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a Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidősport Egyesületének tájékoztatójáról 

A Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidősport Egyesülete (a továbbiakban: KE SZE) 2012. október 31-én 
tartotta alakuló közgyűlését A KESZE célkitűzése, hogy az időskorúak részére szabadidős, sport 
tevékenységeket biztosítson, annak érdekében, hogy rninél egészségesebben, a szabadidőt 

hatékonyan eltöltve, közös élményeket szerezve élje ez a korosztály a rnindennapjait Már az 
alakuló ülésen több, rnint 50 fő vett részt. A KESZE létszáma azóta rnegnégyszereződött, ma már 
több, rnint 220 tagot szárnlálnak. Hírük elterjedt Kőbánya határain túl is, így már nem kerületi 
lakosok is részt vesznek az általuk szervezett programokon. 

A KESZE 2013. februárjában nyújtotta be az egyesületi bejegyzés iránti kérelmét Több hónapi 
várakozás után hiánypótlási felhívást kaptak a bíróságtól, arninek határidőre eleget tettek 2013. 
augusztusában. Azóta a bíróságtól visszajelzést nem kaptak a bejegyzéssei kapcsolatban. Ez igen 
sajnálatos, hisz e nélkül nem vehetnek részt pályázatokon, így bevételeik kizárólag a tagdíjakból 
vannak. 

Majorszky Klára, a KESZE elnöke az Egyesület egy éves beszámolójában (az előterjesztés l. 
rnelléklete) tájékoztat arról, hogy a kezdeti Nordic Walking oktatás rnára szárnos egyéb sporttal is 
kiegészül t Természetesen a fokozatosan bevezetett új sportágak kiválasztásánál figyelembe vették 
a korosztályi igényeket, a lehetőségeket, így ma már - többek között - a túrázás, a kerékpározás, az 
asztalitenisz is szerepel a palettájukon. Igény támadt a kondicionáló tomára és a vízi tomára is. 

Aktívan részt vesznek a Magyar Szabadidősport Szövetség által rendezett programokon. A közös 
edzéseknek, együttes sportnak jelentős eredménye is lett: a KESZE megnyerte a nyugdíjas 
szervezetek részére meghirdetett rnozgósítási versenyt. A foglalkozásokat hárman vezetik. 
Tevékenységüket hivatástudatból, önkéntesen, díjazás nélkül látják el. A taglétszám növekedése és 
a sportolási lehetőségek fokozatos bővülése valószínűsíti, hogy a három, rnost dolgozó szakernber 
kevés lesz a feladat ellátására. 

Az egyesületi bejegyzés elhúzódása rniatt külső forrásokat nem tudnak igénybe venni, és a 
rnűködési kiadásaikat csak nagyon nehezen tudják előteremteni. Jelenleg a legnagyobb gondot a 
tagsági igazolványok nyomdai munkálatainak finanszírozása jelenti számukra. 

További megoldandó feladat a rendszeres asztalitenisz foglalkozásokhoz helyszín keresése. Olyan 
terernben szeretnének sportolni, ahol több asztal áll rendelkezésre, rnert igen sok időskorú venne 
részt szívesen ezen a foglalkozáson is. 

A tervek között szerepel a gyógytorna beindítása, hisz sok szépkorú évek óta nem sportolt, nem 
sétált, így a rnozgást nem kezdheti rögtön a gyógytománál aktívabb, a szervezetet jobban 
megterhelő sporttal. Elnök asszony tájékoztatása szerint az Újhegyi Közösségi Házzal tárgyalást 
kezdeményezett annak okán, hogy helyiséget kapjanak ezen foglalkozásokhoz, így ez a probléma 
megoldódni látszik. 

A kerékpározás is kedvelt időtöltés körükben, de nem rnindenki rendelkezik ehhez megfelelő 
kerékpárraL Elnök asszony tudna kerékpárokat biztosítani, de azok biztonságos tárolása egyenlőre 
nem megoldott. Elmondása szerint az általuk használt helyiségből a nagyon szűk lépcsőn lehetetlen 



a kerékpárokat le- és felvinni. Ha a tárolás megoldódna, akkor a kerékpározni vágyó tagok 
kölcsönözhetnének kerékpárt, és még többen tudnának ezeken a sporteseményeken részt venni. 

A KESZE hangsúlyt fektet arra, hogy ne csak informális úton, szájhagyomány útján értesüljenek az 
ezüstkorúak a programokról. A facebookon saját profillal rendelkeznek, ahol rendszeresen friss 
információkat, programlehetőségeket találnak áz érdeklődök. 

A KESZE az alapszabályában (az előterjesztés 2. melléklete) megfogalmazott céljának - többek 
között: sporttevékenység szervezése, szabadidő hasznos eitöltésének biztosítása, az egészséges 
életmód megismertetése, megszerettetése, a rendszeresen sportoló időskorúak számának növelése -
maximálisan eleget tesz. Ezentúl a közös tevékenységnek, sportolásnak az egészséges életmód 
kialakításán túl van még egy nagyon fontos szerepe: a közösségi élet. Az egymásra-figyelés, a 
közös élmények, az együtt-tevékenykedés a mentális egészségre van igazán pozitív hatással. A testi 
és lelki egészség együtt teremtheti meg az örömteli, vidám, hasznos időskort, így elmondhatjuk, 
hogy a KESZE tevékenysége igen hasznos, és nemcsak a szépkorúak részére, hanem a kerület 
egészére nagyon pozitív hatással van. 

Budapest, 2013. november" g, " 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

"---w,.J 

isztián 
jegyző 
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Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidősport Egyesülete 
Cim: 1105 Ihász u. 26. 
Tel: 06 20 443 70 48 

Beszámoló 

2012. október 31-én tartottuk alakuló Közgyűlésünket. Ekkor több, mint ötvenen 
írtuk alá a megalakulásunkról szóló papírokat Mára már több, mint 220 tagot 
számlál az Egyesületünk. Hivatalosan ,,rendes" tag az, aki a tárgyévben az 
ötvenedik életévét betölti. Két ennél fiatalabb tagunk is van - ők, mint "pártoló" 
tagok vesznek részt a különböző foglalkozásokon. 

Kezdetben csak Nordic-ot oktattunk, de már az alapításkor is azt tartottuk szem 
előtt, hogy milyen sportmozgásokat tudnának majd a leendő tagok végezni. Így 
a túrázás, a kerékpározás, az asztalitenisz, a "vizes sport" és a síelés is bekerüh 
az Alapszabályba. 

Ma már a heti 2 nordic foglalkozás mellett tagjaink 2x járhatnak kondicionáló 
tomára és 2x vízi tornára. Minden csütörtökön, alkalomadtán szombaton is túra 
prograrnon vehetnek részt. Ezekre olyan nagy létszámban jelentkeznek, hogy a 
környező településekre tartó város ismereti programjainkra mentesítő járatot kell 
igényelnünk. 

A Magyar Szabadidősport Szövetség által meghirdetett programokon minden 
esetben aktívan részt vettünk. Legutóbb a nyugdíjas szervezetek részére 
meghirdetett mozgósítási versenyben I. helyezést értünk el. 

A foglalkozásokat a kollégák önkéntes munkában vezetik. 

További terveink között szerepel, hogy az alapításkor meghirdetett 
asztaliteniszhez terem lehetőséget szerezzünk, azon tagjainknak, akiknek a 
kondicionáló torna erős - gyógytorna lehetőséget biztosítsunk. A kerékpáros 
program beindításának feltétele lenne, hogy kerékpárokat is tudjunk 
kölcsönözni. Ezt tudnánk is biztosítani, de tárolási helyre lenne szükségünk. 

Az is a terveink között szerepel, hogy mind azok, akik fényképes KESZE 
tagkönyvvel rendelkeznek - kedvezményesen mehessenek az Újhegyi uszodába 
egyénileg is úszni. 

Nyomdai segítségre lenne szükségünk ahhoz, hogy a tagkönyveket ki tudjuk 
adni. Sajnos jelenleg pályázatokon nem tudunk még részt venni, így anyagi 
forrást sem tudtunk eddig szerezni a működésünkhöz. Amilyen rohamosan 



növekszik a taglétszámunk, legalább 300 db tagkönyvre lenne szükségünk, 
hiszen ebből már most több mint 220 olyan tagunk van, akinek nem tudtunk 
még tagkönyvet kiadni. 

Facebook oldalunkon követhetik programjainkat. 

Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy nyáron 
tagjaink kedvezményesen táborozhattak Almádiban. 

Azon vagyunk, hogy a sport révén az idősebb generáció is egészségesebben 
tudjon élni és ez által kevesebb gyógyszerre legyen szükségük. 

2013. november 3. 



=" ~ " ~ ~ ~ 

HŐIÍNYAIEZÜSJKDBDIK 
:SlABIIIIDÖSIIBt EGIESÜlElE - , < 

"' - ~ $- :- - ~< ; 



A tagság érvényes a pecséttel ellátott éve~. 
A személyi igazolvány egyidejű felmutatásával kedvezményre jogosít. 



SZASAO CÓSPOR1 
SZÖVETSEG l\tlagyar Szabadidősport Szövetség 

1146 Budapest lstvánmezei út 1-3. 
Telefon: 36-1-460-6815 
Fax: 36-1-460-6817 

~T AF ISA 

Számlaszám: OTP 11706016-20464644 

Budapest, 2013. október 29. 

Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidősport Egyesülete 

Majorszky Klára elnök részére 

Tisztelt Világ Gyalogló Napi rendezvényben résztvevő és egyben 
szervező! 

Örömünkre szolgált, hogy 2013-ban ismét megrendezhettük a gyaloglást 
népszerűsítő rendezvényünket a Világ Gyalogló Napot október második 
hétvégéjén. 

Külön öröm volt számunkra, hogy idén is több nyugdíjas szervezetet sikerült 
bevonnunk ebbe az eseménybe, hiszen a gyaloglás, a séta rendszeresen űzve 
alkalmas eszköz lehet az egészség megtartására, társakkal, barátokkal, 
családdal közösen gyakorolva pedig egyúttal remek időtöltés. 

Tájékoztatjuk, hogy a nyugdíjas szervezetek részére meghirdetett 
mozgósítási versenyben I. helyezést értek el. 

A versenykiírás szerinti díjukat a Magyar Szabadidősport Szövetség 
irodájában tudják átvenni hétköznapokon 9:00- 16:00 óra között. 

Gratulálunk Önöknek a remek helyi rendezésükhöz, munkájukka! a 
szabadidősport terüíetén ismét egyedülállóan magas részvételiel járó országos 
esemény megszervezéséhez járultak hozzá. A jövő évi "együttsétáiás'' 
reményében miné! több mozgással, sportolással eltöltött napot kivánunk 
Önöknek' 

Reméljük, 2014-ben is nevezni fognak a Világ Gyalogló Napra! 

Addig is szívből kívánunk sok szakmai sikert és további sikeres 
együttműködést! 

Üdvözlettel: 

Salga Péter 
főtitkár 
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A Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidősport Egyesülete 

EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPSZABÁL VA 

Általános rendelkezések 

/1/ A Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidősport Egyesülete (továbbiakban 
KESZE) olyan önkéntesen létrehozott, nyilvántartott tagsággal és 
önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az alapszabályban 
meghatározott célra alakul és céljainak elérésére szervezi tagjai 
tevékenységét. 

/2/ A KESZE az 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), és az 1959. IV. tv. 
Egyesületre vonatkozó rendelkezései és a 2004. évi I. törvény (Sptv.) 
alapján fejti ki tevékenységét. 

/3/ A KESZE jogi személy, melyet elnök képvisel. E jogkört az elnök az 
elnökségi tagok bármelyikére is átruházhatja. A KESZE 
nyilvántartásába vételével nyeri el jogi személyiségét. 

/4/ Az Egyesület az Ectv. 2. § 22. pontja szerinti közvetlen politikai 
tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak 
anyagi támogatást nem nyújt. 

1.1 Az Egyesület 

l. Neve: Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidősport Egyesülete 

2. Nevének rövidítése: KESZE 

3. Működési terület: Magyarország 

4. Székhelye: 1105 Bp. Ihász u. 26. 

5. Felügyeleti szerve: Fővárosi Törvényszék 

6. Alapítás éve: 2013 

7. Országos nyilvántartásbeli azonosítója: 

8. Az Egyesület emblémája (külön csatoltan) 

9. Pecsétje: 

köralakú: "Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidősport Egyesülete" 2013. 
felirat, középen KESZE -logó 

hosszú: "Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidősport Egyesülete" 

1105 Budapest, Ihász u. 26. adószám 
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1.2 Az Egyesület felügyelete 

Az Egyesület működése felett az ügyészség a 2011. évi CLXXV. tv.
ben, illetve a Ptk.-ban meghatározott eltérésekkel az ügyészségről szóló 
törvény rendelkezései szerint a reá irányadó szabályok szerint 
törvényességi ellenőrzést gyakorol. A törvényességi ellenőrzés nem terjed 
ki az olyan ügyekre, amelyekben egyébként bírósági vagy közigazgatási 
hatósági eljárásnak van helye. A törvényességi ellenőrzést gyakorló 
ügyész ellenőrzi, hogy az Egyesület 

a) belső (önkormányzati) szabályzatai, illetve azok módosításai 
megfelelnek-e a jogszabályoknak és a létesítő okiratnak, 

b) működése, határozatai, a legfőbb szerv döntései megfelelnek-e a 
jogszabályoknak, a létesítő okiratnak vagy az egyéb belső 
(önkormányzati) szabályzatoknak. 

Ha az Egyesület működésének törvényessége másképpen nem 
biztosítható, az ügyész törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva 
keresettel a bírósághoz fordulhat. Az Egyesületet a Fővárosi Törvényszék 
veszi nyilvántartásba. Az Egyesület tagja által, valamint az ügyész által 
indított perek a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartoznak. 

A bíróság a keresetet megvizsgálja és szükség esetén 

a) megsemmisíti az Egyesület bármely szervének törvénysértő 
határozatát, és szükség szerint új határozat meghozatalát rendeli el, 

b) a működés törvényességének helyreállítása érdekében összehívja a 
legfőbb szervet, vagy határidő tűzésével a törvényes működés 
helyreállítására kötelezi a legfőbb szervet, és minderről értesíti az 
Egyesületnél választott felügyelő szervet is, 

c) ha a törvényes működés nem állítható helyre vagy a b) pont szerinti 
határidő eredménytelenül telt el, az Egyesületet megszünteti. 

A bíróság az ügyész keresete alapján feloszlatja az Egyesületet, ha 
annak működése vagy tevékenysége a 2011. évi CLXXV. tv. 3. § (3) 
bekezdésébe ütközik. 

A bíróság az ügyész keresete alapján megállapítja az Egyesület 
megszűnését, ha az legalább egy éve nem működik, vagy tagjainak 
száma a Ptk. 61. § (3) bekezdésében meghatározott legkisebb létszám alá 
csökken. 

Az Egyesület - feloszlatása, megszüntetése vagy megszűnésének 
megállapítása esetén - a nyilvántartásból való törlésről rendelkező 
bírósági határozat jogerőre emelkedésének napjával szűnik meg. 
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Ha az Egyesület olyan tevékenységet végez, amelyet jogszabály 
feltételhez köt, vagy egyébként szabályoz, e tevékenység felett a 
tevékenység szerinti hatáskörrel rendelkező állami szerv a hatósági 
ellenőrzésre vonatkozó szabályok alkalmazásával felügyeletet gyakorol. 

1.3 Az Egyesület célja 

/1/ Elsősorban a középkorúaknak és az idősebb korosztály részére a 
sporttevékenység szervezése. Biztosítani a szabadidő hasznos 
eltöltését, az egészséges életstílus népszerűsítését minden olyan 
tevékenységgel, amely ezt szolgálja. 

/2/ A rendszeres sportolás megkedveltetése, a rendszeresen sportoló 
idősek számának növelése. 

/3/ A sportolás és testedzés feltételeinek megteremtése és javítása 
elsősorban az asztalitenisz, kerékpár, nordic walking, síelés, túra és 
úszás sportágakban. A továbbiakban az elvárásoknak és igényeknek 
megfelelő sporttevékenység megszervezése és a feltételek 
biztosítása. 

/4/ Kapcsolatok kiépítése más - hazai és külföldi sportszervezetekkeL 

/5/ Közreműködés az Egyesület szakembereinek képzésében, 
továbbképzésében. 

/6/ Egészségvédelmi- és sportpropaganda kifejtése, a közösségi élet 
kibontakozásának elősegítése. 

/7/ A tagok érdekvédelme. 

1.4 Az Egyesület feladata 

/1/ Az Egyesület céljai között meghatározott feladatok ellátása. 

/2/ Szabadidős eseményeket tartalmazó naptár készítése. 

/3/ A tagok rendszeres, szervezett képzése (asztalitenisz, kerékpár, 
kondicionáló torna, Nordic Walking, síelés, természetjárás, úszás, vízi 
torna, stb.) 

/4/ A tagok számára kedvezményesen igénybe vehető foglalkozások 
biztosítása. 

/5/ A rekreációs, szabadidős prograrnak népszerűsítése, jelentőségének 
terjesztése. 
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/6/ Kapcsolatok kialakítása a szabadidősport hazai és külföldi 
szervezeteivel, az idősügy irányítóivaL 

/7 l Közreműködés az Egyesület szakembereinek képzésében, 
továbbképzésében. 

/8/ A fegyelmi szabályzatban meghatározott jogkör gyakorlása. 

/9/ Együttműködés különböző állami, önkormányzati, Egyesületi és 
gazdasági szervezetekkel, támogató szervekkel. 

/10/ Egészségvédelmi- és sportpropaganda kifejtése, a közösségi élet 
kibontakoztatásának lehetősége. 

/11/ Sportfoglalkozások nyújtása a tagoknak, és a KESZE céljait anyagilag 
támogató szervezeteknek és magánszemélyeknek. 

/12/ Gazdálkodás a KESZE rendelkezésére álló anyagi- és sport 
eszközökkel. 

/13/ A helyi Idősügyi Bizottságok céljai megvalósításának segítése, 
munkájuk támogatása. 

1.5 A KESZE tagsága 

/1/ A KESZE-nek rendes tagja lehet minden, a tárgyévben az 50. életévét 
betöltött természetes személy, feltéve, ha nincs eltiltva a közügyek 
gyakorlásától és vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a KESZE 
működésében és az alapszabály rendelkezéseit magára nézve 
kötelezőnek fogadja el. 

/2/ Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, 
aki (amely) munkájával vagy szellemi javaival, ill. anyagi eszközeivel 
az Egyesület tevékenységét támogatja, és vállalja a pártoló tagsággal 
járó kötelezettségek teljesítését. 

/3/ Tiszteletbeli tag lehet az a természetes vagy jogi személy, aki 
(amely) a KESZE érdekében kiemelkedő tevékenységet végez. A 
tiszteletbeli tagi cím megszerzéséhez a közgyűlés határozata 
szükséges. 

/4/ A rendes és a pártoló tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján 
történik. A jelentkezőket az elnökség veszi fel. 
A felvételt megtagadó határozat ellen a határozat kézhezvételétől 
számított 30 napon belül a közgyűléshez fellebbezésnek van helye. 

/5/ A tag a tagságból eredő jogait akkor gyakorolhatja, ha tagdíját 
befizette. 
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1.6 A tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése 

/1/ A KESZE-be való belépés és kilépés önkéntes. 

/2/ A tagság megszűnése: 

A rendes tagság és a természetes személy pártoló tagsága megszűnik: 
a.) kilépés; 
b.) tagdíj nem fizetése; 
c.) kizárás; 
d.) elhalálozás vagy az Egyesület megszűnése esetén. 

A rendes tag és a természetes személy pártoló tag az Egyesületből 
írásbeli bejelentéssei bármikor kiléphet. 
Megszűnik a tagsága annak, aki az előírt tagsági díjjal l évnél 
tovább hátralékban van (kivéve, ha az elnökség a tagdíjhátralékot 
vagy annak egy részét méltányosságból elengedte). 
Az elnökség a fegyelmi bizottság javaslatára határozattal kizárhatja 
azt a rendes tagot, ill. természetes személy pártoló tagot, aki a 
közügyektől való eltiltás hatálya alatt áll, a közösséget bomlasztja 
vagy pedig magatartásával az Egyesület hírnevének komolyan árt. 

(3) A közgyűlés megvonhatja attól a tiszteletbeli tag címet, aki arra 
érdemtelenné vált. 

(4) Ha a tagságnak tagdíj nem fizetése miatti megszűnéséről kapott 
értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül az érintett személy a 
tagdíj befizetését igazolja az Egyesület elnökénél, akkor a tagsága 
továbbra is fennmarad. A megszűnés hatályba lépése után 30 napon 
belül fellebbezés nyújtható be az elnökséghez. 
Kizárást kimondó határozat ellen annak kézhezvételétől számított 30 
napon belül halasztó hatállyal fellebbezésnek van helye a 
közgyűléshez. 

(5) Jogi személy pártoló tagsága megszűnik 
a) a vele kötött szerződés megszűnése vagy felbontása esetén; 
b) a jogi személy jogutódlás nélküli megszűnése esetén. 

/6/ A tagfelvétel kérdésében a KESZE elnöksége határoz. A felvételt 
megtagadó határozat ellen a közgyűléshez lehet fellebbezni. A 
fellebbezést a soron következő közgyűlés köteles megtárgyalni és arról 
dönteni. 

/7 l A KESZE rendes tagjairól, pártoló tagjairól és tiszteletbeli tagjairól 
külön - külön nyilvántartást vezet. 
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/8/ A KESZE tagjai évenként tagdíjat fizetnek, melynek összegét a 
közgyűlés határozza meg. 

/9/ A KESZE -ből történő kilépést írásban kell közölni az elnökséggeL A 
kilépés a tagot mentesíti a tagságból eredő jövőben keletkező 
kötelezettségei alól, és megszűnnek a tagsági viszonyból eredő jogai. 

l. 7 A tagok jogai és kötelezettségei 

l. 7 .l A rendes tagok jogai: 

A KESZE közgyűlésén személyesen részt vehet, közreműködhet az 
ügyintéző és képviseleti szervek megválasztásában, továbbá a 
határozathozatalban. 

Tisztségre választható (képviselettel járó tisztségre csak és teljes 
cselekvőképességgel rendelkező tag választható). 

Észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat a KESZE -t 
érintő bármely kérdésben. 

A Ptk. 62.§ (6) bekezdése szerint a törvénysértő határozatot - a 
tudomására jutástól számított 30 napon belül - a Fővárosi 
Törvényszék előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a 
határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt 
esetben a végrehajtást felfüggesztheti. 

Részt vehet az elnökség által meghatározottak szerinti foglalkozások 
munkájában. 

Részesülhet a KESZE által biztosított kedvezményekben, részt vehet 
a KESZE által szervezett foglalkozásokon, használhatja a 
sportfelszereléseket, létesítményeket, igényelheti a szakemberek 
segítségét. 

l. 7. 2 A tagok kötelezettségei: 

A KESZE alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint 
határozatainak betartása és betartatása, a vezető szervek 
határozatainak végrehajtása. 

A sport- és a hozzá kapcsolódó programok megvalósításának 
elősegítése. 

A vállalt anyagi kötelezettségek teljesítése, az Egyesületi vagyon 
megóvása. 
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1.8 A tiszteletbeli és pártoló tagok jogai és kötelezettségei 

1.8.1 A tiszteletbeli és pártoló tagok jogai: 

Személyesen, illetve képviselője útján tanácskozási joggal részt vehet 
a KESZE közgyűlésén, javaslatot tehet, illetőleg véleményt 
nyilváníthat a KESZE működésével kapcsolatban. 

Részt vehet a sport foglalkozásokon, igénybe veheti a KESZE által 
biztosított létesítményeket, sportszereket. 

Meghatározhatja, hogy anyagi hozzájárulását milyen célra lehet 
felhasználni. 

1.8.2 A tiszteletbeli és pártoló tagok kötelezettségei: 

A KESZE alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint 
határozatainak betartása, a vezető szervek határozatainak 
végrehajtása. 

A KESZE működésének erkölcsi és anyagi támogatása, a vállalt 
támogatás befizetése. 

1.8.3 A jogi személy tagok jogai: 

Képviselője útján részt vehet a KESZE közgyűlésén és ott 
észrevétele ket, javaslatokat tehet a működéssel kapcsolatban. 

Külön megállapodás keretében részesülhet a KESZE szolgáltatásaiból, 
használhatja a sportfelszereléseket és eszközeiket, igényelheti a 
szakember segítségét. 

1.8.4 A jogi személy tagok kötelezettségei: 

A KESZE alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint 
határozatainak betartása, a vezető szervek határozatainak 
végrehajtása. 

A KESZE működésének erkölcsi és anyagi támogatása, a vállalt 
támogatás befizetése. 

Az Egyesület szervei: 

2.1 Közgyűlés 
2.2 Elnök 
2.3 Elnökség 

2. A KESZE SZERVEZETE 

2.4 Ellenőrző Bizottság 

7 



2.1 A közgyűlés 

2.1.1. A közgyűlés összehívása 

/1/ A Közgyűlés összehívása az elnök feladata. 

/2/ A KESZE közgyűlését évente legalább egyszer össze kell hívni. Annak 
helyéről, időpontjáról és tervezett napirendjéről a közgyűlés előtt 8 
nappal a tagokat értesíteni kell. A közgyűlési meghívóban meg kell 
jelölni az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt 
közgyűlés időpontját, valamint azt a tájékoztatást, hogy a 
határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti 
napirendi pontok tekintetében, a megjelent tagok számától 
függetlenül határozatképes lesz. A beterjesztett javaslatokat és a 
közgyűlés írásos anyagait a tárgyalásra javasolt napirendi pontok 
megjelölésével a közgyűlés előtt 8 nappal az érintettek részére el kell 
juttatni. 

/3/ Rendkívüli közgyűlést kell összehívni: 

Ha azt a rendes tagok legalább 1/3-a az ok és a cél megjelölésével 
írásban kéri 

Ha a Fővárosi Törvényszék elrendeli 

Ha Az Ellenőrző Bizottság indítványazza 

/4/ A közgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek a rendes tagok vagy 
azok képviselői. 

2.1.2 A közgyűlés határozatképessége 

/1/ A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50°/o-a + 
l fő jelen van. 

/2/ Ha a közgyűlés eredeti időpontjában nem válik határozatképessé, a 
közgyűlést el kell halasztani és fél órán belül ismét össze kell hívni az 
eredeti napirenddel. A megismételt közgyűlés a megjelentek számától 
függetlenül határozat képes lesz. Az erre való figyelmeztetést már a 
közgyűlési meghívóban közölni kell. 

2.1.3 A közgyűlés rendje 

/1/ A közgyűlés napirendjét az elnökség állapítja meg és terjeszti a 
közgyűlés elé. 

/2/ A rendes közgyűlés napirendjének az alábbi pontokat kötelezően 
tartalmaznia kell: 
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a) A KESZE éves számviteli beszámolójának elfogadása 

b) A KESZE tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása, 

c) Az Ellenőrző Bizottság beszámolója, 

d) A KESZE költségvetésének elfogadása 

2 .1.4 A közgyű lés hatásköre 

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

/1/ Az alapszabály megállapítása és módosítása 

/2/ Más szervezetekbe való belépés 

/3/ Az elnökség és az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása 

/4/ A gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása 

/5/ A KESZE feloszlásának, valamint más szervezetekkel való 
egyesülésének kimondása 

/6/ A képviselő, és az ügyintéző szervek megválasztása 

/7 l A tagdíj megállapítása 

/8/ Mindazon kérdések, amelyeket jogszabály a közgyűlés kizárólagos 
hatáskörébe utal, illetőleg amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe 
von 

2.1.5 A közgyűlés határozathozatala 

/1/ A közgyűlés határozathozatalait nyílt szavazással, egyszerű 
szótöbbséggel (50°/o+lfő) hozza. Szavazategyenlőség esetén a 
közgyűlés elnökének szavazata dönt. Kétharmados többség 
szükséges a KESZE egyesülésének, feloszlásának kimondásához, az 
alapszabály elfogadásához és módosításához, valamint a közgyűlés 
hatáskörébe tartozó személyek és szervek megválasztásához. 
Ugyancsak 2/3-os szótöbbséggel jogosult a közgyűlés valamely más 
hatáskört magához vonni. 

/2/ Az elnökség, Az Ellenőrző bizottság, valamint a tisztségviselők 
megválasztásához titkos szavazás szükséges, ha azt a közgyűlés 
szótöbbséggel megszavazza. 

/3/ A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. Ennek tartalmaznia kell a 
közgyűlésen elhangzott javaslatokat és határozatokat. A 
jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyv vezetője írja alá, 
továbbá két, a közgyűlés elején választott tag hitelesíti. 
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2.1.6 A tisztségviselők megválasztása 

/1/ A közgyűlés hatáskörébe tartozik a következő tisztségviselők 
megválasztása: 

a) elnök 

b) elnökségi tagok 

c) Ellenőrző Bizottság tagjai 

/2/ Az elnökség a tisztújító közgyűlés előtt legalább egy hónappal 
megalakítja a jelölőbizottságot, amelynek feladata a tagok 
javaslatainak összegyűjtése, összegzése. Az ennek alapján elkészített 
személyre szóló javaslatot a jelölőbizottság elnöke terjeszti a 
közgyűlés elé. 

/3/ A tisztségviselők akkor tekinthetők megválasztottnak, ha az érvényes 
szavazatok 2/3-át megszerezték. Jelölt csak a tagság soraiból 
kerülhet ki. Ha több jelölt közül az első fordulóban senki sem kapta 
meg a szükséges szavazatot, új fordulót kell tartani. Ezen a 
legkevesebb szavazatot kapott jelölt nem vehet részt. Ezt az eljárást 
addig kell ismételni, amíg valamely jelölt a szükséges számú 
szavazatot megkapja. 

/4/ Ha az Ellenőrző Bizottság létszáma 3 főre csökken, az elnökség 
rendkívüli közgyűlést köteles összehívni az Ellenőrzési Bizottsági 
tagok megválasztására. 

2.2 Az elnök 

/1/ A KESZE képviselője az elnök. Az elnök az elnökség 
közreműködésével irányítja és vezeti a KESZE tevékenységét. Az 
elnököt a közgyűlés 2/3 -os szótöbbséggel, nyílt szavazással választja 
meg a jelöltek közül, 5 év határozott időtartamra. Jelöltként csak az 
indulhat a választáson, akit a közgyűlést megelőző 15 napos 
határidőig megkapja legalább 10 KESZE tag írásos ajánlását az elnöki 
posztra és nem áll olyan kizárá ok hatálya alatt, amely az ilyen 
tisztség betöltését kizárnák (elnökségi tag 2. Pont). Az elnök 
újraválasztható. 

/2/ Az elnök feladata és hatásköre: 

a) A Közgyűlés összehívása 

b) Az Egyesület tevékenységének irányítása, 

c) KESZE képviselete, 

d) Önálló aláírási és utalványozási jog gyakorlása, 200.000,- Ft-ig 
(azaz kettőszázezer forintig) 
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e) Munkáltatói jogkör gyakorlása, 

f) Kapcsolattartás a különböző szervezetekkel, 

g) Javaslattétel a bizottságok összetételére, 

h) Állandó kapcsolattartás a sportban és az egészség megőrzésében 
érdekelt országos, fővárosi és kerületi szervekkel, 

i) Döntés mindazon ügyekben, melyek nem tartoznak a közgyűlés, 
az elnökség vagy más szerv kizárólagos hatáskörébe, 

j) Ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a KESZE érdekében meg 
kell tennie. 

/3/ Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben vagy ügyek 
meghatározott csoportjára nézve az elnökségi tagok bármelyikére 
átruházhatja. 

Az elnök által átruházott jogkörökben, meghatározott ügyekben 
gyakorolják az elnök jogkörét. Végzett munkájukról, tevékenységükről 
rendszeresen tájékoztatják az elnököt és az elnökséget. 

2.3 Az elnökség 

2.3.1 Az elnökség feladata és hatásköre 

/1/ A KESZE tevékenységét két közgyűlés között a KESZE elnöksége 
irányítja. Az elnökség valamennyi, a KESZE -t érintő kérdésben 
jogosult határozni, kivéve azokat, amelyeket az Alapszabály a 
közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, vagy amelyet a közgyűlés 
saját hatáskörébe von, továbbá amelyet más szerv hatáskörébe utal. 

/2/ Az elnökség feladata és hatásköre: 

a) a KESZE törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása, 
határozathozatal a 200.000,- Ft (azaz kettőszáz ezer forint) feletti 
kifizetésekről 

b) a közgyűlési határozatok végrehajtása és ennek ellenőrzése, 

c) a KESZE működésével kapcsolatos szabályzatok megállapítása, 
módosítása, kivéve a fegyelmi és leltári szabályzatot 

d) javaslatok összeállítása a sporttevékenység fejlesztéséhez, 

e) a KESZE éves programjának munka-és üléstervének összeállítása, 

f) a költségvetési javaslat előterjesztése, 

g) az előző év beszámolójának előterjesztése, 

h) tagfelvételi kérelmek elbírálása, 

i) az elsőfokú Fegyelmi jogkör gyakorlása 

ll 



j) javaslat állami és egyéb elismerések adományozására, 

k) kapcsolattartás az állami, önkormányzati, gazdasági és Egyesületi 
szervezetekkel, 

l) a Szervezeti- és működési szabályzat elkészítése, mely a KESZE 
elnökének és elnökség tagjainak konkrét feladatait is rögzíti 

m) fegyelmi, leltározási szabályzat elkészítése és a közgyűlés elé 
terjesztése. 

2.3.2 Az elnökség tagjai 

/1/ Az elnökség 5, azaz öt természetes tagból álló testület. A közgyűlés 
nyílt szavazással 4 fő elnökségi tagot választ meg tagjai sorából, 2/3 
-os szótöbbségű szavazással, 5 év határozott időtartamra. A KESZE 
elnöke megválasztása után automatikusan válik tagjává az 
elnökségnek. Az elnökségi tag újraválasztható. A közgyűlés egyszerű 
többséggel titkos szavazást rendelhet el az elnökségi tagok 
megválasztásakor. Az elnökség és az elnök mandátuma eltérhet 
egymástól. 

/2/ Az elnökségnek csak olyan nagykorú természetes személy lehet 
tagja, aki nincsen eltiltva a közügyek gyakorlásától. Nem lehet a 
KESZE elnökségi tagja, vezető tisztségviselője, aki sportEgyesületnél, 
sportvállalkozásnál vezető tisztségviselő volt az annak 
megszüntetését megelőző három évben, feltéve, hogy a 
sportszervezetet felszámolták. 

/3/ Az elnökség tagjai: az elnök és az elnökségi tagok. 

/4/ Az elnökségi tag jogai és kötelezettségei: 

a) Az elnökségi üléseken az elnökség határozatainak 
meghozatalában való részvétel. 

b) Észrevételek, javaslatok tétele a KESZE működésével 
kapcsolatban 

c) Megbízás alapján a KESZE képviselete, 

d) A közgyűlési határozatok végrehajtása, végrehajtatása. 

/5/ Az elnökségi tagság megszűnik: 

a) A mandátum lejártával, 

b) Felmentéssel, 

c) Lemondással, 

d) Elhalálozás esetén, 

12 



2.3.3 Az elnökség működése 

/1/ Az elnökség elkészíti ügyrendjét és munkatervét. 

/2/ Az elnökség az ügyrendben meghatározott időszakonként, de 
legalább évente kétszer ülésezik. 

/3/ Az elnökség üléseiről határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvet kell 
készíteni, melyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá. 

/4/ Az elnökség ülését a munkatervben meghatározottak szerint az elnök 
hívja össze. Az elnökségi ülés helyéről, idejéről és napirendjéről az 
elnökség tagjai és a meghívottakat legalább egy héttel korábban 
értesíteni kell. Halaszthatatlanul sürgős esetekben az elnök ennél 
rövidebb határidőt is megállapíthat. 

/5/ Az elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok több mint a 
fele megjelent. A határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést 8 
napon belül újra össze kell hívni. 

2.3.4 Az elnökség határozathozatala 

/1/ Az elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza. 
Szavazategyenlőség esetén az elnök, távolléte esetén az elnökségi 
ülést vezető szavazata dönt. 

/2/ Az elnökségi ülésen szavazási kötelezettség áll fenn, amennyiben a 
döntés az elnökség tagját személy szerint érinti, akkor az ő 
szavazatát figyelmen kívül kell hagyni. 

2.4 Az Ellenőrző Bizottság 

/1/ A közgyűlés a KESZE gazdálkodásának és vagyonkezelésének 
ellenőrzésére nyílt szavazással 2/3-os szavazattöbbséggel 5 tagú 
Ellenőrző Bizottságat választ. Az Ellenőrző Bizottsági tagok egymás 
közül egyszerű szótöbbségű nyílt szavazással elnököt választanak Az 
Ellenőrző Bizottság tagjainak mandátuma 5 évre szól, a tagok 
újraválaszthatók. 

Ellenőrző Bizottság tagjai az Egyesületben más tisztséget nem 
viselhetnek. Az Ellenőrző Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel 
nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata 
dönt. 
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/2/ Az Ellenőrző Bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja, ő 
hívja össze a bizottság üléseit (az ülést megelőzően legalább 8 
nappal, írásbeli meghívóval) a szükséges számban, de évente 
legalább két alkalommal, a költségvetési terv közgyűlés elé 
terjesztése, valamint a beszámoló beterjesztése előtt. Az 8 napos 
határidőt az elnök rendkívüli fontos ügyben lerövidítheti. 

/3/ Az Ellenőrző Bizottság ellenőrzési terv alapján dolgozik, 
tevékenységéért a közgyűlésnek felel, Őt feladatainak teljesítése 
során az elnökség és az elnök nem utasíthatja. 

/4/ Az Ellenőrző Bizottság feladatai: 

a) a KESZE pénz- és vagyonkezelésének vizsgálat, 

b) pénzügyi- és gazdasági előírások betartásának ellenőrzése, 

c) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése, 

d) az esetleges nagymérvű vagyoncsökkenés esetén a közgyűlés 
összehívása 

/5/ Az Ellenőrző Bizottság tagjai feladatuk ellátása során jogosultak a 
KESZE gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a 
tisztségviselőktől tájékoztatást kérni. 

/6/ Az Ellenőrző Bizottságnak nem lehet tagja az aki a KESZE 
elnökségének tagja, aki az Egyesülettel alkalmazásban áll vagy 
gazdasági feladatokat lát el. 

3. A KESZE gazdálkodása és vagyana 

/l/ Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik bevételei: 

Az Egyesület bevételei: 

a) tagdíj, a tagok létesítmény használatra, eszköz használatra 
történő befizetései, pártoló tagok hozzájárulása, 

b) kiegészítő gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó 
bevétel; 

c) a költségvetési támogatás: 

- a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott 
költségvetési támogatás; 

- az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a 
Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott 
támogatás; 
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- az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől származó támogatás; 

d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés 
ellenértékeként szerzett bevétel; 

e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; 

f) befektetési tevékenységből származó bevétel; 

g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel. 

Az Egyesület költségei, ráfordítása i (kiadásai): 

a) alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; 

b) kiegészítő gazdasági vállalkozási tevékenységhez közvetlenül 
kapcsolódó költségek; 

c) az Egyesület 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; 

d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség. 

/2/ Az Egyesü let vagyana: 

Az induló vagyon az alakuláskor történő tagdíj befizetéséből származó 
összeg (58 alapító tag befizetése = 87.000,- Ft, azaz nyolcvanhétezer 
forint), amelyet a tagok készpénzben befizettek és az Egyesület elnökénél 
letétbe helyeztek. 

a., készpénzben valamint bankszámlán lévő összeg, 

b., pénzről szóló követelés, 

c., értékpapír, 

d., ingatlan és ingó vagyon. 

/3/ Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját 
vagyonával felel. Az Egyesület a létesítő okiratában meghatározott 
cél megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik. A 
tagok az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

Az Egyesület a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti 
tevékenységet (a továbbiakban: alapcél szerinti tevékenység) - folytathat 
és - célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében -
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kiegészítő tevékenységként gazdasági-vállalkozási tevékenységet is 
végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem 
veszélyezteti. 

Az Egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat 
kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti 
tevékenységének ellátását és működésének fenntartását. 

Az Egyesület vagyonát a kiegészítő gazdasági-vállalkozási 
tevékenység eredménye is gyarapíthatja. 

/4/ Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt 
az Alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja. 

/5/ Az Egyesület gazdáikadását az Egyesületek gazdálkodásáról szóló 
jogszabályok rendelkezései alapján végzi, ennek részletes belső 
szabályait külön gazdálkodási szabályzat határozza meg. 

/6/ Az Egyesület bevételeit a 2011. évi CLXXV. tv. 19. § (l) bekezdés 
szerinti részletezésben, költségeit ráfordításait (kiadásait) a 19. § (2) 
bekezdés szerinti részletezésben elkülönítetten, a számviteli előírások 
sze ri nt tartja nyilván. 

Az Egyesület a 2011. évi CLXXV. tv. 19. § (2) bekezdés c) és d) 
pontja szerinti költségeit, ráfordításait (kiadásait) alapcél szerinti) 
tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység között, az 
előzőekben felsorolt tevékenységek árbevételének (bevételének) 
arányában kell évente megosztani. 

Az Egyesület 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. 

Az Egyesület működése során az induló tőke (törzsvagyon) 
kezelésére a létesítő okirat rendelkezései az irányadóak. 

Ha valamely évre vonatkozóan megállapítható, hogy az Egyesület 
elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezetnek minősült, 
az adóhatóság az Egyesülettel szemben törvényességi ellenőrzési eljárást 
kezdeményez. 

/7 l Az Egyesület az alapcél szerinti tevékenységéből, illetve a gazdasági
vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, 
ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten kell nyilvántartani. 
Az Egyesület nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó 
könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. 

/8/ Az Egyesület a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi 
helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év 
utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával mint 
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mérlegfordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint köteles 
beszámolót készíteni. 
Az Egyesület esetében az üzleti év azonos a naptári évvel. Az üzleti 
év az év közben alakuló, illetve megszűnő szervezetek esetében a 
megalakulás, illetve megszűnés évében tér el a naptári évtől. A 
mérleg fordulónapja - a megszűnést kivéve - december 31. 
A beszámoló formáját az Egyesület által folytatott tevékenység, az 
éves összes bevétel (az alapcél szerinti tevékenység és a gazdasági
vállalkozási tevékenység összes bevételének) nagysága, valamint a 
könyvvezetés módja határozza meg. 
Az Egyesület könyvvezetése a beszámolási kötelezettség 
függvényében - az egyszeres vagy a kettős könyvvitel rendszerében, 
magyar nyelven, forintban történhet. 

/9/ Az Egyesület beszámolója tartalmazza: 

a) a mérleget (egyszerűsített mérleget), 
b) az eredmény kimutatást (eredmény levezetést), 
c) közhasznúsági mellékletet 

/10./ Az Egyesület köteles a jóváhagyásra jogosult testület által 
elfogadott beszámolóját,- kötelező könyvvizsgálat esetén a 
könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását 
is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssei együtt - az adott 
üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig 
letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén 
ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a 
könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. 
Az Egyesület az előző bekezdés szerinti kötelezettségének a civil 
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő 
eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon tesz 
eleget. 
A letétbe helyezett beszámolót, a civil szervezetek bírósági 
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 
törvényben meghatározott módon kell közzétenni, valamint 
adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehetövé 
kell tenni. 
Ha az Egyesület szervezet saját honlappal rendelkezik, a 

közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, saját honlapon 
történő elhelyezésére is. Az Egyesület a saját honlapon közzétett 
adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt 
követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig 
biztosítja. 
Ha az Egyesület a beszámolóval kapcsolatos kötelezettségét 

elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság 
törvényességi ellenőrzési eljárás lefolytatása céljából értesíti az 
ügyészséget. 
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Az Egyesület beszámolójára egyebekben a számvitelről szóló 
törvény, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott 
kormányrendelet előírásait kell alkalmazni. 

4. A KESZE megszűnése 

/1/ A KESZE megszűnik, ha: 

a) feloszlását a közgyűlés 2/3-os szótöbbséggel kimondja, 

b) a Törvényszék feloszlatja 

c) a törvényességi eljárás eredményeképpen a Törvényszék megszünteti 
vagy megállapítja megszűnését, 

d) más szervezettel egyesül, összeolvad, beolvad 

e) fizetés képtelensége miatt indult eljárásban a Törvényszék megszünteti 

/2/ A KESZE megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról a 
közgyűlés rendelkezik. Ha a közgyűlés az Egyesület megszűnését 
megállapította és vagyonáról nem történt rendelkezés, a hitelezők 
követeléseinek kielégítése után a vagyon a Kőbányai Önkormányzat 
tulajdonába kerül és kizárólag sportcélokra fordítható. 

/3/ Ha az Egyesületet a Törvényszék oszlatja fel, a hitelezők 
követeléseinek kielégítése után fennmaradó vagyon állami tulajdonba 
kerül a Sptv. 17.§ (6) bek. szerint. 

5. Az Egyesület csőd-, felszámolási- és végelszámolási eljárása 

Az Egyesület végelszámolására - törvény eltérő rendelkezése 
hiányában - a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló törvény (a továbbiakban: Ctv.) rendelkezéseit, 
kényszer-végelszámolására a Ctv. 2012. február 29-én hatályos 116. § 
(3)-(6) bekezdését, 117. §-át és 118. §-át a 2011. évi CLXXV.törvényben 
szabályozott eltérésekkel kell alkalmazni. 

Az Egyesület végelszámolására irányuló kérelmet űrlapon kell 
benyújtani. Az eljárás lefolytatására az Egyesületet nyilvántartó bíróság 
illetékes. 

A végelszámoló a végelszámolás iránti kérelemben köteles 
bejelenteni a végelszámolás megindítását elrendelő határozat keltét, a 
végelszámolás kezdő időpontját, a végelszámoló nevét (cégnevét) és 
lakóhelyét (székhelyét), ha a végelszámoló nem természetes személy, 
akkor a cégjegyzékszámát és a megbízásából eljáró természetes személy 
nevét és lakóhelyét, valamint az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve 
jogviszonyának megszűnését. A bíróság a végelszámolás megindításáról 
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végzést hoz, melynek közzétételéről a bíróság az Egyesület bírósági 
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 
törvényben meghatározott országos névjegyzék útján gondoskodik. A 
végelszámolás elrendelésekor a nyilvántartásban a "v.a." toldatot fel kell 
tüntetni. 

Az Egyesület vonatkozásában egyszerűsített végelszámolási eljárás 
lefolytatásának nincs helye. 

A végelszámolás (kényszer-végelszámolás) közzétételét követően az 
Egyesületnek haladéktalanul el kell különítenie az eljárás költségeinek 
fedezetét. 

A Ptk. 64. § (l) bekezdés b) pontja alapján indult végelszámolás 
során az Egyesület legfőbb szerve dönthet a továbbműködésről, amely 
esetben - a végelszámolási eljárás már felmerült költségeinek megtérítése 
mellett - a bíróság megszünteti az eljárást és törli a nyilvántartásból a 
toldatot. 

Az Egyesületre - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a 
csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvényt (a továbbiakban: 
Cstv.) az e rendelkezésbe foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A 
csődeljárás és a felszámolási eljárás lefolytatására az Egyesületet 
nyilvántartó bíróság illetékes. 

Ahol a Cstv. 
a) a gazdálkodó szervezet vezetőjét említi, azon az Egyesület ügyintéző 

és képviselő szervét, 
b) cégjegyzéket említ, ott az Egyesület vonatkozásában az Egyesület 

bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 
szóló törvényben meghatározott nyilvántartást, 

c) az adós cégjegyzékszámát említi, ott az Egyesület nyilvántartási 
számát, 

d) a végzés vagy a végzés kivonata Cégközlönyben (a Cégközlöny 
honlapján) történő közzétételét említi, ott az Egyesület bírósági 
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 
törvényben meghatározott országos névjegyzék - Országos Bírósági 
Hivatal által működtetett - internetes felületét 
kell érteni. 

A Cstv. 27. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak helyett a 
bíróság az Egyesület fizetésképtelenségét akkor állapítja meg, ha az 
Egyesület szerződésen alapuló nem vitatott vagy elismert tartozását a 
teljesítési idő lejártát követő hatvan napon belül sem egyenlítette ki vagy 
nem vitatta, és az ezt követő hitelezői írásbeli fizetési felszólítására sem 
teljesítette. Fizetésképtelenség nem állapítható meg, ha az Egyesület nem 
vitatott vagy elismert tartozását meghaladóan állami vagy önkormányzati 
szerv felé nem vitatott vagy elismert követelése áll fenn költségvetési 
támogatási jogviszony keretében. 

A csőd- vagy felszámolási eljárás elrendelésekor az Egyesület 
köteles haladéktalanul elkülöníteni az eljárás dologi és személyi 
ráfordításait fedező összeget. 

A Cstv. 27. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetekben a 
bíróság az Egyesület kérelmére a Cstv. 26. § (3) bekezdésének 
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alkalmazása helyett legfeljebb kilencven napos fizetési haladékot adhat, 
és egyben reorganizációs terv készítését rendeli el. A bíróság a 
fizetésképtelenséget megállapítja, ha az Egyesület a határidő leteltekor a 
reorganizációs tervet nem nyújtja be, vagy ahhoz nem csatolja a 
hitelezőkkel kötött megállapodást az adósságok rendezéséről, továbbá a 
vagyonhiány és forráshiány megszüntetésére az Egyesület legfőbb szerve 
által hozott döntéseket. 

A fizetésképtelenség megállapításának az előző bekezdés szerinti 
időtartamú halasztására legfeljebb háromévenként, de egy eljárásban egy 
alkalommal kerülhet sor. 

Az Egyesület csődeljárása vagy felszámolása esetén a "cs.a" vagy a 
"f.a." toldatot, a csődeljárás megindítását, a csődeljárás elrendelését, a 
felszámolási eljárás elrendelését és az említett eljárások jogerős 
befejezését a nyilvántartásban is fel kell tüntetni. A nyilvántartásba be kell 
jegyezni az eljárás nevét, kezdő, illetve befejező időpontját, továbbá a 
vagyonfelügyelőre vagy felszámolóra vonatkozó adatokat (név, székhely, 
lakóhely, levelezési cím). 

Nem egyesülhet más Egyesülettel az az Egyesület, amely 
felszámolás, végelszámolás vagy kényszer-végelszámolás alatt áll, vagy 
ha a büntetőügyben eljáró bíróság vagy ügyész az Egyesületet, arról 
értesíti, hogy az Egyesülettel szemben a külön törvényben meghatározott 
büntetőjogi intézkedés alkalmazására kerülhet sor. Az Egyesület más 
Egyesülettel való egyesülését csak akkor határozhatja el, ha a létesítő 
okirat szerinti induló tőkét teljes egészében az Egyesület rendelkezésére 
bocsátották. 

6. Záró rendelkezések 

(l) Az Egyesület tagjai kötelezik magukat, hogy az Egyesülettel 
kapcsolatban felmerült vitás ügyekben - kivéve az Alapszabályt vagy 
a törvényt sértő határozatok megtámadását - mindaddig nem 
fordulnak a bírósághoz, amíg az Egyesület elnöksége a vitás ügy 
megoldását meg nem kísérelte. Ezen eljárást követően jogosult 
bármely tag a tudomására jutásától számított 30 napon belül a 
bírósághoz fordulni. 

(2) A közgyűlés Alapszabályt vagy törvényt sértő rendelkezéseit a tagok 
a határozathozatalról való tudomásszerzéstől számított 30 napos 
jogvesztő határidőn belül támadhatják meg a Fővárosi Törvényszék 
előtt. 

Ezt az Alapszabályt a KESZE 2013. július 4-i közgyűlése hagyta jóvá. 

elnök 
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