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Az Egyesület Alapszabálya 

A PLATINA TÁNC SPORTEGYESÜLET alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben 
állapítja meg: 

1.  

Általános rendelkezések 

Az Egyesület neve: PLATINA TÁNC SPORTEGYESÜLET 
 
Az Egyesület rövidített neve: PLATINA TSE 
 
Székhelye: 9028 Győr, Fehérvári u. 84/A. 
 
Fióktelepe: 8400 Ajka, Konyári u. 20. 

Működése kiterjed az ország egész területére. 

Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi. 

2.  

Az Egyesület célja 

2.1. Az Egyesület önkormányzati elven működő társadalmi szervezet. Az Egyesület jogi személy. 
 
2.2. Az Egyesület célja: Tagjainak táncversenyeken való versenyeztetése, azokra való felkészítése, 
a versenyeken érdekeik képviselete. A versenytánc, és a táncsport népszerűsítése. A rendszeres 
sportolás, testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése a társadalmi 
öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása különösen Győr-Moson-Sopron Megyében és 
Komárom-Esztergom Megyében. 
 
 Az Egyesület céljai elérése érdekében 
 - edzéseket szervez, 
 - bemutatókat, versenyeket, egyéb szabadidős és kulturális rendezvényeket szervez  

- ápolja a közösségi életet különböző programokon történő közös részvétellel. 
 

3. Az Egyesület közhasznú tevékenysége:  
 
3.1. Az Egyesület mint közhasznú tevékenységet végző szervezet hozzájárul a társadalom és az 
egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, amennyiben az előző évről szóló közhasznúsági 
melléklet célcsoportra vonatkozó adatai alapján a szervezet szolgáltatásai a szervezet testületi 
tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhetőek. 
 
3.2. Az Egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi az alábbi jogszabályok alapján: 
Az Egyesület sport egyesületként sport tevékenységet mint közhasznú tevékenységet végez a Sportról 
szóló 2004. I. törvény 38. és 39. §-aiban meghatározott utánpótlás nevelés, gyermek- és ifjúsági 
sport, versenysport, sportfinanszírozás, valamint szabadidősport mint közfeladatokhoz 
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kapcsolódóan. 
 
3.3. Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból a tagságon kívül más is részesülhet. 
 
3.4. Az Egyesület 
- gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott 
alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez 
- gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott 
közhasznú tevékenységére fordítja; 
- közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi 
támogatást nem nyújt. 
 

4. Az Egyesület mint közhasznú szervezet működésével kapcsolatos szabályok. 
Összeférhetetlenség. 

 
4.1. Az Egyesület legfőbb szervének, valamint az ügyintéző és képviseleti szervének 
határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a 
határozat alapján 
 a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
 
4.2. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
 a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve 
 az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
 b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
 munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
 másképp nem rendelkezik,
 c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés 
 nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági 
 jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti 
 juttatást -, illetve
 d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
 
4.3. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője 
volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
 a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 
 adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
 b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
 c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, 
 vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
 d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 
 törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
 
4.4. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt.
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4.5. Ha a közhasznú szervezet éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, a vezető szervtől 
elkülönült felügyelő szerv létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál 
fogva egyébként nem áll fenn.
 

5. Egyesületi tagság keletkezése, megszűnése 

5.1. Az Egyesület tagja minden olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit 
magára nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal az egyesületi 
célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére. 

5.2. A tag és a pártoló (tiszteletbeli) tag felvételéről a közgyűlés határoz. 

5.3. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki 
adományaival segíti az Egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni. 

5.4. Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével vagy kizárással. 

5.5 A kilépést írásban kell közölni az Egyesület valamelyik tisztségviselőjével.  

5.6. Az egyesület fegyelmi bizottsága kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, aki az alapszabály 
rendelkezései ellen súlyosan vét. A határozat ellen a jogorvoslattal a közgyűléshez lehet fordulni.  

 
6. A tagok jogai és kötelezettségei 

6.1. Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az Egyesület 
működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati 
jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőül bármelyik tag megválasztható. 

6.2. A pártoló (tiszteletbeli) tagok jogai és kötelezettségei: 
Részt vehetnek az Egyesület közgyűlésén, ott észrevételeket tehetnek, határozatokat 
indítványozhatnak. A pártoló (tiszteletbeli) tagok szavazati joggal nem rendelkeznek, 
tisztségviselőül nem választhatóak. Az Egyesület szabályzatának, közgyűlése és a vezetősége 
határozatainak megtartása, a vállalt kötelezettségek megtartása, illetve a vállalt hozzájárulás 
megfizetése. A pártoló (tiszteletbeli) tagokat tagdíj fizetési kötelezettség nem terheli. 

6.3. Az Egyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni, 
továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása érdekében: a 
közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében.  

 
7. Az Egyesület legfőbb szerve: a közgyűlés 

 
7.1. Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely az 
Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A közgyűlést az Elnök hívja össze. A közgyűlésre 
minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés 
napja között legalább tizenöt nap időköznek kell lennie. Évente egyszer rendes közgyűlést kell 
tartani, és rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt - a cél megjelölésével - 
igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja. Az éves közgyűlésen meg kell 
tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) rendelkezései szerint készített 
beszámolót. A közgyűlés nyilvános, a nyilvánosság a jogszabályban meghatározott esetekben 
korlátozható. 

7.2. A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. Ha a közgyűlés nem volt 



 

 

határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napi rendben szereplő ügyekben a 
jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlést az eredeti - 
határozatképtelenség miatt elmaradt - közgyűlés időpontját követően 5 napon belüli időpontra kell 
összehívni, amely megtartására azonos napi renddel és jelenlévők számától független 
határozatképességgel csak akkor kerül sor, ha az ezekre való figyelmeztetést az eredeti közgyűlés 
meghívója tartalmazza. Amennyiben a megismételt közgyűlést másik napra hívják össze, erről a 
tagokat az általános szabályok szerint külön kell meghívni. Ekkor a meghívóban a tagságot arról 
kell tájékoztatni, hogy az ismételt közgyűlés megtartására az eredeti közgyűlés 
határozatképtelensége miatt, az eredeti napirendi pontok tekintetében kerül sor, amely a 
megjelentek számától függetlenül határozatképes és megtartható. 

7.3. A Közgyűlés - eltérő rendelkezés hiányában - határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt 
szavazással hozza. A közgyűlés a tisztségviselőket (vezetőket) nyílt szavazással választja meg. 

7.4. Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik a tisztségviselők, ügyintéző és képviselő szervek 
megválasztása és éves beszámolójának elfogadása, az alapszabály jóváhagyása és módosítása, az 
évi költségvetés megállapítása és az Egyesület más Egyesülettel való egyesülésének, illetőleg 
feloszlásának a kimondása. Az alapszabály módosításához és az Egyesület feloszlásának 
(egyesülés, megszűnés) kimondásához a tagok összessége kétharmadának szavazata (minősített 
többség) szükséges. 

8. Az Egyesület ügyintéző szerve 

8.1. Az Egyesület vezetése: 

Az Egyesület irányítását a Közgyűlés által választott Elnök látja el. Akadályoztatása esetén az és 
elnökhelyettes helyettesíti, látja el feladatait. 

A közgyűlés a tisztségviselőket 5 évre választja. A közgyűlés Petes Beátát (9081 Győrújbarát, 
Vaskér utca 14.) elnöknek, Csorba Balázst (9081 Győrújbarát, Vaskér utca 14.) elnökhelyettesnek 
megválasztotta. 

Két közgyűlés közötti időben az Elnök dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag 
a közgyűlés hatáskörében. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az Elnök köteles 
beszámolni.  

Az Elnök jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról - 
a közgyűlés ill. tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett - dönteni. 

8.2. Az Elnök jogai és kötelességei: 
– a Közgyűlést bármikor összehívhatja 
– a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja 
– a kiadások számláit ellenőrzi 
– megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez 
– harmadik személyekkel való szerződések megkötése 
– a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell venni, a Közgyűlés határozatainak  
 megfelelően kell az intézkedéseket megtennie 
– a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelését,  
 illetve felhasználását ellenőriznie kell, 
– az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése. 

8.3. Az elnökhelyettes jogai és kötelességei: 
– az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesítheti az elnököt, 



 

 

9. Nyilvántartások, iratkezelés. 

9.1 A közgyűlés minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja az 
Elnök, és további erre kijelölt két tag.  

9.2. Az Elnök köteles a közgyűlés által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni. Az 
Egyesületnek olyan nyilvántartást kell vezetnie a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma, 
időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) 
megállapítható 
A döntést az érintettekkel a jegyzőkönyv másolat átadásával, ha szükséges postai úton közli. Az 
Egyesület a közgyűlési jegyzőkönyveket a weboldalán megjeleníti. 

9.3. Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén lehet 
minden páros csütörtökön előzetes időpont egyeztetést követően. 

9.4. Az Egyesület működése teljesen nyilvános. Az Egyesület működését és iratait bárki 
megismerheti, illetve azokba betekinthet. 

9.5. Az Egyesület szolgáltatása igénybevétele módja is nyilvánosan történik. Az egyesület 
weboldálán meghatározott módon. 

9.6. Az Egyesület a beszámolóját a jogszabályi rendelkezésnek megfelelően az Országos Bírósági 
Hivatalnál teszi letétbe és teszi közzé. 

9.7. Az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait az Elnök kezeli.  

9.8. Az Elnök jogosult akár a tagok közül, akár kívül álló személyt pénztárosi teendők ellátásával 
megbízni. A pénztáros részére díjazás állapítható meg.  

10. Az fegyelmi bizottság: 

10.1. A közgyűlés tagjai sorából – nyílt szavazással – öt évi időtartamra háromtagú fegyelmi 
bizottságot választ. A bizottsági tagok maguk közül elnököt választanak .A bizottság az érdekeltek 
közös kérelmére egyedi ügyekben egyeztetést folytat, fegyelmi vizsgálat lefolytatása és határozat 
hozatala. Tevékenységéről évente beszámol a közgyűlésnek. Tevékenységéért a közgyűlésnek 
felelős. Ügyrendjét maga állapítja meg. A bizottság tagjait a közgyűlés választja és menti fel. 

10.2. Az fegyelmi bizottság tagjai: 

Túri András 9073 Bőny, Béke u. 87. szám alatti lakos 
Kánai Anett 9021 Győr, Kazinczy u. 20. szám alatti lakos 
Ramasz László 8400 Ajka, Petőfi S. u. 33. szám alatti lakos 

 
11. Az Egyesület képviselete 

11.1.Az egyesületet az egyesület elnöke önállóan, korlátozás nélkül képviseli.  

11.2. Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez Petes Beáta (9028 Győr, Fehérvári u. 
153/B.) elnöknek aláírása szükséges. 

11.3. A közgyűlés által 5 évre megválasztott képviselő neve: Petes Beáta (elnök) 

 

12. Az Egyesület vagyona, gazdálkodása 

12.1. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az Egyesület 
vagyonát képezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az Egyesületi tagság bármilyen módon 
történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg. 



 

 

Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg 
a külső támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik. Az Egyesület, gazdálkodása során 
nyereségre nem törekszik. 

A tagsági díjakat az Egyesület elsősorban - fenntartási,- ügyviteli költségek, valamint az 
Egyesületet terhelő járadékok és adók megfizetésére használja fel. 

12.2. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület tartozásaiért saját 
vagyonával felel. A tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig. 
 

12.3. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell 
vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő az egyesület 
gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást 
készít. 

12.4. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a 
lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére 
fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket 
tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel. 
 
12.5. Az alaptagdíjat a tagok a belépéskor már az adott évre vonatkozóan kötelesek befizetni. A 
tagdíj mértéke havi minimum 100,-Ft. A későbbiekben a tagdíjat az Egyesület közgyűlése állapítja 
meg. Az Egyesület tisztségviselői feladataikat díjazás nélkül látják el, csak a feladataik ellátásával 
kapcsolatos költségeik megtérítésére jogosultak. 
 
12.6. Az egyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével 
összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak 
hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat.  
 
12.7. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez. 

 
13. A sportfegyelmi eljárás 

 
13.1 A sportfegyelmi eljárást első fokon a sportszövetség sportfegyelmi bizottsága, vagy a 
sportszövetség sportfegyelmi szabályzata alapján a sportszövetség területi szervezeti egységének 
vagy tagozatának sportfegyelmi bizottsága, másodfokon a sportszövetség sportfegyelmi 
szabályzatában meghatározott fellebbviteli szerv (elnökség vagy fellebbviteli bizottság) folytatja le. 
A másodfokon hozott határozat a kézbesítésével végrehajtható. A sportszövetség versenyein történő 
részvételtől és a sportszakmai tevékenységtől való eltiltás fegyelmi büntetést az első fokú fegyelmi 
bizottság a másodfokú határozat meghozataláig azonnal végrehajthatóvá nyilváníthatja. 
 
13.2. A sportfegyelmi eljárásra a Sportról szóló 2004. I. törvény és a kapcsolódó jogszabályok az 
irányadóak.  

 
14. Vegyes rendelkezések 

Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. Az Egyesület sportegyesület. 

Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást 
nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá 



 

 

országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott a választásokon, és a továbbiakban 
sem fog. 
Az sportegyesület megszűnése esetén- a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével - a 
csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény (Cstv.) 
szabályait kell alkalmazni, a Civil. tv.-ben meghatározott megszűnési okok mellett. 
 
A sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami 
tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
költségvetésében az utánpótlás-nevelés támogatására kell fordítani. A sportegyesületnek a bírósági 
nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a MOB igazolja, hogy a sportegyesület az 
állami sportcélú támogatás felhasználásával e törvényben, valamint az államháztartás működésére 
vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elszámolt, vagy azt, hogy a sportegyesület 
állami sportcélú támogatásban nem részesült. 
 
Az Alapszabály által nem érintett kérdésekben a PTK., a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról 
szóló 350/2011. (XII.30.) Korm..r., az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. tv. és a Sportról szóló 2004. évi 
I. tv. rendelkezései irányadóak. 

Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt 
szövege megfelel a 2013. 07.25-i közgyűlésen 2/2013. (VII. 25.) számú határozattal illetve a 2014. 
01.14-i közgyűlésen 2/2014. (I. 14.) számú határozattal elfogadott módosítások alapján hatályos 
tartalomnak. A módosításokat dőlt betűvel kiemelték. 

Győr, 2014. január 14. 

 

____________________ 
Petes Beáta 

Elnök 
Ellenjegyzem Győr, 2014. január 14. napján.  
 
 


