
VASI RENDŐR SZABADIDŐ ÉS SPORTEGYESÜLET 

A L A P S Z A B Á L Y A    

 

 

I. A Vasi Rendőr Szabadidő és Sportegyesület neve, székhelye 
 

1. Az egyesület neve: VASI RENDŐR SZABADIDŐ ÉS SPORTEGYESÜLET, 

rövidítése: VRSSE (a továbbiakban: egyesület). 

2. Az egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/B. 

3. Az egyesület jelvénye az 1-es számú melléklet szerint. 

4. Az egyesület pecsétje: kör alakú és téglalap alakú pecsét. A kör alakú pecséten körben 

az egyesület neve, középen a jelvénye, a téglalap alakú pecséten az egyesület neve, 

címe és adószáma, valamint bankszámla száma látható. 

5. Az egyesület alapítási éve: 1999. 

6. Az egyesület önálló jogi személy. 

 

 

II. Az egyesület megalakításának célja és feladatai 
 

Az egyesület létrehozásának célja, hogy a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság hivatásos, 

köztisztviselői, közalkalmazotti, kormány-tisztviselői és nyugdíjas állományának, valamint 

azok családtagjainak és a külső tagoknak a rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, az 

egészséges életmód iránti igény felkeltése, a közösségi élet kibontakoztatása. Ezen kívül a 

kellően meg nem oldott szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális és tömegsportproblémák 

megelőzése, kezelése, megoldása. 

 

Az egyesület rendes tagjai lehetnek továbbá a Vas megye területén lévő rendőri szervek, 

valamint az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Nemzetbiztonsági 

Szolgálat és a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, illetve a felsorolásban szereplő 

szervek mindenkori jogutódainak dolgozói, továbbá a Rendőrség nem Vas megyei szerveinél 

dolgozó, de Vas megyei állandó lakcímmel rendelkező munkavállalói is. 

Tagsági viszonyukat – jelen alapszabály hatálybalépését követően – rendes tagi minőségben 

fenntarthatják az egyesület azon jelenlegi tagjai is, akik már nem a fenti két bekezdés hatálya 

alá tartoznak. 

 

Ezen célok megvalósítását a rendelkezésre álló pénzügyi és egyéb eszközök felhasználásával, 

pénzügyi és természetbeni juttatásokkal, segélyekkel, szakmai tanácsadással, információkkal, 

valamint elemző feltáró munkával is támogatja. 

Ennek érdekében – lehetőségeihez mérten – mind magasabb szintű szakértői gárdát kíván 

igénybe venni, támaszkodva az önkéntes segítők mind szélesebb körű hálózatára.  

 

Az egyesület támogatja a céljaival összefüggő elemző és kutató tevékenységet. 

 

Ennek érdekében: 

1. A különféle sportversenyeken való szervezett részvételen túl lehetőséget kíván 

nyújtani a szabadidősportok, a természetjárás, a turisztika, a rekreációs táborok iránt 

érdeklődőknek. 

2. Sportnapokat, sportdélutánokat, kirándulásokat, táborokat szervez, tagsága, pártoló 

tagsága, illetve azok hozzátartozói részére. 
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3. Az egyesület biztosítja tagjai számára a hazai és nemzetközi sportversenyeken és 

rendezvényeken való részvételt, illetve az egyesület maga is szervez, és lebonyolít 

versenyeket, rendezvényeket. 

4. Az egyesület a tagjain és a tagokon kívül minden egyéb érdeklődőt tájékoztat – az 

egyesület székhelyén állandóan elhelyezett hirdetőtáblán, elektronikus sajtó vagy 

hirdetmény útján, illetve a tagok számára is hozzáférhető és megismerhető egyéb 

módon– a szervezet működéséről szolgáltatásainak igénybe vehető módjáról. 

5. Az egyesület lehetővé teszi, hogy tagjain kívüli személyek is részesülhessenek 

szolgáltatásaiból. 

6. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 

érdekében végez, ezen tevékenysége nem veszélyeztetheti célját és vagyonát. A 

gazdálkodás sodrán elért eredményt nem osztja fel, hanem közhasznú tevékenységre – 

segélyezés, oktatás, egészségügyi ellátás – fordítja. 

7. Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Együttműködik minden olyan nem politikai 

szervezettel, amely céljai megvalósításában valamilyen módon támogatja, illetve 

amelyek tőle segítséget kérnek. 

 

 

III. Az egyesület tagsága 
 

1. Az egyesület tagja lehet minden magyar állampolgár, aki az alapszabályban 

foglaltakat elfogadja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését 

vállalja. 

2. Az egyesületnek jogi személy is tagja lehet, az egyesülettel kötött megállapodásban az 

alapszabályt elfogadja, a tagsági viszonyból eredő kötelezettségeket teljesíti, illetve a 

célkitűzések megvalósítását anyagi támogatásával vállalja. 

3. Az egyesületnek – a tagokat megillető jogok és kötelességek terjedelme alapján – 

lehetnek rendes tagjai, családtagjai, valamint külső tagjai.  

4. Az egyesület rendes tagjai az alapító tagok, az elnökség által rendes tagként felvett, 

Vas Megyei Rendőr-főkapitányság hivatásos, köztisztviselői, közalkalmazotti, 

kormánytisztviselői és nyugdíjas állománya, valamint az egyesületnél versenyszerűen 

sportolók lehetnek. 

Az egyesület rendes tagjának minősül a Vas megye területén lévő rendőri szervek, 

valamint az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a 

Nemzetbiztonsági Szolgálat és a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, illetve a 

felsorolásban szereplő szervek mindenkori jogutódainak dolgozói, továbbá a 

Rendőrség nem Vas megyei szerveinél dolgozó, de Vas megyei állandó lakcímmel 

rendelkező munkavállalói is. 

5. Családtagnak minősül a rendes tagok szülei, férje, felesége, élettársa és gyermekeik. 

6. A felvehető külső tagok száma 70 fő. Az egyesület külső tagja lehet  

a./ aki az egyesület célkitűzéseit erkölcsileg és anyagilag is támogatja; 

b./ aki minimum 5 éven keresztül volt az egyesület rendes tagja és már nem felel 

meg az alapszabály III. fejezet 4. pontjában szereplő rendes tagi kritériumoknak; 

c./ az a családtag, akinek rendes tagi státusszal rendelkező hozzátartozója 

elhalálozik. 

7. Az egyesületbe való be- és kilépés önkéntes. 

8. Az egyesületi tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, törléssel, illetve kizárással 

szűnik meg. 

9. Jogi személy tagságának jóváhagyásához cégszerűen aláírt belépései nyilatkozat 

szükséges. 
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10. A tagfelvétel kérdésében az egyesület elnökségi tagjai szóbeli egyetértésben 

határoznak. A felvételt megtagadó határozat ellen az egyesület közgyűléséhez lehet 

fellebbezni, amely a fellebbezést a következő közgyűlésen tárgyalja. 

11. Az egyesületből való kilépést az elnökség részére írásban kell bejelenteni. A kilépett 

tag a kilépését követő 12 hónap elteltével kérheti újból a tagok közé történő felvételét. 

12. Törléssel szűnik meg a tagság, természetes személy esetén, annak halálával, jogi 

személy esetén, annak jogutód nélküli megszűnésével. 

13. Elnökségi határozat megküldésével, kizárással szűnik meg a tagság: 

a./ ha a tag tagsági viszonyának fennállása alatt 12 hónap időtartamot figyelembe 

véve összesen 3 hónapig nem teljesíti tagdíjfizetési kötelezettségét, majd az 

elnökségi felszólításban szereplő határidőre sem fizeti be az előírt tagdíjat. 

b./ ha a tag szándékos bűncselekményt követ el és a bíróság jogerősen 

elmarasztalja. 

Az a./ alpontban szereplő tag kizárását az egyesület tagnyilvántartás vezetéséért 

felelős tagja, a b./ alpontban szereplő tag kizárását bármely tag kezdeményezheti, 

írásban az egyesület elnöksége felé. A kizárási eljárást az elnökség folytatja le. Az 

eljárásban az érintett tag meghallgatását kezdeményezheti, továbbá magát 

akadályoztatása esetén képviselő útján képviseltetheti. A kizárásról szóló határozat 

ellen a Közgyűlésnél lehet fellebbezni. 

A jogerősen kizárt tag a továbbiakban nem lehet az egyesület tagja. 

14. Az egyesület tagja indokolt esetben, minimum 3 hónap időtartamra kérheti tagságának 

szüneteltetését. Kérelmét írásban, a tagsági igazolványával együtt az elnökséghez kell 

eljuttatnia. Az elnökség határozatot hoz a tagsági viszony szüneteltetéséről. 

 

Az egyesület rendes tagjainak jogai 

 

1. Részt vehetnek az egyesület közgyűlésén, választhatnak, véleményt nyilváníthatnak és 

javaslatot tehetnek, betekinthetnek az iratokba. 

2. Tisztségekbe, testületekbe választhatók. 

3. Jogosult az egyesület által biztosított támogatásra. 

4. Igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait. 

5. Használhatja az egyesület rendelkezésére álló sportlétesítményeket, helyiségeket, 

felszereléseket és eszközöket.  

6. Jogosult tájékozódni az egyesület által szerzett anyagi javak felhasználásáról, 

hasznosításáról. 

7. Az egyesület, valamint bármely szervének törvénysértő határozatát – a tudomására 

jutott 30 napon belül – a Vas Megyei Bíróság előtt megtámadhatja. 

 

Az egyesület rendes tagjainak kötelezettségei 

 

1. Az egyesület alapszabályának és szabályzatainak, valamint az egyesület szervei által 

hozott határozatok betartása. 

2. Az egyesület vezető szervei által meghatározott célkitűzések és feladatok 

megvalósításának elősegítése. 

3. A tagdíj megfizetése. 

4. Az egyesület vagyonának, valamint az általa használt létesítmények állagának 

védelme, megóvása. 

 

Az egyesület családtagjainak jogai 

 

1. Javaslatokat, észrevételeket tehetnek a sportegyesület működésével kapcsolatban. 

2. Az elnökség meghívása alapján tanácskozási joggal részt vehetnek a közgyűlésen. 
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3. Az elnökség által meghatározott feltételek mellett részesülhetnek az egyesület által 

nyújtott kedvezményekben, részt vehetnek annak rendezvényein, látogathatják az 

egyesület rendelkezésére álló sportlétesítményeket és helyiségeket. 

 

Az egyesület családtagjainak kötelezettségei 

 

1. Az egyesület alapszabályának betartása. 

2. A sportegyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása. 

3. A sportegyesület részükre meghatározott tagdíjának rendszeres, határidőre történő 

befizetése  

 

Az egyesület külső tagjainak jogai 

 

1. Javaslatokat, észrevételeket tehetnek a sportegyesület működésével kapcsolatban.  

2. Az elnökség meghívása alapján tanácskozási joggal részt vehetnek a közgyűlésen.  

3. Az elnökség által meghatározott feltételek mellett részesülhetnek az egyesület által 

nyújtott kedvezményekben, részt vehetnek annak rendezvényein, látogathatják az 

egyesület rendelkezésére álló sportlétesítményeket és helyiségeket. 

   

Az egyesület külső tagjainak kötelezettségei 

   

1. Az egyesület alapszabályának betartása. 

2. A sportegyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása. 

3. A sportegyesület részükre meghatározott tagdíjának rendszeres, határidőre történő 

befizetése  

 

 

IV. Az egyesület szervezete 
 

1. Az egyesület vezető szervei: 

a./ a közgyűlés, az egyesület legfőbb szerve; 

b./ az elnökség, az egyesület ügyintéző és ügydöntő szerve. 

2. Az egyesület szervezetének részét képezik a szakosztályok  

3. A közgyűlés: az egyesület legfőbb szerve, amely az egyesületet érintő valamennyi 

kérdésben jogosult dönteni. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer 

(tárgyév április 30-ig) össze kell hívni. 

4. A közgyűlés a rendes tagok összessége.  A közgyűlésen jelen lehetnek a család és a 

külső tagok észrevételi és indítványtételi joggal, azonban szavazati joggal nem 

rendelkeznek. 

5. A közgyűlést össze kell hívni a rendes tagok egyharmadának – az ok és cél 

megjelölése mellett történő – kívánságára, vagy ha azt a felügyeleti szerv 

indítványozza. 

6. A közgyűlést az elnökség írásban, a tárgysorozat, illetve a napirendi pontok 

feltüntetésével, a közgyűlés időpontját legalább hét nappal megelőzően hívja össze. A 

tagok értesítése, meghívása vagy tájékoztatása történhet elektronikus sajtó vagy 

hirdetmény útján, illetve egyéb, a tagok számára is hozzáférhető és megismerhető 

módon. 

7. A közgyűlés határozatképes, ha a rendes tagok fele + 1 fő jelen van. A 

határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlés 30 napon belül történő másodszori 

összehívása során - az eredeti napirendre felvett kérdésekben – a megjelentek számára 

való tekintet nélkül határozatképes 
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8. A közgyűlésen minden rendes tagnak egy szavazata van. Szavazni csak személyesen 

lehet. 

9. A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. Kivételt képez 

ez alól a tisztújítás miatt megtartott szavazás, mely írásban, titkos szavazással is 

történthet. 

10. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a./ az egyesület megalakulásának, feloszlásának valamint más egyesületekkel való 

egyesülésének kimondása; 

b./ az alapszabály megállapítása és módosítása; 

c./ az egyesület tevékenysége, fő irányának meghatározása; 

d./ az egyesület elnökének, az elnökség tagjainak és a számvizsgáló bizottság 

elnökének és tagjainak 4 évre történő megválasztása, visszahívása; az egyesület 

elnökét, az előzőleg megválasztott 5 vagy 7 tagú elnökség tagjai közül választja 

a közgyűlés; 

e./ az elnök és az elnökség, valamint a számvizsgáló bizottság beszámoltatása; 

f./ a tagsági díj megállapítása, illetve a pártolótagsági díj legkisebb összegének 

meghatározása; 

g./ a tagfelvétel, valamint a kizárási kérdésekben hozott határozat ellen benyújtott 

jogorvoslati kérelem elbírálása; 

h./ az egyesület éves költségvetésének és zárszámadásának elfogadása; 

i./ mindazok a kérdések, melyeket a jogszabály vagy alapszabály a közgyűlés 

kizárólagos hatáskörébe utal, illetve amelyet a közgyűlés saját hatáskörébe von. 

j./ ha az elnöki funkciót betöltő személy a továbbiakban nem látja el feladatát 

(lemond, vagy elhalálozik) az elnökség ügyvezető elnököt választ az elnökségi 

tagok közül, aki az elnököt megillető jogkörrel bír és megbízatása a soron 

következő közgyűlésig tart; 

k./ az egyesület részére ingatlan vagyon megszerzése, elidegenítése, hitel felvétele, 

jogról való lemondás, gazdasági, vállalkozási tevékenység elhatározása, 

valamint minden olyan határozat meghozatala, amelynek alapján az egyesület 

számára jelentős vagyoni terhek vagy kötelezettségek keletkeznek; mindezen 

intézkedések kizárólag az egyesület működőképességének fenntartása, az 

eredményes gazdálkodás biztosítása, továbbá az egyesület gyarapodása és 

pozitív előremenetelének érdekében történhetnek. 

11. A 10. pont a./, b./ és h./ pontjaiban meghatározott kérdésekben a jelenlévő tagok 

kétharmados szótöbbsége szükséges. 

 

 

V. Az elnökség 
 

1. Az egyesület tevékenységét a két közgyűlés közötti időszakban az 5-7 fős elnökség 

irányítja. Az elnökség az egyesület ügyintéző szerve, amely gondoskodik a közgyűlés 

határozatainak végrehajtásáról. Az elnökség a közgyűlésnek tartozik felelősséggel. 

2. Az elnökség a közgyűlés által megválasztott személyekből áll, akik a közgyűlés által 

megválasztott elnök vezetésével a közgyűlést követően alelnököt, titkárt, valamint 

elnökségi tagokat (2-4 fő) – feladat meghatározással – választanak.  

3. Az elnökség feladata és hatásköre: 

a./ az egyesület közgyűlésének összehívása; 

b./ a közgyűlés határozatainak végrehajtása, szervezése, végrehajtása ellenőrzése; 

c./ a törvényes és alapszabály szerinti működési biztosítása és felügyelete; 

d./ szervezeti és működési szabályzat megállapítása, módosítása; 

e./ éves közhasznúsági jelentés elkészítése, annak közgyűléssel történő 

elfogadtatása; 
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f./ szakbizottságok, szakosztályok létrehozása, beszámoltatása, illetve 

megszűntetése; 

g./ szakbizottságok, szakosztályok tisztségviselőinek megválasztása, illetve 

visszahívása; 

h./ az egyesület alkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlása; 

i./ az egyesület sportfejlesztési tervének, éves munkaprogramjának és 

költségvetésének összeállítása; 

j./ a tagfelvételi kérelem elbírálása, javaslat a tagdíjak összegének módosítására;  

k./ más szervezetekkel történő megállapodás jóváhagyása; 

l./ döntés mindazon kérdésekben, amelyeket a jogszabály, az alapszabály és a 

közgyűlés hatáskörébe utal. 

4. Az elnökség – megfelelő fedezet birtokában – dönt a költségvetésben nem szereplő, 

valamint az előirányzatokat meghaladó kiadásokról. 

5. Az elnökség az egyesület szervezeti és működési szabályzatában, vagy egyedi 

határozattal egyéb – más egyesületi szerv kizárólagos hatáskörébe tartozó – ügyet is 

hatáskörébe vonhat. 

6. Az elnökség a tevékenységéről az egyesület közgyűlésének beszámolási 

kötelezettséggel tartozik. 

 

Az elnökség tagjainak jogállása: 

 

1. Az elnökségi tagok megbízása négy évre szól.  

2. Az elnökségi tagság megszűnik: 

a./ mandátum lejártával; 

b./ felmentéssel; 

c./ visszahívással; 

d./ kizárással; 

e./ lemondással; 

f./ elhalálozással. 

3. Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei: 

a./ az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való 

részvétel; 

b./ észrevételek javaslatok tétele az egyesület működésével kapcsolatban; 

c./ felvilágosítás kérése az egyesülettel, szakbizottságokkal, szakosztályokkal, 

illetve az egyesület más szerveinek működésével összefüggő kérdésekben; 

d./ javaslattétel a közgyűlés, elnökségi ülés összehívására; 

e./ megbízás alapján az egyesület képviselete; 

f./ folyamatos kapcsolattartás az egyesület tagjaival; 

g./ beszámolás az elnökségben vállalt feladatok végrehajtásáról. 

4. Az elnökségen belüli posztok és felelősök, így az alelnök, a titkár, gazdasági felelős, 

egyéb felelősök megválasztása és részükre történő feladat-meghatározás. 

5. Az elnökség tagjainak feladatát képezik -a szervezeti és működési szabályzatban 

írtaknak megfelelően- az elnökségi ülések emlékeztetőinek, határozatainak vezetése és 

őrzése, az egyesületi nyilvántartások vezetése valamint a közgyűlések előkészítése. 

6. Az elnökség tagjait a közgyűlés visszahívhatja, a munkájukat nem megfelelően látják 

el. A tagsági viszony megszűnésével az elnökségi tagság is megszűnik. 
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VI. Az elnök 
 

1. Az egyesület vezető tisztségviselője, az egyesület elnöke. Az elnök az elnökség 

közreműködésével irányítja az egyesület működését. Az elnöki funkció megszűnik: 

a./ mandátum lejártával 

b./ felmentéssel 

c./ visszahívással 

d./ kizárással 

e./ lemondással 

f./ elhalálozással. 

2. Az elnök feladatai: 

a./ az elnökség üléseinek összehívása és vezetése; 

b./ az egyesület képviselete hatóságok és más szervek, személyek előtt; 

c./ felelős az egyesület törvényes és alapszabályszerű működéséért, valamint a 

szervezeti és működési szabályzatban meghatározott feladatok végrehajtásáért; 

d./ döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a 

közgyűlés, az elnökség, illetőleg az egyesület egyéb szervének kizárólagos 

hatáskörébe; 

e./ önálló aláírási jogkört gyakorol a szervezeti és működési szabályzatban írtaknak 

megfelelően, de csak és kizárólag a pénzmozgással nem járó esetekben; a 

közgyűlések közötti időszakban felmerülő kérdéseket minden esetben elnökség 

elé terjeszti, melyekről később az elnökség dönt;  

f./ a közgyűlés és az elnökség ülései között, az elnökség tagjainak bevonásával és 

támogatásával, folyamatosan intézi az egyesület adminisztratív és gazdasági 

ügyeit;  

g./ az elnökség tagjainak bevonásával és közreműködésével előkészíti az elnökség 

üléseit, szervezi és összehangolja az elnökség döntéshozó munkáját; 

h./ felelős a gazdálkodási rend megtartásáért; 

i./ az alapszabályban, illetve a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 

felhatalmazásának keretei között szerződéseket, megállapodásokat köthet az 

egyesület nevében, amihez azonban szükséges az elnökség egyhangú, előzetes 

döntése és engedélye. 

3. Az elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén az elnökség által megválasztott alelnök 

helyettesíti. 

4. Az elnök képviseli jogkörét a meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott 

csoportjára nézve, az elnökség tagjaira írásban átruházhatja. 

5. Az elnököt a közgyűlés felmentheti, visszahívhatja és kizárhatja az egyesületből. 

 

 

 

VII. A számvizsgáló bizottság 
 

1. A közgyűlés az egyesület gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére 

számvizsgáló bizottságot választ. A számvizsgáló bizottság létszáma: 3 fő. 

2. A számvizsgáló bizottság tagja az egyesületben más tisztséget nem viselhet. A 

bizottságnak nem lehet tagja: 

a./ az egyesülettel munkaviszonyban álló személy; 

b./ az egyesületben gazdasági pénzügyi feladatokat ellátó személy; 

c./ aki az egyesület elnökségének tagjával, illetőleg az egyesületnél gazdasági 

feladatokat ellátó személlyel hozzátartozói kapcsolatban áll; 

d./ a számvizsgáló bizottság tagjai nem lehetnek egymás hozzátartozói. 

3. A számvizsgáló bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja. 
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4. A számvizsgáló bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik. 

5. A számvizsgáló bizottság feladatai: 

a./ az egyesület pénz és vagyonkezelésének vizsgálata; 

b./ a társadalmi szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező 

előírások betartásának ellenőrzése; 

c./ a tagdíjak befizetésének ellenőrzése; 

d./ az éves mérleg (zárszámadás) felülvizsgálata, ellenjegyzése; 

e./ a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek 

és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata; 

f./ a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése; 

g./ az egyesületi vagyon megóvása érdekében hozott intézkedések ellenőrzése. 

6. A számvizsgáló bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak az egyesület 

gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, az egyesület tisztségviselőitől 

tájékoztatást kérni. 

7. Az ellenőrzések megkezdéséről a számvizsgáló bizottság elnöke – 7 nappal korábban 

– tájékoztatni köteles az egyesület elnökét. Az ellenőrzés során a számvizsgáló 

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 tájékoztatja az egyesület elnökségét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot, 

vagy rendellenességet állapít meg, a számvizsgáló bizottság ennek megszűntetésére 

írásban javaslatot tesz. 

9. A vizsgálatot követő intézkedési terve végrehajtását, az abban meghatározott határidő 

elteltével számított 30 napon belül a számvizsgáló bizottság utóvizsgálat keretében 

ellenőrzi. 

10. Ha kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat 

sem vezetett eredményre, a számvizsgáló bizottság közvetlenül az intézkedésre 

jogosult szervhez fordulhat, szükség esetén kezdeményezheti a rendkívüli közgyűlés 

összehívását. 

11. A számvizsgáló bizottság tevékenységéről az egyesület közgyűlésének köteles 

beszámolni. 

 

 

VIII. Az egyesület gazdálkodása és vagyona 
 

1. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. 

2. Az egyesület működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze: 

a./ tagsági díjak (pártoló tagi hozzájárulások); 

b./ magán- és jogi személyek támogatása (szponzorálás); 

c./ alapítványok és közérdekű kötelezettségvállalások; 

d./ rendezvények bevételei; 

e./ a tagszervezetek által befizetett – jogszabályban vagy közgyűlési határozatokban 

– megállapított díjak; 

f./ reklámtevékenységből származó bevételek; 

g./ állami, önkormányzati támogatás; 

h./ egyéb bevételek; 

i./ az egyesület vagyona. 

3. Az egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. 

Az egyesület tagjai az egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjon túlmenően – saját 

vagyonukkal nem felelnek. 

4. Az egyesület céljai megvalósítása érdekében gazdasági vállalkozói tevékenységet is 

folytathat.  



 - 9 - 

IX. Az egyesület megszűnése 
 

1. Az egyesület kimondja saját feloszlatását. 

2. Az egyesület más társadalmi szervezettel egyesül. 

3. Az egyesület a bíróság az ügyészség keresete alapján feloszlatja. 

4. Az egyesület saját maga állapítja meg megszűnését, vagy a bíróság dönt így. 

 

 

X. Egyéb rendelkezések 
 

1. Az egyesület felett a törvényességi felügyeletet az ügyészség gyakorolja, a reá 

vonatkozó szabályok szerint. 

2. Az egyesület a Vas Megyei Bíróságon vezetett nyilvántartásba kerül, s a 

nyilvántartásba vétellel válik jogi személlyé. 

 

A 2006. április 27-én megtartott közgyűlésen elfogadott, majd 2008. május 30-án, 2010. 

április 28-án és 2011. április 08-án megtartott közgyűléseken módosított alapszabályt a 2012. 

április 19-én megtartott közgyűlés módosította. 

A fentiekben megfogalmazott, és ezen egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a közgyűlés, 

mint a Vasi Rendőr Szabadidő és Sportegyesület legfőbb szerve, minden pontban 

egyhangúlag elfogadta, így az alapszabály 2012. április 19-től hatályos. 

 

 

Szombathely, 2012. április 19. 

  

  

  

Horváth Zoltán Adorján Ildikó 

elnök elnökségi tag 

  

  

  

Kaczmarski Zsuzsa Maxim László 

elnökségi tag elnökségi tag 

  

  

  

Szabó Zoltán Takács Zoltán András 

elnökségi tag elnökségi tag 

 


