
ALAPSZABÁLY 
- egységes szerkezetben - 

 
 

I.  
 
A SPORTKLUB   
 
1. neve:  MACCABI Vívó és Atlétikai Club  
 
2. székhelye:  2039 Pusztazámor, Kmoskó u. 8.  
 
3. színe:  kék-fehér 
 
4. zászlaja:  háromszög alakú, hosszában egy kék és egy fehér mezovel, benne 

„MACCABI” Világszervezet jelvényével és „MACCABI VAC” 
felirattal  

 
5. jelvénye:  kör alakú, kék-fehér mezoben a „MACCABI” Világszervezet 

jelvénye, alatta a „MACCABI VAC” felirat 
 
6. alapítás éve:   
 
7. pecsétje:  kör alakú, körben a MACCABI Vívó és Atlétikai Club felirattal, 

közepén a „MACCABI” Világszervezet jelvényével  
 
8. muködési területe: Magyarország  
 
9. felügyeleti szerve: Fovárosi Foügyészség  
 
10. nyilvántartója: Fovárosi Bíróság  
 
 

II.  
 
A SPORTKLUB CÉLJA  
 
11. A MACCABI Vívó és Atlétikai Club a magyarországi zsidó fiatalok 

önkéntes testnevelési és sportszerve. Muködését az 1989. évi II. törvény, 
a klub tagjainak küldött közgyuléseken hozott határozatai, valamint a 
„MACCABI” Világszervezet elvárásai alapján fejti ki.  

 
a) szélesköru és az anyagi lehetoségekhez mérten színvonalas 

sportolási, testedzési, felüdülési lehetoséget biztosít a sportklub tagjai, 
pártoló tagjai részére; 

b) sportversenyeket, mérkozéseket, túrákat rendez, edzéseket tart, 
melyekhez biztosítja a részvételi lehetoségeket, mindezeken keresztül 
segíti a társadalmi öntevékenységnek, valamint a közösségi életnek a 
kibontakozását; 
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c) létesítményeket, sportszereket, felszereléseket biztosít a 
sportegyesület szakmai és pedagógiai tevékenységében résztvevok 
számára; 

d) klubdélutánok, társas összejövetelek, eloadások és egyéb közös 
megmozdulások szervezésével, lebonyolításával járul hozzá a 
magyarországi zsidó fiatalok erkölcsi neveléséhez.   

 
 

III.  
 
12. A sportklub nemzetközi tevékenységet is folytathat.  
 
 
 

IV.  
 
A SPORTKLUB TAGSÁGA ÉS PÁRTOLÓ TAGSÁGA 
 
13. A sportklubnak, valamint ügyintézo és képviseleti szerveinek tagja lehet 

minden nagykorú magyar, Magyarországon letelepedett, illetve 
magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkezo nem magyar 
állampolgár, feltéve, ha nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.  
 
A tagságot kéro személynek belépési nyilatkozatban kell vállalnia, hogy 
tevékenyen részt vesz a sportklub muködésében és magára nézve 
kötelezonek ismeri el a sportklub alapszabályában foglaltakat. Tagként 
kiskorú állampolgárok is felvehetok, részükre a sportklub ifjúsági 
csoporto(ka)t létesíthet.  

 
14. A sportklub muködési területén pártoló tagságot (tagokat) szervezhet. 

Pártoló tagként felveheto az, aki belépési nyilatkozatban vállalja a 
sportklub célkituzéseinek erkölcsi és anyagi támogatását.  

 
15. A sportklubnak jogi személy is tagja lehet akkor, ha az elnökség által 

jóváhagyott nyilatkozatban meghatározott idotartamra vállalja a sportklub 
anyagi támogatását.  

 
16. Tiszteletbeli tagként felveheto az a személy, aki kiemelkedo és különleges 

tevékenységével, elsosorban erkölcsileg támogatja a sportklubot.  
 
17. A sportklubba való belépés és az onnan való kilépés önkéntes. A tagság, 

pártoló tagság, jogi tagság, illetve tiszteletbeli tagság felvétellel keletkezik.  
 
18. A tagok, pártoló tagok, valamint a jogi és tiszteletbeli tagok felvétele az 

elnökség hatáskörébe tartozik. A sportklub tagjairól, pártoló, jogi és 
tiszteletbeli tagjairól nyilvántartást vezet. Oket tagsági könyvvel, pártoló 
tagsági igazolvánnyal; a jogi, illetve tiszteletbeli tagságot igazoló 
dokumentummal látja el. A nyilvántartás rendszerét a sportklub 
„Szervezeti és Muködési Szabályzata” tartalmazza.  

19. A tagság megszunik:  
- kilépéssel; 
- elhalálozással; 
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- törléssel; 
- kizárással; 
- a sportklub megszunésével.  
 
Törölheto az a tag, aki a tagdíjat, illetoleg a vállalt anyagi támogatást 6 
hónapnál hosszabb ideig felszólítás ellenére sem fizeti meg. A törlést az 
elnökség rendeli el. Kizárásnak csak fegyelmi büntetésként van helye.  

 
 

V.  
 
A TAGOK ÉS PÁRTOLÓ TAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 
 
20. A tag jogai:  

a) részt vehet a sportklub küldöttközgyulésén, 14. életévének betöltése 
után pedig részt vehet az elnökség tagjainak és tisztségviseloinek, 
valamint a Számvizsgáló Bizottság tagjainak és elnökének 
választásában, a határozatok meghozatalában; 

b) tisztségre választható (képviselettel járó tisztségre csak nagykorúság 
esetén); 

c) véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a sportklubot érinto bármely 
kérdésben, a felügyeleti szerv felé indítványozhatja a sportklub 
jogszabályba, vagy alapszabályba ütközo határozatának 
megsemmisítését; 

d) a sportklub elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehet 
a bizottságok, szakosztályok, sportcsoportok munkájában; edzéseken 
és versenyeken használhatja a sportlétesítményeket, sportszereket; a 
sporttevékenységhez igényelheti a sportklub szakembereinek 
segítségét; 

e) részesülhet a sportklub által nyújtott kedvezményekben; 
f) a sportklub valamely törvénysérto határozatát – a tudomására jutástól 

számított 30 napon belül – a Fovárosi Bíróság elott megtámadhatja.  
 
21. A pártoló tag jogai:  

a) javaslatokat, észrevételeket tehet a sportklub muködésével 
kapcsolatban; 

b) részesülhet a sportklub által nyújtott kedvezményekben, így pl. a 
rendezvények és egyéb (kulturális, sport) események kedvezményes 
látogatásában; 

c) használhatja a sportlétesítményeket, felszereléseket, eszközöket, 
igényelheti a sportklub szakemberei által nyújtott segítséget. 

 
22. A jogi személy tagsági jogai:  

a) képviseloje útján részt vehet a sportklub küldöttközgyulésén és ott 
javaslatokat, észrevételeket tehet a sportklub muködésével 
kapcsolatban; 

b) külön megállapodás alapján részesülhet a sportklub által nyújtott 
kedvezményekben, így pl. a rendezvények és egyéb események 
kedvezményes látogatásában; 

c) külön megállapodás alapján használhatja a sportlétesítményeket, 
eszközöket, felszereléseket, igényelheti a sportklub szakembereinek 
segítségét.  
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23. A tiszteletbeli tag jogai:  

a) részt vehet a sportklub küldöttközgyulésén; 
b) véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a sportklub életét, 

tevékenységét érinto kérdésekben; 
c) részesülhet a sportklub által nyújtott kedvezményekben és igényelheti 

a sportklub szakembereinek segítségét.  
 
24. A tag kötelességei:  

a) az alapszabályban foglaltak, valamint a sportklub vezeto szervei által 
hozott határozatok betartása és pontos végrehajtása; 

b) a tagsági díj fizetése, a sportklub vagyonának, valamint a részére 
átadott felszereléseknek, eszközöknek a megóvása; 

c) edzéseken, versenyeken, munkahelyén és iskolájában is sportszeru 
magatartás; 

d) versenyszeruen sportoló esetében a hazai és nemzetközi versenyekre 
való lelkiismeretes, becsületes felkészülés és a legjobb tudása szerinti 
szereplés.  

 
25. A pártoló tag kötelességei:  

a) az alapszabályban foglaltak betartása; 
b) a sportklub célkituzéseinek erkölcsi, anyagi támogatása; 
c) sportszeru magatartás; 
d) a sportlétesítmények rendjének betartása.  

 
26. A jogi személy tagsági kötelességei:  

a) az alapszabályban foglaltak betartása; 
b) a sportklub célkituzéseinek erkölcsi, anyagi támogatása; 
c) a sportlétesítmények rendjének betartása. 

 
27. A tiszteletbeli tag kötelességei:  

a) az alapszabályban foglaltak betartása; 
b) a sportklub célkituzéseinek erkölcsi, anyagi támogatása; 
c) a sportlétesítmények rendjének betartása. 

 
 

VI.  
 
A SPORTKLUB SZERVEZETE 
 
A küldöttközgyulés 
 
28. A sportklub legfobb szerve a küldöttközgyulés. A küldöttközgyulés a 

küldöttek összessége. A küldöttközgyulést szükség szerint, de legalább 5 
évenként egyszer össze kell hívni. Küldöttközgyulést kell összehívni, 
továbbá a tagok egyharmadának a cél megjelölése mellett történo 
kívánságára, vagy ha a felügyelo szerv azt írásban indítványozza.  

29.  A küldöttközgyulés határozatképes, ha a küldöttek fele jelen van. A 
határozatképtelenség miatt elhalasztott küldöttközgyulés 15-30 napon 
belül történo másodszori összehívása során az eredeti napirendbe felvett 
kérdésekben a megjelentek létszámára való tekintet nélkül 
határozatképes.  
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30. A küldöttközgyulés határozatait nyílt szavazással, általában egyszeru 

szótöbbséggel hozza. Szavazategyenloség esetén a küldöttközgyulés 
elnökének szavazata dönt. Kétharmados többség szükséges azonban a 
sportklub megalakulásának, egyesülésének, felosztásának 
kimondásához, az alapszabály elfogadásához és módosításához, 
valamint a küldöttközgyulés kizárólagos hatáskörébe tartozó szervek és 
személyek megválasztásához.  

 
31. A küldöttközgyulés kizárólagos hatáskörébe tartozik:  

a) az Alapszabály és a Fegyelmi szabályzat megállapítása 
(jóváhagyása); 

b) a sportklub megalakulásának, felosztásának, valamint más 
sportegyesülettel történo egyesülésének kimondása; 

c) az elnökség, az elnök, az ügyvezeto elnök, az elnökhelyettesek, 
valamint a számvizsgáló bizottság elnökének és tagjainak maximum 5 
esztendore szóló megválasztása; illetoleg az elnökségbe, 
számvizsgáló bizottságba behívott (kooptált) személyek tisztségében 
való megerosítése; 

d)  a sportfejlesztési terv jóváhagyása; 
e) a 32. pont figyelembe vételével az éves költségvetés bevételi 

foösszegének és a kiadások költséghelyenkénti eloirányzatának 
megállapítása, az éves gazdálkodásról szóló jelentés és beszámoló 
elfogadása; 

f) a tagsági díj összegének, illetoleg a pártoló tagok anyagi 
hozzájárulása legkisebb mértékének meghatározása; 

g) a sportklub éves (több éves) tevékenységérol történo beszámoltatás.  
 
32.  A 31. pont e)-f) bekezdéseiben meghatározott hatáskört a sportklub 

elnöksége gyakorolhatja, ha az Alapszabály szerint küldöttközgyulés 
összehívására nem kerül sor.  

 
Az elnökség 
 
33. Feladata és hatásköre:  

a) a sportklub tevékenyégének irányítása; 
b) a küldöttközgyulés elokészítése, a küldöttek létszámának és választási 

módjának meghatározása; 
c) a sportklub sportfejlesztési tervének, költségvetésének kidolgozása, az 

éves program, munka- és ülésterv, valamint a versenynaptár 
jóváhagyása; 

d) a sportklub eredményes muködéséhez, sportoláshoz, testedzéshez, 
természetjáráshoz szükséges feltételek megteremtése; 

e) szakosztályok, bizottságok létrehozása, megszüntetése, átadása és 
beszámoltatása; 

f) fegyelmi jogkör gyakorlása; 
g) a bizottságok tisztségviseloinek és tagjainak, továbbá a szakosztályok 

tisztségviseloinek, tagjainak 5 évre szóló, illetoleg a következo 
vezetoségválasztó küldöttközgyulésig szóló megbízása, valamint a 
megbízások visszavonása; 
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h) a lemondott, vagy tisztségétol egyéb okok miatt megvált elnökségi 
tagok és tisztségviselok helyére a sportklub tagjai sorából új 
személyek behívása (kooptálása); 

i) amennyiben a küldöttközgyulés összehívására nem kerül sor, úgy a 
sportklub költségvetésének megállapítása, valamint beszámoltatás a 
sportklub gazdálkodásáról és oktató, nevelo tevékenységérol; 

j) a küldöttközgyulések közötti években, de legalább 2 évenként aktíva 
értekezlet összehívása; 

k) a sportklub Szervezeti és Muködési Szabályzatának megállapítása; 
l) folyamatos kapcsolattartás a sportklub oktató, nevelo munkájához, 

eredményes muködéséhez szükséges feltételeket biztosító 
szponzorokkal.  

 
A sportklub elnöke  
 
34. Feladata és hatásköre:  

a) vezeti és szervezi az elnökség munkáját, képviseli a sportklubot; 
b) irányítja és ellenorzi a sportklub tevékenységét; 
c) irányítja a sportklub gazdálkodását, ellenorzési és utalványozási jogot 

gyakorol; 
d) a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint munkáltatói jogkört 

gyakorol; 
e) intézkedik és dönt a küldöttközgyulés, vagy a sportklub elnöksége által 

hatáskörébe utalt ügyekben.  
A sportklub elnöke feladatát és hatáskörét az elnökség jóváhagyásával teljes 
egészében, vagy meghatározott területenként átruházhatja a sportklub ügyvezeto 
elnökére vagy az elnökhelyettesekre.  
 
A sportklub ügyvezeto elnöke 
 
35. Feladata és hatásköre:  

A sportklub ügyvezeto elnökének feladatait és hatáskörét az elnökség 
jóváhagyása alapján a sportklub elnöke határozza meg.  

 
A sportklub elnökhelyettesei 
 
36. Feladatuk és hatáskörük:  

A sportklub elnök helyettesei az elnök (ügyvezeto elnök) távollétében, 
vagy akadályozatás esetén megbízás (felhatalmazás) alapján teljes 
jogkörrel és felelosséggel ellátják az elnöki (ügyvezeto elnöki) hatáskörbe 
tartozó feladatokat is, illetve képviselik a sportklubot. Az elnökhelyettesek 
konkrét feladatait, illetve munkakörük és munkavégzésük hatáskörét a 
sportklub Szervezeti és Muködési Szabályzata tartalmazza.  

 
Az elnökség tagja 
 
37. Jogai, kötelességei és felelossége:  
 a) rendszeresen és tevékenyen részt vesz  

- a sportklub feladatainak meghatározásában, azok megvalósításában; 
- a határozatok elokészítésében és meghozatalában; 
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- a küldöttközgyulés és az elnökség határozatainak, valamint a felügyelo 
szerv utasításainak, a vonatkozó törvényekben foglaltaknak 
végrehajtásában, illetoleg a végrehajtás ellenorzésében.  

b) jogosult és köteles figyelemmel kísérni a sportklubot érinto 
körülményeket és az azokkal kapcsolatos észrevételeit, javaslatait az 
elnökség elé terjeszteni; 
c) felelos a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott elnökségi 
határozatokért, kivéve, ha ellenvéleményét kifejezetten fenntartotta és azt 
egyértelmuen (maradandólag) kinyilvánította.  

 
A Számvizsgáló Bizottság 
 
38. Feladata és hatásköre:  

a) a sportklub pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének folyamatos 
(jóváhagyott munkaterv szerinti) ellenorzése, illetve esetenkénti 
vizsgálata; 

b) a pénzügyi és gazdasági rendelkezések betartásának, betartatásának 
ellenorzése; 

c) a tagsági díj fizetésének ellenorzése; 
d) a lemondott vagy tisztségétol egyéb okok miatt megvált bizottsági 

tagok helyére a sportklub tagjainak sorából új személyek behívása 
(kooptálása).  

 
A Számvizsgáló Bizottság tevékenységéért a küldöttközgyulés felelos és 
annak beszámolni tartozik. A Számvizsgáló Bizottságnak nem lehet tagja 
az, aki a sportklub elnökségének tagja, aki a sportklub alkalmazottja, vagy 
a sportklubban gazdasági feladatokat lát el. A Számvizsgáló Bizottság 
észrevételeirol, javaslatairól a sportklub elnökségét, szükség esetén a 
felügyelo (ellenorzo) szervet tájékoztatja.  

 
39. Egyéb bizottságok  

A sportklubban a fegyelmi ügyek intézésére Fegyelmi Bizottság muködik. 
Muködésére a Fegyelmi Szabályzat rendelkezései, valamint az érvényben 
lévo jogszabályok az irányadók. A bizottságot az elnökség hozza létre. Az 
elnökség a sportklub muködésének eredményessége érdekében más 
bizottságot is létrehozhat.  

 
40. A szakosztályok 

a) a sportklubban sportáganként szakosztályok muködhetnek, 
munkájukat a szakosztály vezetoség irányítja, mely az elnökségnek 
számol be tevékenységérol; 

b) a szakosztályok feladata az oktatás-nevelés, a versenyeken, 
mérkozéseken való részvétel szervezése, a versenyek és mérkozések 
rendezése, ezen túlmenoen a hatáskörébe utalt feladatok ellátása; 

c) a szakosztály vezetoség tisztségviseloit (elnök, elnökhelyettes, vezeto, 
vezeto helyettes, technikai vezeto, ifjúsági megbízott, stb.) és egyéb 
tagjait egy választási ciklusra az elnökség bízza meg; 

d) a szakosztály közremuködik az ifjúsági lés lakossági szabadidosporttal 
kapcsolatos feladatok megvalósításában is.  
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41. Egyéb szervek 
A sportklub elnöksége sportcsoportokat alakíthat, sportiskolai rendszeru 
utánpótlás nevelést, továbbképzéseket és tanfolyamokat szervezhet, 
valamint gyermek, ifjúsági és felnott testnevelési és sportfoglalkozásokat 
alakíthat ki. A sportklub az operatív feladatok ellátására, az ügyintézés 
lebonyolítására apparátust hozhat létre.  

  
42. A szabadido- és tömegsport 

a) a szabadido- és tömegsport munkát az elnökség irányítása és 
ellenorzése mellett a Tömegsport Bizottság szervezi, irányítja, 
bonyolítja; 

b) a Tömegsport Bizottság vezetojét és tagjait az elnökség bízza meg; 
c) a Tömegsport Bizottság a sportklub elnökségének jóváhagyásával 

készíti éves munkatervét (cselekvési programját) és az elnökségnek 
számol be végzett tevékenységérol; 

d) a Tömegsport Bizottság sportáganként szakcsoportokat, 
szakosztályokat hozhat létre, ezek azonban a hivatalos (országos, 
budapesti) versenynaptárban szereplo versenyeken, mérkozéseken 
csak az elnökség engedélyével vehetnek részt.  

 
A Tömegsport Bizottság a tagok (pártoló tagok) esetleges igénye alapján 
külön ifjúsági sportcsoportokat is létrehozhat. A sportcsoportok feladata, 
hogy kezdeményezéssel, valamint szervezéssel segítsék a Tömegsport 
Bizottság és a sportklub – ifjúság nevelésével kapcsolatos – céljainak 
megvalósítását.  
A szabadido- és tömegsportban résztvevok, valamint a klub által 
szabadido- és tömegsport céljára bérelt létesítmények használói az 
elnökség által meghatározott összegu tagdíjat fizetik.  

 
 

VII.  
 
A SPORTKLUB JOGKÉPESSÉGE 
 
43.  A sportklub önálló jogi személy, melyet a sportklub elnöke (ügyvezeto 

elnöke) képvisel. E jogkört esetenként vagy valamely ügynek 
meghatározott csoportjára nézve az elnökség, vagy az elnök (ügyvezeto 
elnök) más személyre is átruházhatja.  

44.  A sportklub a nyilvántartásba vétellel válik jogi személlyé.  
 
 

VIII. 
 
A SPORTKLUB ANYAGI FORRÁSAI ÉS GAZDÁLKODÁSA  
 
45. A sportklub bevételei 

a) tagsági díjak; 
b) pártoló tagsági díjak; 
c) jogi és természetes személyek anyagi támogatásai; 
d) állami és társadalmi szervek, szervezetek támogatásai; 
e) külföldi (nemzetközi) szervek, szervezetek támogatásai; 
f) rendezvények és bérleti díjak bevételei; 
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g) egyéb bevételek:  
- tanfolyamok; 
- napközis táborok; 
- reklám és hirdetési tevékenység; 
- sportszerek, eszközök eladása; 
- nevelési költségtérítés; 
- stb.  

 
46.  A sportklub éves költségvetés alapján gazdálkodik.  
 
47.  A sportklub – céljainak megvalósítása, illetve muködési feltételeinek 

biztosítása érdekében – gazdasági, vállalkozási tevékenységet is 
folytathat.  

 
48. A sportklub esetleges tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak a 

tagdíjat kötelesek megfizetni, a sportklub tartozásaiért a tagok 
vagyonukkal nem felelnek.  

 
49. A sportklub megszunése esetén vagyonáról vagy az Alapszabály, vagy a 

küldöttközgyulés rendelkezik. Ha a vagyon hovafordításáról sem az 
Alapszabály, sem pedig a küldöttközgyulés nem rendelkezett, továbbá 
- ha a sportklub feloszlatással szunt meg, 
- ha a Fovárosi Bíróság megszunését állapítja meg, 
vagyona a hitelezok kielégítése után állami tulajdonba kerül. Azzal a 
megszunt sportklub felügyelo szerve rendelkezik.  

 
 

IX.  
 
A SPORTKLUB SZERVEZETI ÉS MUKÖDÉSI SZABÁLYZATA 
 
50. A sportklub muködését az elnökség, a tisztségviselok, a bizottságok és a 

szakosztályok szervezetét, feladatait és muködését érinto, de az 
Alapszabályban egyértelmuen nem szabályozott alapveto kérdéseket a 
Szervezeti és Muködési Szabályzatban kell meghatározni.  

 
51. A Szervezeti és Muködési Szabályzat nem állhat ellentétben a sportklub 

Alapszabályában foglaltakkal.  
 
 

X.  
 
A SPORTKLUB MEGSZUNÉSE 
 
52. A sportklub megszunik, ha 

a) feloszlását a küldöttközgyulés kétharmados szótöbbséggel kimondja; 
b) a Fovárosi Bíróság feloszlatja; 
c) más sportklubbal (sportegyesülettel) egyesül; 
d) felügyelo szerve megállapítja megszunését.  

 
Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, és az 
1989. évi II. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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Budapest, 2002. február 10. 
 
 
 
 

………………………………………… 
Horváth József 

elnök 
 
 
 

 
 


