezető tagdíjmentességet élvez), az egyesületi vagyon megóvása.  

4.2.3 A sportszerű magatartás  

4.2.4 A versenyszerűen sportoló esetében a hazai, és nemzetközi versenyekre 

való lelkiismeretes felkészülés, és a legjobb tudás szerinti szereplés. 

4.2.5 A közgyűlés vagy az elnökség által meghatározott egyéb díjak 

megfizetése. 

 

4.3. A pártoló tag jogai: 

4.3.1. Részt vehet /jogi személy esetén képviselője útján / az egyesület 

közgyűlésén, rendezvényein. 

4.3.2. Véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az egyesületet érintő kérdésekben 

4.3.3 Az egyesület elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehet a 

sportcsoportok munkájában, korlátozottan használhatja a létesítményeket, 

sportszereket, sportfelszereléseket, igényelheti az egyesület 

szakembereinek a segítségét. Részesülhet az egyesületi juttatásokban.  

 

4.4. A pártoló tag kötelezettségei: 

4.4.1. Az alapszabály, és a működési szabály betartása. 



4.4.2. A vállalt erkölcsi és anyagi támogatás teljesítése. 

4.4.3. A sportszerű magatartás 

 

4.5. A tiszteletbeli tag jogai: 

4.5.1. Részt vehet /jogi személy esetén képviselője útján / az egyesület 

közgyűlésén, rendezvényein, szavazati joggal rendelkezik. 

4.5.2. Véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az egyesületet érintő kérdésekben 

4.5.3. Az egyesület elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehet a 

szakosztályok, sportcsoportok munkájában, használhatja a 

létesítményeket, sportszereket, sportfelszereléseket, igényelheti az 

egyesület szakembereinek a segítségét. Részesülhet az egyesületi 

juttatásokban. 

  

4.6. A tiszteletbeli tag kötelezettségei: 

4.6.1. Az alapszabály, és a működési szabály betartása. 

4.6.2. Az egyesület erkölcsi támogatása, az egyesületi vagyon megóvása. 

4.6.3 A sportszerű magatartás. 

 

4.7. A nem vitorlázó tisztségviselők –elnök, ügyvezető elnök, gazdasági 

vezető, ifjúsági vezető valamint az Alapszabályban vagy a Működési szabályban 

nevesített egyéb tisztségviselők– tagdíjmentességre jogosultak. 

 

V. 

Az egyesület szervei 

 

5.1. A közgyűlés 

5.1.1. Az egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A közgyűlés a tagok 

összességéből áll, és az egyesületet érintő minden kérdésben jogosult 

dönteni. A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze 

kell hívni. A közgyűlést az elnökség hívja össze a napirendi pontok 

megjelölésével. Rendkívüli közgyűlést  kell összehívni, ha az egyesület 

rendes tagjainak 10%-a az ok és cél megjelölésével írásban kéri. A 

kérelem beérkezése után az elnökség 30 napon belül köteles a közgyűlést 

összehívni. 

5.1.2. A közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint a fele /50%+1fő/ jelen 

van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlés 30 napon belül 

történő összehívása során az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a 

megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 

5.1.3. A közgyűlés határozatait – az ügyintéző és képviseleti szervek 

megválasztását is ide értve – nyílt szavazással hozza, általában egyszerű 

szótöbbséggel. Szavazategyenlőség esetén, a levezető elnök szavazata 

dönt. Minősített többség, azaz kétharmados többség szükséges az 

egyesület: megalakulásának, egyesülésének, feloszlásának kimondására, 



illetve az alapszabály elfogadása és módosításához, továbbá az egyesület 

tisztségviselők megválasztásához. 

5.1.4. A közgyűlésről jegyzőkönyv készül (digitális, audio, vagy írott 

formában), melyet a közgyűlés által választott személy a jegyzőkönyv 

szabályainak megfelelően készít el.  

5.1.5. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartózik: 

- Az egyesület megalakulásának, feloszlatásának, bármely 

szövetségbe való be illetve kilépésének, más egyesülettel 

való egyesülésének kimondása 

- Az alapszabály, fegyelmi szabályzat, működési szabályzat 

elfogadása 

- Az elnök, elnökség, tisztségviselők, bizottságok 

megválasztása 

- Az egyesület éves tevékenységéről, gazdálkodásáról, a 

készült beszámolok elfogadása. 

- Minden olyan kérdés melyet a közgyűlés saját hatáskörbe 

rendel. 

 

5.2. Az elnökség 

5.2.1. Az elnökséget a közgyűlés választja 4 évre. 

5.2.2. 2 főből áll, akik külön-külön is az alapszabályban meghatározott 

feltételeknek megfelelően teljes jogkörrel képviselhetik az egyesületet.  

5.2.3. Az elnökség tagjai az elnök és az ügyvezető elnök.  

5.2.4. Az elnökség évente legalább egyszer ülésezik. 

5.2.5. Az elnökség határozatképes, ha mindkét tagja jelen van. 

5.2.6. Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyhangúlag hozza. 

5.2.7. Az elnökségi ülések eredményéről az elnökség az elnökségi ülést követő 

közgyűlésen tájékoztatja a tagságot.  

5.2.8. Az elnökség tagjai 200000 Ft alatti összeg esetében – eseti elnökségi 

határozatot követően - önálló utalványozási jogot gyakorolnak.   

5.2.9. Az elnökség feladatai és jogköre: 

- Két közgyűlés között irányítja az egyesület tevékenységét. 

Dönt minden olyan, az egyesületet érintő kérdésben mely 

nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, illetve 

a közgyűlés nem vont saját, vagy nem utalt más 

hatáskörbe. 

- Előkészíti és összehívja a közgyűlést.    

- Gondoskodik az egyesület alapszabályszerű működéséről. 

- Gondoskodik a közgyűlési határozatok végrehajtásáról. 

- Képviseli az egyesületet. 

- Összeállítja az éves költségvetést, jóváhagyja az éves 

programtervet. 



- A lemondott tisztségviselők és bizottsági tagok helyére az 

egyesület tagjai sorából új személyeket kooptál, majd az 

Alapszabályzat szerint a közgyűlés elé terjeszt. 

- Szerződéseket köthet. 

-  Kijelöli a gazdasági felellőst. 

- Dönt a tagdíjkedvezmények kiadásáról (tagdíjmentesség 

illetve nyugdíjas tagdíj fizetési lehetőség). 

 

5.3. A felügyelő bizottság 

5.3.1. A Felügyelő bizottság ellenőrzi az alapszabály, működési szabályzat 

betartását, az egyesület költségvetésének, közgyűlési határozatainak, és a 

bizottságai határozatainak végrehajtását. Ellenőrzi a pénz és 

anyagkezelést, a bizonylati fegyelmet és a jogszerű működést. 

5.3.2. A felügyelő bizottság elnökből és két fő tagból áll. Tagjait, a közgyűlés 

választja 4 évre. A bizottság tagjai nem lehetnek az elnökség, a fegyelmi 

bizottság tagjai. 

5.3.3. A bizottság a felfedett hiányosságokról köteles tájékoztatni az elnökséget, 

illetve ha úgy ítéli meg 30 napon belül rendkívüli közgyűlést hivathat 

össze. 

5.3.4. A bizottság évente egyszer köteles beszámolni a közgyűlésnek. 

 

5.4. A Fegyelmi bizottság 

5.4.1. A fegyelmi bizottság első fokon eljár az egyesület tisztséget be nem töltő 

tagjainak fegyelmi ügyében. 

5.4.2. A fegyelmi bizottság elnökből és két fő tagból áll. Tagjait, a közgyűlés 

választja 4 évre. A bizottság tagjai nem lehetnek az elnökség, a felügyelő 

bizottság tagjai. 

5.4.3. A bizottság eljárására, az egyesület sportfegyelmi szabályzat és a 

működési szabályzatban foglaltak az irányadóak.  

5.4.4. Az eljárás szabályszerűségéért a bizottság elnöke a felelős. 

5.4.5. A bizottság a közgyűlést, és az elnökséget köteles tájékoztatni a 

meghozott határozatokról, az éves munkájáról.  

 

VI. 

A szakosztályok egyéb szervek 

 

6.1. Szakosztályok 

6.1.1. Az egyesületben sportáganként szakosztályok működhetnek.  

6.1.2. A szakosztályok feladata az oktatás-nevelés, versenyek, mérkőzések 

szervezése, illetve a versenyzők versenyekre, mérkőzésekre való 

felkészítése, a részvétel megszervezése. A szakosztály közreműködik az 

ifjúsági és lakossági tömegsporttal összefüggő egyesületi feladatok 

megvalósításában. 



6.1.3. A szakosztály tisztségviselőit /szakosztályvezető, technikai vezető, edző, 

stb./ az elnökség bízza meg.   

 

6.2. Egyéb szervek 

6.2.1. Az egyesület közgyűlése, elnöksége sportcsoportokat alakíthat, 

sportiskolai rendszerű utánpótlás-nevelést szervezhet, tanfolyamokat 

indíthat, gyermek, ifjúsági, serdülő, felnőtt testnevelési és 

sportfoglalkozási formákat alakíthat ki.  

6.2.2. Az egyesület közgyűlése, elnöksége, az egyesület és annak bármely 

szervének működésével kapcsolatos operatív feladatok és az ügyintézés 

ellátására apparátust hozhat létre.   

 

VII. 

Az egyesület jogképessége, gazdálkodása 

 

7.1. Az egyesület jogképessége  

7.1.1. Az egyesület jogi személy, amelyet az egyesület elnökségének tagjai 

külön-külön is, önállóan képviselnek. E jogkört esetenként az ügyet 

meghatározó csoportjára nézve az elnökség más személyre is 

átruházhatja. 

 

7.2. Az egyesület anyagi forrásai, gazdálkodása 

7.2.1. Az egyesület bevételei: 

- tagsági díj 

- természetes személyek anyagi támogatása 

- állami, társadalmi, szövetkezeti, alapítványi támogatás 

- szponzori szerződések 

- rendezvények, és egyéb bevételek 

- vállalkozási tevékenységből származó bevétel 

7.2.2. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. 

7.2.3. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak a 

tagdíjakat kötelesek az egyesületnek megfizetni, az egyesület tartozásaiért 

a tagok saját vagyonukkal nem felelnek. 

7.2.4. Az egyesület megszűnése esetén az egyesület vagyonáról a közgyűlés 

rendelkezik.   

 

VIII. 

Az egyesület szabályzatai 

 

8.1. Szabályzatok  

8.1.1 A közgyűlés, az egyesület életét érintő alapvető kérdések szabályzására, 

(melyeket a alapszabályzat részletesen nem taglal), működési szabályzatot 



köteles meghatározni. A működési szabályzat nem állhat ellentétben az 

egyesület alapszabályával.   

8.1.2. A közgyűlés, az egyesület életét érintő fegyelmi kérdések szabályzására, 

fegyelmi szabályzatot köteles meghatározni. A fegyelmi szabályzat nem 

állhat ellentétben az egyesület alapszabályával. 

8.1.3. A közgyűlés, az egyesület, az elnökség, tisztségviselők, bizottságok, 

szakosztályok, egyéb csoportok életét, az alapszabályban részletesen nem 

meghatározott kérdések szabályzására más egyéb szabályzatokat alkothat. 

Ezen szabályzatok nem állhatnak ellentétben az egyesület 

alapszabályával. 

IX. 

Az egyesület megszűnése 

 

9.1. Az egyesület megszűnése 

9.1.1. Az egyesület megszűnhet: 

- Közgyűlési feloszlatással 

- Ha a felügyelő szerve feloszlatja 

- Más egyesülettel egyesül 

- A felügyelő szerve megállapítja a megszűnését 

 

 

Sopron, 2009. november 6. 

           

 

……………………… 

           Balázs Ferenc Elnök 
 

 

 

 


