KÖZHASZNÚ EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY
Elfogadta az Újpesti Torna Egylet Küldöttközgyűlése 2014. október 15.
napján

A 2011. évi CLXXXI. törvény 38.§ (2) bekezdése alapján alulírott,
Dr. Abay Péter ügyvéd, mint az Újpesti Torna Egylet meghatalmazott jogi
képviselője ezennel igazolom, hogy az egységes szerkezetbe foglalt
Alapszabály szövege megfelel az Alapszabály-módosítások alapján hatályos
tartalmának.
Az egységes szerkezetű Alapszabály elkészítésére az Egyesület jogállásának
megváltozása, és így az Alapszabály elnevezésének, a tartalmának, 1§ (1), 3.§
(2), II. fejezet elnevezésének, 6. § címének és (3), 7. § megjelölésének, 8. § (1)
és (4), 9.§ (3)-(5), 10.§ (1) d), 14.§ (1),(4) és (7), 15.§ 1. (1)-(2) és (4), 16.§ (1),
17.§ (6), (8), (10) és (12), 18.§ (2) és (6), 19. § (2)-(3), 20.§ (1)és (4)-(5), 21. §
(8), 22.§ (2), 23.§ (1)-(2), VI. címének, 27.§ (1)-(6) és (7)-(8), 28. § címének,
(2) r), (3), (5)-(7), 29.§ (2)-(3) és (7)-(8), 33.§ (1), (2) d) , (4) a)-b)-c) és (9),(10)
34.§ (1)-(7), 35. § (1), (4), 36.§ (2) b) és g),(3), a záradék, és az 1. és 2.sz.
melléklet változása, továbbá az Alapszabály 3.§ (3)-(5), 4.§ 8.-9., II/A 7/A.§
(1)-(5), 8.§ (5), 9.§ (2a), 12§ g./ 13/A.§ (1)-(2), 17.§ (14), 18.§ (9)-(11), 19.§
(6), 23.§ (7), 38.§ (4)-(5) kiegészítése adott okot.
A változások az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály szövegében
dőlt betűkkel vannak megjelölve.

Az Alapszabályt a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és
ellenjegyezte:

Dr. Abay Péter ügyvéd
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I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§.
(1) Az Újpesti Torna Egylet, mint közhasznú sportegyesület (továbbiakban

egyesület) a 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a 2011.évi CLXXV.
törvény (Civil tv.), továbbá a Sportról szóló 2004.évi I. tv. alapján önállóan
működő jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet.
2.§
(1) Az egyesület az általa működtetett sportágakban a szakosztályain keresztül

tagja az országos sportági szakszövetségnek.
(2) Az

egyesület tagja lehet a sport területén működő érdekvédelmi
szervezeteknek.
3.§.

(1) Az

egyesület a feladatainak megvalósítása érdekében ügyintéző
munkaszervezetet hoz létre. A munkaviszonyban álló dolgozókra a
munkajogi szabályokon túl a Sportról szóló törvény (Stv) az alapszabály és
az egyéb belső szabályzatok rendelkezései is vonatkoznak.

(2) Az egyesület gazdasági- vállalkozási tevékenységet csak közvetlenül a

közhasznú vagy az alapszabályban meghatározott egyéb céljainak
megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem
veszélyeztetve végez. Magán- és jogi személyekkel gazdasági társaságot
létesíthet, ilyen társaságba tagként beléphet. Az egyesület azonban a sporttal
össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő
kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű
jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A
sportlétesítmények használata, illetve működtetése e rendelkezés
alkalmazásában a sportegyesület alaptevékenységének minősül.
(3) Az

egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez
közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.

(4) Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete

pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
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(5) Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem

oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.

4.§.
Az egyesület adatai:
1. az egyesület neve:1991-től Újpesti Torna Egylet (UTE)
2. az egyesület székhelye:1044. Budapest, Megyeri út 13 .
3. az egyesület működési területe: Budapest
4. az egyesület színe: lila-fehér
5. az egyesület jelvénye: kör alakú fehér alap, melyet vízszintesen két mezőre
választ egy lila sáv, benne az alapítás évszáma: 1885, a felső mezőben Újpest
város címeréből átvett hajózó horgony az alsó mezőben az egyesület nevének
rövidítése, UTE látható
6. az egyesület alapításának éve: 1885.
7. az egyesület jogelődje 1885-től 1950-ig UTE és a BRE,, 1950-től 1957-ig
Bp. Dózsa, majd 1957-től Újpesti Dózsa.
8. az egyesület jogállása: közhasznú
9. az egyesület által ellátott közhasznú tevékenység: sport
5.§.
Az egyesület felügyelete:
(1) Az egyesület működése felett a Fővárosi Főügyészség gyakorol

törvényességi felügyeletet.
(2) Az egyesületet anyagilag támogató jogi - és magánszemélyek az adott

juttatás felhasználásáról az egyesületet elszámoltathatják.
II.
AZ EGYESÜLET CÉLJAI, AZ EGYESÜLET CÉLJAINAK
MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN GYAKOROLT TEVÉKENYSÉGEK
6.§.
Az egyesület tartós és folyamatos céljai:
(1) Sportági

szakosztályok működtetése, utánpótlásnevelés, a hazai és
nemzetközi élvonalban kimagasló eredményeket elérő sportolók nevelése,
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felkészítése, versenyeztetése, a sportolók népszerűsítése, részvétel az
egyesület vonzáskörzetébe tartozó ifjúság és lakosság szabadidő sportjában.
(2) Az egyetemes magyar sport és az olimpiai mozgalom fejlődésének

elősegítése, a hazai és nemzetközi sportkapcsolatok ápolása.
(3) Az egészséges életszemlélet, a sportszerű életmód és magatartás fejlesztése,

erősítése.
(4) (törölve)
(5) Együttműködés kialakítása az egyesület szurkolóival és szimpatizánsaival.
(6) Az egyesület tagjai továbbá az UTE működési körzetébe tartozó nevelési,

oktatási intézmények tanulói /hallgatói/ részére sportolási, testedzési
lehetőségek megteremtése, a lakossági szabadidő sport segítése, az egyesület
társadalmi bázisának szélesítése.
7.§.
Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében gyakorolt tevékenységei:
(1) Az

egyesület küldöttgyűlése által meghatározott sportágakban
szakosztályok létrehozása, működési feltételek biztosítása és fejlesztése.

(2) A szakosztályokban folyó szakmai és nevelőmunka szervezeti kereteinek

kialakítása, szervezése és működtetése.
(3) A sportolók felkészítéséhez szükséges tárgyi, személyi és pénzügyi

feltételek biztosítása.
(4) Hazai és nemzetközi sportrendezvények szervezése, a szakszövetségek,

valamint más sportegyesületek által rendezett bajnokságokon és
versenyeken való részvétel.
(5) A tudományos kutatások eredményeinek felhasználásával a legkorszerűbb
edzésmódszerek alkalmazásával a sportolók folyamatos fejlődésének, a
nemzetközi szintű eredmények elérésének elősegítése.
(6) Az utánpótlás bázisának szélesítése, a tervszerű együttműködés kialakítása a

bázisiskolákkal, diáksport és tömegsport egyesületekkel, különös tekintettel
Újpest lakossága sportolásának és élsportjának elősegítése, fejlesztése.
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(7) Az egyesület szakosztályaiban folyó utánpótlás-nevelés megszervezése.
(8) Az egyesület érdekeivel összhangban hazai és nemzetközi sportkapcsolatok

létesítése, fejlesztése.
(9) törölve

A rendelkezésekkel és lehetőségekkel összhangban az egyesületi tag,
sportolók és alkalmazottak szociális és egzisztenciális problémái
megoldásának segítése és figyelemmel kísérése.

(10)

Az egyesületi tagok, szakosztályok és az egyesület érdekeinek képviselete
az egyesülettel kapcsolatban álló állami és társadalmi szervezetek előtt.

(11)

A fiatal sportolók továbbtanulásának, sportpályafutásuk utáni időszakra
való felkészítésének elősegítése, támogatása.

(12)

(13)

Elősegíteni az UTE és a Dózsa hagyományok ápolását.

Az egyesület által használt létesítmények és eszközök rendeltetésszerű
igénybevételének,
szabad
kapacitásuk
vállalkozással
történő
hasznosításának megszervezése, figyelemmel az Alapszabály 3.§ (2)
bekezdésében foglaltakra is.

(14)

Az egyesület keretében sporttevékenységet folytató sportoló számára az
egyesület köteles biztosítani a sportág jellege szerinti, továbbá a
versenyszabályzatban
meghatározott
biztonságos
sporttevékenység
folytatásához szükséges feltételeket. Nem tartozik a feltételek közé a
sportoló sportfelszerelése. A sportoló az egyesület és a saját adottságaihoz
igazodó mértékben igényelheti az egyesülettől az eredményes
sporttevékenységhez szükséges felkészülési, illetve versenyzési lehetőség
biztosítását.

(15)
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II/A.
AZ EGYESÜLET ÁLTAL FOLYTATOTT KÖZHASZNÚ
TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖZFELADATOK
7/A. §
(1) Az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása, feltételeinek

megteremtése, mint állami közfeladat a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49.
§ c) pontja értelmében.
(2) Gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok,

valamint a fogyatékosok sportjának támogatása, mint állami közfeladat a
sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § e) pontja értelmében.
(3) Kerületi

sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek, mint
önkormányzati közfeladat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) 17. pontja értelmében.

(4) Fővárosi szintű sport és szabadidősport támogatása, mint önkormányzati

közfeladat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 23. § (4) 8. pontja értelmében.
(5) Gondoskodik az állami tulajdonban lévő sportlétesítmények fenntartásáról,

fejlesztéséről és rendeltetésszerű hasznosításáról, mint állami közfeladat a
sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § i) pontja értelmében
III.
AZ EGYESÜLET TAGSÁGA
8.§.
(1) Az egyesület tagja lehet minden természetes személy, ha az egyesület

alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségeket
vállalja. Tiszteletbeli tagként jogi személy is részt vehet az egyesület
működésében. Az egyesületi tag nem veszélyeztetheti az egyesület céljának
megvalósítását. A tiszteletbeli tagok az egyesület szerveibe nem
választhatnak, és az egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási
joggal vehetnek részt.
(2) Kiskorú személy a sportegyesületbe tagként csak a törvényes képviselőjének
hozzájárulásával vehető fel.
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(3) Az egyesület sportolójának és választott tisztségviselőjének az egyesület

tagjának kell lennie.
(4) A tagokat megillető jogok és kötelezettségek terjedelme alapján az egyesület

tagjai:
a./ Rendes tag:
 az egyesület igazolt sportolója
 az egyesület és a szakosztály
alkalmazottai,
 az egyesület Baráti Körének tagjai.

kinevezett

szakemberei

és

b./ Örökös tag:
Az egyesület örökös tagjának címét az a személy kaphatja, aki kimagasló
sportolói, sportvezetői vagy sportszakmai tevékenységével huzamosabb
időn keresztül jelentős mértékben hozzájárult az egyesület eredményeihez
és jó hírnevének fokozásához.
(5) Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesüljön az egyesület

közhasznú szolgáltatásaiból.
9.§.
Tagsági viszony keletkezése:
(1) Az egyesületbe való belépés illetve kilépés önkéntes.
(2) Az egyesületi tagsági viszony létesítése:

a./ rendes tag:
A sportolók, edzők, a Baráti kör tagfelvételéről, továbbá az
Alapszabály 1. sz. mellékletében meghatározott tagdíj és egyéb
költség-hozzájárulás fizetését vállaló jogi-és magánszemélyek
tagfelvételéről a klubigazgató dönt.
b./ örökös tag:
 az örökös tag kitüntető cím adományozásáról a szakosztály
kezdeményezésére az egyesület elnökségének javaslata alapján a
küldöttközgyűlés határoz.
(2a) A nem egyesületi tag jogviszonyának létesítése:
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A nem egyesületi tag az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból pályázat útján
részesülhet, mely pályázat tartalmazza a nem egyesületi tag jogait és
kötelezettségeit. A pályázatokat az Egyesület elnöksége bírálja el.
a./ kik pályázhatnak
 a pályázaton bárki részt vehet, aki az elnökség által kiírt
pályázatnak megfelelő formában és határidőben előterjesztett
pályázatot nyújt be, és aki a sportegyesület sporttevékenységében
részt kíván venni
 pályázatot minden évben újra be lehet adni
b./ a pályázat benyújtásának menete
 az egyesület elnöksége a szakosztályok közreműködésével minden
év szeptemberében pályázati felhívást készít a következő naptári
évre vonatkozó, a szakosztályokban való nem egyesületi tagként
történő sporttevékenységben való részvételhez
 az egyesület szakosztályai meghatározzák, hogy az adott évre hány
pályázati helyet hirdetnek saját szakosztályukban
 a pályázatban a pályázónak meg kell jelölnie, hogy melyik
szakosztály sporttevékenységében kíván részt venni és milyen
rendszerességgel
 a pályázati felhívást napilapban kell közzétenni, valamint ki kell
függeszteni az egyesület székhelyén
c./ a pályázat elbírálásának menete
 a pályázatokat az Egyesület elnöksége bírálja el minden év
decemberéig
 a nyertes pályázók nem egyesületi tagként a következő év
januárjától jogosultak részt venni az egyesület adott
szakosztályának sporttevékenységében
(3) A tagfelvételt megtagadó határozat ellen valamint a pályázat elutasítása

miatt a döntést hozó szervnél eggyel magasabb egyesületi szervnél lehet
fellebbezni, mely a fellebbezést a következő rendes ülésén tárgyalja.
(4) Az egyesület tagjairól az ügyintéző szerv nyilvántartást vezet, a tagokat

igazolvánnyal látja el.
A nem egyesületi tagok az egyesület közhasznú szolgáltatásaiban való
részesüléshez erre kiállított igazolványt kapnak.
(5) Az egyesület tagjai és az Alapszabály 1. számú mellékletében meghatározott
tagdíjat és egyéb költség-hozzájárulást fizetnek, a nem egyesületi tagok pedig
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a pályázati kiírásban meghatározottak szerinti egyéb költség-hozzájárulást
fizetnek.
10.§.
A tagsági viszony megszűnése:
(1) Az egyesületi tagság átigazolással, kilépéssel, törléssel vagy kizárással

szűnik meg.
a./ az igazolt sportoló más egyesületbe való átigazolása az érvényben lévő
szakszövetségi szabályzatok szerint történik.
b./ a kilépés önkéntes. A kilépést az egyesület azon szervéhez kell írásban
bejelenteni, amely tag felvételéről döntött.
c./ törléssel megszüntethető a tagság a tag halála, a jogi személy tag
jogutód nélküli megszűnése esetén, valamint akkor, ha a tag tagsági
díjának illetve a vállalt anyagi támogatásának fizetését 6 hónapnál
hosszabb ideig elmulasztja és tartozását felszólítás ellenére sem rendezi.
d./ kizárás a jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot
sértő vagy az egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás
esetén csak fegyelmi eljárás során hozott határozat jogerőre emelkedése
után lehet alkalmazni. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell
foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a
kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a
jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a
taggal közölni kell. A kizáró határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.

(2) A tagsági viszony bármely módon való megszűnése a tagot nem mentesíti a

tagság idején keletkezett kötelezettségei alól, megszűnik azonban a tagságból
annak megszűnése után eredő jogok iránti igénye.
IV.
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
11.§.
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Rendes tag jogai:
(1) Részt vehet a sportegyesület sporttevékenységében és sportrendezvényein.
(2) A sportoló az a természetes személy, aki sporttevékenységet végez. A

sporttevékenység keretében a sportoló a meghatározott szabályok szerint a
szabadidő eltöltéseként, vagy hivatásszerűen végzett testedzést, illetve
szellemi gyakorlatot végez, amely fizikai illetve szellemi erőnlét fejlesztését
és megtartását szolgálja. A sportoló edzéseken, versenyeken használhatja az
egyesület által biztosított sportlétesítményeket, sportszereket, igényelheti a
sportegyesület szakembereinek segítségét, részesülhet a sportegyesület által
adható kedvezményekben.
(3) Az egyesület tagja sportrendezvény résztvevője lehet. A sportrendezvény

résztvevője az a természetes személy, aki sportrendezvény helyszínén, annak
időtartama alatt, valamint a sportrendezvényt megelőzően vagy követően
másfél órával tartózkodik. A néző(szurkoló)is résztvevőnek minősül.
(4) Választhat és választható az egyesület - és ezen belül a szakosztályok -

szerveibe és tisztségeibe.
(5) Észrevételeket, javaslatokat tehetnek, illetve véleményt nyilváníthatnak a

sportegyesület, valamint szerveinek működésével kapcsolatban.
(6) Ajánlásokat tehetnek sportegyesületet érintő kérdésekben.
(7) Felvilágosítást

kérhetnek a sportegyesület tevékenységéről.
sportegyesület 30 napon belül köteles választ adni.

Erre

a

(8) Az egyesület valamely törvénysértő határozata ellen Bíróság előtt keresetet

indíthat.
(9) Igénybe vehetik a sportegyesület szolgáltatásait.
(10) A sportegyesület igazolt sportolója e minőségében egyéni reklámszerződést

csak az egyesület klubigazgatójának engedélyével köthet, amelyet azonban a
klubigazgató csak akkor tagadhat meg, ha az sérti az egyesület érdekeit. A
klubigazgató a döntés előtt köteles a szakosztályvezetés véleményét kikérni.
(11) Az egyesület tagja lehet szabadidős, vagy versenyszerű sportoló. A

szabadidős sportoló az a természetes személy, aki szabadideje eltöltéseként
nem szervezett formában végez sporttevékenységet, illetve aki szervezett
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formában folytatott sporttevékenysége során nem vesz részt a versenyszerű
sportoló részére kiírt, engedélyezett, vagy szervezett versenyeken. A
versenyszerű sportoló az a természetes személy, aki amatőr sportolóként,
vagy hivatásos sportolóként szakszövetség, illetve sportszövetség által kiírt,
engedélyezett vagy szervezett versenyeken vesz részt. A nemzeti válogatott
keret tagja versenyszerű sportolónak minősül.
(12) A tagok képviseletére a hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.
(13) A sportoló az Alapszabály 7.§.(15) bekezdésében foglalt feltételek és

lehetőségek biztosítása esetén az egyesület által meghatározottak szerint
pénzeszközökkel is hozzájárul sporttevékenysége gyakorlásához.
12. §.
A rendes tag köteles:
a./ Az egyesület alapszabályát és egyéb szabályzatait valamint a vezető szervek
által hozott határozatokat betartani és másokkal is betartatni.
b./ Tevékenységével elősegíteni az egyesületi célkitűzések megvalósítását.
c./ Az egyesület hírnevéhez méltó, sportszerű magatartást tanúsítani a sportban
és a magánéletben egyaránt.
d./ Sporttevékenység során köteles a szakosztályvezető és az edző utasításait
betartani, a maximális sportteljesítmény eléréséhez szükséges feladatokat
elvégezni, az előírt követelményeket teljesíteni.
e./ Tevékenyen részt venni az egyesület vagyonának megóvásában.
f./ Az egyesületi tagdíjat rendszeresen fizetni.
g./ Az egyesületi tag sportoló mindenkor köteles tartózkodni bármely dopping,
vagy tiltott teljesítményfokozó használatától.
13. §.
Örökös tag jogai:
(1) Tanácskozási joggal részt vehet az egyesület legfelsőbb vezető szervében.

Az örökös tagok az egyesület szerveibe nem választhatnak .
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(2) Választott tagja lehet az egyesület küldöttközgyűlésének.
(3) Javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat az egyesület és a szakosztály

működésével kapcsolatban.
(4) Kedvezményesen látogathatja sportágának rendezvényeit.
(5) Igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait.

13/A. §.
Alapcél szerinti juttatás feltételei
(1) Alapcél szerinti juttatásban részesülhet mind az egyesületi, mind pedig a

nem egyesületi tag pályázat útján.
(2) A pályázatokat az Egyesület elnöksége bírálja el.

a./ kik pályázhatnak
 a pályázaton bárki részt vehet, aki az elnökség által kiírt
pályázatnak megfelelő formában és határidőben előterjesztett
pályázatot nyújt be, és aki alapcél szerinti juttatásban kíván
részesülni
 pályázatot minden évben újra be lehet adni
b./ a pályázat benyújtásának menete
 az egyesület elnöksége a szakosztályok közreműködésével minden
év szeptemberében pályázati felhívást készít az alapcél szerinti
juttatások kiutalásának feltételeiről
 az egyesület elnöksége meghatározza, hogy az adott évre milyen
keretösszegű alapcél szerinti juttatás áll rendelkezésre
 a pályázatban a pályázónak meg kell jelölnie, hogy milyen összegű
juttatást és milyen célra kívánja felhasználni
 a pályázati felhívást napilapban kell közzétenni, valamint ki kell
függeszteni az egyesület székhelyén
c./ a pályázat elbírálásának menete
 a pályázatokat az Egyesület elnöksége bírálja el minden év
decemberéig
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 a nyertes pályázók a kiutalt alapcél szerinti juttatást a
pályázatukban meghatározott módon használhatják fel, melyet az
elnökség jogosult ellenőrizni

V.
A SPORTEGYESÜLET SZERVEZETE
14.§.
A sportegyesület szervei:
(1) Az egyesület döntéshozó szerve a küldöttközgyűlés, mely évente egyszer

rendes ülést tart. A küldöttközgyűlést ennek megfelelően évente legalább
egyszer össze kell hívni. A küldöttközgyűlést az egyesület elnöksége hívja
össze. A küldöttközgyűlés ülései nyilvánosak, ez csak személyhez fűződő
jogok és adatvédelmi szempontok miatt korlátozható.
(2) A Nyári Olimpiai Játékokat követő 2. év december 15. napjáig tisztújító

küldöttközgyűlést kell összehívni, melyet legkésőbb az azt követő év február
15. napjáig kell megtartani.
(3) Az egyesület vezető testületei:

a./ a küldöttközgyűlés
b./ az egyesület elnöksége
c./ az egyesület Felügyelő Bizottsága
(4) Az egyesület szervezeti elemei:

a./ szakosztályok
b./ ügyintéző szervezet
c./ egyesület Baráti Köre.
(5) Az elnökség munkabizottságai
(6) Az egyesület érdekképviseleti szervei.
(7) Az egyesület vezető tisztségviselői:

- egyesület elnökségi tagjai
- egyesület Felügyelő Bizottságának elnöke és tagjai
15. §.
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1. Az egyesület küldöttközgyűlése
(1) A küldöttközgyűlés ülésének összehívását az egyesület elnöksége az

ügyintéző szerv közreműködésével végzi. A küldöttközgyűlés tagjait és
a részvételre jogosult személyeket 30 nappal korábban írásban értesíteni
kell. A meghívó tartalmazza az egyesület nevét és székhelyét; az ülés
idejének és helyszínének megjelölését; az ülés napirendjét.
(2) A küldöttközgyűlés üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet

a jegyzőkönyvvezető írja alá, a küldöttközgyűlésen megválasztott személyek
hitelesítik.
(3) A küldöttközgyűlést össze kell hívni, és a küldöttközgyűlés rendkívüli

ülést tart:
a./a küldöttközgyűlés határozata alapján
b./a küldöttközgyűlés tagjai egyharmadának-az ok és cél megjelölésével valókezdeményezésére
c./az elnökség kezdeményezésére
d./a Felügyelő Bizottság kezdeményezésére
e./amennyiben a törvényességi felügyeletet ellátó szerv indítványára a
bíróság elrendeli
f./A rendkívüli küldöttközgyűlést össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli,
illetve ha azt a tagok legalább egytizede – az ok és a cél megjelölésével –
kéri.
(4) A

rendkívüli küldöttközgyűlést az erre okot adó körülmény
bekövetkezésétől számított 7 napon belül össze kell hívni. Az elnökség
köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele
céljából, ha az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat
esedékességkor teljesíteni; vagy az egyesület céljainak elérése veszélybe
került. A küldöttközgyűlés tagjait és a részvételre jogosult személyeket
ez esetben 7 nappal korábban írásban értesíteni kell az ülés időpontjáról
és a rendkívüli küldöttközgyűlés összehívásának okáról, valamint az ülés
tervezett napirendjéről.

(5) A rendkívüli küldöttközgyűlésre egyebekben a rendes küldöttközgyűlésre

vonatkozó szabályok az irányadóak.
16.§.
(1) A küldöttközgyűlés tagjai
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A küldöttközgyűlés 34 főből áll:
a./ A szakosztályok által választott 31 küldött, akiknek szakosztályonkénti
létszámát az elnökség határozza meg, a szakosztály eredményességének és
létszámának figyelembevételével.
b./ Törölve
c./ Az Újpesti Önkormányzatnak az egyesülettel rendes tagsági viszonyban
álló 1 fő küldötte.
d./ TÖRÖLVE
e./ Az egyesület Felügyelő Bizottságának elnöke
f./ Az egyesület Baráti Körének 1 fő küldötte
(2) A küldöttek mandátuma a naptári évre szól.
(3) A küldöttközgyűlésen az egyesület Felügyelő Bizottságának tagjai, valamint

az egyesület elnöksége által meghívott vendégek tanácskozási joggal
vehetnek részt, azonban szavazati joggal nem rendelkeznek. Azok az
elnökségi tagok, akik a küldöttközgyűlésnek nem tagjai, azok tanácskozási
joggal részt vehetnek a küldöttközgyűlés munkájában, azonban szavazati
joggal nem rendelkeznek.
17. §.
Az egyesület küldöttközgyűlésének feladata és hatásköre:
(1) Az egyesület megalakulásának, más sportegyesülettel vagy más szervezettel

való egyesülésének valamint feloszlásának kimondása.
(2) Az egyesület alapszabályának jóváhagyása és módosítása.
(3) Az

egyesület középtávú szakmai programjának,
célkitűzéseinek, fejlesztési tervének elfogadása.

sport-politikai

(4) Az elnökség éves beszámolójának megvitatása, elfogadása, és az egyesület

éves munkaprogramjának jóváhagyása.
(5) Az egyesület előző évi gazdálkodásáról készült beszámolójelentésének a

jóváhagyása, és az éves költségvetés jóváhagyása.
(6) A tagsági díj összegének megállapítása.
(7) A Felügyelő Bizottság beszámolójának jóváhagyása.
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(8) Az egyesület elnökségnek, a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak

négy évre történő megválasztása illetve felmentése.
(9) A kitüntető címek: örökös bajnok, örökös tag és arany jelvények

adományozása.
(10) Az egyesület tiszteletbeli elnökeinek megválasztása.
(11) Mindazok

a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály
hatáskörébe utal, vagy a küldöttközgyűlés hatáskörébe von.

(12) Az egyesület elnöksége konkrét létszámának meghatározása. Az egyesület

elnöksége 16 főből áll.
(13) Szakosztályok létrehozása - irányításának összevonása - és megszüntetése.
(14) Az éves pénzügyi terv, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről

szóló, a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített beszámoló
megtárgyalása a Sporttv. 17. § (1) a) pontja alapján.

18.§.
A küldöttközgyűlés határozathozatala:
(1) A küldöttközgyűlés ülésének napirendjére az elnökség tesz javaslatot.
(2) A küldöttközgyűlés ülésének levezetését az elnökség javaslata alapján a
küldöttközgyűlés által megszavazott személy végzi, a szavazatszámlálást
pedig szintén az elnökség javaslata alapján a küldöttközgyűlés által
megszavazott két személy végzi.
(3) A küldöttközgyűlés határozatképes, ha a tagjainak több mint fele jelen van.
(4) A 17. §. (1) (2) és (8) bekezdése esetén a határozathozatalhoz a tagok

legalább 2/3-os jelenléte szükséges.
(5) Ha a küldöttközgyűlés az eredeti időpontjától számított 1 órán belül nem

válik határozatképessé, az ülést el kell halasztani és 15 napon belül
ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott ülés az eredeti
napirendben felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképes.
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(6) A küldöttközgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű

szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell
tekinteni.
(1) 17. §. (1) (2) és (8) bekezdései esetén a határozathozatalhoz a leadott

érvényes szavazatoknak több mint a fele szükséges.
(8) A küldöttközgyűlés titkos szavazással határoz a 17. §. (8) bekezdésében

meghatározott tisztségviselők választásakor, továbbá ha a küldöttközgyűlés
jelenlévő tagjainak 1/3-a valamelyik kérdésben titkos szavazás mellett dönt.
(9) Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat

meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül
kell hagyni.
A küldöttközgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki
vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesül;
b) a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll.
(10) A küldöttközgyűlés döntéseit az érintettekkel postai úton a döntés

meghozatalát követő 15 napon belül közli. A küldöttközgyűlés döntéseit az
egyesület székhelyén kifüggesztve a nyilvánosság számára megismerhetővé
teszi.
(11) Az ügyintéző szerv gondoskodik olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a

küldöttgyűlés döntéseinek tartalma, időpontja, és hatálya, illetve a döntést
támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható.

19.§.
A tisztségviselők megválasztása:
(1) A tisztségviselők személyére az elnökség által megválasztott jelölőbizottság
tesz javaslatot. A szavazólistára való felvételhez a jelenlévők 1/3-nak
szavazata szükséges. A küldöttközgyűlés tagjainak jogában áll további
jelöltekre javaslatot tenni.
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(2) A küldöttközgyűlésen a Felügyelő Bizottság elnökének jelölése illetve az
egyesület elnökségének valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak jelölése
külön szavazólapon történik. Megválasztottnak az tekintendő, aki az első
fordulóban a leadott érvényes szavazatoknak több mint a felét(50% + 1
fő)megszerezte.
(3) Ha a küldöttközgyűlésen a Felügyelő Bizottság elnökének megválasztásakor
egyik jelölt sem kapta meg a megválasztásához szükséges szavazatokat,
újabb választási fordulót kell tartani, melyben a két legtöbb szavazatot
kapott jelölt vesz részt. Az újabb választási fordulóban az a jelölt tekintendő
megválasztottnak, aki a több szavazatot kapta.
(4) Ha valamely egyesületi szerv tisztségviselőjének választása során az

elfogadott létszámnál több tag került jelölésre és az első választási
fordulóban egyik jelölt sem, illetve nem mindegyik kapta meg az érvényes
szavazatoknak több mint a felét (50%+1 fő), akkor a választást meg kell
ismételni.
(5) A

küldöttközgyűlés által választott tisztségviselő visszahívását a
küldöttközgyűlés bármely tagja kezdeményezheti. A kérdésben szavazást
akkor kell tartani, ha a kezdeményezéssel a küldöttközgyűlés ülésén jelenlévő
tagok 1/3-a egyetért. A szavazás titkos. A döntéshez a 18. § (4) bekezdésében
meghatározott 2/3-os részvétel, illetve 19. § (2) bekezdésében meghatározott
50 %+1 fő szavazati többség szükséges.

(6) A tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Nem lehet tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet továbbá 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
tisztségviselő az, akit eltiltottak ezen tisztségviselői tevékenységtől.
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20.§.
Az egyesület elnöksége:
(1) Az egyesület tevékenységét két küldöttközgyűlés közötti időszakban az

elnökség irányítja. Az elnökség a szakosztályok, vagy az Újpesti
Önkormányzat és a Baráti kör által jelölt, és a küldöttközgyűlés által
megválasztott 16 főből áll. Az elnökség 16 tagú. Az egyesület klubigazgatója
az elnökség ülésein minden esetben jogosult részt venni. Amennyiben a
klubigazgató az elnökségnek nem megválasztott tagja, úgy a klubigazgatót az
elnökség ülésén hozzászólási és véleményezési jog illeti meg.
Az egyesület elnökségének tagjai az egyesületnek nem lehetnek más vezető
tisztségviselői.
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet az egyesület
elnökségének tagja 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.
Az elnökségi tag illetve az ennek jelölt személy köteles az egyesületet
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
Az egyesület elnökségi tagjait, támogatóit, az önkéntest, valamint e személyek
közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő juttatások kivételével – cél
szerinti juttatásban nem részesítheti.
Nem minősül előnynek az egyesület 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.
(2) Az elnökség az egyesület működését érintő valamennyi kérdésben jogosult

szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyeket az alapszabály szerint a
küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a
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küldöttközgyűlés saját hatáskörébe vont illetve az egyesület más szervének
hatáskörébe utalt.
(3) Az elnökség szükség szerint, de legalább hathavonta egyszer ülésezik.
(4) Az elnökség feladata és hatásköre:

a./ az egyesület rendes és rendkívüli küldöttközgyűlésének összehívása.
b./ az egyesület törvényes és alapszabály szerinti működésének biztosítása és
felügyelete,
c./

a küldöttközgyűlés határozatai
végrehajtásának ellenőrzése,

végrehajtásának

szervezése

és

d./ az egyesület szervezeti és működési, fegyelmi, munkaügyi, gazdálkodási
szabályzatának jóváhagyása és módosítása,
e./ a klubigazgató és gazdasági igazgató kinevezése.
f./ az egyesület éves versenynaptárának jóváhagyása,
g./ az egyesületi szakosztályok költségvetésének jóváhagyása.
Az egyesület szakosztályainak törvényes és alapszabály szerinti
működésének irányítása, melynek keretében:
-a törvényes és alapszabály szerinti működés helyreállítása céljából
szakosztálygyűlés összehívása
-a küldöttközgyűlésnél a szakosztály feloszlatásának kezdeményezése, ha
annak működése az egyesületi célokkal ellentétes
-elrendelheti -minősített, 2/3-os szótöbbséggel-a szakosztály működésének
szüneteltetését, amennyiben a szakosztály tényleges tevékenységet nem
fejt ki, illetve az, súlyosan sérti az egyesület vagy más szakosztály
érdekeit.
-elrendelheti -minősített 2/3-os szótöbbséggel-, hogy a működését
szüneteltető szakosztály tevékenységét továbbfolytathassa, amennyiben a
törvényes és alapszabályszerű működés feltételei helyreálltak
-javaslatot tehet, hogy a küldöttközgyűlés további szakosztályokat hozzon
létre, már meglévő szakosztályokat feloszlasson, megszüntessen, vagy
átadjon más sportegyesületnek
-javaslatot tehet,hogy a küldöttközgyűlés szakosztályokat összevonjon

23

-a szakosztályok keretein belül további sportágak működését
engedélyezheti, amennyiben azt a szakosztályelnökség kéri, és az nem sérti
az egyesület érdekeit
h./ a nemzetközi kapcsolatok jóváhagyása,
i./ az egyesület feladatainak ellátására bizottságokat hoz létre, megválasztja,
beszámoltatja annak tagjait. A bizottság tagjait felmentheti vagy
visszahívhatja.
j./ az általa létrehozott bizottságok tisztségviselőinek és tagjainak
megválasztása, illetve felmentése, bizottságok munkatervének jóváhagyása,
k./ a hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása illetőleg a másodfokú
fegyelmi jogkör gyakorlása,
l./ döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy az
alapszabály illetőleg az egyesület küldöttközgyűlése hatáskörébe utal.
m./ az egyesület képviseletének ellátása. A sportági szakszövetségekbe és
egyéb a sport területén működő érdekképviseleti szervezetekben való
tagsági viszonyról, képviseletről való döntés.
n./ Az egyesület évi költségvetésének megvitatása és elfogadása, valamint az
előző évi gazdálkodásról szóló beszámoló küldöttközgyűlés elé terjesztése.
o./ a nem egyesületi tagoknak pályázati felhívás kiírása és elbírálása.
p./ az alapcél szerinti juttatás pályázati felhívásának kiírása és elbírálása,
valamint a juttatás felhasználásának ellenőrzése
(5) Az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik az egyesület részére ingatlan

vagyon megszerzése, megterhelése, elidegenítése, hitel felvétele, jogról való
lemondás, vállalkozási tevékenység elhatározása, amennyiben az egyesület
számára jelentős - 100 millió forintot meghaladó - vagyoni terhek vagy
kötelezettségek keletkeznek, figyelemmel az Alapszabály 3.§.(2)
bekezdésében foglaltakra is.
(6) Az elnökség hatáskörébe tartozik gazdasági társaság alapításáról vagy

megszűntetéséről való döntés.
21.§.
(1) Az egyesület elnöksége:

Az egyesület elnökségének tagjai a küldöttközgyűlés által megválasztott tagok.
(2) Az elnökség tagjainak joga és kötelezettsége:

a./ részt venni az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak
kidolgozásában, a döntések meghozatalában,
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b./részt venni a küldöttközgyűlés
végrehajtásában és ellenőrzésében.

és

az

elnökség

határozatainak

c./ részt venni az egyesület működéséhez szükséges anyagi, pénzügyi
feltételek megteremtésében és a sportolók szociális, egzisztenciális problémái
megoldásának elősegítésében.
(3) Észrevételt, javaslatot tenni az egyesület és a szakosztályok működésével

kapcsolatban.
(4) Felvilágosítást kérni az egyesület tevékenységével összefüggő kérdésekben.
(5) Javaslatot

tenni
összehívására.

rendkívüli

küldöttközgyűlés

illetve

elnökségi

ülés

(6) Tevékenysége során az egyesület érdekeit képviselni.
(7) Részt venni az egyesület és a szakosztályok rendezvényein.
(8) TÖRÖLVE
(9) TÖRÖLVE
(10) Az elnökségi tagság megszűnik:

a./ a mandátum lejártával,
b./ felmentéssel,
c./ visszahívással,
d./ elhalálozással,
e./ egyesületből történő kizárással
f./írásban történő lemondással
(11) Törölve

22. §.

Az elnökség működése:
(1) Az elnökség működési rendjét maga állapítja meg.
(2) Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az egyesület klubigazgatója, vagy az

elnökségi tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban
indítványozza.
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(3) Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni az előterjesztésben

érintett szerv, szakosztály, sportági szövetség állami illetve társadalmi
vezetőit, képviselőit.
23.§.
(1) Az elnökség ülését a klubigazgató hívja össze. Az ülés helyéről,

időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről - az előterjesztések
megküldésével - legalább egy héttel az ülés előtt értesíteni kell az elnökség
tagjait és a meghívottakat.
Halaszthatatlanul sürgős esetben a klubigazgató rövidebb határidőt is
megállapíthat.
Az elnökség ülései nyilvánosak.
(2) Az elnökség a szavazásra jogosult tagok több mint felének jelenléte esetén
határozatképes. A határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést 7 napon
belül ismételten össze kell hívni.
(3) Az

elnökség a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell
tekinteni. A minősített többségű határozatok meghozatalához a jelenlévő és
határozatképes elnökség 2/3-nak a szavazata szükséges. A minősített
többségű határozatok meghozatalánál nem alkalmazhatók a 23. § (2)
bekezdésének az ülés elhalasztására vonatkozó rendelkezései.

(4) Az elnökség minősített 2/3-os többséggel hoz határozatot:

a./ a küldöttközgyűlés által az elnökség hatáskörébe utalt kérdésekben,
b./ a saját működési rendjében meghatározott kérdésben.
(5) Az elnökség titkos szavazással hoz határozatot a hatáskörébe tartozó

tisztségviselők megválasztásakor illetőleg bármely elnökségi tag erre
irányuló indítványának elfogadása esetén.
(6) Az elnökségi ülésen jegyzőkönyvet kell vezetni, amit az elnökség előre

kijelölt 2 tagjának kell hitelesíteni.
(7) Az elnökség döntéseit az érintettekkel postai úton a döntés meghozatalát

követő 15 napon belül közli. Az elnökség döntéseit az egyesület székhelyén
kifüggesztve a nyilvánosság számára megismerhetővé teszi.
24.§.
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Az elnökség felügyeleti jogköre:
(1) Az

elnökség munkabizottságainak és tisztségviselőinek határozatait
megváltoztathatja, vagy hatályon kívül helyeztetheti, ez utóbbi esetben új
eljárást is elrendelhet.

(2) A megsemmisített vagy megváltoztatott döntéssel szemben - amennyiben

más szabályzat ettől eltérően nem rendelkezik - az egyesület
küldöttközgyűléséhez lehet fellebbezéssel élni. A fellebbezést a döntés
kézhezvételétől számított 15 napon belül kell benyújtani az egyesület
elnökségéhez. A fellebbezésnek halasztó hatálya nincs, kivéve, ha az
elnökség annak kifejezetten halasztó hatályt biztosít.
(3) Elbírálja az I. fokú fegyelmi határozat elleni fellebbezéseket

VI.
AZ EGYESÜLET TISZTELETBELI ELNÖKEINEK,
KLUBIGAZGATÓJÁNAK ÉS GAZDASÁGI IGAZGATÓJÁNAK
FELADATA ÉS HATÁSKÖRE
25. §.
Törölve
26.§.
Törölve.
27. §.
Az egyesület tiszteletbeli elnökei:
(1)Az egyesület tiszteletbeli elnökei feladatukat társadalmi munkában látják el.
(3) Figyelemmel kísérik és segítik a klubigazgató munkáját.
(4)Figyelemmel kísérik a Felügyelő Bizottság munkáját.
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(5)Tartják a kapcsolatot az egyesületet támogató jogi-és magánszemélyekkel,
baráti körökkel, a Magyar Olimpiai Bizottsággal, a szakszövetségekkel, és
egyéb Országos Hatáskörű Szervekkel, Minisztériumokkal.
(6)Tájékoztatási jogokat gyakorolnak az egyesület működéséről a hírközlő
szervek felé.
(7)Törölve
(8) Törölve
28.§.
Az egyesület klubigazgatója és gazdasági igazgatója:
(1) Az egyesület munkaviszonyban lévő kinevezett vezetői. Ezen vezetői állások

betöltésére az egyesület elnöksége pályázatot ír ki. A pályázat részletes
feltételeit az egyesület elnöksége a Szervezeti és működési szabályzatba
foglalt rendelkezésekre figyelemmel határozza meg.
(2) Az egyesület klubigazgatója:
a./A klubigazgatóval kapcsolatos munkáltatói jogkört az elnökség gyakorolja.
b./A klubigazgató vezeti és irányítja az egyesület tevékenységét, szervezi az
elnökség, az ügyintéző szervezet és apparátus, valamint a szakosztályok
munkáját.
c./ Az egyesület képviseletében eljár harmadik személyek, hatóságok, vagy
bíróságok előtt. Képviseleti és egyéb jogkörét – meghatározott ügyekben, vagy
azok meghatározott csoportjára nézve – az egyesület más tisztségviselőjére,
vagy alkalmazottjára átruházhatja.
d./ Összehívja és vezeti az elnökség üléseit.
e./ Az egyesület tevékenységi körébe tartozó ügyekben önállóan dönt.
f./ Gyakorolja az egyesületnél a munkáltatói és utalványozási jogokat (a
munkaügyi és a pénzügyi szabályok szerint).
g./ Feladata az elnökség által kijelölt további két személlyel együtt(fegyelmi
tanács) a fegyelmi ügyek kivizsgálása, az I.fokú fegyelmi eljárás lefolytatása, és
a fegyelmi határozat meghozatala. A fegyelmi tanács határozata ellen a
határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az egyesület elnökségéhez
lehet fellebbezni.
h./ Irányítja a küldöttközgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását.
Ellátja mindazokat a feladatokat, melyeket az Alapszabály, vagy az egyesület
egyéb szabályzatai, vagy a küldöttközgyűlés a klubigazgató hatáskörébe utal.
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i./ Az egyesület tevékenységének irányítása során jogában áll utasításokat adni
az egyesület ügyintéző szervének, valamint az ügyintéző szerv tevékenységét
szabályozhatja.
j./ Döntési jogkört gyakorol mindazon ügyekben, melyek nem tartoznak a
küldöttközgyűlés, az elnökség, illetőleg az egyesület egyéb szerveinek, vagy
tisztségviselőinek hatásköreibe.
k./ Tájékoztatja a hírközlő szerveket az egyesület tevékenységéről.
l./ Rendszeres kapcsolatot tart az egyesület érdekképviseleti szerveivel, a
szakosztályok és az egyesület Baráti Körének elnökségével, az egyesületet
támogató jogi és más személyekkel.
m./ Figyelemmel kíséri az elnökség mellett működő bizottságok munkáját.
n./ A klubigazgatót távolléte, vagy akadályoztatása esetén funkciójában az
elnökség által kijelölt személy, utólagos beszámolási kötelezettséggel, teljes
jogkörrel helyettesítheti.
o./ Törölve
p./ Törölve
r./ Javaslatot tehet az egyesület tiszteletbeli elnökeinek a megválasztására,
visszahívására.
s./ A küldöttközgyűlés és az elnökség mandátumának lejártakor gondoskodik az
új tisztségviselőket választó küldöttközgyűlés összehívásáról.
t./amennyiben a jelen Alapszabály 33.§(8) bekezdése szerint a szakosztálynak
nincs szakosztályvezetője,a szakosztályt ideiglenesen a klubigazgató által
kinevezett személy vezeti.
(3) Az

egyesület klubigazgatója által kialakított munkamegosztásban a
gazdasági igazgató önállóan és átruházott jog- és hatáskörrel részt vesznek az
egyesület egész tevékenységének irányításában, képviseletének ellátásában.
Feladata a hatáskörükbe utalt szakterületek munkájának irányítása,
tevékenységének szervezése, ellenőrzése.

(4) A Szervezeti és Működési Szabályzatban és más egyesületi szabályzatokban

a hatáskörükbe utalt egyéb feladatok ellátása.
(5) A feladataik ellátásáért az egyesület elnökségének tartoznak felelősséggel.
(6) Törölve
(7) Amennyiben

a klubigazgató vagy a gazdasági igazgató a
küldöttközgyűlésnek és az elnökségnek nem tagja, tanácskozási joggal vesz
részt a küldöttközgyűlés és az elnökség munkájában.
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(8) A klubigazgató a felelős az összes egyesületi tagról szóló egyesületi
tagnyilvántartás pontos és időszerű vezetéséért. A nyilvántartásnak tartalmaznia
kell a tagok nevét és lakcímét is. A klubigazgató gondoskodik a tagnyilvántartás
vezetéséről a szakosztályvezetőktől kapott havi lista alapján.

VII.
AZ EGYESÜLET BIZOTTSÁGAI
29.§.
Felügyelő Bizottság:
(1) A küldöttközgyűlés az egyesület jogszerű működésének, gazdálkodásának és
a vagyonkezelésének ellenőrzésére Felügyelő Bizottságot választ. A bizottság
elnökből és további 2 tagból áll. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai
feladatukat díjazás nélkül, társadalmi munkában látják el.
(2) A bizottság elnöke és tagjai az egyesületben más tisztséget nem viselhetnek.

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a
személy, aki
a) a küldöttközgyűlés elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület
küldöttközgyűlésének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) az egyesülettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) az egyesület 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.
A bizottság tagjai csak büntetlen előéletű, magyar állampolgárok lehetnek.
(3) A bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja. A bizottság elnöke a

küldöttközgyűlésben tisztséget nem tölthet be.
(4) A bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről az egyesület

elnökségét tájékoztatja.
(5) A bizottság feladata:

a./ az egyesület pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata.
b./ az éves mérleg (zárszámadás) felülvizsgálata,
c./ a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének az előirányzott
bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata.
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d./ az egyesület jogszerű működésének vizsgálata
(6) A bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak az egyesület

működésével, gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, az
egyesület tisztségviselőitől tájékoztatást kérni.
(7) Az ellenőrzések megkezdéséről a bizottság elnöke tájékoztatni köteles a

klubigazgatót, és az egyesület gazdasági igazgatóját, egyben az elnökség elé
is be kell nyújtania a jelentést. Az ellenőrzés során a bizottság a pénzügyigazdasági ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.
(8) Az ellenőrzés tapasztalatairól a bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől

számított 15 napon belül írásban tájékoztatja az egyesület elnökségét. Ha a
vizsgálat szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek
megszüntetésére az elnökséget felszólítja.
(9) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását - az abban meghatározott

határidő elteltétől számított 30 napon - a bizottság utóvizsgálat keretében
ellenőrzi.
(10) A

bizottság tájékoztatja az elnökséget az esetleges gazdálkodási
szabálytalanságokról amennyiben azok kijavítására tett felhívásai nem
vezettek eredményre, a küldöttközgyűlés összehívását kezdeményezheti.
30.§.
Törölve
VIII.
AZ ELNÖKSÉG MUNKABIZOTTSÁGAI
31.§.

(1) Az egyesület elnöksége meghatározott feladatok ellátására - határozott- vagy

határozatlan időtartamra - bizottságokat hozhat létre.
(2) A bizottságok feladatait és hatáskörét az elnökség az egyesület szervezeti és

működési szabályzatában határozza meg.
(3) A

bizottságok véleményezi, javaslattételi illetőleg szervezési joggal
rendelkeznek mindazokban az ügyekben, amelyre rendelték őket.
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(4) A bizottságok tagjának az elnökség az egyesületi tagsággal viszonyban nem

álló személyeket is felkérhet.
(5) A bizottságok üléseit a bizottság elnöke vezeti.

IX.
AZ EGYESÜLET ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEI
32.§.
(1) Az egyesületen belül önkormányzat alapján működő érdekképviseleti szervek

alakulhatnak.
(2) Az érdekképviseleti szervek a tevékenységük alapelveit és rendjét maguk

alakítják ki a hatályos jogszabályok figyelembevételével. Célkitűzéseik nem
lehetnek ellentétesek az egyesület célkitűzéseivel. Jogkörük kialakításánál
kötelesek figyelembe venni az egyesület alapszabályát, szervezeti és
működési, gazdálkodási és munkaügyi szabályzatát.

X.
AZ EGYESÜLET SZERVEZETI EGYSÉGEI
33. §.
Szakosztályok:
(1) A szakosztály az egyesület alapvető sportági, szakmai, nevelési szervezete.

A szakosztályt a szakosztályvezető irányítja. Amennyiben a szakosztály
szükségesnek tartja szakosztályelnökséget és szakosztályelnököt választhat.
(2) A szakosztályok feladatai:

a./ a sportolók nevelése, szakmai felkészítése, minőségi eredmények érdekében,
b./a szakosztályi tagok számára rendszeres edzési lehetőségek biztosítása, és a
sportolók versenyeken, bajnokságokon való részvételének szervezése,
c./ az utánpótlás neveléséről való gondoskodás, tervszerű szakosztályépítés, a
szakosztály közösségi életének megszervezése,

32

d./az egyesület elnöksége által jóváhagyott szakosztályi költségvetés keretein
belül a 3. § (2) bekezdésnek megfelelően gazdálkodik a többletbevételével és
a szakosztály részére biztosított költségkerettel.
e./ a szakosztály határkörébe utalt feladatok ellátása és a részükre biztosított
jogosítványok gyakorlása,
f./ saját sportágukban - megbízás alapján - az egyesület képviselete a
szakszövetségekben, érdekvédelmi szervezetekben.
(3) A szakosztály szervezeti felépítése:

a./ szakosztálygyűlés
b./ szakosztályelnökség
c./ szakosztályelnök
d./ szakosztályvezető
e./ vezető illetve szakág-vezetőedző (edzőtestület)
(4) A szakosztálygyűlés a szakosztály tagjainak összessége

a./ szakosztálygyűlést évente legalább egyszer - lehetőleg az egyesület
küldöttközgyűlése előtt - össze kell hívni.
Szakosztálygyűlést kell összehívni akkor is, ha az egyesület elnöksége, a
szakosztályelnökség vagy a szakosztály rendes tagjainak 1/3-a - az ok és cél
megjelölésével - kezdeményezi. A szakosztálygyűlést a szakosztályvezető
hívja össze. A szakosztálygyűlés összehívása akként történik, hogy a
szakosztályvezető a szakosztálygyűlés időpontját megelőző 15 nappal a
szakosztály hirdetőtábláján – mint értesítést – kifüggeszti a szakosztálygyűlés
pontos helyszínét, időpontját, napirendjét.
A szakosztálygyűlés akkor határozatképes, ha azon a szakosztály tagjainak
több, mint a fele jelen van.
Amennyiben a szakosztálygyűlés nem határozatképes, megismételt
szakosztálygyűlést kell összehívni, amely az eredeti napirendi pontok
vonatkozásában a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.
A megismételt szakosztálygyűlést a határozatképtelenség miatt elhalasztott
szakosztálygyűlés időpontjától számított 15 napon belül kell megtartani.
A megismételt szakosztálygyűlés pontos időpontját az eredeti
szakosztálygyűlésről szóló értesítésben kell megjelölni.
A szakosztálygyűlést a szakosztályvezető vezeti. A szakosztálygyűlés a
határozatait általában nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén a szakosztályvezető szavazata dönt.
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b./ a szakosztálygyűlés feladat- és hatáskörébe tartozik:
 Amennyiben a szakosztálynál szakosztályelnökség működik, úgy ebben az
esetben a szakosztályelnökségnek, az elnökének és tagjainak megválasztása,
visszahívása és az egyesület elnöksége elé terjesztése jóváhagyás céljából.
 az egyesület küldöttközgyűlésébe szakosztályi képviselők megválasztása,
visszahívása,
 a sportági szakszövetség szerveibe delegálható szakosztályi képviselőkre
javaslattétel illetve visszahívásuk kezdeményezése.
 a szakosztályelnökség beszámoltatása a saját és a szakosztály
tevékenységéről.
 az adott szakosztályban nem egyesületi tagként való sporttevékenységben
való részesüléshez a pályázatban kiírható létszám meghatározása
c./ a szakosztálygyűlés döntésre jogosult a szakosztály működését érintő
bármely kérdésben, amelyet az alapszabály illetve az egyéb egyesületi
szabályzatok nem utalnak más szerv vagy tisztségviselő hatáskörébe, döntéseit
az érintettekkel postai úton a döntés meghozatalát követő 15 napon belül közli.
Döntéseit az egyesület székhelyén kifüggesztve a nyilvánosság számára
megismerhetővé teszi.
d./ a szakosztálygyűlés véleményt nyilváníthat, illetve javaslatot tehet a
szakosztály vagy egyesület működését érintő bármely kérdésben.
(5) A szakosztálygyűlés a szakosztály hatékony működésének biztosítása

érdekében szakosztályelnökséget és szakosztályelnököt választhat. A
szakosztályelnökséget és a szakosztályelnököt a szakosztály tagjai közül,
titkos szavazással lehet megválasztani.
a./ a szakosztályelnökség a működési rendjét - az alapszabály és egyéb
egyesületi szabályzatok figyelembevételével - maga állapítja meg,
b./ a szakosztályelnökség feladata- és hatásköre:
 a szakosztályelnökség véleményt nyilváníthat, illetve javaslatot tehet az
egyesület és a szakosztály működésével összefüggő bármely kérdésben,
 javaslatot tehet a szakosztályvezető és a vezető-, vagy szakág-vezetőedző
kinevezésére
(6) Amennyiben

a szakosztály szakosztályelnökséget választott, úgy a
szakosztály szakosztályelnököt is választhat. A szakosztályelnök a
szakosztály választott tisztségviselője.
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(7) A szakosztályelnök feladat- és hatásköre:

a./ rendelkezik mindazokkal a jogokkal, amelyek a szakosztályelnökség többi
tagját megilleti,
b.) szervezi és irányítja a szakosztályelnökség tevékenységét
c./ vezeti a szakosztályelnökség üléseit,
d./ képviseli a szakosztályelnökséget az egyesület fórumain
(8) A szakosztályvezetőt a klubigazgató nevezi ki, illetve hívja vissza. A

szakosztályvezető felelős-a választott testületek kivételével - a szakosztály
egész tevékenységéért. Feladat- és hatáskörét az egyesület szervezeti és
működési, valamint egyéb szabályzatai, illetve ezek alapján kidolgozott
munkaköri leírás határozza meg.
Amennyiben az adott sportág szakosztályában sportoló egyesületi tag – a
vezetőedző megítélése szerint – fizikai adottságai, vagy egyéb képességeire
tekintettel nem felel meg az adott sportág követelményeinek, vagy azt
megfelelő biztonsággal nem gyakorolhatja, úgy a szakosztályvezető – a
vezető edző javaslatára – az egyesületi tagot (sportolót) az adott
sporttevékenységtől eltilthatja. Az adott sporttevékenységtől való eltiltás az
egyesületi tagságot nem érinti, továbbá nem lehet kizáró oka annak, hogy az
egyesületi tag az egyesület másik szakosztályában folytassa sportpályafutását.
Amennyiben az eltiltásra fiatalkorú sportoló esetében kerül sor, úgy a
sportoló törvényes képviselőjét az eltiltás tényéről írásban kell értesíteni.
(9) A vezető illetve a szakág-vezetőedző az egyesület klubigazgatója által

kinevezett személy. Felelős a szakosztályban illetve a szakágban végzett
szakmai munkáért, a beosztott edzők munkájának irányításáért,
koordinálásáért. Feladat- és hatáskörét az egyesületi szervezeti és működési,
valamint egyéb szabályzatai illetve ezek alapján kidolgozott munkaköri leírás
határozza meg.
34.§.
Az egyesület Baráti Köre:
(1) A Baráti Kör tagjai az egyesület rendes tagjai. A Baráti Kör élén a baráti kör

gyűlésén megválasztott és az egyesület elnöksége által jóváhagyott Baráti
Kör elnöksége áll.
(2) A Baráti Kör feladatai:

a./ a Baráti Kör tagságának szervezése,
b./ az egyesület népszerűsítése,
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c./

a Baráti Kör életének megszervezése,
lebonyolítása,
d./ a Baráti Kör érdekeinek képviselete.

különböző

rendezvények

(3) A Baráti Kör szervezeti felépítése:

a./ a baráti kör gyűlése,
b./ a baráti kör elnöksége,
c./ a baráti kör elnöke
(4) A baráti kör gyűlést a Baráti Kör tagjainak összessége alkotja. A gyűlést

legalább évente egyszer a küldött közgyűlés előtt pedig kötelezően össze kell
hívni. A Baráti Kör tagjainak joguk van szavazatukat írásban is
előterjeszteni.
(5) A baráti kör gyűlésének feladatai és jogai:

a./ a baráti kör elnökének és elnökségének megválasztása és visszahívása,
b./ a baráti kör küldötteinek megválasztása az egyesület küldöttközgyűlésére,
c./ a baráti kör elnökségének beszámoltatása.
(6) A Baráti Kör elnökségének feladata és hatásköre:

a./ döntésre jogosult a Baráti Kör működését érintő bármely kérdésben, amelyet
az alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok a hatáskörébe utalnak.
b./ véleményt nyilváníthat az egyesület működésével összefüggő bármely
kérdésben.
c./ a Baráti Kör létszámának folyamatos bővítése,
d./ a Baráti Kör éves programjának kidolgozása,
e./ A Baráti Kör elnöksége a Baráti Kör működését érintő kérdésekben saját
szervezeti és működési szabályzatot készíthet, amely nem lehet ellentétes az
egyesület alapszabályával, szervezeti és működési szabályzatával, vagy egyéb
szabályzatával. A szervezeti és működési szabályzat hatályba lépéséhez az
egyesület elnökségének jóváhagyása szükséges.
(7) A Baráti Kör elnöke a klubigazgató megbízása alapján, vagy a klubigazgató

hozzájárulásával szervezi és irányítja a Baráti
tevékenységét, képviseli a Baráti Kört más szerv előtt.

Kör

elnökségének

36

35.§.
Ügyintézői szervezet:
(1) Az egyesület ügyintézői szervezetét az egyesület klubigazgatója és gazdasági

igazgatója irányítja és ellenőrzi.
(2) Az ügyintéző szerv feladatai:

a./ a küldöttközgyűlés és az elnökség részére előterjesztések, javaslatok
kidolgozása és a döntések végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése,
b./ az ügyintézési, ügyviteli, személyzeti és munkaügyi szakmai- módszertani,
szervezési, tervezési jogi, pénzügyi és gazdálkodási teendők ellátása,
c./ a szakosztályok tevékenységének szervezése, segítése, munkájuk
ellenőrzése.
(3) Az ügyintézői szervezet az elnökség programja és határozata alapján készült

munkaterv szerint végzi tevékenységét.
(4) Az ügyintézői szervezet feladat- és hatáskörét a szervezeti és működési

szabályzat határozza meg.
XI.
AZ EGYESÜLET GAZDALKODÁSA ÉS VAGYONA
36. §.
(1)Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
(2) Az egyesület működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek

össze:
a./ magán- és jogi személyek támogatása,
b./ tagsági díjak
c./ rendezvények bevételei
d./ a televíziós közvetítések jogdíjai,
e./ reklámtevékenységből származó bevételek,
f./ nemzetközi szereplésből származó részesedés,
g./állami támogatás, önkormányzati támogatás
h./ gazdasági- vállalkozási tevékenységből származó bevételek,
i./ sportolók külföldi szerződéseiből eredő bevételek,
j./ sportolók átigazolásáért kapott térítések,
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k./ magán- és jogi személyek által
hasznosításából származó bevételek,
l./ egyéb bevételek.

felajánlott

természetbeni

javak

(3) Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az

alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. Külön
megállapodás szerint szorosan együttműködik az egyesületet támogató
szervekkel és személyekkel.
(4) Az egyesület vagyona:

a./ készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg),
b./készpénzre szóló követelés,
c./ értékpapír
d./ingatlan- és ingó vagyon,
e./ vagyoni értékű jog,
Az egyesület önállósággal gazdálkodik. Külön megállapodás szerint szorosan
együttműködik az egyesületet támogató szervekkel és személyekkel.
(5) Az egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját

vagyonával felel. Az egyesület tagjai a sportegyesület tartozásaiért - a
befizetett tagdíjon túlmenően - saját vagyonukkal nem felelnek. Az egyesület
a Ptk-nak az alkalmazott által okozott kárért való felelősségi szabályai szerint
felel minden kárért, amelyet a vele szerződéses viszonyban álló sportolói,
illetve sportszakemberei szerződésben foglalt tevékenységükkel harmadik
személynek okoznak
(6) Az egyesület tevékenységi célja szerinti gazdálkodását, valamint gazdaságivállalkozási tevékenységét az abból származó eredmény megállapítását a
társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos
jogszabály alapján végzi.
(7) Az egyesület 1990. december 31-i vagyonát alapítási vagyonként kell

kimutatni. A vagyonleltárt 1991. április 30-ig, ezt követően két évenként kell
elkészíteni.
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XII.
ZÁRÓRENDELKEZÉSEK
37. §.
Az egyesület megszűnése:
(1) Az egyesület megszűnik, ha

a.)az egyesület egy másik egyesülettel egyesül(összeolvad,beolvad)
b.)az egyesület küldöttközgyűlése a feloszlásról határoz
c.)a bíróság feloszlatja
d.)a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság
megszűnteti vagy megállapítja megszűnését
e.)a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszűnteti
és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.
(2) Az (1)bekezdés b.)-e.)pontjaiban foglalt esetekben az egyesület jogutód

nélkül szűnik meg. Az (1)bekezdés b.) pontjában foglalt esetben
végelszámolási eljárást, a c.)-d.) pontjában foglalt esetekben pedig kényszervégelszámolást kell lefolytatni.
(3) A küldöttközgyűlés nem dönthet az egyesület feloszlásáról, ha az egyesülettel
szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt, vagy az egyesület
fizetésképtelenségét a bíróság megállapította.
(4) Törvény eltérő rendelkezése hiányában a jogutód nélkül megszűnt egyesület

–hitelezői igények kielégítése után – megmaradt vagyonát az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló törvényben meghatározott célra kell fordítani, és az ott
megjelölt módon kell nyilvánosságra hozni.
38.§.
Az egyesület működésének szabályozása:
(1) Az elnökség: a tisztségviselők, a bizottságok az érdekképviseleti szervek, a

szakosztályok és az apparátus feladat- és hatáskörét illetően az
alapszabályban részletesen nem szabályozott kérdéseket az elnökség a
munkaügyi illetve szervezeti és működési szabályzatban határozza meg. Az
egyesület munkaügyi valamint szervezeti és működési szabályzata nem állhat
ellentétben az alapszabállyal.

39

(2) A fegyelmi eljárásra és a büntetésre vonatkozó szabályokat a fegyelmi

szabályzat tartalmazza.
(3) Az egyesület gazdálkodásának részletes szabályait a gazdálkodási és

számviteli szabályzat tartalmazza.
(4) Az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bármely

egyesületi tag betekinthet az egyesület székhelyén az Egyesület nyitvatartási
idejében.
(5) Az egyesület beszámolóit, működésének rendjét, valamint szolgáltatások

igénybevételének módját az egyesület honlapján a nyilvánosság számára
megismerhetővé teszi.
ZÁRADÉK
Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabály szövegét az egyesület
küldöttközgyűlése 2014. október 15. napján hagyta jóvá.
Az Alapszabályt a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és
ellenjegyezte:
Dr. Abay Péter ügyvéd
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ÉVES TAGSÁGI DÍJAK ÉS EGYÉB KÖLTSÉG-HOZZÁJÁRULÁSOK
Az Alapszabály felhatalmazza az egyesület elnökségét, hogy alakszerű
elnökségi határozatba foglalva az éves tagsági díjak mértékét meghatározza. Az
éves tagsági díj összege – figyelembe véve a tagegyenlőség elvét – minden
egyesületi tagnál csak azonos mértékű lehet.
Az Alapszabály felhatalmazza az egyesület elnökségét, hogy alakszerű
elnökségi határozatba foglalva az egyes szakosztályok működéséhez szükséges
egyéb költség-hozzájárulás mértékét meghatározza. A költség-hozzájárulás
mértéke az egyes szakosztályoknál eltérő lehet.
A költség-hozzájárulás mértékét az adott szakosztály alapvető működési
feltételeinek biztosításához szükséges szempontok figyelembevételével kell
megállapítani.
Az egyesület elnöksége az éves tagdíjak és a költség-hozzájárulás mértékének a
meghatározásánál figyelembe veszi a szakosztályvezetők és a klubigazgató
javaslatait is.
Az egyesület képviseletében eljárva az egyesület szakosztályvezetői kötelesek
gondoskodni arról, hogy az Etv.19.§-ában foglaltak alapján a tagok a
tagdíjfizetési és egyéb költség-hozzájárulás fizetési kötelezettségüknek
tegyenek eleget. A szakosztályvezetők a befizetést ellenőrizhető és igazolható
módon tartsák nyilván.
Az egyesületi tagok kötelesek az egyesület elnöksége által meghatározott éves
tagsági díjat és egyéb költség-hozzájárulást havi bontásban, minden hónap
15.napjáig az egyesület pénztárába befizetni a szakosztályvezetők útján.
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AZ EGYESÜLET SZAKOSZTÁLYAI

1.Atlétika
2.Birkózás
3. Curling
4. Jégkorong
5. Judo
6. Kajak-Kenu
7. Karate
8.Labdarugó
9.Ökölvívó
10.Öttusa
11. Röplabda
12. Sportlövő
13. Taekwondo
14. Torna
15. Triatlon és szabadidősport
16. Úszó
17. Vívó
18. Vízilabda

