A
MAGYAR TELEKOM D.S.C.
1999 évi Alapszabályának,
az időközi módosításokkal kiegészített, jelenleg
hatályos szövege.
A 2018.05.29.-i küldöttgyűlésen elfogadott módosításokat az Alapszabály vastagon szedve sárgával
kiemelve tartalmazva.

A MAGYAR TELEKOM DOLGOZÓK SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
1. A jelen Alapszabály (továbbiakban: Alapszabály) a korábbi Budapest, 1082. Horváth M. tér 17-19
székhelyű Budapesti Távközlési s. k. átalakulásának megfelelően a korábbi alapszabály
módosításaként, a helyett képezi az átalakult MAGYAR TELEKOM DOLGOZÓK SPORT CLUB (a
továbbiakban: sportklub) Alapszabályát, mely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján változatlanul
egyesület formában, demokratikus önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezetként működik,
figyelembe véve a sportról szóló 2004 évi I. tv. és Ptk a 2013.évi V.tv. rendelkezéseit is működése
során.
A sportklubra a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991.évi XLIX törvényt akkor kell
alkalmazni, ha az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló törvény másképpen nem rendelkezik.
2. §
2.1.A sportklub által végzett közhasznú tevékenység:
- az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése; sportfinanszírozás;
a gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok
sportjának támogatása ( Állami feladat 2004. évi I. tv. a sportról 49. § c)-e)
2.2. A sportklub
2.2.1.Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az Alapszabályban meghatározott alapcél
szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez,
2.2.2.Befektetési tevékenységet nem végez,
2.2.3.Gazdálkodása folytán elért eredményét nem osztja fel, hanem Alapszabályban meghatározott
közhasznú tevékenységére fordítja,
2.2.4.Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független azoknak anyagi
támogatást nem nyújt.
2.2.5.A sportklub közhasznú tevékenységéről nyilvántartást vezet.
2.2.6.A sportklub működésével kapcsolatban keletkezett irataiba való betekintés igényét az ügyvezető
elnöknek kell bejelenteni. Kérelem esetén az iratokba történő betekintést az ügyvezető elnök 8 napon belül
biztosítja. Az iratokba bárki betekinthet. Az iratbetekintés lehetőségét minden hétfőn tartott klubnapon
17.00-19.00 között biztosítja az egyesület. Az ügyvezető elnök indokolt esetben ettől eltérő időpontban is
biztosíthatja az iratbetekintés lehetőségét.
2.2.7.A sportklub működéséről, szolgáltatásainak igénybevételi módjáról, beszámolóiról a sportklub
telephelyén történő kifüggesztésen és a sportklub Internet-honlapján keresztül lehet tudomást szerezni.
2.2.8.A sportklub biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül, a lehetőségek határain belül,
indokolható térítés ellenében bárki részesülhessen.
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II. ALAPADATOK
3. §
A sportklub neve:
rövidített neve:
székhelye:
alapításának éve:
átalakulásának éve:
működési területe:

MAGYAR TELEKOM Dolgozók Sport Club,
MTDSC
1073 Budapest Dob utca 78 földszint
1972, a társadalmi szervezetek nyilvántartásába véve 1990-ben 1838 sz. alatt,
1999,
Magyarország és külföld,
4. §

A MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG,
amelynek székhelye 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. (továbbiakban: MAGYAR TELEKOM) az
átalakuláskori Alapszabály ellenjegyzésével hozzájárult neve rövidített alakban történő használatához a
sportklub elnevezésében.
5. §
1. A sportklub tagja lehet az általa működtetett sportágakban létrehozott országos sportági
szakszövetségeknek, illetőleg ezek területi és helyi szövetségeinek.
2. A sportklub az (1) bekezdés szerinti szövetségek alapszabályát és egyéb szabályzatait magára nézve
kötelezőnek ismeri el.
III. A SPORTKLUB FELÜGYELETE
6. §
1. A sportklub nyilvántartását a Fővárosi Bíróság végzi.
2. A sportklub működése felett az ügyészség a reá irányadó jogszabályok szerint gyakorol törvényességi
felügyeletet.
3. A sportklub pénzügyi ellenőrzését a Felügyelő és számvizsgáló Bizottság végzi.
4. A sportklub által végzett egyes tevékenységek felett a tevékenység célja szerint illetékes állami szerv a
hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok alkalmazásával felügyeletet gyakorol.
IV. A SPORTKLUB CÉLJA ÉS FELADATAI
A sportklub célja
7. §
1. A sportklub közcélú, céljai közt szerepelnek az alábbiak:
a) a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása,
b) a MAGYAR TELEKOM és leányvállalatainak dolgozói és hozzátartozói részére, a sportklub
tagjainak és indokolt ellenszolgáltatás fejében bárki számára, jelen Alapszabály szerint, a sportolási és
testedzési lehetőségek biztosítása,
c) hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása.
2. A sportklub céljainak megvalósítása érdekében - a jogszabályokban meghatározott körben nemzetközi tevékenységet is folytat.
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3. A sportklub céljainak megvalósítása érdekében - megállapodás alapján - szoros kapcsolatot tart
mindazokkal az állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, amelyek elősegítik a sportklub
céljainak megvalósulását, részt vállalnak a sportklub működési feltételeinek biztosításában és
fejlesztésében.
4. A sportklub a fenti célok megvalósítása során elsősorban a sportról szóló 2004. évi I. tv. 49. § c)-e)
(jelen alapszabály 2. § 2.1.pontja szerinti ) közhasznú tevékenységet folytatja.

A sportklub feladatai
8. §
1. A sportklub feladata:
a) a sportklub célok megvalósítása érdekében sportáganként szakosztályok létrehozása és működtetése,
a sportágak működési feltételeinek biztosítása,
b) a sportklub tevékenység fejlesztési célkitűzéseinek meghatározása és gondoskodás a
megvalósításukról,
c) hazai és nemzetközi sportesemények, mérkőzések (versenyek) megrendezése, a szövetségek,
valamint más sportegyesületek által megrendezett sporteseményeken, bajnokságokon és versenyeken
való részvétel,
d) a 7. § (1) bekezdés b) pontjában említettek részére sportesemények rendezése,
e) a sportklubban folyó testnevelési és sporttevékenység eredményes megvalósítása és fejlesztése
érdekében társadalmi aktívahálózat kialakítása és szervezése,
f) a sportklub élet alapjait képező öntevékenység közösségi élet kibontakozásának elősegítése, a tagok
klubhűségének kialakítása, a sportklub hagyományainak ápolása,
g) a tervszerű működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése és biztosítása,
h) utánpótlás-nevelés.
V. A SPORTKLUB TAGSÁGA
A sportklub tagjai
9. §
A sportklub tagjai - a tagokat megillető jogok és az őket terhelő kötelezettségek terjedelme alapján:
a) rendes tagok,
b) pártoló tagok,
c) tiszteletbeli tagok.
2. A sportklubnak rendes tagja az a természetes személy,
• aki az átalakulás előtti egyesületnek is tagja volt,
• a fenti tagok házastársa vagy élettársa, és gyermeke
• rendes tagja lehet állampolgárságától függetlenül minden természetes személy, aki a MAGYAR
TELEKOM, vagy a MAGYAR TELEKOM 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok (Kft, Rt,
stb.) alkalmazottja, nyugdíjasa, annak házastársa vagy élettársa és gyermeke, aki belépési
nyilatkozatban a sportklub Alapszabályát elfogadja, és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek
teljesítését vállalja.
A rendes tagság feltétele, hogy belépéskor valamelyik szakosztályhoz csatlakozzon.
1.

3. A sportklubnak a MAGYAR TELEKOM jogi személy pártoló tagja. A sportklubnak a társaság többségi
tulajdonában (50%+1 szavazat) lévő belföldi és külföldi jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet is pártoló tagja lehet, ha a sportklubbal kötött megállapodásban a sportklub
4/23

2015.05.21

Alapszabályát elfogadja, a tagsági viszonyból eredő kötelezettségek teljesítését, illetőleg a sportklub
célok megvalósításának anyagi támogatását vállalja. A sportolási szolgáltatásokat, a pártoló tagságot
eredményező megállapodás létrejöttével egy időben kötendő szolgáltatási szerződésben kell
meghatározni.
4. A sportklubba pártoló tagként állampolgárságától függetlenül minden természetes személy, belföldi és
külföldi jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, felvehető, aki a sportklub
célkitűzéseit erkölcsileg és anyagilag támogatja.
5. A Klub ..MTDSC 'I'iszteletbeli tag" címet adonránvozhat az elnökség vagy szakosztályvezetés
javaslata alapján, annak a már nem aktív sporttársnak, aki a klub érdekében kiemelkedő tevékenységet
végzett.
6. A Klub ..MTDSC Örökös Tag" Címet adományozhat. Örökös tagságra az a Mindenkor érvényes
nyugdíjkorhatárt elérő vagy annál idősebb személy jogosult. aki legalább 10 éven keresztül az MTDSC
tagja volt és a sportklub és szakosztálya érdekében végzett kiemelkedő tevékenységével annak
célkitűzéseit elsősorban erkölcsileg támogatja.
A tagsági viszony keletkezése és megszűnése
10. §
1. A sportklubba való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes.
2. A sportklubi tagság felvétellel keletkezik és
a) kilépéssel,
b) a tagsági jogviszony sportklub általi felmondásával
c) a tag kizárásával
d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével
szűnik meg.
A tag tagsági jogviszonyát a sportklub képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor,
indokolás nélkül megszüntetheti.
Ha az Alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek, a
sportklub a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról a
sportklub elnöksége dönt.
3. A tagfelvétel kérdésében a sportklub elnöksége határoz. Az elnökség ezt a jogkörét - a pártoló tagok és
tiszteletbeli tagok kivételével - a sportklub más szervére vagy tisztségviselőjére is átruházhatja.
4. A felvételt megtagadó határozat ellen
a) elnökségi döntés esetén a sportklub küldöttgyűléséhez lehet fellebbezni, a kézhezvételtől számított
30 napon belül mely a fellebbezést a következő rendes küldöttgyűlésen tárgyalja,
b) az elnökség által tagfelvételi joggal felruházott szerv vagy tisztségviselő döntése esetén az
elnökséghez lehet fellebbezni a kézhezvételtől számított 30 napon belül, mely a fellebbezést a
következő rendes ülésén tárgyalja.
5. A tagfelvétellel a belépő tag automatikusan a választása szerinti szakosztály tagja lesz és ott
gyakorolhatja tagsági jogait. A sportklub rendes tagjairól, pártoló és tiszteletbeli tagjairól az elnökség
naprakész nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a tag azonosító adatait, lakcímüket, munkahelyüket,
tagsági viszonyuk kezdetének és végének időpontját, valamint a szakosztály nevét, amelynek tagja.
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6. A sportklubból való kilépést a sportklub elnöksége részére írásban kell bejelenteni. A kilépéssel a tag
tagsági jogviszonya a bejelentésnek az elnökséghez való megérkezésének időpontjában szűnik meg. A
kilépés a tagot mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségek alól, s megszűnik a tagságból eredő
jogok iránti igénye. A tagsági ideje alatt elszámolásra felvett pénzeszközökkel és egyéb anyagi javakkal
azonban köteles elszámolni a tagsági viszony megszűnése előtt.
7. A tagnak jogszabályt, a sportklub Alapszabályát vagy küldöttgyűlési határozatát súlyosan vagy
ismételten sértő magatartása esetén az elnökség - bármely sportklub tag vagy sportklub szerv
kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le.
A tag a sportklubból akkor zárható ki, ha a tagsági viszonyból eredő kötelezettségeit súlyosan és
vétkesen megszegi, ha magatartása, állásfoglalása a hatályos jogszabályok, az alapszabály
rendelkezéseibe ütközik, illetve veszélyezteti a sportklub tevékenységét, céljainak elérését. A
tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása kizárás alapjául akkor szolgálhat, ha a tagdíj fizetésére köteles
tag három hónapon át a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, és tartozását– a kizárás lehetőségére
vonatkozó tájékoztatást is tartalmazó – írásbeli felszólításra sem rendezi. A rendes tag kizárása
kérdésében az elnökség, a tiszteletbeli tag kizárásáról pedig a küldöttgyűlés egyszerű szótöbbséggel
határoz. A kizárás szándékáról a tagot az elnökség a kizárás tárgyában döntő ülés megtartása előtt
legalább 15 nappal – igazolható módon - írásban értesíteni köteles. Az értesítésben meg kell jelölni a
kizárás okát, tájékoztatni kell a tagot a védekezés, valamint a határozat elleni jogorvoslat lehetőségéről.
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.
Az elnökség határozatával szemben a kizárt tag, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a
küldöttgyűlés irányában jogorvoslattal élhet. A küldöttgyűlés a jogorvoslattal megtámadott elnökségi
határozat tárgyában, annak bejelentésétől számított 30 napon belül köteles dönteni. Az elnökség
felülvizsgálata kérdésében a küldöttgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz. A küldöttgyűlés határozatát
a kizárt tag - a tudomására jutástól számított 30 napon belül – annak jogszabálysértő jellegére
hivatkozva a bíróság előtt megtámadhatja.
8. A sportklub tagjának a közügyek gyakorlásától való eltiltása a sportklubból történő kizárást vonja maga
után. A kizárást az elnökségi ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell, s erről az érintettet haladéktalanul
értesíteni szükséges.
9. Nem lehet a sportklub tagja az a személy, aki Magyarországon a közügyektől el van tiltva.
10. Tiszteletbeli tag cím odaítélésének eljárása:
Az elnökség vagy a szakosztály vezetés javaslata alapján, a Tiszteletbeli Tag cím odaítélését a Küldött
Gyűlés hagyja jóvá egyszerű többséggel
11. Az Örökös tag cím odaítélésének eljárása:
Az MTDSC] örökös tag címet adományozhat három elnökségi tag vagy egy szakosztály vezetésének
javaslata alapján
Az örökös tagság odaítéléséhez a határozatképes elnökség egyhangú igen szavazata szükséges.
Az örökös tag tagdíját a sportklub átvállalja.
Az örökös tag címet egy időben 10 tagtársunk birtokolhat szakosztályi és elnökségi javaslat alapján
(2fő)
A rendes tagok jogai és kötelezettségei
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11. §
1. A sportklub rendes tagjának jogai:
a) választott küldöttjei útján közreműködhet, a sportklub vezető szerveinek megválasztásában. A
küldöttgyűlés elé terjesztendő anyagok csak a szakosztályi tagok egyetértése esetén terjeszthetők a
küldöttgyűlés, vagy az elnökség elé. A tagok felhatalmazást és megbízást adnak a küldötteknek az
előterjesztésekkel kapcsolatos álláspont képviseletére, így közvetetten részt vesznek a küldöttgyűlési
határozatok meghozatalában,
b) részt vehet a sportklub tevékenységében és rendezvényein,
c) választható a sportklub szerveibe
d) észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a sportklubot érintő bármely
kérdésben, valamint szerveinek működésével kapcsolatban,
e) a sportklub valamely szervének törvénysértő határozatát - a tudomására jutásától számított 30 napon
belül - a bíróság előtt megtámadhatja,
f) a sportklub elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehet a sportklub bizottságok,
illetőleg az általa választott szakosztályok munkájában, az edzéseken és versenyeken,
g) a vonatkozó előírások betartása mellett használhatja a sportklub létesítményeit, sportszereit és
felszereléseit, igényelheti a sportklub szakembereinek segítségét,
h) részesülhet a sportklub által nyújtott kedvezményekben.
2. A sportklub rendes tagjának kötelezettségei:
a) a sportklub Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a vezető szervek által hozott
határozatoknak a betartása,
b) sportklub, illetőleg vezető szervei által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése,
c) sportemberhez, a sportklub hírnevéhez méltó, sportszerű magatartás mind sport-klubi
tevékenységében, mind azon kívül,
d) sporttevékenységet folytató tag esetében részvétel és fegyelmezett magatartás az edzéseken,
versenyeken és mérkőzéseken,
e) a tagdíj megfizetése,
f) a sportklub vagyonának, illetve használatra átvett eszközeinek megóvása.
A jogi személy pártoló tagok jogai és kötelezettségei
12. §
1. A sportklub jogi személy pártoló tagja egy tagnak számít, aki tanácskozási joggal részt vehet a sportklub
küldöttgyűlésén és elnökségi ülésein, javaslatokat tehet a működést és az anyagi források felhasználását
illetően.
2. A sportklub jogi személy pártoló tagjának kötelezettségei:
a) a sportklub Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a vezető szervek határozatainak
elősegítése,
b) a sportklub, illetve vezetői szervei által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése,
c) anyagi-, tárgyi támogatás biztosítása,
A pártoló tagok jogai és kötelezettségei
13. §
1. A sportklub pártoló tagjának jogai:
a) javaslatokat és észrevételeket tehet a sportklub működésével kapcsolatban,
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b) tanácskozási joggal részt vehet a sportklub küldöttgyűlésén,
c) az elnökség által megállapított feltételek mellett részesülhet:
- a sportklub által nyújtott kedvezményekben,
- részt vehet a sportklub rendezvényein,
- használhatja a sportklub rendelkezésére álló létesítményeket, sportszereit és felszereléseit,
igényelheti a sportklub szakembereinek segítségét.
2. A sportklub pártoló tagjának kötelezettségei:
a) a sportklub Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint a vezető szervek határozatainak a
megtartása, illetve elősegítése,
b) a sportklub népszerűsítése, hagyományainak ápolása,
c) sportszerű magatartás a rendezvények látogatásakor, az adott terület rendjének betartása és
betartatása,
d) a vállalt hozzájárulás nyújtása.
Az Örökös- és a Tiszteletbeli tagok jogai és kötelezettségei
14. §
Az MTDSC Örökös Tagiának kedvezménye, hogy tagdíjat nem kell fizetnie és használhatja a címet. Az
Örökös Tagságot egy Oklevél tanúsítja.
1. Az Örökös Tag jogai:
a) tanácskozási joggal részt vehet a sportklub küldöttgyűlésén.
b) javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat a sportklub működésével kapcsolatban,
c) az elnökség által megállapított feltételek mellett részesülhet
- a sportklub által nyújtott kedvezményekben
- részt vehet a sportklub rendezvényein,
- használhatja a sportklub rendelkezésére álló létesítményeket, sportszereit és felszereléseit, és
igényelheti a sportklub szakembereinek segítségét.
2, Az Örökös Tag kötelezettségei:
a) a sportklub Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint a vezető szervek határozatainak a
megtartása,
b) a sportklub népszerűsítése, hagyományainak ápolása.
c) sportszerű magatartás,
d) a sportklub célkitűzéseinek erkölcsi támogatása.
Az MTDSC Tiszteletbeli Tagja joga, hogy használhatja a címet, melyet Oklevél tanúsít.
Kötelezettsége, hogy a sportklubot népszerűsítse és erkölcsileg támogassa

VI. A SPORTKLUB SZERVEZETE
15.§
A sportklub szervei:
a) a küldöttgyűlés
b) az elnökség
c) a szakosztálygyűlés
d) szakosztályok
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e) a Felügyelő és számvizsgáló Bizottság
A sportklub szervezetének döntési/fellebbezési rangsora emelkedő sorrendben:
szakosztályvezető - szakosztálygyűlés - elnökség - küldöttgyűlés.
VII. A SPORTKLUB KÜLDÖTTGYŰLÉSE, ANNAK ÖSSZEHÍVÁSA
16. §
1. A sportklub legfőbb szerve a küldöttgyűlés, amely a küldöttekből áll. A küldötteket a szakosztályok
választják meg szótöbbséggel soraikból, létszámarányosan. A küldöttek induló létszámaránya 1: 10,
1:20 amit a küldöttgyűlés módosíthat. A küldöttek megválasztása szakosztályi gyűlésen történik, ahol
a jelöltek megválasztásához a jelenlévők szavazatának 2/3-os többsége szükséges. A küldöttválasztó
szakosztályi gyűlést a szakosztályvezető hívja össze, legalább egy hónappal a küldöttgyűlés előtt. A
meghívóban javaslatot tesz a küldöttek személyére. Küldött bármelyik szakosztálytag, így
tisztségviselő is lehet. A szakosztályi gyűlésen bármelyik tag tehet további javaslatot a küldöttek
személyére vonatkozóan, a javaslatról a jelenlévőket meg kell szavaztatni. A szavazás és a választás
csak akkor érvényes, ha azon a szakosztályi tagok legalább 50 %-a + 1 fő részt vesz.
Határozatképtelenség esetén a szakosztályi gyűlést változatlan feltételek mellett ismét össze kell hívni,
új időpontban. A megválasztott küldöttek mandátuma 4 évre szól. A küldöttek mandátuma megszűnhet
a meghatározott időtartam elteltével, a sportklub tagság megszűnésével, visszahívással, valamint a tag
halálával. A visszahívást a szakosztály tagjainak legalább 50 %-a kezdeményezésére tartott szakosztályi
gyűlésen kell javaslatként előterjesztenie a szakosztály elnökének, arról a választás szabályai szerint
kell dönteni.
2. A sportklub rendes és rendkívüli küldöttgyűlést tart. A rendes küldöttgyűlésre évente kell sor kerüljön,
március - május közötti időszakban, amikor a mérleg záróadatok, a költségvetési terv és a sportklub
programok már rendelkezésre állnak.
3. A küldöttgyűlésre meg kell hívni a küldötteken kívül a jogi személy pártoló tagot, a Felügyelő és
számvizsgáló Bizottság tagjait, meghívhatók a pártoló tagok és a tiszteletbeli tagok.
4. A küldöttgyűlésen szavazati joggal a küldöttek rendelkeznek.
VIII. A SPORTKLUB RENDES KÜLDÖTTGYŰLÉSE
17. §
A sportklub rendes küldöttgyűlését évenként kell összehívni. A küldöttgyűlés időpontját az elnökségnek
kell megállapítania és annak helyéről, időpontjáról, továbbá a tervezett napirendről a sportklub
szakosztályait 20 nappal előbb, a többi 16.§ (1) és (3) bekezdésben meghatározott résztvevőt 8 nappal előbb
írásban kell értesíteni. Az értesítésekkel együtt kell megküldeni az esetleges írásos előterjesztéseket is. A
küldöttgyűlés nyilvános, a nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.
A küldöttgyűlés határozatképessége
18. §
1. A küldöttgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak közül az összes (100%-os) szavazatarány
75%-a +1 szavazat jelen van.
2. Ha a küldöttgyűlés eredeti időpontjától számított félórán belül nem válik határozatképessé, a
küldöttgyűlést el kell halasztani. Az ismételten megtartott küldöttgyűlés az eredeti napirendbe felvett
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kérdésekben határozatképes, ha összesen legalább a küldöttek egynegyede + 1fő megjelenik, s erre a
küldötteket az eredeti meghívóban előre figyelmeztették.
A küldöttgyűlés napirendje
19. §
1. A küldöttgyűlés napirendjét az elnökség állapítja meg és terjeszti a küldöttgyűlés elé.
2. A küldöttgyűlésen az alábbi napirendeket kötelezően tárgyalni kell:
a) a sportklub tevékenységéről szóló beszámoló,
b) a sportklub éves programja
c) a Felügyelő és számvizsgáló Bizottság beszámolója.
d) éves költségvetés
e) sportklub éves gazdálkodási beszámoló
f) közhasznúságú jelentés
A küldöttgyűlés hatásköre
20. §
A küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) a sportklub átalakulásának, más sportegyesülettel, illetőleg társadalmi szervezettel való egyesülésének,
valamint feloszlásának kimondása, új szakosztály létrehozása, vagy meglévő megszüntetése az
elnökség javaslata alapján,
b) az Alapszabály megállapítása és módosítása,
c) a sportklub vezető szerveinek (elnökség, Felügyelő és számvizsgáló Bizottság) és azok póttagjainak
megválasztása, díjazásának meghatározása, felmentése és visszahívása (póttag lehet aki nem kerül be
a vezető szervbe, de megkapja a szavazatok 50%-át + 1 szavazatot),
d) a sportklub éves költségvetése bevételi főösszegének és a kiadások költséghelyenkénti előirányzatának
megállapítása,
e) a sportklub tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása,
f) az éves pénzügyi terv és az előző évi pénzügyi terv teljesítéséről szóló, számviteli törvény szerinti
beszámoló megtárgyalása és elfogadása a sportról szóló 2004.évi I.tv.17§(1)bek a) pontjára
figyelemmel
g) a sportklub éves gazdálkodásról szóló beszámoló – ezen belül az ügyvezetésnek a sportklub vagyoni
helyzetről szóló beszámoló - elfogadása, (annak részeként a közhasznúságú jelentés)
h) a Felügyelő és számvizsgáló Bizottság beszámolójának elfogadása,
i) nemzetközi szervezetbe való belépés elhatározása,
j) mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály a küldöttgyűlés kizárólagos
hatáskörébe utal.
k) a gazdálkodási szabályzat megállapítása és módosítása
l) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a sportklubbal
munkaviszonyban áll;
m) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a sportklub saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
n) a jelenlegi és korábbi sportklub tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más
sportklub szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
o) a végelszámoló kijelölése.
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A küldöttgyűlés határozathozatala
21. §
1. A küldöttgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, ismételt szavazategyenlőség esetén pedig a
döntést elvetettnek kell tekinteni.
2. A 20. § (1) bekezdésének a) ( kivéve a sportklub megszűnését ) illetve j) pontjai esetében a határozat
meghozatalához a jelenlévő küldöttek 2/3-os szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
A sportklub Alapszabályának módosításához a jelen lévő küldöttek háromnegyedes szótöbbséggel
hozott határozata szükséges.
A sportklub céljának módosításához és a sportklub megszűnéséről szóló küldöttgyűlési döntéshez a
szavazati joggal rendelkező küldöttek háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
3. A küldöttgyűlés titkos szavazással hoz határozatot, ha a szavazásra jogosultak 1/3-a indítványozza.
4. A küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a küldöttgyűlésen
elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a
küldöttgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és két, a küldöttgyűlés elején megválasztott
személy hitelesíti. A küldöttgyűlés jegyzőkönyvét 5 évig meg kell őrizni. A jegyzőkönyv őrzésért a
sportklub ügyvezető elnöke a felelős.
5. A küldöttgyűlés határozataiban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója
(Ptk. 685.§ b. pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem
minősül előnynek közhasznú szervezet célszerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető, nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet tagjának, a tagsági viszony
alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
6. A küldöttgyűlés döntéseit az érintettekkel 8 napon belül írásban és igazolható módon közölni kell.
7. A küldöttgyűlésről a jegyzőkönyvön felül nyilvántartást is kell vezetni az alábbi adatokkal:
- a döntések tartalma,
- időpontja,
- hatálya,
- a döntést támogatók és ellenzők számaránya.
8. A döntések közzététele úgy történik, hogy a sportklub székhelyén hirdetmények kerülnek
kifüggesztésre, és a sportklub Internet-honlapjára felkerülnek.
A küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők megválasztása
22. §
1. A küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők:
a) az elnökségi tagok
b) a Felügyelő és számvizsgáló Bizottság elnöke és tagjai,
2. Az (1) bekezdésben meghatározott tisztségviselőket a küldöttgyűlés négy évre választja
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3. A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Egy jelölt esetén a választás a küldöttgyűlés
többségi határozata alapján nyílt szavazással is történhet.
4.

Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a leadott szavazatoknak 2/3-át megszerezte. Ha
több jelölt esetén az első választási fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a megválasztáshoz szükséges
szavazatot, újabb választási fordulót kell tartani, amelyben a két legtöbb szavazatot kapott jelölt vesz
részt. Az újabb választási fordulóban az a jelölt tekintendő megválasztottnak, aki a több szavazatot
kapta. Szavazategyenlőség esetén a választást meg kell ismételni.
IX. A SPORTKLUB RENDKÍVÜLI KÜLDÖTTGYŰLÉSE
23. §

1. Rendkívüli küldöttgyűlést kell összehívni
a) az elnökség többségi határozata alapján,
b) ha sportklub tagjainak 1/3-a az ok és a cél megjelölésével kívánja,
c) ha a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv elrendeli,
2. A rendkívüli küldöttgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől 30 napon belül össze kell
hívni.
3. A rendkívüli küldöttgyűlésre - a 19.§ (2) kivételével - a rendes küldöttgyűlésére vonatkozó szabályok
az irányadóak.
X. A SPORTKLUB ELNÖKSÉGE
Az elnökség hatásköre
24. §
1. A sportklub tevékenységét két küldöttgyűlés közötti időszakban az elnökség irányítja. Az elnökség a
sportklub működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket,
amelyek az Alapszabály szerint a küldöttgyűlés hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a küldöttgyűlés
saját hatáskörbe vont, illetőleg a sportklub más szervének hatáskörébe utalt.
Az elnökségének nem lehet tagja, aki sportegyesületnél elnökségi tag, illetve sportvállalkozásnál
vezető tisztségviselő volt az annak megszűnését megelőző három évben, feltéve, hogy a
sportszervezetet felszámolták;
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Az elnökség feladata:
a sportklub rendes és rendkívüli küldöttgyűlésének összehívása,
a sportklub törvényes és Alapszabályszerű működésének biztosítása és felügyelete,
a küldöttgyűlési határozatok végrehajtásának szervezése és a végrehajtás ellenőrzése,
a sportklub gazdálkodási szabályzat tervezetének összeállítása és a küldöttgyűlés elé terjesztése,
a sportklub zavartalan működéséhez szükséges határozatok meghozatala,
a sportklub adminisztratív feladatainak ellátása, igazgatási szervezetének kialakítása,
javaslattétel szakosztályok létrehozására, megszüntetésére, és beszámoltatásuk,
a lemondott vagy egyéb okból kivált elnökségi tagok helyére póttagok behívása,
a sportklub éves programjának kidolgozása,
az évi költségvetés és a beszámoló előterjesztése, az éves pénzügyi terv és az előző évi pénzügyi terv
teljesítéséről szóló, számviteli törvény szerinti beszámoló előkészítése és a küldöttgyűlés elé terjesztése
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k) a sportklub eredményes működéséhez, a sportoláshoz, testedzéshez szükséges személyi és tárgyi
feltételek megteremtése,
l) a tagfelvételi kérelmek elbírálása, döntés kizárás kérdésében
m) a sportklub vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a küldöttgyűlés
hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
n) a sportklub jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők
megválasztásának előkészítése;
o) az elnökség által összehívott küldöttgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
p) részvétel a küldöttgyűlésen és válaszadás a sportklubbal kapcsolatos kérdésekre;
q) a tagság nyilvántartása;
r) a sportklub határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
s) a sportklub működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
t) a sportklubot érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén
az e törvényben előírt intézkedések megtétele.
3. Az elnökség hatásköre:
a) sportági szakszövetségbe való belépés, illetőleg az abból való kilépés elhatározása, a szövetség
közgyűlésére képviselő kijelölése,
b) megállapodások jóváhagyása a bázisszervekkel, illetőleg egyéb szervezetekkel,
c) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, a küldöttgyűlés a
hatáskörébe utal,
d) az elnökség - megfelelő fedezet birtokában - dönt a rendkívüli, a költségvetésben nem szereplő,
valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról, az előirányzat felhasználási jogkörében szükség
esetén dönt a költségvetési előirányzatok évközi módosításáról, átcsoportosításáról, amit a következő
beszámolóban szerepeltetni kell,
e) az elnökség egyedi határozattal egyéb - más egyesületi szerv kizárólagos hatáskörébe nem tartozó ügyet is a saját hatáskörébe vonhat,
f) az elnökség az ügyrendjét maga állapítja meg,
g) az elnökség tevékenységéről a sportklub küldöttgyűlésének tartozik beszámolási kötelezettséggel,
h) az elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, amiből kitűnik a határozatok, döntések tartama,
időpontja és hatálya, ill. a döntést támogatók és ellenzők számaránya, neve,
i) a vezetőségi döntések közzététele úgy történik, hogy a sportklub székhelyén hirdetmények kerülnek
kifüggesztésre, és a sportklub Internet-honlapjára felkerülnek.
j) a szakosztályok működésének ellenőrzése, úgymint
- a szakosztályok működési szabályzatának elfogadása,
- a szakosztályok működési/gazdálkodási beszámolójának elfogadása,
- a szakosztályok programjának és költségvetésének jóváhagyása,
k) a sportklub alkalmazottai fölött a munkáltatói jog gyakorlása,
l) az elnökség munkája folytán betartja az egyesülés jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évo CLXXV. törvényben előírt feltételeket,
m) az elnökség határozataiban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója,
élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
m. a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
m. b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek közhasznú szervezet célszerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet tagjának, a tagsági
viszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás,
o)az elnöki ülésekről a jegyzőkönyvön felül nyilvántartást is kell vezetni az alábbi adatokkal:
- a döntések tartalma,
- időpontja,
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- hatálya,
- a szavazatok aránya és személyszerinti megoszlása.
p) Az elnökség köteles a küldöttgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
a) a sportklub vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) a sportklub előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c) a sportklub céljainak elérése veszélybe került.
A jelen pont alapján összehívott küldöttgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a sportklub megszüntetéséről dönteni.
Az elnökség tagjai
25. §
1. Az elnökség létszáma a szakosztályok számától függ. Induló létszám: 14 fő.
2. Az elnökség tagjait a küldöttek választják maguk közül szótöbbséggel, a következő összetételben:
- elnök,
- ügyvezető elnök,
- gazdasági vezető,
- technikai felelős,
- kapcsolattartó felelős,
- szociális felelős,
- további két fő szakosztályonként.
Az elnökség tagjai név szerint:
- Ujhegyi Ákos elnök, 1125 Budapest, Zsolna utca 12/b.
- Pongrácz Béla ügyvezető elnök, 1112 Budapest, Dayka Gábor utca 62/c.
- Tverdota Zoltán elnökségi tag, szociális felelős, 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 10/A.
- Zeöld Ákos ifj elnökségi tag, technikai felelős, 1118 Budapest, Törökugrató 18.
- Pálinkás Ervin elnökségi tag, gazdasági vezető, 1025 Budapest, Nagybányai u. 21/a
- Németh Gábor elnökségi tag kapcsolattartó felelős 1131 Budapest Riter Ferenc u. 106. 4/7
- Liskán Lajos elnökségi tag, szabadidősport szakosztály vezető, 1085 Budapest, Baross u. 43.
- Bögös István elnökségi tag szabadidősport szakosztály, 3300 Eger, Napsugár u. 22.
- Reményi Jenő elnökségi tag, tenisz szakosztályvezető, 1118 Budapest, Frankhegy u. 3. 2. em. 8.
- Keresztély Adrienn elnökségi tag tenisz szako. 2112 Veresegyház, Tinódi-Lantos Sebestyén u. 28/a
- Varga Géza elnökségi tag, természetjáró szakosztályvezető, 1223 Budapest, Tűzliliom u. 8-12.
- Nick József elnökségi tag, természetjáró szakosztály, 1222.Budapest, Badacsony u 37
- Molnár Judit elnökségi tag, vitorlás szakosztályvezető, 1126 Budapest, Ugocsa u. 11.
- Zeöld Ákos elnökségi tag, vitorlás szakosztály, 1165 Budapest, Koronafürt u. 33.
Nem lehet az elnökség tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Az elnökségnek csak olyan személy lehet tagja, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától, és akivel
szemben nem áll fenn jogszabályban meghatározott összeférhetetlenségi ok.
Az elnökségnek nem lehet tagja aki olyan sportegyesületnél volt elnökségi tag, illetve olyan
sportvállalkozásnál volt vezető tisztségviselő, amelyiknél a bíróság kimondta a megszűnést, illetve a
szervezet felszámolását, és a vezető tisztség a megszűnést megelőző három évben állt fenn. Nem lehet az
elnökség tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két
évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását
nem egyenlítette ki.
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Az egyesület megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője
az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését
megelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és
vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást
helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette vagy törölte.
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.
3. Az elnökségi tagok jogai:
a) észrevételek, javaslatok tétele a sportklub működésével összefüggő kérdésekben,
b) felvilágosítás kérése a sportklubbal, a szakosztályokkal, illetőleg a sportklub egyéb szerveinek
működésével összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők döntéseivel kapcsolatban,
c) javaslattétel rendkívüli küldöttgyűlés, elnökségi ülés összehívására,
d) megbízás alapján a sportklub képviselete.
4. Az elnökségi tagok kötelezettsége az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak
meghozatalában való részvétel.
5. Az elnökségi tagság megszűnik:
a) a mandátum lejártával,
b) felmentéssel,
c) visszahívással,
d) elhalálozással,
e) a sportklubból történő kizárással.
6. Az elnökség tagja - ha más közhasznú szervezetnél is tölt be vezető tisztséget - e körülményről a
sportklubot írásban köteles tájékoztatni.
Az elnökség működése
26. §
(1) Az elnökség legalább 3 havonként ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök, vagy az
elnökségi tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével kéri.
(2) Az elnökség ülései nyilvánosak. A nyilvánosságot az elnökség többségi határozattal korlátozhatja vagy
kizárhatja, ha azt személyiségi jogok védelme, vagy üzleti érdekek védelme indokolja.
(3) Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a Felügyelő és számvizsgáló Bizottság elnökét.
27. §
(1) Az elnökség ülését az elnök, vagy megbízottja hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a
megtárgyalandó kérdésekről - az előterjesztések megküldésével - legalább egy héttel korábban
értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős esetben az elnök
rövidebb határidőt is megállapíthat.
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(2) Az elnökség a szavazásra jogosult tagok több mint a felének jelenléte esetén határozatképes. A
határozatképtelenség miatt elhalasztott elnökségi ülést 3 napon belül ismételten össze kell hívni, a
határozatképességre az ismételt ülésen is változatlan szabályok vonatkoznak.
28. §
(1) Az elnökség a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, ismételt szavazategyenlőség esetén pedig a
döntést elvetettnek kell tekinteni.
(2) Az elnökség titkos szavazással hoz határozatot a tagok egyharmadának indítványára.
(3) Az elnökségnek az ülésről jegyzőkönyvet kell felvennie.
(4) A határozatokról az érintetteket 8 napon belül írásban és igazolható módon értesíteni kell.
XI. A FELÜGYELŐ ÉS SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG
29. §
(1) A küldöttgyűlés a sportklub gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére - 4 éves időtartamra
- Felügyelő és Számvizsgáló Bizottságot választ. A Felügyelő és Számvizsgáló Bizottság elnökből és
két tagból áll.
A Felügyelő és Számvizsgáló Bizottság tagjai:
- Tóth Tímea elnök 1088 Budapest, Múzeum krt. 10. 3/11.
- Pásztor Zsolt tag 2200 Monor Toldi u. 8.
- Buzogány Mátyás 1037 Budapest Jablonka út 81.
(2) Nem lehet az Felügyelő és Számvizsgáló Bizottság elnöke, vagy tagja, ill. könyvvizsgálója az a személy,
aki
a.) az elnökség elnöke vagy tagja,
b.) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem
rendelkezik,
c.) a közhasznú szervezet célszerinti juttatásból részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági viszony alapján
nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást - illetve
d.) az a.) - c.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
(3) Nem lehet az Felügyelő és Számvizsgáló Bizottság elnöke, vagy tagja, az a személy, aki olyan
közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető
tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki.
(4) Az Felügyelő és Számvizsgáló Bizottság tagja - ha más közhasznú szervezetnél is tölt be vezető
tisztséget - e körülményről a sportklubot írásban köteles tájékoztatni.
(5) A Felügyelő és Számvizsgáló Bizottság tevékenységét a Bizottság elnöke irányítja. A bizottság elnöke
tanácskozási joggal részt vesz az elnökség ülésein.
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(6) A Felügyelő és Számvizsgáló Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről az elnökséget
tájékoztatja.
(7) A Felügyelő és Számvizsgáló Bizottság feladata:
a) a sportklub pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata,
b) a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások
betartásának ellenőrzése,
c) a tagdíjak befizetésének ellenőrzése;
d) az éves mérleg (zárszámadás) felülvizsgálata,
e) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások
teljesítésének évenkénti vizsgálata,
f) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése,
g) a sportklub, illetőleg társadalmi tulajdon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének
ellenőrzése.
(8) A Felügyelő és Számvizsgáló Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a sportklub
gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a tisztségviselőktől tájékoztatást kérni.
(9) Az ellenőrzések megkezdéséről a bizottság elnöke tájékoztatni köteles az elnököt. Az ellenőrzés során
a Felügyelő és Számvizsgáló Bizottság a pénzügyi-gazdasági, illetőleg a belső ellenőrzésre vonatkozó
szabályok szerint jár el.
(10) Az ellenőrzés tapasztalatairól a Bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja az elnökséget. Ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal
ennek megszüntetésére is fel kell hívnia a figyelmet.
A Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a küldöttgyűlést vagy az
elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan
sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása,
illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
A küldöttgyűlést vagy az elnökséget a Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc
napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a
Küldöttgyűlés vagy az elnökség összehívására a Bizottság is jogosult.
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem
teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
(11) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását - az abban meghatározott határidő elteltétől
számított 30 napon belül - a Felügyelő és Számvizsgáló Bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi.
(12) Ha kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat sem vezetett
eredményre, a Bizottság elnöke közvetlenül az intézkedésre jogosult szervhez fordulhat, szükség
esetén kezdeményezheti rendkívüli küldöttgyűlés összehívását.
(13) A Felügyelő és Számvizsgáló Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg. A Felügyelő és
Számvizsgáló Bizottság tevékenységéről a bizottság elnöke a sportklub küldöttgyűlésének köteles
beszámolni.
(14) A Felügyelő és Számvizsgáló Bizottságból kivált (lemondott) tagok helyébe póttagokat lehet behívni.
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(15) A Felügyelő és Számvizsgáló Bizottság negyedévente ülésezik, határozatképességéhez mindhárom tag
jelenléte szükséges, döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Egyebekben a bizottság hatáskörére és
működésére a 2011.évi CLXXV tv-ben foglaltak az irányadók.
(17) A Bizottság a sportklub éves gazdálkodási beszámolóját jóváhagyás előtt köteles véleményezni.
(18) A Bizottság tagjainak nevét és lakcímét tartalmazó lista a mindenkor hatályos Alapszabály mellékletét
képezi.
XII.A SPORTKLUB TISZTSÉGVISELŐI
A sportklub elnöke
30. §
(1) A sportklub legfőbb tisztségviselője a sportklub elnöke. Az elnök az elnökség közreműködésével
irányítja és felügyeli a sportklub tevékenységét. Az elnök feladatait társadalmi megbízatásként látja el.
(2) Az elnök feladatai:
a) a küldöttgyűlés és az elnökség üléseinek összehívása és vezetése,
b) a sportklub képviselete.
(3) Az elnök hatásköre:
a) ellenőrzi a vezető szervek által kiadott határozatok végrehajtását, a sportklub célkitűzéseinek
megvalósítását,
b) az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az ügyvezető elnök helyettesíti. E minőségben az
elnököt megillető összes jogokat gyakorolja.
(4) Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve
a sportklub más tisztségviselőjére is átruházhatja.
A sportklub ügyvezető elnöke
31. §
(1) Az ügyvezető elnök feladatai:
a) az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a küldöttgyűlési és elnökségi határozatok
végrehajtásának biztosítása,
b) a sportklub szakosztályai munkájának figyelemmel kísérése,
c) kapcsolattartás az országos, illetőleg a területi és helyi szövetségekkel,
d) a tömegkommunikációs szervek tájékoztatása a sportklub tevékenységéről,
e) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a
küldöttgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal.
(2) Az ügyvezető elnök hatásköre:
b) a bankszámla feletti rendelkezési jog másodmagával (a második személy lehet akármelyik
elnökségi tag),
c) aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása (szakosztályon belüli kérdésekben a
szakosztályvezetők az ügyvezető elnök helyettesei),
d) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a küldöttgyűlés, az
elnökség, illetőleg a sportklub egyéb szervének kizárólagos hatáskörébe.
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Egyéb tisztségviselők
32. §
(1) A technikai felelős feladata a sportklub tulajdonában lévő és használatába átvett sport és egyéb
technikai
eszközök használatának felügyelete.
(2) A kapcsolattartó felelős feladata a kapcsolattartás a jogi személy pártoló tagokkal
(3) A szociális felelős feladata a sportlehetőségek igénybevételében az egyenjogúság felügyelete.
(4) Gazdasági felelős feladata a sportklub gazdálkodásának felügyelete.
XIII. A SZAKOSZTÁLYOK, SZAKOSZTÁLYGYŰLÉS
33. §
(1) A sportklub szervezetében az átalakításkor az alábbi szakosztályok működnek.
a) természetjáró,
b) szabadidősport,
c) vitorlás,
d) tenisz
(2) A szakosztályok feladata:
a) a szakosztályhoz tartozó tagok sportolásának megszervezése, illetőleg a versenyeken, mérkőzéseken
való részvétel szervezése, versenyek lebonyolítása,
b) az elnökség megbízása alapján a sportklub képviselete az országos, illetőleg területi és helyi sportági
szakszövetségekben, kapcsolattartás ezekkel,
c) a sportklub céljai megvalósításának elősegítése,
d) a szakosztály hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása,
e) a szakosztály éves költségvetésének előterjesztése az elnökség részére,
f) a működési rend elfogadása.
(4) A szakosztályok az elnökség által meghatározott keretek között gazdasági feladatokat is ellátnak,
illetőleg gazdálkodnak a rájuk bízott sportklub vagyonnal.
(5) A szakosztályok munkáját a tagok által szakosztálygyűlésen választott szakosztály-vezetőség irányítja.
A szakosztálygyűléseket a szakosztályvezető hívja össze. A szakosztályok programját és
költségvetésének tervezetét szakosztálygyűlésen fogadják el, melyet a küldöttgyűlés elé terjesztenek.
Elfogadás esetén a szakosztály a programban foglaltaknak megfelelően, a részére biztosított
költségvetés keretei között önállóan végzi tevékenységét
A szakosztály gyűléseit szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni, az éves program
tervezetének elfogadása és a szakosztályi költségvetés tervezetének összeállítása, valamint az éves
tagdíj összegének előterjesztésére vonatkozó javaslat megvitatása miatt. A szakosztálygyűlés
határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A szakosztálygyűlés jogosult javaslatot tenni a
szakosztályvezető és az elnökségi tag személyére is, amennyiben azt a megjelent tagok legalább 50 %a támogatja. A szavazás nyílt, egyszerű szótöbbség szükséges a megválasztáshoz.
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(6) Minden szakosztály a saját működési szabályzatában állapítja meg a szakosztály vezetőségének
összetételét (létszám), a megválasztás módját, a szakosztálygyűlés összehívásának rendjét, a
határozatképesség és a határozathozatal módjának és érvényességének kérdéseit.
A szakosztályvezető
34. §
A szakosztályvezető feladatai:
a) a szakosztály-vezetőség többi tagjával együtt a szakosztály munkájának irányítása,
b) az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a küldöttgyűlési és elnökségi határozatok
végrehajtásának biztosítása,
c) saját és a szakosztály tevékenységéről az elnökségnek beszámolni,
d) az elnökségben a szakosztályt képviselni,
e) a szakosztály költségvetés-tervezetét elkészíteni, és a szakosztályi elfogadást követően az elnökség
elé terjeszteni
1. Megválasztása a szakosztály tagjainak egyszerű szótöbbségével történik.
2. A szakosztályvezető mandátuma maximum 5 évre szól.
3. A szakosztályvezetői tisztség megszűnik:
• Lemondással
• Visszahívással
• Az ötéves időtartam elteltével
• A szakosztályvezető halálával.
1.

XIV. A SPORTKLUB JOGKÉPESSÉGE
35. §
A sportklub jogi személy, amelyet az elnök illetve az ügyvezető elnök önállóan jogosult képviselni. E
jogkört esetenként vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve más személyre is átruházhatják.
XV. A SPORTKLUB GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA
36. §
(1) A sportklub éves költségvetés alapján gazdálkodik.
(2) A sportklub működéséhez szükséges bevételi forrásokat az alábbiak alkotják:
a) tagsági díjak (pártoló tagi hozzájárulások),
b) magán- és jogi személyek támogatásai,
c) alapítványok és közérdekű szervezetek támogatásai,
d) rendezvények bevételei,
e) állami, társadalmi és szövetkezeti szervek, illetőleg a sportági szövetségek által nyújtott
támogatások,
f) egyéb bevételek.
(3) A sportklub vagyona:
a) törzstőke vagy alaptőke
b) készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg),
c) készpénzre szóló követelés,
20/23

2015.05.21

d) ingatlan- és ingó vagyon.
(4) A sportklub bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. A sportklub tagjai
a sportklub tartozásaiért - a befizetett tagdíjon túlmenően - saját vagyonukkal nem felelnek.
(5) A sportklub a tevékenységi célja szerinti gazdálkodását, valamint gazdasági-vállalkozási
tevékenységét és az abból származó eredmény megállapítását a civil szervezetek gazdálkodása, az
adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011 ( XII.30.) Korm. r. alapján végzi.
(6) A sportklub gazdálkodásának részletes szabályait gazdálkodási szabályzat határozza meg.
(7) A sportklub köteles éves gazdálkodási beszámolót készíteni, mely a közhasznúság alapján szükséges
beszámolót is tartalmazza. Beszámolási szabályok:
a.) Az éves gazdálkodási beszámolót a tárgyévet követő év május 31. napjáig a Küldöttgyűlés elé kell
terjeszteni jóváhagyás végett.
b.) A Küldöttgyűlés az éves beszámoló elfogadásáról 2/3-os szavazat többséggel határoz
c.) A gazdálkodási beszámoló tartalmazza:
a számviteli beszámolót (mérleg, eredmény kimutatás, pénzforgalmi kimutatás)
közhasznúsági jelentést, amely az alábbiakat is tartalmazza:
i. a költségvetési támogatás felhasználását,
ii. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
iii. a cél szerinti juttatások kimutatását,
iv. a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
v. a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
vi. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére
másolatot készíthet.
A sportklub csak kiegészítő tevékenység keretében szerezheti meg sportlétesítmény tulajdonjogát,
használhat, illetve működtethet sportlétesítményt, folytathat sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi
tevékenységet vagy hasznosíthatja az ezzel kapcsolatos vagyoni értékű jogokat, illetve végezhet sporttal
össze nem függő tevékenységet;
A sportklub a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő okiratában meghatározott
közhasznú tevékenységére kell fordítania.
A sportklub a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját
- a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a sportklub által tagjának a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem
részesítheti.
A sportklub váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
A sportklub gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető
mértékű hitelt nem vehet fel.
A sportklub köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet
a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni. A beszámolóba,
közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet.
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XVI. A SPORTKLUB MEGSZŰNÉSE
37. §
1. A sportklub megszűnik:
a) feloszlásának a küldöttgyűlés által történt kimondásával,
b) más egyesülettel vagy társadalmi szervezettel való egyesülésével,
c) feloszlatásával,
d) megszűnésének megállapításával.
e) megvalósította célját vagy céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg;
vagy
f) a sportklub tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
2. A sportklub jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után
fennmaradó vagyont az Alapszabályban meghatározott, a sportklub céljával megegyező vagy hasonló
cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban
meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az Alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a
megszűnő sportklub vagyonáról, vagy ha az Alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont
nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.
A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a
vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog
a sportklub törlésével száll át az új jogosultra.
3. A sportklub megszűnésére az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény illetve a feltételek fennállása esetén a
csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991.évi XLIX törvényt kell alkalmazni.
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XVII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
38. §
1. A sportklub működéséről az általa nyújtott szolgáltatás rendjéről, a beszámolóinak közzétételi módjáról
az érintettek úgy szereznek tudomást, hogy e kérdésekről a sportklub székhelyén hirdetmények
kerülnek kifüggesztésre, és a sportklub Internet-honlapjára felkerülnek.
2. Ezen túlmenően a a sportklub közhasznú tevékenységéről és gazdálkodásáról az országos és helyi sajtó
által is tájékoztatást ad.

3. A sportklub Alapszabályát az 1998. december hó 21. napján megtartott átalakuló közgyűlés hagyta
jóvá.

4. A sportklub 2018.05.29-i küldöttgyűlése a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Alapszabályt elfogadta.
Bp. 2018. 05. 31
………………………………………………..
a sportklub ügyvezető elnöke
hitelesítő tanúk:
név:

név:

lakcím:

lakcím:

aláírás:

aláírás:
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