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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Dombóvár Város Önkormányzata dr. Kutas Péter ügyvéd urat bízta meg 2019. 
februárjában, hogy készítsen egy összefoglaló tájékoztatót a civil szervezetek 
törvényes működésének biztosításával kapcsolatban, melyben elsősorban a 
sportszervezetek jogszerű működésére kívántuk felhívni a vezető tisztségviselők 
figyelmét. A tájékoztató valamennyi sportszervezet részére megküldésre került e-
mailen keresztül hivatalos kísérő levéllel 2019. február 8-án.  
Ezt azért tartottam fontosnak, mert az elmúlt időszakban azt tapasztaltam, hogy 
vannak sportszervezetek, melyek működése vélhetően nem felel meg a jogszabályi 
előírásoknak. Az alábbiakban azokat a főbb rendelkezéseket kívánom bemutatni, 
melyet egy sportszervezetnek tevékenysége során biztosítania szükséges: 
A sportegyesületre mindazokat az előírásokat megfelelően alkalmazni kell, amelyeket 
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil törvény), 
illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) az 
egyesületek vonatkozásában tartalmaz, illetve a sportról szóló 2004. évi I. törvényben 
(a továbbiakban: Sporttörvény) is találhatunk néhány speciális rendelkezést. 
 
A Sporttörvény sportegyesületekre vonatkozó speciális rendelkezése a jogszabály 
17. §-a alapján: 
A sportegyesület közgyűlését (küldöttgyűlését) évente legalább egyszer össze kell 
hívni, amelyen meg kell tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi 
terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített 
beszámolót. 
 
A Sporttörvény 5. §-a alapján az amatőr sportoló sportegyesület keretében csak 
egyesületi tagként, - illetve, ha a sportszövetség vonatkozó szabályzata másként nem 
rendelkezik - sportszerződés alapján sportolhat. A sportszerződésben a 
sportszervezet és az amatőr sportoló megállapodnak a sporttevékenységgel kapcsolatos 
együttműködésük feltételeiről. A sportszerződést írásba kell foglalni. A sportszerződés 
csak határozott időre, kiskorú amatőr sportoló esetén legfeljebb 1 évre, nagykorú 
amatőr sportoló esetén legfeljebb 3 évre köthető. A 18. életévét még be nem töltött 
sportolóval kötött sportszerződés csak a sportoló törvényes képviselőjének előzetes 
írásbeli beleegyezésével válik érvényessé. 
Az amatőr sportoló a sportszövetség versenyrendszerében csak akkor vehet részt, ha 
versenyengedéllyel rendelkezik. A versenyengedélyt az amatőr sportoló sportegyesület 
tagjaként vagy a sportegyesülettel szerződéses jogviszonyban álló személyként kapja 
meg. 
 
Az egyesületi tagok jogállásáról, jogairól és kötelezettségeiről a Ptk. 3:65-70. §-ai 
rendelkeznek: 
Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást 
követően a belépési kérelemnek a közgyűlés általi elfogadásával keletkezik. A tagok 
személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak, az adatvédelmi szabályok alá esnek.  



Az egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni, a tagokat 
egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik, kivéve, ha az 
alapszabály különleges jogállású tagságot határoz meg. 
 
A Civil törvénynek a sportegyesületekre is vonatkozó rendelkezéseit a jogszabály 
4. §-a tartalmazza. A rendelkezések közül kiemelendőek a különleges jogállású 
tagokra vonatkozó rendelkezések. Ha az egyesület alapszabálya pártoló tagságot hoz 
létre, úgy az ilyen tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz 
részt, ha pedig tiszteletbeli tagságot, úgy az ilyen tagot az egyesület tagjai választják 
meg e tagságra. A pártoló és a tiszteletbeli tag az egyesület szerveinek ülésén szavazati 
joggal nem rendelkezik, tanácskozási joggal vehet részt és vezető tisztségviselővé nem 
választható. A tagsági jogviszony megszűnik a tag kilépésével, a tagsági jogviszony 
egyesület általi felmondásával, a tag kizárásával, a tag halálával vagy jogutód nélküli 
megszűnésével. 
 
A közgyűlés az egyesület döntéshozó szerve. A közgyűlés működésére vonatkozó 
szabályokat a Ptk. 3:71-76. §-ai tartalmazzák. Amennyiben az amatőr sportoló a 
sportegyesületben - nem sportszerződéssel, hanem - egyesületi tagként sportol, az 
egyesület közgyűlésének a működésében is részt vehet, kiskorú esetében a fent 
részletezettek szerint. A közgyűlés hatáskörébe tartozik az alapszabály módosítása; 
az alapszabály ettől eltérő rendelkezése semmis. A közgyűlés évente legalább egy 
alkalommal ülésezik. 
  
Az egyesület ügyvezetését az egyesület ügyvezetője vagy az elnökség látja el. Az 
elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel 
kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági 
helyzetéről beszámolni. 
 
Bonyolítja a fentieket, hogy a Polgári Törvénykönyv szabályai bizonyos keretek 
között eltérést engednek. Ennek pontos megítélése megfelelő színvonalú jogi 
ismereteket igényel. 
 
Úgy vélem, hogy a törvényes működés biztosítása nem csupán az egyesület 
felelőssége, hanem - mint jelentős támogató - az önkormányzat érdeke is, hogy a 
sporttámogatás olyan szervezetekhez kerüljön, melyek figyelmet fordítanak a 
jogszabályszerű működésükre. 
 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Sportról szóló 5/2016. (I. 
29.) önkormányzati rendelete 2.§ c) pontja értelmében a helyi sporttevékenység 
támogatása keretében az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladata különösen a 
sporttal foglalkozó szervezetekkel, intézményekkel, létesítményekkel való 
együttműködés. 
 
A fenti együttműködési kötelezettségre és arra a tényre tekintettel, hogy a városunkban 
működő sportszervezetek nem minden esetben tudnak a működésüket alapjaiban 
meghatározó dokumentumok (alapszabály, belső szabályzatok, sportszerződések) jogi 



szempontú „karbantartására” pénzügyi forrásokat biztosítani, javaslom, hogy a város 
költségvetése terhére biztosítsuk ehhez a szükséges jogász közreműködését.  
 
Tekintettel arra, hogy egy támogatásban részesülő, de nem jogszabályszerűen működő 
szervezet a támogatás céljának megvalósulását is közvetlenül veszélyeztetheti, 
javaslom az alábbiak megfontolását. 
 
Jelen előterjesztés célja, hogy felhívja a sportszervezetek figyelmét a fenti törvényi 
kötelezettségekre és azok betartására, tagsági jogviszonyai rendezésére. Ennek 
érdekében április hónapban egy egyeztetőre kívánom meghívni a dombóvári 
székhellyel rendelkező, vagy tevékenységét Dombóváron végző sportszervezetek 
képviselőit, mely során jogász segítségével átbeszéljük az esetleges teendőket, 
problémákat, azokra megoldási javaslatot kínálunk a vezető tisztségviselők számára. 
 
A fentieket követően az önkormányzattól támogatásban részesülő sportszervezetek 
képviselőit – a jogszabályból fakadó együttműködési kötelezettségükre hivatkozással - 
kívánjuk nyilatkozattételre felhívni arról, hogy az általuk képviselt szervezet 
működése álláspontjuk szerint megfelel-e a hatályos jogszabályi előírásoknak illetve 
igényt tartanak-e arra, hogy az önkormányzat, mint támogató által biztosított jogász 
törvényességi szempontból felülvizsgálja a működést. A jogász közreműködésére a 
vonatkozó – különösen adatvédelmi – előírások megtartása mellett, kizárólag 
törvényességi (nem célszerűségi vagy gazdaságossági) szempontok mentén kerülne 
sor. 
 
A közeljövőben javaslatot fogok tenni arra is, hogy a fenti feltételeket biztosítsuk az 
önkormányzat részéről támogatásban részesülő, nem sporttevékenységet végző civil 
szervezeteknek is. 
 
Kérem Képviselőtársaimat, támogassák a határozati javaslat elfogadását! 
 

Határozati javaslat 
sportlétesítmények használatának szabályozásáról a sportegyesületek tagsági 

viszonyainak jogszerű rendezésével 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja egyeztető 
kezdeményezését az önkormányzattól támogatásban részesülő 
sportegyesületekkel annak érdekében, hogy az önkormányzat, mint támogató 
ismertesse a sportszervezetek törvényes működését érintő jogszabályokat és az 
esetleges problémákra jogász iránymutatásával megoldási javaslatot biztosítson.  
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti 
egyeztetések eredményéről tájékoztatassa a képviselő-testületet és jelölje meg a 
jogász közreműködéséhez szükséges fedezet összegét. 
 



3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tegyen javaslatot az 
együttműködést megtagadó szervezetek vonatkozásában a szükséges és 
jogszabályszerű intézkedések megtételére. 
 

Határid ő:  2019. április 30. – az egyeztetések lefolytatására 
2019. május 31. – a tájékoztató és javaslatok előterjesztésére 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
 
 
         Szabó Loránd  
          polgármester 


