
 

Karcagi Aikidó Egyesület  
Alapszabály 

 
Ez az alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló módosított, az 1959. évi IV. törvény, továbbá az Egyesülési jogokról szóló 
1989. évi II: törvény alapján szabályozza a Karcagi Aikidó Egyesület demokratikus, önkormányzati elven alapuló működését, 
rendelkezik az egyesület nevéről. Céljáról és székhelyéről, valamint szervezeti felépítéséről.  

I. Az egyesület neve: Karcagi Aikidó Egyesület 
 Székhelye:   Karcag, Zrínyi utca 1. 
 Színe:    zöld, piros, fekete 

 Alapításának éve:  2005 

II: Az egyesület célja és feladatai: 
Az egyesület az 1997. évi CLVI. Törvény 26. c. pontjába foglalt közhasznú tevékenység alapján a társadalom és az egyén közös 
érdekeinek kielégítésére irányuló tevékenységköri jegyzéknek megfelelően tevékenységét az alábbiak szerint határozza meg: 

� egészségmegőrzés, betegségmegelőzés 

� nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 

� kulturális tevékenység 

� gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet; 
Célja: 

A testi-lelki-szellemi fejlődés elősegítése, az aikidó révén. Az egészséges életmódra való nevelés elősegítése érdekében a rendszeres 
testedzés megkedveltetése, a foglalkozásokon rendszeresen résztvevők számának növelése. A mindennapos testedzések 
biztosítása. Az aikidó elsajátítása és elsajátíttatása az elemi szinttől, amilyen szintig lehetséges.  

Feladatai: 

1. az aikidó szellemiségének, gyakorlatának minél alaposabb ismerete, 
2. a japán, továbbá a keleti kultúra ismeretének gazdagítása, 
3. a foglalkozásokon résztvevők fizikai képességeinek fejlesztése, mozgáskoordináció tökéletesítése,  
4. edzőtáborok látogatása, szervezése, 
5. hasonló szellemiségű, más harcművészeti klubokkal, szervezetekkel való szoros kapcsolat kialakítása,  
6. a tagok öntevékenységének fejlesztése, 
7. a tanulóifjúság sportjáért, testi neveléséért felelős állami és társadalmi szervekkel való együttműködés, 

A Karcagi Aikidó Egyesület közhasznú tevékenységet folytat, és nem zárja ki,- illetve kifejezetten elősegíti-, hogy tagjain kívül más 
is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. Az egyesület közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján a 
közhasznú szervezet, (nem minősül kiemelkedően közhasznú szervezetnek). 
Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak támogatást nem nyújt, illetve azoktól 
támogatást nem fogad el, országgyűlési, fővárosi, megyei önkormányzati választásokon képviselőjelöltet nem állít, és nem 
támogat, és a jövőben sem állít.  
Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.  
Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységekre fordítja.  

III: Az Egyesület tagsága: 

A szövetség tagjai lehetnek: 
A. rendes tagok 
B. pártoló tagok 
A. A Karcagi Aikidó Egyesület (továbbiakban Egyesület) rendes tagja bárki lehet, amennyiben az Egyesület alapszabályát elfogadja és 

kéri felvételét az Egyesületbe. 
B. Az Egyesület pártoló tagjai lehetnek azok a nagykorú magánszemélyek, jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdálkodó szervezetek, akik, illetve amelyek vállalják az Egyesület erkölcsi és anyagi támogatását.  
IV. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése: 

a) Az Egyesületbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes. 
b) Az Egyesület tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, kizárással, valamint törléssel szűnik meg.  
c) Az Egyesület tagfelvételi kérelmében az elnökség dönt. 
d) Az Egyesületből való kilépést az elnökséggel közölni kell. A kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett 

kötelezettségei alól. 
e) Az Egyesületből való kizárást csak fegyelmi eljárás során kiszabott jogerős büntetésként lehet alkalmazni. A kizáró határozat 

ellen az Egyesület közgyűléséhez lehet fellebbezni. 
f) Az elnökség általi törléssel szűnik meg a tagság a magánszemély tag halálakor, ha a tag a vállalt kötelezettségét – írásbeli 

felszólítás ellenére, (ami tartalmazza a jogkövetkezményeket, azaz a tagság törlését) – egy évnél hosszabb ideig nem teljesíti. 
A felszólítás megtétele az elnökség hatáskörébe tartozik és a közléstől számítva két héten belül köteles eleget tenni. 

  
V. Az Egyesület tagjairól nyilvántartást kell vezetni. 
VI. Az Egyesület tagjai az elnökség által meghatározott mértékű tagdíjat kötelesek fizetni. 
VII. A tagok jogai és kötelezettségei: 
A rendes tagok jogai és kötelezettségei: 
 1. Az Egyesület rendes tagjainak jogai: 

a) képviselteti magát az Egyesület közgyűlésén, részt vehet javaslataival a határozatok meghozatalában az ajánlások 
kialakításában 

b) javaslataival és szavazatával részt vehet az Egyesület tisztségviselőinek megválasztásában és felmentésében, 
c) véleményt nyilváníthat, és javaslatot tehet az Egyesületet érintő bármely kérdésben, 
d) jogosult az Egyesület által biztosított támogatásban, kedvezményben való részvételre, 



e) jogosult az Egyesület által meghirdetett foglalkozásokon, edzéseken és táborokon, 
f) ingyen használhatja, az Egyesület által bérelt helyiségeket, felszereléseket, tárgyakat. 

 2. Az Egyesület rendes tagjának kötelezettségei: 
a) az Egyesület alapszabályának és szabályzatának betartása, valamint az Egyesület által hozott határozatok betartása, 
b) a foglalkozásokon, aktív részvétel (akár más aikidó, vagy harcművészeti edzéseken, klubokban), 
c) tagdíj fizetése, 
d) etikus magatartás 

A pártoló tagok jogai és kötelezettségei: 
1. Az Egyesület pártoló tagjainak jogai: 

a) Javaslatokat, észrevételeket tehet az Egyesület működését érintő bármely kérdésben, 
b) Igénybe veheti az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokat, 
c) Foglalkozásokat vezethet az elnök beleegyezésével. 

2. Az Egyesület pártoló tagjainak kötelezettségei: 

a) az Egyesület alapszabályainak, egyéb szabályzatainak, valamint az Egyesület által hozott határozatoknak a betartása, 
b) az Egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása. 

VIII. Az Egyesület szervezeti felépítése 
Az Egyesület szervei: 
a) Közgyűlés, 
b) Elnökség, 
c) Számvizsgáló bizottság, melynek felállítása csak akkor szükséges, ha az egyesület pénzforgalma eléri az öt millió forintot. Felállításának 

szükségességéért az elnökség felelős. Ötmillió forint pénzforgalom alatt egy fő felügyelő biztos látja el számvizsgáló bizottság feladatát. 
Az Egyesület közgyűlése 

- Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely az Egyesületet érintő valamennyi kérdésben jogosult dönteni. A közgyűlés 
évenként egy alkalommal ülésezik.  

- A közgyűlés időpontját az Egyesület elnökségének legalább egy hónappal korábban meg kell állapítania. A közgyűlés helyéről, 
pontos idejéről, tervezett napirendjéről a tagokat előzetes írásbeli meghívó útján tájékoztatni kell, továbbá folyamatosan a 
foglalkozási órákon is. A meghívó aláírásával a tagok tudomásul veszik a közgyűlés tényét. 

- A közgyűlés összehívásáról az elnökség gondoskodik. 
A közgyűlés határozatképessége: 

1) A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak több mint fele jelen van. 
2) Ha a közgyűlés az eredeti időpontjáról számított egy órán belül nem válik határozatképessé, akkor el kell halasztani, és 

leghamarabb egy hét múlva, de legfeljebb egy hónapon belül ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott közgyűlés 
az eredeti napirendre felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 

3) Az ismételten összehívott közgyűlés szóbeli tájékoztatás, valamint újabb írásbeli meghívó útján hívható össze, amelyben figyelmeztetni kell a 
tagságot a megismételt közgyűlés tényéről, valamint, hogy a közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes az eredeti napirendi 
pontokba foglalt kérdésekben. 

A közgyűlés napirendje: 

1) A közgyűlés napirendjét az Egyesület elnöksége állapítja meg és terjeszti írásban és szóban a közgyűlés elé.  
2) Az Egyesület rendes közgyűlésének az alábbi napirendeket kötelezően tartalmaznia kell: 

a. Az Egyesület tevékenységéről szóló elnökségi beszámoló, 
b. Az Egyesület pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló, 
c. A felügyelő biztos vagy a számvizsgáló bizottság beszámolója, 
d. Az Egyesület rendes tagjai által beterjesztett javaslatok. 

 
A közgyűlés hatásköre: 

a) Az alapszabály elfogadása és módosítása, 
b) Az Egyesület más szövetséggel való egyesülésének, szétválásának, valamint felosztásának kimondása, 
c) Fő tevékenységi irány meghatározása, 
d) A közhasznú szervezet éves beszámolójának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, 
e) Döntés az elnökség beszámolójáról, 
f) A számvizsgáló bizottság beszámoltatása, 
g) A tisztviselők: az Egyesület elnökének, az elnökség tagjainak és a számvizsgáló bizottság elnökének, tagjainak megválasztása, 

illetve visszahívása, 
h) A tagfelvétel, valamint a kizárás kérdésében hozott határozat ellen benyújtott jogorvoslati kérelem elbírálása, 
i) Mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy alapszabálya közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg amelyeket a 

közgyűlés saját hatáskörébe von.  
A közgyűlés határozathozatala: 

1) Határozatait nyílt szavazással, a jelenlevő szavazásra jogosultak 50% +1 fő „igen” szavazatával hozza. 
2) Az alapszabály módosításához, valamint az Egyesület feloszlatásának kérdésében a jelenlévő szavazásra jogosultak 

kétharmadának „igen” szavazata szükséges. 
3) Titkos szavazást csak az elnök, illetve a számvizsgáló bizottság elnökének választásakor kérhetnek. 
4) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell az elhangzott észrevételeket, javaslatokat, valamint a 

hozott határozatokat. 
5) A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá és két, a közgyűlés elején megválasztott személy 

hitelesít.  
6) A közgyűlés nyilvános. 
A vezető tisztségviselő összeférhetetlensége: 

- A közgyűlés és az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 
685. §. b.) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján. 



a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyeletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a 

közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélküli igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, 
illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 
juttatás. 

Az egyesületnél nem lehet vezető tisztségviselő az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűnését 
megelőző 2 évben, legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem 
egyenlítette ki. Ezen tilalom a korábbi közhasznú szervezet megszűnését követő 2 évig érvényes.  
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.  Khtv. 9§ (1), (2) 
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki  
a) A vezetőszerv elnöke vagy tagja, 
b) A közhasznú szervezettel a 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 a társadalmi szervezet által tagjának 
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást-, illetve 

d) az a) -c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
A közhasznú szervezet megszűnését követő 2 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki 
olyan közhasznú szervezetnél töltött be ― annak megszűnését megelőző két évben legalább 1 évig ― vezető tisztséget, amely az 
adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem elegyenlítette ki. 
A vezető tisztségviselő illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezettet előzetesen tájékoztatni 
arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.  Khtv. 9§ (1), (2) 
A tisztségviselők választása: 
1) A közgyűlés a tisztségviselőket három évre választja. 
2) A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először az Egyesület elnökét, majd az elnökség tagjait, ezt 

követően pedig, a felügyelő biztost, ha szükséges, a számvizsgáló bizottság elnökét és tagjait választják meg.  
3) Az Egyesület elnöksége a közgyűlés előtt jelölőbizottságot választ. 
4) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint felének „igen” szavazatát 

megszerzi. Ha több jelölt esetén a közgyűlés a szükséges döntést nem hozta meg, újabb választási fordulót kell tartani. 
Az Egyesület rendkívüli közgyűlése: 

1) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni. 
a) ha a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv elrendeli, 
b) az Egyesület elnökségének többségi határozata alapján, 
c) ha az Egyesület elnöki, vagy a számvizsgáló bizottság elnöki tisztsége bármely okból megüresedik. 
d) a Számvizsgáló Bizottság megválasztása miatt. 

IX. Az Egyesület elnöksége 

Az elnökség tagjai: 
1.) Az elnökség létszáma: 3 fő 
2.) Az elnökségnek csak olyan nagykorú magyar állampolgár lehet a tagja, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. Az elnökség 

tagjai tisztségüket társadalmi megbízatásként látják el. A tisztségük ellátása során felmerülő költségeiket az Egyesület 
megtéríti. 

3.) Az elnökség tagjai: 
 a.) elnök, 
 b.) az elnökhelyettes, 
 c.) titkár. 
4.) Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei: 
 a.) az elnökségi üléseken és az elnökség határozathozatalában való részvétel, 
 b.) észrevételek, javaslatok tétele az Egyesület működésével, a tisztségviselők döntéseivel kapcsolatban, 
 c.) javaslattétel rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés összehívására, 
 d.) az Egyesület határozatok és ajánlások megtartása, végrehajtásának ellenőrzése, 
 e.) beszámolás az elnökségben vállalt feladatok végrehajtásáról, 
 f.) valamennyi elnökségi tag teljes jogkörrel rendelkezik az Egyesületet érintő valamennyi kérdésben. 
5.) Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók. 
6.) Az elnökségi tagság megszűnik: 
 a.) a mandátum lejártával, 
 b.) lemondással, 
 c.) visszahívással, 
 d.) elhalálozással. 
Az elnökség feladata és hatásköre 

1.) Az Egyesület tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban a 3 fős elnökség irányítja. 
 Az elnökség az Egyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az 

Alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak.  
2.) Az elnökség feladatai: 

 a.) összehívja a közgyűlést, végrehajtja a közgyűlés határozatait, 
 b.) határoz az éves gazdálkodási beszámolóról, 
 c.) meghatározza az Egyesület éves munkatervét, eseménynaptárát, 
 e.) előkészíti a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, 
 f.) beszámoltatja az elnököt, 



 g.) dönt a tagfelvételekről 
 h.) határoz a tagok, pártoló tagok törléséről, 
 i.) jóváhagyja az Egyesület szabályzatait. 
 j) a Számvizsgáló Bizottság felállításának kezdeményezése, ami csak akkor szükséges, ha az egyesület pénzforgalma eléri az öt millió forintot. 

 Az elnökség működése 
 1.) az elnökség maga állapítja meg ügyrendjét, ülés- és munkatervét. 
 2.) szükség szerint legalább félévente ülésezik. 
 3.) az elnökség ülését az elnök hívja össze. 
 4.) az elnökség határozatképes, ha tagjai jelen vannak. 
 5.) az elnökség ülései nyilvánosak. 
 6.) az elnökség üléseinek napirendjét írásban és szóban legalább 3 nappal korábban kihirdeti az elnök a foglalkozásokon. 
 7) az elnökség határozathozatala nyílt szavazással történik és egyszerű többséggel. 

 Az Egyesület elnöke: 
 1.) az Egyesület vezető tisztségviselője az elnök 
 2.) irányítja az Egyesület tevékenységét 

3.) Az elnök feladatai: 
 a.) ülések összehívása és vezetése, 
 b.) az Egyesület képviselete, 
 c.) az alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásának irányítása és 

ellenőrzése, 
 d.) döntési jogkör gyakorlása, 
 e.) önálló aláírás jogkör, továbbá utalványozási jogkör gyakorlása a titkárral együtt, a bankszámla feletti rendelkezési jogot az 

elnök és a titkár gyakorolja, 
 g.) szerződéskötések, 
 h.) felelős a gazdálkodási rend megtartásáért, 
 i.) képviselet az állami és társadalmi szervezetek előtt, 
 j.) könyvelési megbízás, 
 k.) nyilvántartások vezetése. 
A nyilvántartások rendje: 

Az elnökség köteles a közgyűlés és a vezetőség, határozatairól nyilvántartást vezetni – ezzel a címmel ellátott szigorú számadású 
az egyesület elnöke által hitelesített – nyilvántartó könyvben, amely tartalmazza: 

- évenként újrakezdődő arab számjegyekkel növekvő sorrendben a határozatok számát (közgyűlési és elnökségi), a döntések 
tartalmát 

- a határozathozatal időpontját, a döntést támogatók és ellenzők számarányát, a hatálybaléptetés napját, illetve hatálya 
lejártának időpontját 

- a vezető szervek (közgyűlés és elnökségi határozatok) érintettekkel való közlésének módja: írásban postai küldemény, vagy 
személyes átvétel formájában. Nyilvánosságra hozatali módja: faliújságon és szóban a foglalkozások idején. 

Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés: 
� Az Egyesület tagja jogosult az egyesület irataiba és könyveibe betekinteni, továbbá az egyesület működésével 

kapcsolatban az elnökségtől írásban felvilágosítást kérni. Az egyesületi tag az iratbetekintés jogát úgy gyakorolhatja, 
hogy szándékáról 5 munkanappal korábban az egyesület elnökségét értesíti. A tag az általa megszerzett információt 
nem használhatja fel az egyesület érdekeit, valamint a tagok személyes adatait és személyiségi jogaikat sértő módon. 

� A szervezet közgyűlése valamint elnöksége döntései, közgyűlés valamint az elnökség üléseiről készült jegyzőkönyvek, a 
közhasznúsági jelentés, az egyesület jóváhagyott éves beszámolója nyilvános. Ezen iratokba minden természetes és 
jogi személy képviselője betekinthet, illetve abból másolatot készíthet. Az elnökség biztosítja továbbá a nyilvánosság 
és az adatvédelem szabályainak megfelelően az egyesület működésére, szolgáltatásai igénybevétele módjára vonatkozó 
adatainak, információinak, és beszámolói közlésének a nyilvánosságát helyi hirdetmények útján. 

Az egyesület műkésésének, szolgáltatásai igénybevételének módja, beszámoló nyilvánossága: 
� Az egyesület elnöksége a foglalkozások helyén és idején a feladatok végrehajtását egyeztetik hetenként. 
� Az egyesület által nyújtott lehetőségeket, rádióban állandó fali hirdetményeken, és a városi médiákban közhírelik az 

igénybevétel időpontjának pontos megjelölésével. 
Egyes közhasznú feladatok jellegétől függően az Egyesület ismeretterjesztő fórumokat, nyílt napokat tart, amelyeket 
meghirdetnek a médiákban.  

X. A számvizsgáló bizottság 

1.) létszám: 3 fő 
2.) a számvizsgáló bizottság tagja az Egyesületben más tisztséget nem viselhet. 
3.) feladatai: 

a.) az Egyesület pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata, 
b.) a tagdíjak befizetésének ellenőrzése, 
c.) az éves mérleg (zárás) felülvizsgálata, 
d.) a gazdálkodás szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének vizsgálata, 
e.) az Egyesület vagyon (leltár) megóvása érdekében hozott intézkedések ellenőrzése, 
f.) leltározás ellenőrzése 

- A számvizsgáló bizottság tagjai jogosultak az Egyesület gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni. 
- Ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít meg, a számvizsgáló bizottság ennek megszüntetésére írásban 

javaslatot tesz.  
- Az ellenőrzés megkezdésétől a bizottság elnöke tájékoztatni köteles az Egyesület elnökét. 
- Köteles a számvizsgáló bizottság tevékenységéről a közgyűlést tájékoztatni. 

XI. Az Egyesület gazdálkodása és vagyona 



1.) Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. 
2.) A működéshez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze: 

a.) tagsági díjak, 
b.) magán és jogi személyek támogatása (szponzorok), 
c.) rendezvények bevételei, 
d.) pályázatokon nyert pénzek, 
e.) önkormányzati támogatás, 
f.) egyéb bevételek. 

3.) Egyesület -vagyona: 
a.) készpénz, (bankbetét, folyószámlán lévő összeg), 
b.) ingóságok, 
c.) felszerelések. 

4.) Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület 
tartozásaiért – a befizetett tagdíjon felül – saját vagyonukkal nem felelnek.  

Kiadásai: 

a.) a sportlétesítmények bérleti díja, 
b.) a szükséges eszközök beszerzése, 
c.) bérjellegű kiadások, 
d.) egyéb kiadások. 
Az egyesület pénzgazdálkodásának szervezése, az éves költségvetési javaslat továbbá az éves költségvetési beszámoló előkészítése 
az elnök feladata. 

XII. Az Egyesület megszűnése 

1.) Az Egyesület megszűnik: 
 a.) feloszlásának a közgyűlés által történt kimondásával, 
 b.) más szövetséggel, vagy társadalmi szervezettel való egyesülésével, 
 c.) feloszlatásával, 
 d.) megszűnésének megállapításával. 
2.) Az Egyesület megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról a közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyonáról nem történt 

rendelkezés, vagyona – a hitelezők kielégítése után – állami tulajdonba kerül és a diáksport céljaira kell fordítani. 
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