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A Debreceni Törvényszék által 09-02-0000455 számon nyilvántartott szervezet 2020. október 27-i 
küldöttgyűlése a Szövetség Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét az 
alábbiak szerint állapítja meg: (A módosítások dőlt betűtípussal kerültek megjelölésre.) 

 
 

I. 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1.§ 
 

(1)       A Debrecen Városi és Körzeti Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban DVKLSZ) olyan 
természetes személyek tevékenységét összehangoló, az amatőr labdarúgást, mint sportágat elősegítő, az 
önkormányzatiság elvén működő, közhasznú szervezetként működő civil szervezet, amely a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezései alapján, 
továbbá valamennyi vonatkozó jogszabály szerint működik. A Szövetség közhasznú civil szervezetként 
működik. A Szövetség tevékenysége megfelel az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint 
az Egyesületek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltaknak. 
 
(2)       A DVKLSZ közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és 
pártoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 
(3)       A DVKLSZ önálló civil szervezetként bejegyzett közhasznú egyesület, mely önálló szervezettel, 
illetve saját vagyonnal rendelkezik. A DVKLSZ – a nevében foglaltaktól eltérően – nem minősül a 2011. 
évi CLXXV. törvény 4. § (3) bekezdése szerinti szövetségnek, nevében csak korábbi, évtizedes 
hagyományainak megőrzése céljából tartja meg a szövetség elnevezést.  

 
 

2.§ 
A DEBRECEN VÁROSI ÉS KÖRZETI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG ADATAI 

 
(1)     A Szövetség neve: Debrecen Városi és Körzeti Labdarúgó Szövetség 
 
(2)     A Szövetség nevének rövidítése: DVKLSZ 
 
(3)     A DVKLSZ székhelye: 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5. II/26. 
 
(4)     A DVKLSZ alapításának éve: 1989. 
 
(5)     A DVKLSZ pecsétje: kör alakú felírás: 

Debrecen Városi és Körzeti 
Labdarúgó Szövetség, 
Középen futball labda. 
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II. 
A DVKLSZ CÉLJAI ÉS FELADATAI 

 
3.§ 

A DVKLSZ céljai 
A Szövetség célja: Tömegsport- és kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása. Tömegsport 
népszerűsítése. A Fair Play szellemű labdarúgó sport népszerűsítése és fejlesztése vallási, faji és 
politikai diszkrimináció nélkül mindkét nemben, minden korosztályban és bajnoki osztályban, valamint 
a sportág nemzetközi szereplésének elősegítése. A labdarúgás színvonalának emelése, népszerűsítése, a 
résztvevők számának növelése különösen a fiatalok és az ifjúság körében. A megyei és a városi 
labdarúgás erkölcsi, jogi és anyagi érdekeinek védelme. Tömegsport jellegű rendszeres bajnokságok 
szervezése, bonyolítása minden korosztály számára, a kis, nagypályás és futsal rendszerű labdarúgásban. 
A labdarúgás sportágban működő versenybírák képzése, utánképzése, vizsgáztatása, illetve minősítése. 
Labdarúgással kapcsolatos reklámtevékenység. 
 
(1)      A Szövetség az alábbi tevékenységeket folytatja: 

- tömegsport- és kulturális rendezvényeket szervez és lebonyolít  
- népszerűsíti a tömegsportot  
- tömegsport jellegű rendszeres bajnokságokat szervez, lebonyolít minden korosztály számára, a 

kis-, nagypályás, és futsal rendszerű labdarúgásban  
- a labdarúgás sportágban működő versenybírákat képzi, utánképzi, vizsgáztatja, illetve minősíti 
- rendezvényei által népszerűsíti és fejleszti a Fair Play szellemű labdarúgó sportot vallási, faji és 

politikai diszkrimináció nélkül mindkét nemben, minden korosztályban és bajnoki         
osztályban, valamint elősegíti a sportág nemzetközi szereplését 

- rendezvényei által emeli a labdarúgás színvonalát, népszerűsíti azt, növeli a labdarúgásban 
szervezetten résztvevők számát, különösen a fiatalok és az ifjúság körében 

- a labdarúgás népszerűsítése érdekében reklámtevékenységet folytat 
 
A Szövetség fenti tevékenységeit az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi:  

- a lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító 
környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés, melyek teljesítését az 1997. évi CLIV. 
törvény 144. § (1) és (2) bekezdései írják elő 

- az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása, feltételeinek megteremtése, 
sportfinanszírozás, a gyermek és ifjúsági sport támogatása, melynek teljesítését a 2004. évi I. 
törvény 49. § c) – e) pontjai 

- sport, ifjúsági ügyek, melynek teljesítését a 2011. évi CLXXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésének 15. pontja írja elő 

 
(2) A Szövetség céljai megvalósítása során törekszik a megyei és a városi labdarúgás erkölcsi, jogi és 
anyagi érdekeinek védelmére. 
 
(3) A Szövetség gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban 
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása 
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során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére 
fordítja.  
 
(4) A Szövetség befektetési tevékenységet nem folytat. 
 
(5) A Szövetség által szervezett rendezvényeken a szövetség tagjain kívül más személyek a Szövetség 
által nyújtott szolgáltatásokat az adott rendezvényeket megelőzően kibocsátott kiírás feltételei alapján 
vehetik igénybe, vagyis a Szövetség nem zárja ki, hogy tagjain kívül mások is részesülhessenek 
közhasznú szolgáltatásaiból. A nyitott rendezvényeket meghirdeti a Szövetség honlapján.  
 
 

4.§ 
A DVKLSZ feladatainak köre 

 
a) A magyar labdarúgás sportág színvonalának emelése, hagyományai ápolásának segítése. 
b) A felnőtt és utánpótlás bajnokságok, illetve kupák kiírása és működtetése (továbbiakban: 

DVKLSZ versenyei), és az abban résztvevő magánszemélyek tevékenységének összehangolása, 
játékengedély díjak beszedése és a játékengedély karton kiadása. 

c) A városi és körzeti labdarúgás fejlesztését szolgáló szakmai tervek, programok, irányelvek 
kidolgozása, közreadása, különös tekintettel az ifjúsági, diák, női és utánpótláskorú 
labdarúgókra. 

d) A városi és körzeti labdarúgással kapcsolatos reklám- és propaganda tevékenység 
megszervezése. 

e) A tevékenységéről hivatalos értesítő (körlevél) kiadása és az érintetteknek való megküldése. 
f) A DVKLSZ szervezetében működő bizottságok feladatainak meghatározása, szakmai, erkölcsi 

és anyagi támogatása. 
g) Szakemberek, edzők és játékvezetők képzésében, továbbképzésében való közreműködés. 
h) A DVKLSZ versenyeiben közreműködő játékvezetői és ellenőri keret képzése, továbbképzése, 

minősítése. 
i) A DVKLSZ versenyeivel kapcsolatos igazolási, illetve átigazolási ügyeinek ellátása. 
j) A női kispályás- és terem labdarúgás, amatőr szférához tartozó önálló labdarúgás utánpótlás 

koncepciójának kidolgozása, és végrehajtása. 
k) A sportlétesítmények fejlesztési feltételeinek maghatározása, a fejlesztések szakmai 

ellenőrzése, az osztályba sorolások (hitelesítések) elvégzése az amatőr bajnokság legfelsőbb 
osztályaiba tartozó sportszervezeteknél. 

 
 

III. 
A DVKLSZ TAGSÁGA, TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 
5.§ 

A DVKLSZ tagsága 
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(1) A DVKLSZ-nek tagja mindazon természetes személy, aki tagsági jogait a DVKLSZ keretei 
között gyakorolja. 
 
 
(2) A DVKLSZ-be való belépés, illetve kilépés önkéntes. 
 
(3) A DVKLSZ-nek tagja lehet az a természetes személy, aki a DVKLSZ alapszabályát elfogadja, 
belépési nyilatkozattal kinyilatkoztatja belépési szándékát, a DVKLSZ céljainak elérését 
tevékenységével támogatja. 
 
(4) A belépési nyilatkozatban foglaltak elfogadásáról a DVKLSZ Elnöksége a legközelebbi ülésén 
határoz. Az elnökség nyílt szavazással, szótöbbséggel dönt. 
 
(5)  A DVKLSZ a tagokról nyilvántartást vezet.  
 
(6) A tagság megszűnik: 
- tag kilép, vagy meghal, 
- kizárással 
- az egyesület megszűnésével. 
 
(7) A tag kizárására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a tagdíjfizetési kötelezettségének minden 
év április 30-ig – a Szövetség honlapján közzétett, valamint írásbeli, 8 napos póthatáridővel 
meghatározott felszólítás ellenére sem - nem tesz eleget, vagy ha a DVKLSZ Alapszabályában, illetve 
egyéb szabályzataiban, határozataiban foglalt kötelezettségeket súlyosan megszegi, illetve a Szövetség 
céljaival összeegyeztethetetlen magatartást tanúsít, és arról a Szövetség írásbeli felszólítása ellenére sem 
hagy fel. A tag kizárásáról a Fegyelmi Bizottság határoz első fokon. A döntéssel szemben az 
Elnökséghez, mint másodfokú szervhez lehet fellebbezni a határozat kézhezvételét követő 15 napon 
belül. A fegyelmi eljárás szabályait részletesen a Fegyelmi Szabályzat tartalmazza. 
A Fegyelmi Bizottságot a kezdeményezéstől számított 30 napon belül össze kell hívni. A 
kezdeményezésről a Fegyelmi Bizottság a legközelebbi ülésen dönt akként, hogy az érintett tag a 
határozat hozatalt megelőzően jogosult védekezését írásban, vagy szóban előterjeszteni. A kizárásról 
döntő határozattal szemben a kizárt tag jogosult a tudomására jutásától számított 30 napon belül 
bírósághoz fordulni.  

 
A kizárást írásbeli határozatba kell foglalni. A határozatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: 

- az elkövetett kötelezettségszegést, kizárás okát és annak bizonyítékait,  
- a tag javára és terhére szolgáló körülményeket és azok bizonyítékait,  
- az alkalmazott jogkövetkezményt, a jogorvoslati lehetőségre való figyelemfelhívást. 

 
A kizárni kívánt tagot a kizáráshoz vezető magatartás tárgyában a Fegyelmi Bizottság ülés tartásával 
meghallgatni köteles, amely meghallgatás során az elnök elé tárja a kizárásra irányuló eljárás 
megindításának okát, következményét. Az eljárás során a kizárási eljárás alá vont tagot a Fegyelmi 
Bizottság meghallgatja, nyilatkozattételre jogosult védelme érdekében.  
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Amennyiben a kizárni kívánt tag a Fegyelmi Bizottság ülésén nem jelenik meg, abban az esetben a 
közgyűlés a kizárni kívánt tag megjelenése nélkül is határozhat a kizárásról, amennyiben a kizárni 
kívánt tag részére a meghallgatás időpontjáról írásban, az átvétel igazolására alkalmas módon küldött 
meghívóban (pl. ajánlott, vagy tértivevényes küldemény) erre a lehetőségre figyelmeztették.  
 
Az Egyesületből való kizárást megállapító határozatot a kizárt tag a Ptk. 3:35 – 3:37 §-ok alapján 
bíróság előtt megtámadhatja.  
 
(8) A DVKLSZ valamennyi iratába, de kifejezetten az éves közhasznúsági mellékletbe, a 
beszámolókba – a tagok, illetve bárki betekinthet az Elnökkel előre egyeztetett időpontban az Egyesület 
székhelyén, illetőleg abból saját költségükre másolatot készíthetnek. 

 
 

6.§ 
A DVKLSZ tag jogai és kötelezettségei 

 
(1) Jogai: 
a) részt vehet a DVKLSZ tevékenységében, versenyrendszerében, és rendezvényein, 
b) küldött útján részt vehet a küldöttgyűlésen, és a küldöttgyűlési határozatainak meghozatalában, 
c) választhat, illetve választható a DVKLSZ szervezeti egységeinek szerveibe, amennyiben nem 
áll fenn vele szemben a jogszabályban meghatározott kizáró- és összeférhetetlenségi ok, 
d) észrevételeket, javaslatokat tehet a DVKLSZ működésével kapcsolatban, 
e) ajánlásokat tehet a DVKLSZ-t, a DVKLSZ szerveit, illetve a labdarúgást érintő kérdések 
megtárgyalására, 
f) felvilágosítást kérhet a DVKLSZ tevékenységéről, melyre a DVKLSZ illetékes szerve 30 napon 
belül köteles válaszolni, 
g)      igénybe veheti a DVKLSZ szolgáltatásait, illetve az Elnökség által meghatározott feltételekkel 
használja a DVKLSZ eszközeit, 
h)      kiadványain feltüntetheti DVKLSZ tagságát. 
 
(2) Kötelezettségei: 
a) közreműködés a DVKLSZ feladatainak megvalósításában, illetve a Fair Play szellemének 
ápolásában, 
b) labdarúgásra vonatkozó jogszabályoknak, a hatályos szabályzatoknak, a DVKLSZ 
Alapszabályának és határozatainak, valamint általánosságban a labdarúgás szabályainak (ide értve fair 
play) betartása, 
c) tagdíj befizetése, amelynek legkésőbb minden év április 30-ig köteles eleget tenni. A tagdíj 
mértéke 2011. január 1. napjától 8000.-Ft/év/alapközösség. 
d)      A tagdíj mértékét az 1. számú melléklet rögzíti. 
 
(3) A DVKLSZ elvei, hogy 

- garanciát nyújt a tagok, és az alapközösségek autonómiájához, biztosítja a megvitatott kérdések, 
az eltérő érdekek megjelenítésének lehetőségét, konszenzus, illetve kompromisszum 
kialakítását. 
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- biztosítja a tagok, területi- és alapközösségek között a kommunikáció, az együttműködés, a 
vélemény egyeztetés lehetőségét, 

- alapközösségei bármely elv alapján létrehozhatják közösségeiket közös érdekeik megjelenítése 
érdekében. 

 
IV. 

A DVKLSZ SZERVEZETE 
 

7.§ 
A DVKLSZ szervei: 

a) Küldöttgyűlés, 
b) Elnökség, 
c) Ellenőrző Bizottság, 
d) Alapközösségek 
e) Bizottságok: 

a. Fegyelmi Bizottság, 
b. Igazolási és Átigazolási Bizottság, 
c. Játékvezetői Bizottság, 
d. Versenybizottság,  
e. Diáksport Bizottság. 

 
 

V. 
A DVKLSZ KÜLDÖTTGYŰLÉS 

 
8.§ 

A Küldöttgyűlés összehívása 
 
(1) A Szövetség döntéshozó szerve a Küldöttgyűlés. A Küldöttgyűlésre az alapközösségek vezetőit, 
mint küldötteket kell meghívni. Az alapközösségek vezetőit 1 évre választják az alapközösség tagjai. 
Amennyiben az alapközösség tagjainak száma a 10 főt meghaladja, akkor az alapközösség jogosult 
minden 10 fő után még 1 fő küldöttet választani, és küldeni a küldöttgyűlésre. A Küldöttgyűlésen 
minden küldött 1 szavazattal rendelkezik.  
 
Az Alapközösségek képviselői a tisztújítás évében, legkésőbb a Küldöttgyűlés megkezdésének 
időpontját megelőzően 30 nappal írásban kötelesek bejelenteni az Elnöknek azt a személyt, vagy 
személyeket, aki, vagy akik a szavazati jogot gyakorolja (gyakorolják) az alapközösség küldötteként. 
Amennyiben az alapközösség vezetője, vagy küldötte személyében változás van, akkor azt a változás 
időpontjától számított 20 napon belül köteles az alapközösség vezetője az Elnöknek vagy az 
irodavezetőnek bejelenteni. 
 
(2)    A Küldöttgyűlést évente legalább egyszer, legkésőbb május 31-ig - kell összehívni, olyan 
időpontban, hogy az éves beszámolók elfogadásáról a vonatkozó jogszabályokban megállapított 
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időpontig dönteni lehessen. A Küldöttgyűlést a Szövetség székhelyén, vagy a Szövetség képviseletében 
eljáró ügyvéd irodájában kell megtartani. 
 
(3)    A Küldöttgyűlést az Elnök hívja össze minden év május 31-e előtti időpontra. Amennyiben a 
küldöttgyűlést az elnök legkésőbb az adott év május 15-ig nem hívja össze, akkor az elnökség határozata 
alapján bármelyik két elnökségi tag jogosult a küldöttgyűlést összehívni az elnökség által meghatározott 
időpontra.  
(4)    Az elnök a küldöttgyűlési meghívót köteles a napirendek megjelölésével a küldöttgyűlés időpontja 
előtt minden küldöttnek megküldeni úgy, hogy azt a küldöttek a küldöttgyűlés időpontja előtt 15 nappal 
megkaphassák (azon küldöttek, akik e-mail elérhetőséggel rendelkeznek e-mailen keresztül, mindenki 
más postai úton).  
 
A meghívónak tartalmaznia kell 

a) a jogi személy nevét és székhelyét; 
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 
c) az ülés napirendjét. 

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a 
tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 
 
A küldöttgyűlési meghívót az elektronikus elérhetőséggel nem rendelkező tagok részére igazolható 
módon, ajánlott vagy tértivevényes küldeményként kell kézbesíteni. A tagnak az elektronikus levelezési 
címére történő kézbesítés akkor tekinthető kézbesítettnek, ha a kézbesítésről visszaigazolás érkezik 
(elektronikus tértivevény). A meghívóhoz mellékelni kell a döntéshez szükséges dokumentumokat, 
előterjesztéseket úgy, hogy a mellékletek a küldöttgyűlést megelőző 8 nappal a tagok rendelkezésére 
álljanak. Olyan napirendet, amely a meghívóban nem szerepelt, vagy amelyhez az előterjesztést a tagok 
a fentiekben meghatározottnál később kapták meg, csak akkor tárgyalhat a küldöttgyűlés, ha valamennyi 
küldött jelen van, és a küldöttek 2/3 úgy dönt, hogy a napirendet tárgyalni kívánja. 
 
A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a küldöttek több, mint fele jelen van. Az elnök jogosult a 
küldöttgyűlési meghívóban megjelölt kezdési időponttól számított 8 napon belüli másik küldöttgyűlési 
időpontot megjelölni a meghívóban, arra az esetre, ha az eredeti időpontra összehívott küldöttgyűlés a 
megjelentek számára tekintettel nem határozatképes. Ha az eredeti időpontban megtartott küldöttgyűlés 
– a megjelentek előírtnál kisebb számban való megjelenése miatt – nem lenne határozatképes, a 
határozatképtelenség miatt megismételt küldöttgyűlés az eredeti napirendi pontokban a jelenlévők 
számára tekintet nélkül határozatképes, amely tényre azonban a tagok figyelmét a meghívóban fel kell 
hívni. Ha a határozatképtelenség miatt megismételt küldöttgyűlés nem az eredeti küldöttgyűlés 
időpontjával egyező napon kerül megtartásra, úgy a tagok részére új meghívót kell küldeni, melyben 
ismét tájékoztatni kell őket távolmaradásuk következményeiről. 
 
 
A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell és a küldöttgyűlési jegyzőkönyvben 
rögzíteni szükséges. 
 

9.§ 
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A Küldöttgyűlés határozathozatala 
 
(1)  A küldöttgyűlés nyilvános, a zárt ülés tartásának lehetősége kizárt. A küldöttgyűlés üléseit az elnök 
vagy az az elnökségi tag vezeti le, akit a küldöttgyűlést megelőző elnökségi ülésen az elnökség 
megválaszt. A küldöttgyűlés üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv vezetőjének és két 
hitelesítőjének, a levezető elnöknek, illetve a két tagú szavazatszámláló bizottság tagjainak személyéről 
a küldöttgyűlési tagok egyszerű szótöbbséggel döntenek. 
 
(2) A Küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 
Küldöttgyűlés helyszínét, időpontját, napirendjét, az elhangzott észrevételek lényegét, a javaslatokat, a 
határozatokat, azok hatályát, valamint a határozatokat ellenzők és támogatók, valamint tartózkodók 
számarányát. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a határozatképesség megállapítására alkalmas 
jegyzőkönyvszerűen hitelesített jelenléti ívet. A jegyzőkönyvet a tagok a Szövetség székhelyén 
megtekinthetik általános irat-betekintési jogukkal élve.  
 
(3) A küldöttgyűlési döntéseket az érintettekkel írásban kell közölni, mellékelve a határozat egyszerű 
másolatát. A küldöttgyűlési döntéseket az elektronikus elérhetőséggel nem rendelkező tagok részére 
igazolható módon, ajánlott vagy tértitvevényes küldeményként kell kézbesíteni. A tagnak az 
elektronikus levelezési címére történő kézbesítés akkor tekinthető kézbesítettnek, ha a kézbesítésről 
visszaigazolás érkezik (elektronikus tértivevény). Az elnökség a küldöttgyűlés döntéseiről nyilvántartást 
vezet, amelyből a küldöttgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, ill. a döntést támogatók és 
ellenzők számaránya megállapítható.  
 
(4) A Szövetség közhasznú tevékenységével kapcsolatos küldöttgyűlési döntéseket, illetve azokat a 
jelentéseket, beszámolókat, közhasznúsági mellékletet, melyeket a közhasznú szervezetekről szóló 
törvény rendelkezései alapján nyilvánosságra kell hozni a Szövetség köteles honlapján (www.dvklsz.hu) 
közzétenni, illetve a vonatkozó törvény rendelkezéseinek megfelelően letétbe kell helyezni. 
 
(5) A határozatok meghozatala egyszerű többséggel, nyílt szavazással történik a kisebbség 
véleményének kötelező megjelenítésével. A tisztségviselők megválasztásáról, illetve visszahívásáról 
történő döntés titkos szavazással történik. 
 
(6) Az Alapszabály módosításához a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata 
szükséges. Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló küldöttgyűlési 
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata 
szükséges.  
 
(7) A Küldöttgyűlés titkos szavazással választja a DVKLSZ Elnökét, az Elnökség tagjait, az Ellenőrző 
Bizottság elnökét és annak tagjait.  
 
(8)    A Küldöttgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, illetve akinek közeli 
hozzátartozója vagy élettársa a határozat alapján 
a)        kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, 
b)      bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
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(9) A Küldöttgyűlés döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban – igazolható módon – 
közli az érintettekkel, valamint az Egyesület honlapján (www.dvklsz.hu) történő közzététel útján 
nyilvánosságra hozza. 

 
10.§ 

A Küldöttgyűlés hatásköre 
 
(1)    A Küldöttgyűlés dönt: 
-          az alapszabály elfogadásáról, illetve módosításáról, 
-          az éves költségvetés és a gazdálkodás fő irányainak meghatározásáról, 
-  az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló 
jelentésének – elfogadásáról. Az Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg 
közhasznúsági mellékletet készíteni. A közhasznúsági melléklet elfogadása a Közgyűlés kizárólagos 
hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni az Egyesület által végzett közhasznú 
tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás 
megállapításához szükséges az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint az Egyesületek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 32.§-ban meghatározott adatokat, 
mutatókat. Az Egyesület éves beszámolójának jóváhagyása és az Országos Bírósági Hivatalnál történő 
letétbehelyezése a közhasznúsági melléklet elfogadásával egyidejűleg, tárgyévet követő év május 31. 
napjáig a Közgyűlés egyhangú döntése alapján történik 
-          tisztségviselők megválasztásáról, visszahívásáról, munkájukról történő beszámoltatása, 
-          két küldöttgyűlés közötti időszak munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról, 
-          bizottságok létrehozásáról,  
-          más egyesülettel való egyesülésről, 
-          a Szövetség megszűnéséről, 
-          tagdíj mértékének meghatározása, illetve módosítása, 
-          az éves költségvetés és gazdálkodás elfogadásáról, 
-          az éves beszámoló, illetve a közhasznúsági melléklet elfogadásáról, 
-          döntés milyen olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés hatáskörébe 
utal.  

 
 

11.§ 
A vezető tisztségviselők és az Ellenőrző Bizottság választásának szabályai 

 
 

(1) A DVKLSZ Elnökség tagjává, az Ellenőrző Bizottság tagjává választásra a DVKLSZ legalább 
5 tagja együttesen tehet írásban személyi javaslatot, melyet 8 nappal a Küldöttgyűlés előtt köteles 
eljuttatni az Elnökséghez. Egy tag minden betölthető tisztségre csak 1 személyt javasolhat. Az Elnökség 
a javaslatok alapján jelöltlistát készít, amelyet az írásos anyagokkal együtt a DVKLSZ honlapjára feltesz 
és a Küldöttgyűlés elé terjeszti. 
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(2) Az egyesület vezető tisztségviselőivel szembeni követelmények és kizáró okok, továbbá az 
összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezések: 

- Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

- Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes 
személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre 
vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. 

- A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 
- Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. 

- Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely 
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt 
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 

- Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, 
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 
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. 
 
A Btk. 61. §. (2) bekezdésének i.) pontjában foglaltak szerint az Egyesület vezető tisztségviselője nem 
lehet a közügyek gyakorlásától eltiltott személy. 
 
(3) A jelölteknek nyilatkozniuk kell a (2) bekezdésben írt feltételek meglétéről, valamint iskolai 
végzettségükről, nyelvtudásukról, sport múltjukról, továbbá arról, hogy van-e folyamatban ellenük 
büntetőeljárás, és hozzá kell járulniuk ahhoz is, hogy ezen információk nyilvánosságra kerülhessenek. 
 
(4) A DVKLSZ tisztségviselői közül az elnökségi tagok, és az ellenőrző bizottsági tagok pozíciójára 
megválasztottnak az alábbi jelöltek tekinthetőek:  
- elnökségi tagok esetében: az a 6 fő, aki a jelenlévő küldöttek szavazataiból a legtöbb szavazatot 

kapta, 
- ellenőrző bizottsági tagok esetében: az a 2 fő, aki a jelenlévő küldöttek szavazataiból a 2 legtöbb 

szavazatot kapta. 
 
Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni a szavazategyenlőséggel érintett jelöltek 
vonatkozásában addig, amíg az egyik jelölt több szavazatot kap, mint a másik jelölt. 
 
(5) A vezető tisztségviselőket a Küldöttgyűlés 4 évre választja. A választásra, tisztújításra – olimpiai 
években – 4 évente kerül sor. 

 
 

12.§ 
A DVKLSZ rendkívüli küldöttgyűlése 
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(1) Rendkívüli Küldöttgyűlés összehívása az alábbiak szerint történhet: 
a) az Elnök hívja össze az ok és a cél megjelölésével, különösen abban az esetben, ha az Elnökség 

létszáma 1/3-ával csökken, 
b) tagok 1/3-a, vagy alapközösségek 1/5-e az ok megjelölésével indítványozza, 
c) a bíróság elrendeli. 
 
(2) A rendkívüli Küldöttgyűlés lebonyolítására egyebekben a DVKLSZ rendes Küldöttgyűlésére 
vonatkozó szabályok az irányadók, azzal, hogy a rendkívüli Küldöttgyűlést a kezdeményezés 
kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megtartani. 
 
Amennyiben az Elnök a rendkívüli küldöttgyűlést nem hívja össze, akkor erre legalább 2 fő elnökségi 
tag együttesen jogosult. 

 
 

VI. 
A DVKLSZ ELNÖKSÉGE 

 
13.§ 

Az Elnökség működési szabályai és hatásköre 
 
(1) A DVKLSZ ügyvezető szerve a 7 tagú Elnökség, melynek tagjait a Küldöttgyűlés 4 évre 
választja meg.  
 
Az ügyvezető szerv tagjai az alábbiak 2020. október 27. napjától 2024. október 27. napjáig terjedő 
időszakra: 
- Göntér Zsolt (születési hely és idő: Debrecen II, 1973.08.04., anyja születési neve: Szabó Erzsébet, 

adóazonosító jele: 8389313561) 4033 Debrecen, Mohács u. 11. szám alatti lakos, 
- Hermann István (születési hely és idő: Debrecen II, 1974.12.14., anyja születési neve: Szalai 

Julianna, adóazonosító jele: 8394284558) 4030 Debrecen, Borsovai u. 23. szám alatti lakos, 
- Kovács Zoltán István (születési hely és idő: Debrecen III, 1960.01.20., anyja születési neve: Bírta 

Mária, adóazonosító jele: 8339862359) 4031 Debrecen, Gyolcsos u. 14/1. szám alatti lakos, 
- Szakács László (születési hely és idő: Hajdúszoboszló, 1969.02.16., anyja születési neve: Gönczi 

Julianna, adóazonosító jele: 8373014047) 4200 Hajdúszoboszló, Csontos u. 68. szám alatti lakos, 
- Tiba Róbert (születési hely és idő: Debrecen, 1981.02.19., anyja születési neve: Szabó Mária Ibolya, 

adóazonosító jele: 8416873224) 4034 Debrecen, Sólyom u. 55/A. szám alatti lakos, 
 

- Tóth-Balogh Róbert (születési hely és idő: Debrecen, 1979.08.23., anyja születési neve: Hores 
Zsuzsanna, adóazonosító jele: 8411411443) 4225 Debrecen, Mihálylaki u. 7. szám alatti lakos, 

- Varga András (születési hely és idő: Debrecen, 1975.06.15., anyja születési neve: Szöőr Jolán, 
adóazonosító jele: 8396113750) 4032 Debrecen, Hársfavirág u. 2/B. 3. szám alatti lakos. 

 
(2) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább 6 alkalommal ülésezik. 
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(3) Az Elnökség feladata és hatásköre: 
a) a jogszabályok betartása és az Alapszabály szerinti működés biztosítása, 
b) a Küldöttgyűlési határozatok végrehajtása és annak ellenőrzése, 
c) a DVKLSZ Szervezeti és Működési Szabályzatának és az Alapszabályban meghatározott 

szabályzatok elfogadása, 
d) az éves költségvetés elkészítése, közhasznúsági melléklet elkészítése, 
e) a versenynaptár elfogadása, 
f) a bajnokságok és a DVKLSZ versenyek kiírása, 
g) a hatáskörébe tartozó versenyek rádió- és televízió közvetítésének engedélyezése, 
h) az Alapszabályban meghatározott bizottságokon kívül ad hoc bizottság létrehozása, 
i) az állandó és ad hoc bizottságok - kivéve az Ellenőrző Bizottság - elnökének és tagjainak 

kinevezése és felmentése, a bizottságok elnökeinek beszámoltatása, 
j) nemzetközi kapcsolatok kialakítása, szervezése a sportágban, 
k) tagfelvételi kérelmek elfogadása és elutasítása,  
l) hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása, másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlása, 
m) javaslattétel kitüntetésre, valamint egyéb elismerés adományozására, 
n) döntés a labdarúgás versenyrendszerében hatáskörébe tartozó sporteseményekkel kapcsolatos 

vagyoni értékű jogok hasznosításáról, 
o) a Játékvezetői Bizottság javaslata alapján döntés a városi és a körzeti szakszövetségek 

játékvezetői keretének és játékvezetői ellenőri keretének jóváhagyásáról, 
p) a DVKLSZ hivatali dolgozóinak és a DVKLSZ társadalmi munkában tevékenykedő 

tisztségviselői jutalmazásának, juttatásainak, költségtérítésének megállapítása. 
 
 

14.§ 
 
(1) Az Elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízatásként látják el. 
 
(2) Az Elnökség 7 főből áll. Tagjai: 
a) a DVKLSZ elnöke,  
b) az alelnök, akit a Küldöttgyűlés által megválasztott elnökségi tagok közül választ maga az 

Elnökség az első ülésén, 
c) 5 fő tag. 
 
(3) Az elnökségi tag jogai és kötelezettségei: 
a) az elnökségi üléseken és az Elnökség döntéseiben való részvétel, 
b) észrevétel és javaslattétel a DVKLSZ működésével, illetve a sportággal kapcsolatban, 
c) felvilágosítás kérése a sportággal összefüggő bármely kérdésben, 
d) javaslattétel rendkívüli Küldöttgyűlés, elnökségi ülés összehívására, 
e) az elnök és az alelnök akadályoztatása esetén - megbízás alapján - a DVKLSZ képviselete, 
f) a DVKLSZ határozatok és ajánlások megtartása, illetőleg végrehajtása, 
g) a Fair Play szellemének ápolása, hozzájárulás a DVKLSZ ezen célkitűzéseihez és akcióihoz. 
 
(4) Az Elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatóak. 
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(5) Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás 
- határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 
- megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 
- visszahívással; 
- lemondással; 
- a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 
- a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 
korlátozásával; 
- a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 
 

 
15.§ 

 
(1) Az Elnökség üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze. Az ülés helyéről, 
időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről - az előterjesztések megküldésével - legalább 1 héttel 
korábban értesíteni kell az Elnökség tagjait és a meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős esetekben az 
elnök rövidebb határidőt is megállapíthat. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök, vagy 3 
elnökségi tag az ok és a cél megjelölésével írásban javasolja. 
 
A meghívónak tartalmaznia kell 

a) a jogi személy nevét és székhelyét; 
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 
c) az ülés napirendjét. 

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a 
tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 
 
(2) Az elnökség ülése nyilvános. Az Elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni az 
Ellenőrző Bizottság képviselőjét. Napirendtől függően az ülésre más személy is meghívható. 
 
(3) Az Elnökség üléseit az elnök vagy az alelnök vezeti. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, 
melyet a jelenlévők aláírásukkal látnak el.  
 
 
 
(4) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az elnökségi ülés helyszínét, időpontját, napirendjét, az 
elhangzott észrevételek lényegét, a javaslatokat, a határozatokat (ellenzők és támogatók, valamint 
tartózkodók számarányát). A jegyzőkönyvet a tagok a Szövetség székhelyén megtekinthetik általános 
irat-betekintési jogukkal élve.  
 
(5) Az elnökségi döntéseket az érintettekkel írásban kell közölni, mellékelve a határozat egyszerű 
másolatát. Az elnökségi döntéseket az elektronikus elérhetőséggel nem rendelkező tagok részére 
igazolható módon, ajánlott vagy tértitvevényes küldeményként kell kézbesíteni. A tagnak az 
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elektronikus levelezési címére történő kézbesítés akkor tekinthető kézbesítettnek, ha a kézbesítésről 
visszaigazolás érkezik (elektronikus tértivevény). Az elnökség döntéseiről nyilvántartást vezet, 
amelyből a döntésének tartalma, időpontja és hatálya, ill. a döntést támogatók és ellenzők számaránya 
megállapítható.  

 
16.§ 

  
(1) Az Elnökség a szavazásra jogosult tagok több, mint felének jelenléte esetén határozatképes. 
Azon elnökségi tag, aki egymást követő 3 ülésen, vagy összességében – 6 havi időtartam 
figyelembevételével – 3 ülésen megfelelő indok nélkül nem jelenik meg, azt a DVKLSZ küldöttgyűlése 
visszahívhatja, és helyére új tagot választhat az Elnökség sorai közé. 
 
(2) Az Elnökség határozatot nyílt szavazással, a szavazáskor jelenlévők felénél legalább egyel több 
igenlő szavazattal hoz.  

 
(3) Az Elnökség határozatait a DVKLSZ honlapján, illetve a székhelyén való kifüggesztés útján 
teszi közzé. 
 
(4) A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv 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. 
 
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 
a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület 
döntéshozó 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. 
 
 

17.§ 
Az Elnökség felügyeleti jogköre 

 
A DVKLSZ bizottságai által hozott elsőfokú határozatok (kivéve az Ellenőrző Bizottság határozatait) 
fellebbviteli fóruma az Elnökség. Az Elnökség megsemmisítheti ezen határozatokat, ha az jogszabállyal, 
az Alapszabállyal, Küldöttgyűlési határozattal, vagy a DVKLSZ egyéb szabályzatával ellentétes. 
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VII. 
 

18.§ 
Alapközösségek 

 
(1) Alapközösség létrehozható munkahelyeken, közép- és felsőfokú tanintézetekben és lakóterületeken. 
Az Alapközösségekből szerveződnek azon csapatok, akik a Szövetség által szervezett versenyeken, 
bajnokságokon részt vesznek.  
 
(2) A Küldöttgyűléseken az alapközösségek évente választott vezetői vesznek részt az alapközösségek 
képviseletében, ahova minden alapközösség legalább egy küldöttet delegál. Amennyiben az 
alapközösség tagjainak száma a 10 főt meghaladja, akkor az alapközösség jogosult minden 10 fő után 
még 1 fő küldöttet választani, és küldeni a küldöttgyűlésre. A Küldöttgyűlésen minden küldött 1 
szavazattal rendelkezik.  
 
(3) Az Alapközösségek évente – 1 évre - legkésőbb március 15-ig vezetőség, és küldöttválasztó gyűlést 
tartanak, melynek eredményéről az Elnököt, vagy az irodavezetőt 20 napon belül írásban tájékoztatják. 
Amennyiben a két tisztújítás közötti időszakban az alapközösség vezetője, vagy küldötte tagsági 
viszonya a Szövetségben megszűnik, vagy vezetői és küldötti pozíciójáról lemond, akkor 30 napon belül 
az alapközösség köteles rendkívüli vezetőség, és küldöttválasztó gyűlést tartani.  
 
A küldötteket nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel választják meg az Alapközösség tagjai.  
 
(4) Az alapközösségek csak a DVKLSZ nyilvántartásában szereplő, azaz belépett tag részvételével - 
akár játékos, akár csapatvezető minősítésben - nevezhetnek a DVKLSZ versenyeire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. 
A DVKLSZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁGA 

 
19.§ 

 
(1) A DVKLSZ gazdálkodási és vagyonkezelési tevékenységének ellenőrzését az Ellenőrző 
Bizottság végzi. 
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(2) Az Ellenőrző Bizottság 3 főből áll.  
 
Tagjai: 
a) Elnök (akit az Ellenőrző Bizottság saját tagjai közül választ nyílt szavazással), 
b) 2 fő tag. 
 
Az Ellenőrző Bizottság tagjai az alábbiak 2020. október 27. napjától 2024. október 27. napjáig terjedő 
időszakra: 
 
- Dr. Mező István (születési hely és idő: Debrecen II, 1974.10.12., anyja születési neve: Kiss Nóra 

Emília, adóazonosító jele: 8393651247) 4032 Debrecen, Komlóssy út 40. 7. szám alatti lakos. 
- Váradi Károly Pál (születési hely és idő: Debrecen, 1959.01.09., anyja születési neve: Leel-Őssy 

Irén) 4033 Debrecen, Gábor Áron u. 36. szám alatti lakos, 
- Fehér Tamás Barna (születési hely és idő: Debrecen, 1976.08.08., anyja születési neve: Kiss Judit) 

4027 Debrecen, Domokos Lajos u. 1. 4/20. szám alatti lakos 
 

(3) Az Ellenőrző Bizottság tagja a DVKLSZ-ben más tisztséget nem viselhet. A bizottságnak nem 
lehet elnöke vagy tagja  
- a Küldöttgyűlés (ide nem értve a DVKLSZ küldöttgyűlésének azon tagjait, akik tisztséget nem 
töltenek be), az Elnökség, illetve más bizottság elnöke vagy tagja, valamint  
- a DVKLSZ-el – e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló - munkaviszonyban 

vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, 
- aki a DVKLSZ cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe 

vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a DVKLSZ által tagjának a tagsági jogviszony alapján 
az alapszabályban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást –, 

- a fentiekben meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
  
A bizottság tagjai nem lehetnek egymásnak a Ptk-ban meghatározott közeli hozzátartozói. 
 
(4) Az Ellenőrző Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, évente legalább 2 alkalommal 
ülésezik. 
 
(5) Az Ellenőrző Bizottság feladatai: 
a) a DVKLSZ pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata, illetve ellenőrzése (jogszabályok 

betartatásának ellenőrzése, a jóváhagyott költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló-jelentés, 
az egyszerűsített éves beszámoló-jelentés és a közhasznúsági melléklet felülvizsgálata a 
küldöttgyűlés időpontja előtt), 

b) a bizonylati fegyelem ellenőrzése, 
c) beszámoló készítése a Küldöttgyűlésnek, 
d) a DVKLSZ vagyonának megóvása érdekében szükséges intézkedéseket kezdeményez. 
 
(6) Az Ellenőrző Bizottság tevékenysége során jogosult az Elnökségtől, illetve az Elnöktől 
tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérni, továbbá a DVKLSZ könyveibe, irataiba betekinteni, azokat 
megvizsgálni. 
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(7) Ellenőrzés esetén az ellenőrzés megkezdéséről a bizottság elnöke a DVKLSZ elnökét értesíti. 
Az ellenőrzés tapasztalatairól a bizottság elnöke - a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon belül a 
DVKLSZ elnökét és az Elnökséget írásban tájékoztatja. 
 
(8) Az ellenőrzés megállapításai, és javaslatai alapján a DVKLSZ elnöke és irodavezetője 30 napon 
belül intézkedési tervet állít össze, és elküld az Ellenőrző Bizottság elnökének, melyre az Ellenőrző 
Bizottság észrevételt tehet. 
 
(9) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását - az abban meghatározott határidő elteltétől 
számított 30 napon belül - a bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi. 
 
(10) Az Ellenőrző Bizottság köteles az intézkedésre jogosult szervet (Elnökség vagy Küldöttgyűlés) 
tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 
a) a DVKLSZ működése során olyan jogszabálysértés, vagy a DVKLSZ érdekeit súlyosan sértő 

esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, 
illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Elnökség döntését teszi szükségessé, 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
 
(11) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést 
nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet 
ellátó szervet. 
 
(12) Az Ellenőrző Bizottság akkor határozatképes, ha legalább 2 bizottsági tag jelen van. Döntéseit 
egyhangúan hozza. 

 
 

IX. 
A DVKLSZ BIZOTTSÁGAI 

 
20.§ 

 
(1) A bizottságok adott szakterületen szövetségi feladatokat látnak el. A bizottságok elnökeit és 
tagjait az Elnökség 4 éves időtartamra nevezi ki, kivéve az ad hoc bizottságot, melynek mandátuma az 
adott feladat végrehajtásáig, de legkésőbb a soron következő rendes küldöttgyűlés időpontjáig tart. 
 
(2) A bizottságok feladatait és hatáskörét, működésük részletes szabályait az Elnökség által 
jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. 
 
(3) A bizottságok döntési joggal rendelkeznek azokban az ügyekben, amelyeket az Elnökség a 
hatáskörükbe utal, és amelyek nem tartoznak valamely szervezet kizárólagos hatáskörébe. Egyéb 
kérdésben véleményezési, javaslattételi joggal bírnak. 
 
(4) A bizottságok saját tagjaikból alelnököt választhatnak. 
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X. 
A DVKLSZ TISZTSÉGVISELŐI 

 
21.§ 

 
A DVKLSZ tisztségviselői: 
a)      az elnök, 
b)      az alelnök 
c)      az Elnökség tagjai, 
d)      az Ellenőrző Bizottság elnöke, és tagjai. 

 
22.§ 

Az elnök  
 

(1) A DVKLSZ legfőbb vezető tisztségviselője a Szövetség elnöke. 
 
(2) Az elnök feladata és hatásköre: 
a) a DVKLSZ Küldöttgyűlésének, és rendkívüli Küldöttgyűlésének összehívása, 
b) képviseli a DVKLSZ-t, kapcsolatot tart az állami, civil és gazdasági szervezetekkel, 
c) irányítja és ellenőrzi az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a Küldöttgyűlési és 

Elnökségi határozatok végrehajtását, 
d) összehívja és vezeti az Elnökség üléseit, 
e) az Elnökség döntése alapján – szükség szerint - levezeti a Küldöttgyűlést,  
f) figyelemmel kíséri a szövetségi testületek munkáját, 
g) javaslatot tesz a bizottságok elnökeinek személyére, 
h) az Elnökség megbízása alapján dönt mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a 

DVKLSZ más szervének, illetve tisztségviselőjének hatáskörébe, 
i) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, a Küldöttgyűlés, az Alapszabály a 

hatáskörébe utal, 
j) aláírási, kötelezettség-vállalási és utalványozási jogkört gyakorol. 

 
(3) Az elnök képviseleti jogkörét az alelnökre vagy az Elnökség tagjaira átruházhatja. 

 
 

23.§ 
Összeférhetetlenségi szabály 

 
Három évig nem lehet a DVKLSZ, vagy 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, 
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 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. 
 
A tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett – köztük a DVKLSZ-t is - 
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. 

 
 

XI. 
A DVKLSZ HIVATALA 

 
24.§ 

 
(1)    A DVKLSZ Hivatal vezetője a DVKLSZ elnöke. 
 
(2)    A Hivatal szervezeti felépítését és feladatait a DVKLSZ Szervezeti és Működési Szabályzata 
határozza meg. 

 
 

XII. 
A DVKLSZ VERSENYEI 

 
25.§ 

A DVKLSZ versenyei 
 
a) városi és körzeti labdarúgó bajnokságok (felnőtt, ifjúsági, serdülő, gyermek), 
b) labdarúgó kupák (felnőtt, ifjúsági, serdülő), 
c) egyéb labdarúgó bajnokságok és kupák,  
d) utánpótlás korú városi és körzeti labdarúgó válogatottak tornája, 
e) iskolai labdarúgó bajnokságok és kupák, 
f) Debrecen körzeti iskolák nagypályás labdarúgó bajnoksága,  
g) kispályás labdarúgó (terem és szabadtéri) bajnokságok (pl. Debrecen Városi Kispályás Labdarúgó 

Bajnokság) és kupák, 
h) kispályás labdarúgó tömegsport versenyek,  
i) egyéb versenyek. 

 
 

XIII. 
A DVKLSZ GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA 

 
26.§ 
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A DVKLSZ gazdálkodása 
 
(1) A DVKLSZ gazdaságilag önálló. A Szövetség gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak 
közhasznú vagy a létesítő okiratában meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem 
veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában 
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. A Szövetség befektetési tevékenységet nem végez. 
Az Egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára. Az Egyesület az egyesületi cél 
megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. Az egyesület 
vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére 
nyereséget nem juttathat. 
 
Az Egyesület a www.dvklsz.hu elnevezésű honlapján keresztül nyilvánosságra hozza az Egyesület 
szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, működés módját, illetve azok 
mértékét és feltételeit, valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót, illetve 
közhasznúsági mellékletet. Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.  

(2) A DVKLSZ éves költségvetés alapján gazdálkodik. 
 
(3) A DVKLSZ bevételei: 
- tagsági díj, 
- rendezvény bevétel, 
- magán- és jogi személyek támogatása, 
- az államháztartás alrendszereitől, vagy más adományozótól közhasznú célra, vagy működési 

költségek fedezésére kapott támogatás, illetve adomány, 
- helyi önkormányzati támogatás, 
- a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel, 
- játékengedély, 
- a jogszabályban megállapított egyéb díjak, 
- TV- és reklámbevételek, 
- egyéb bevétel.  
 
 
 
(4) A DVKLSZ kiadásai: 
a) a célja szerinti tevékenység kiadásai: minden olyan kiadás, amely nem a vállalkozási 
tevékenységhez kapcsolódik 
- bajnokságok, kupák, egyéb versenyek szervezése, működtetése, 
- tagok, szervezeti egységek (helyi labdarúgó alapközösségek) támogatása, 
- a DVKLSZ Hivatal működtetése, 
- bizottságok tevékenységének támogatása, 
- sportvezetők, edzők, játékvezetők képzéséhez, továbbképzéséhez történő hozzájárulás, 
- városi és körzeti válogatott, felnőtt és utánpótlás csapatok versenyeztetésének kiadásai, 
- közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek, 
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- közhasznú és egyéb tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek, amelyeket 
bevételarányosan kell megosztani, 

- egyéb kiadás. 
b) a vállalkozási tevékenység kiadásai: 
- nyomtatvány, játékengedély karton, repülőjegy, szabálykönyv, belépő, és egyéb cikkek 

értékesítésével kapcsolatos kiadások, 
- egyéb kiadás. 
 
(5) A DVKLSZ bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásáért vagyonával felel. A DVKLSZ tagja 
a DVKLSZ tartozásáért saját vagyonával nem felel. 
 
A DVKLSZ váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. A DVKLSZ 
gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű 
hitelt nem vehet fel. 

 
(6) A DVKLSZ gazdálkodásának részletes szabályait a Gazdálkodási Szabályzat határozza meg. 

 
27.§ 

A DVKLSZ vagyona 
 
(1) A DVKLSZ vagyona lehet: 
a) készpénz (bankbetét és folyószámlán lévő összeg), készpénzre szóló követelés, 
b) értékpapír, 
c) ingatlan és egyéb ingó vagyon, 
d) vagyoni értékű jog. 

 
XIV. 

A DVKLSZ SZABÁLYZATAI 
28.§ 

 
(1) A DVKLSZ-nek biztosítania kell a szövetség demokratikus, önkormányzati elven alapuló 
működését és a tagok jogainak érvényesülését. 
 
 
(2) Az Elnökségnek az alábbi szabályzatokat kell elkészítenie és elfogadnia: 
a) szervezeti és működési szabályzat, 
b) versenyszabályzat, 
c) nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzat (kispályás), 
d) fegyelmi szabályzat, 
e) gazdálkodási-, pénzügyi és munkaügyi szabályzat, 
f) vagyoni értékű jogok hasznosításáról szóló szabályzat. 

 
 

XV. 
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A DVKLSZ MEGSZŰNÉSE 
 

29.§ 
 

(1) A Szövetség megszűnik, ha megszűnését a küldöttgyűlés 2/3-os többséggel kimondja, vagy 
a Debreceni Törvényszék megszűnését megállapítja.  
 
A DVKLSZ végelszámolása, csőd- vagy felszámolási eljárása során az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 
rendelkezéseinek megfelelően kell eljárni. 
 
A jogi személy jogutód nélkül megszűnik, ha 

a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt; 
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett; 
c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy 
d) az arra jogosult szerv megszünteti 
feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő 

eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli. 
 

A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód nélkül 
megszűnik, ha 

a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új 
célt nem határoztak meg; vagy 

b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 
 

(2) Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, 
és a tagok részére nyereséget nem juttathat. 
(3) Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre 
válhat szét.  
 

 
 
 

XVI. 
VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 
30.§ 

Rádiós és televíziós közvetítések 
 
(1) A DVKLSZ területén a hatáskörébe tartozó sporteseményekről történő rádiós, vagy televíziós 
(ideértve az egyenes adásban vagy utánjátszásban, a teljes vagy rész játékidőben, az összefoglalóban 
elhangzott, illetve képernyőre került) közvetítés engedélyezése az Elnökség hatáskörébe tartozik. 
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(2) Az Elnökség ezen döntéseit a magyar, a megyei, valamint a városi labdarúgás érdekeinek 
figyelembevételével határozza meg. 
 

31.§ 
Kereskedelmi jogok 

 
A DVKLSZ nevének, jelképeinek vagy az általuk rendezett sporteseményeknek bármilyen üzleti alapon, 
vagy egyéb módon történő hasznosítása kizárólag az Elnökség előzetes jóváhagyása alapján lehetséges. 
 

 
XVII. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
32.§ 

 
A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 213. évi V. 
törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról 
és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cet.), illetve a civil 
szervezetekre vonatkozó egyéb jogszabályokat kell alkalmazni.  
 
Debrecen, 2020. október 27. 
 
Ezt az egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a Szövetség küldöttgyűlése 2020. október 27-i 
küldöttgyűlésén fogadta el. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelen Alapszabályt készítettem és ellenjegyzem Debrecenben, 2020. október 27. napján:  
 
 

                                                                 Dr. Dobrossy István ügyvéd 
                                                                                KASZ 36059006 

 
Záradék: Alulírott, Dr. Dobrossy Attila ügyvéd igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe 
foglalt szövege megfelel a létesítő-okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. A 2020. október 
27-én kelt egységes szerkezetű alapszabály elkészítésére a létesítő okirat alábbi pontjainak változása 
adott okot: bevezető rész, VI. fejezet 13. §. (1) bekezdése és VIII. fejezet 19. §. (2) bekezdése.  
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                                                                 Dr. Dobrossy István ügyvéd 

                                                                                KASZ 36059006 


