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1S
Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Futball Club (a továbbiakban: sportegyesület) az
alapításakor hatályban lévő, az egyestjlési jogról szóió 1989. évi ll. törvé;i
önkéntesen létrehozott, demokratikus önkormán'zattal rendelkező, az egyestilési jogrói,
"iap;an,a
kozhasznú jogállásró|, Valamint a civil szervezete* működéséről és támogíásárot szóü zott
évi CDilV törvény (civil törvény) alapján közhasznÚ szervezetként, a spórtról szóló 2004' évi
l. törVény (a továbbiakban: sporttorVény) alapján sportegyesületkéni működő társadalmi
('l)

szervezet.
A sportegyesület felismerte a sportszervezetek működését meghatározó környezet változását,
és ehhez mérten alakította át alapszabályát civil törvénynek, á eotgári Tcirvénykonyvről szóló
2013' éVi V törvény (új Ptk.) és a megváltozott sporttörvénynek megfelelően.
A . sportegyesÜlet a több mint két évtizede műkodő rog-bi-profil -mellé megnyitja
kapuit az
atlétika, a labdarúgás és a kézilabda sportágak Íeléis, an-nak'érdekében, hog-y á Áég';poÍag
egymás me|lett, egymással egyÜttműkÖdve, egymásl erősítve szolgáUa
spori'égiesüret
sportszakmai érdekeit'

á

(2)

A sportegyesület

a) neve:

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Futba|l Club

aa) rövidített neve:

Esztergomi Vitézek RAFC

b) székhelye:

2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 65.

c) hatókÖre:

Magyarország

d) alapításának éve:

í 991

(3) A sportegyesület közvetlen politikai tevékenységet nem
Íolytat' szervezete pártoktól
íüggetlen és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt. -

A

sportegyesület szolgáltatá1k9! sporttevékenységet szervez. A Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 20'11.. évi CLXXXIX. törvény 1s.
5 1r1 bekezdésének 15. pontja
h1tirgzz.a meg a sport Ügyét helyi közügyként, valamini helybén 'bíáosítható közfeladatkent
és
mint ilyet, a helyi Önkormányzatok feladatkörébe utalja.
(4)

(5)A

sportegyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységetcsak

meghatározott céloknak megfelelően végezhet.

az

alapszabályban

(6) A sportegyestllet a gazdálkodása során elért eredményét
nem oszthat1a Íel, azt az
alapszabálybanmeghatározotttevékenységrefordítja.
(7) A. sportegyesÚlet szolgáltatásaiból

a tagokon kívül más is részesÜlhet a sportegyesület
szabályzataiban és a sportegyesület,Szerve]nek döntéseiben meghatározott feltételek
szerint'
valamint a szakosztályvezetők és a vezelőedzők döntéseinek melfelelően.
(8)

A sportegyesület működése a Szakosztályainak sportszakmai tevékenységénalapszik. A
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sportegyesületnek négy SzakoSztálya
Szakosztály.

Van:

rögbi, labdarúgás, atlétika és kézilabda

lt.

A sPoRTEGYESÜLET cÉLJA ÉsTEVÉKENYSÉGE

2.S

(1)A sportegyesület célja a spoÉtevékenységszervezésénkereszlül a mindennapos
testmozgás igényének kialakítása, tagjai részéreés mások számára a rendszeres testedzés
és sportolás lehetőségének biztosítása, sportesemények, sportversenyek szervezése,
részvétela Magyar Rögbi szöVetség, a Magyar Labdarúgó szöVetség, a Magyar Atlétikai
szovelség és a Magyar Kézilabda szövetség által szervezett Sportversenyeken, kiírt
bajnokságokban, kupákban és egyéb nemzetközi és hazai Versenyeken és mérkőzéseken. A
sportegyesÜlet
cé|jainak megvalósitása érdekében együttműködik
Magyar Rögbi
Szövetséggel, a Magyar Labdarúgó Szövetséggel, a Magyar Atlétikai szÖVetséggel és a
Magyar Kézilabda Szövetséggel, továbbá más sportszöVetségekkel, sportszervezetekkel,
illetve civil és gazdasági szervezetekkel.
A spoftegyesület Célja továbbá a kulturális közösségteremtés. Á sporÍegyes ület etősegítÍ és
segíti az iskolán és munkahelyen kívüIi öntevékeny, onművető, megismeró' kultúra-elsajátító
és alkotó tevékenységeket, továbbá működési kereteket biztosít az ilyen céIlal megalakuló
vagy megalakult önszerveződő közosségeknek.1

a

(2)

a

A sportegyesület céljainak megvalósítása érdekében
a) sporttevékenységet szervez, végez és biztosítja az ezekhez szÜkséges működési
feltételeket,
b) meghatározza a fejlesztési célkitűzéseit, gondoskodik megvalósításukról'
c) részt vesz a Magyar Rögbi Szövetség, a Magyar Labdarúgó Szövetség, Magyar
Atlétikai Szövetség
Magyar Kézilabda Szövetség, Valamint más
sportszovetségek
Sportszervezetek által rendezett sportversenyeken
sporteseményeken, illetve részt Vesz sportversenyek, sportesemények'
szervezésébenés lebonyolításában,
d) tagjainak és másoknak az 1. s (7) bekezdésében meghatározott korlátozáSokkal

és a
és

biztosítja a sokoldalú sportszakmai képzést,illetve biztosítja sportolóinak

e)

f)

g)

a

felkészÜléshez sztjkséges feltételeket'
oktatja a rögbi, a labdarÚgás, az atlétika és a kézi|abda spoÉágak sportszakmai
ismereteit, szélesíti e négy sportág tömegbázisát és kiemelt feladatának tekinti az
utánpótlás-nevelést,
megteremti a működéséhez szL]kséges személyi és tárgyi feltételeket,
feltételeket biztosít a szabadidó kulturális céIúeltöltéséhez és biztosítja az egyéb
m űVe lődé st seg ítő tehetőségeket.2

A Sportegyesület céljainak megvalósítása érdekében - a jogszabályokban meghatározott
keretek között _ nemzetközi tevékénységetis folytathat.
(3)

(4) (hatályon kívül! ld. 1. $ (7) bekezdés)
(5) A sportegyesület sporttal öSsze nem függó tevékenységet, valamint sporttevékenységével
összefÜggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a Sportegyeaület Vagyoni értékűjogainak
'

Kiegészitve a közgyÜlés 2o17.o1.21./5'

EVMFc

kozgyülesi hatáÍozataval

' KiegészÍtve a közgyúlés 20'l7.01'21.i5' EVRAFc kozgyülési hatáíozatával
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hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységkéntfolytathat. A sportlétesítményekhasználata,
illetve működtetése a sportegyesület alaptevékenységénekminősÜl.
ilt.

A sPoRTEGYESÜLET TAGJA|
A tagsági jogviszony

3.S

(1) A Sportegyesület tagja bárki lehet, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve
kötelező szabályként fogadja el és a sportegyesÜlet céljainak érdekébenkíván dolgozni.
(2)

A sportegyesületnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai vannak, illetve lehetnek.

(2a) A sportegyesület rendes tagja lehet minden természetes személy, aki - az (1)
békezdésben meghatározott feltételek mellett - 18' életévétbetöltötte és a sportegyesület
rendes tagjaként a 2013' január 5_én megtartott kÜldöttgyűlést követő 30 napon belÜl az
elnökséghez eljuttatja a nyilatkozatát, miszerint a továbbiakban is rendes tagja kíván maradni
a sportegyesÜletnek.

(2b) A sportegyesület rendes tagja lehet minden természetes személy, aki _ az (1)
bekezdésben meghatározott feltételek mellett - 18. életévétbetöltötte és akit a rendes tagok
az alapszabályban meghatározott módon és Íeltételek esetén a párto|Ó tagok soraiból rendes

taggá megválasztanak.

(2c) A sportegyesület rendes tagjai minden naptári éVben egy alkalommal, közgyűlésen
választják meg a rendes tagokat. A rendes taggá megválasztásnak további feltétele, hogy a
pártoló tag a rendes tagságró| döntő kÖzgyűlés összehívása elótt íráSbeli nyilatkozatáVal
kifejezésre juttassa, hogy rendes tag kÍVán lenni. Az írásbelÍ nyilatkozat akkor érvényes,ha
legkésőbb a közgyűlés időpontja előtt 20 nappal a sportegyesület elnöke kézhez kapja, vagy
ha az e|ektronikus formában elkészített belépési nyilatkozatot a pártoló tag a -sportegyesület
Vagy a sportegyesület elnökének e-mail címéreelkÜldi.
(2d) A rendes tagok évente tíz rendes tagnál tobbet nem választhatnak a soraik közé"
Amennyiben a (2c) bekezdésben meghatározott határidóig tíz pártoló tagnál tÖbb nyújtja be a
rendes tagságot megcélzó tagfelvételi kérelmét,a rendes tagoknak dönteniÜk kell, hogy az
adott évben melyik tíz pártoló tagot választják meg rendes taggá. DöntéSük során elsősorban
a pártoló tagok a sportegyesület érdekébenkifejtett munkáját értékelik. Minden tagfelvételi
kérelmet benyújtó pártoló tag munkáját a sportegyesület elnöksége véleményezi és a rendes
tagok döntésük során kötelesek figyelembe venni az elnökség javaslatát, amelyet az
elnöksé9nek indokolnia kell.

A rendes taggá meg nem választott pártoló tag kérelmező nyilatkozata érvényétveszíti a
közgyűlés döntésének meghozatalakor. Amennyiben a pártoló tag fenntartja szándékát, új
tagfelvételi nyilatkozatot kell eljuttatnia ugyanúgy a (2c) bekezdésben meghatározott módon
és határidóig a következő évben esedékes, tagságról döntő közgyúléshez kapcsolódóan.
(2e)

(2í) A sportegyesület páÉoló tagja léhet minden természetes és jogi személy, Valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki _ az ('1) bekezdésben meghatározott feltéte|ek
mellett
a spoÉegyesület rendes vagy pártoló tagjaként a 2013' január 5-én megtartott
ktj|döttgyűlést követő 30 napon belÚl az elnökséghez eljuttatja a nyilatkozatát, miszérint a

-
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:cVábbiakban pártoló tagja kíván maradni a sportegyesületnek.

A sportegyesület pártoló tagja lehet minden természetes és jogi Személy, Valamjnt jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki _ az (1) bekezdésbén meghatáiozott feltételek
mellett
csatlakozik a sportegyesÜlet munkájához, vagy érdekeit a sportegyesÜlet
célkitűzéseinek megvalósítáSában. A pártoló tagként belépni szándékozó ánor -vatit a
spoÍegyesÜlet pártoló tagjává, ha írásos belépésinyilatkozatát a sportegyesület elnöke
kézhez kapja, vagy ha az elektronikus formában elkészítettbelépési -áyilatkozatot a
sportegyesület vagy a sportegyesület elnökének e_mail címéreelküldi, kivéve, ha tagságát
jogszabály kizárja' A nyilatkozat kézhezvételével'illetve az elektronikus formában elkészített
belépésinyilatkozat elküldéséve| létrgön a pártoló tagsági jogviszony.
(2g)

-

(2h) A sportegyesÚlet tiszteletbeli tagja az a természeles személy, akit a közgyűlés
az
elnökség javaslatára - a sportegyesület kapcsolatainak ápolása és fejlesztése söíán végzett
kiemelkedő munkássága elismeréséül tiszteletbeli taggá választ.

-

(3) A sportegyesület rendes és pártoló tagjai tagdíjat fizetnek, melynek rnértékéraz
elnökség
javaslata alapján a közgyűlés az alapszabály 1. számú mellékletébénhatározza meg.
(4) A rendes, a pártoló és a tiszteletbeli tag tagsági jogviszonya megszűnik a tag

a) kilépésével,
b) kizárásával,

c) halálával,

illetve jogutód nélküli megszűnésével.

(5)A tag tagsági jogviszonya megszűnik, ha a kilépésiszándékot kifejező írásos nyilatkozatát
a sportegyesület e|nöke kézhez kapja, Vagy ha az elekironikus formában elkészített kilépési
nyilatkozatát a Sportegyesület Vagy a sportegyesÜlet elnökének e-mail címéreelküldi.

(6)A tag kizárható, amennyiben az alapszabály rendelkezéseit súlyosan és neki felróható

módon isméte]ten megszegi, és ezzel a sportegyesület működését veszélyezteti, vagy a többi

tag érdekeit súlyosan megsérti.

A rendes és a pártoló tag kizárható, amennyiben a spoftegyestjlettel szemben fönnálló
pénzügyi tartozását az esedékességtől számított negyed évig -nem fizeti meg, és azt az
elnökség felszólÍtására sem pótolja haladéktalanul.
(7')

(8)A rendes és a pártoló tag kizárásáról az elnökség, a tiszteletbeli tag kizárásáról a
közgyűlés dönt, név szerinti szavazással. Az elnÖkség első fokú döntésével szemben 'a

határozat kézhezvéte|étőlszámított 15 napon belü| a köigyűléshez, a közgyűlés döntéseivel
szemben a határozat kézhezvételétólszámított 30 napon oélul a níróságtroi lenet fellebbezni.

A sportegyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése
iránt bármely tag - a pártoló és a tiszleletbeii tag csak éiintettsége esetén
-] a hátározat
tudomására jutásától számított 30 napos jogvesztó határidőben pe-rt indithat. n perináitas a
határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt ésetben a tag leréimere
a határozat Végrehajtását felfÚggesztheti.
(9)

(10) (hatályon kíVüll)

A iagok jogai és kötelezettségei

4.S

(1)

A sportegyesület tagjai jogaikat személyesen - a nem természetes személy tagok pedig
5/'í 9

képviselőjük útján - gyakorolják.
(2)

A sportegyesület
a) rendes tagja Választható a sportegyesÜlet szerveibe, Szavazhat a közgyűlésen és
megválasztása esetén a sportegyesület más szerveiben,
b) minden tagja
az a) pontban meghatározott korlátozással
részt vehet a
sportegyesület működtetésében, felszólalhat a közgyűlésen és a sportegyesület más
szerveinek tanácskozásán, indítványt terjeszthet elő és határozati javaslattal élhet,
c) minden tagja igényelheti a sportegyesület szakembereinek segítségét,részesülhet a
Sportegyesillet által nyújtott szolgáltatásokbó| és kedvezményekből,
d) minden tagja - a sportegyesÜlet szervei, a szakosztályvezetók és a vezetőedzók által
meghatározott feltételeknek megfelelően - részt vehet a sportegyesület által szervezett
edzéseken, elméleti foglalkozásokon és kiválasztása esetén részt Vehet a sportegyesÜlet
színeiben hazai és nemzetközi mérkőzéseken és versenyeken.

-

(3) A

-

sportegyesület

a) minden tagja köteles az alapszabály rendelkezéseit, Valamint a

sportegyesület
szerveinek és a szakosztályvezetők, vezetőedzők döntéseit megtartani'
b) rendes és pártoló tagja köteles a Sportégyesület kitűzött céljainak megfeleló
magatartást tanúsítania sportegyesÚlet érdekébenelvégzett munkája során és azon
kíVÜl egyaÍánt,
c) rendes és pártoló tagja köteles eleget tenni a rendszeres és az eseti jellegű
pénzfizetési kötelezettségeinek, különÖs figyelemmel a tagdíjra,
d) rendes és pártoló tagja képességeihezés tanulmányaihoz, munkájához igazodóan
önkéntes munkát Vállal a sportegyesület érdekében,elvállalt munkáját lelkiismeretesen
'
tisztességgel elvégzi'
e) tiszteletbeli tagja köteles a Sportegyesület célkitűzéseinek erkölcsi támogatására,

f)

mÍnden tagja köteles olyan elektronikus levélcímet létesíteniVagy közölni a
sportegyesület elnökségéVel, amelyre a sportegyesület által elkuldött hivatalos
irományok kézbesíthetőek,

g) minden tagja köteles a hivatalos levelezéshez |étesítettVagy közolt elektronikus
levélcímet karban tartani oly módon, hogy a sportegyesület hivatalos irományai

elektronikus formában mindig kézbesíthetóek legyenek.

(4)- (7) (hatályon kívÚl!)
IV
A sPoRTEGYESÜLET sZERVEl

A SportegyesÜlet szerveivel kapcsolatos alapvető rendelkezések

5.S

(''l)

A sportegyesület szervei
a) a közgyűlés.
b) az elnökség,
c) a felugyelőbizottság.

(2)

A SportegyesÜletnek nem Szerve a Szakosztálya.
A közgyűlés

6.S

6t19,

(1 )

A sportegyesÜlet legfőbb döntéshozó szerve a tagok összessége, azaz a kÖzgyűlés.

(2) A közgyűlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Ezen felül a közgyűlést
ossze kell hívni' ha a Sportegyesület tagjainak legalább egyharmada az ok és a cél
megjelöléséVel ezt írásban indíÍványozza, illetve akkor is, ha azt a bíróság vagy más,

jogszabátyban meghatározott szerv elrendeli' A közgyűlést haladékta|anul össze kell hívni' ha
az elnöki poszt megÜresedik, vagy ha az elnökség és a felügyelóbizottság tagjainak létszáma
a működéshez szÜkséges három íő alá csökken.
(3)

A közgyűlést a sportegyesület elnöke híVja ossze, akadályoztatása esetén az elnökség

valamely másik tagja. A kozgyűlés meghívóját a sportegyesület elnöke a sportegyesÜlet
titkárának közreműködésével készítiel, továbbá a kézbesítésrőlés a kÖzzétételről is ő
gondoskodik. A közgyűlést fó szabály szerint a sportegyesület székhelyére kell összehívni.
Ettól eltérni a meghíVóban^ kozzétett indokolással lehet. A kÖzgyűlés helyét a kozgyűlés
összehívója határozza meg.'
A kozgyűlési meghívónak 1artalmaznia kell a közgyűlés helyét, idópontját ésa napirendjét, és
azt úgy kell kézbesíteni a tagoknak, hogy a közgyűlés elótt legalább 20 nappal kézhez kap1ák.
Szabályos kézbesítésnekkell tekinteni a meghíVó elektronikus levél formájában történő
elkÜldését' Amennyiben a SportegyesÚlet tagja nem tesz eleget az alapszabály 4. s (3)
bekezdés f) és g) pontjába foglalt kötelezettségének és a meghívó ezért nem érkezik meg
számára elektronikus formában' úgy a meghíVót kézbesítettnek kel| tekinteni éS a tag nem
hivatkozhat arra, hogy a meghívót nem kapta kézhez. A meghívót és a kÖzgyűlés nápirendjét a
sportegyesület honlapján legalább 20 nappal a közgyű|és elótt szintén közzé kell tenni.
(4) A közgyűlés tanácskozásait levezetó elnökként a sportegyesÚlet elnöke, az elnök
távollétébena közgyúlés által megválasztott másik elnökségi tagja vezeti. A tanácskozás
kezdetén a közgyűlés tagjainak sorából két szavazatszámlálót választ, akik közreműködnek a
szavazatok megszámlálásakor, illetve titkos szavazás esetén kiosztják és összegyűjtik a
szaVazólapokat, valamint összesítik a szavazatokat." A jegyzőkönyvet a sportegyesÜlet titkára
vezeti, és ő foglalja írásba a közgyűlés határozatait, továbbá ő gondoskodik a határozatok
nyilvántartásáról. A jegyzókönyvet a Sportegyesület elnöke' a jegyzőkönywezető és a
közgyúlés által, a rendes tagok soraiból megválasztott két hitelesítő irja alá. Ajegyzőkönyvnek
tartalmaznia kell a közgyűlésen meghozott határozatokat, a tanácskozás során elhangzott
hozzászólások és javaslatokat lényegétés a határozat meghozatalát támogatók és ellenzók
számát, név szerinti szavazás esetén személyét.A sportegyesÜlet titkára gondoskodik a
jegyzókönyvek és határozatok közléséról, kihirdetéséről' nyilvántartásáról és nyilvánosságra
hozataláról. A jegyzőkönyvekbe és a határozatokba történo betekintés kizárolag az
alapszabály éS jogszabály alapján korlátozható.
(5)

.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik
a) az alapszabály megállapítása és módosítása,
b) az éves pénzÜgyi terv, illetve az elóző éves pénzúgyiterv teljesítésérólszóló, a
számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint elkészítettpénzÜgyi beszámoló
megtárgyalása és elfogadása,
c) az elnökség sportszakmai beszámolójának megtárgyalása és elfogadása,
d) az sportegyesület Vezető tisztségviselőinek megválasztása, ezek visszahívása'
e) a pártoló tag rendes taggá történő íelvétele,a tiszteletbeli tagok megválasztása és
kizárása,
f) a sportegyesÜlet más sportegyesillettel való egyesÜlésének, úgyszjnténfeloszlásának

'

módosítva a Tatabányai Törvényszék Pk'60.206/1991/45. számú hiánypótlásifelhívásának
' módosllva a Tatabányai Törvényszék Pk.60.206/199'1/45' számú hiánypótlásifelhívásának
5
módosltva a Tatabányai Törvényszék Pk'6o.2o6/1991/45. számú hiánypóllásifelhÍvásának

7lÍ9

megfelelŐen

megfelelóen
megfelelően

kimondása' aminek során a csód-, a felszámolási és a végelszámolási eljárásokra
vonatkozó törvényi elóírásokat kell alkalmazni,
g) a sportegyesÜlet feloszlása esetén a vagyonáról való rendelkezés,
h) az elncrkség kezdeményezése alapján szakosztályok létrehozása, összevonása éS
megszÜntetése,
i) minden más egyéb döntés, amit az alapszabály a kÖzgyűlés kizárólagos hatáskörébe
utal.

A közgyűlés határozatképes' ha a sportegyesület Szavazásra jogosult' azaz rendes
tagjainak több mint íele jelen van. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a
(6)

meghívóban megjelölt időpontot köVető í5 napon belüli időpontra ugyanazon napirenddel a
közgyűlést újból össze lehet hívni, megismételt közgyűlés megjelöléssel. A megismételt
közgyűlés a megjelent rendes tagok számáÍa tekintet nélktjl határozatképes' ha erre a rendes
tagok Íigyelmét már az eredeti meghívóban kifejezetten felhÍvták. A megismételt közgyűlés
összehíVáSakor mellőzhetó a (3) bekezdésben foglalt kézbesítésihatáridóre vonatkozó
előírás.

A határozati javaslat elfogad ásához ajelen lévó rendes tagok több mint felének elfogadó
szavazala szükséges. Az (5) bekezdés g) és h) pontjában meghatározott Ügyekben
előterjesztett halározati javaslat elfogadásához a jelen lévő rendes tagok több mint
(7)

kétharmadának elfogadó szavazata szÜkséges.

(8) A közgyűlésen a rendes tagok nyílt szavazással döntenek a határozati javaslatról, kivéve
Személyi kérdésekben,illetve ha a jelen lévő rendes tagok legalább egyharmada a titkos
szavazást indilványozza a halározaÍhozatal előtt.
(9) A közgyűlés nyilvános' Kivételesen indokolt esetben
- kÜlönösen ha a személyes adatok
vagy a személyiségijogok védelme szükséges - a közgyűlés a napirendi pont zárt ülésen
történő megtárgyalását írhatja elő, ide értve a döniéshozatalt is. A zárt tilésen meghozott
halátozat nyilVánosságra hozatalát kizárólag az alapszabály és jogszabály kor|átozhatja.

A közgyűlés haiározathozatalában nem vehet részt az a személy, aki Vagy akinek közeli
hozzálartozó1a a határozat alapján
a) köte|ezettség vagy felelósség alól mentesül, Vagy
b) bármilyen más előnyben részesÜl, illetőleg a megkötendó jogügyletben egyébként
érdekelt.
Nem minősÜl előnynek a sportegyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkÖtés
nélkül igénybe vehető nem pén)beli szo|gáltatás' iiletve a sportegyesület által a tagjá'nak, a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
(10)

A Vezetó tisztségviselők és a tisztségVise|ők6 választása
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A

a sportegyesÜlet elnöke' titkára' elnökségének tagja' a
sportegyesÚlet
bizottságának elnöke éS tágja.
vezető
tisáségvlselőket és a tisztségviselók8^felügyelő
a közgyülés négy évre választja. A vezető tisztségviselő
és a tisztsé9viselőo újraválasztható.
(1)

vezető' tisztségviselők

tisztségviselők

mÓdositva

'
'

/a

a Tatabányai TÖryényszék Pk.60'206/í991/45'
módosilva a TatabányalTÖrvenyszék Pk.6o'206/1991i45'
módosltva a TalabányaI TÖfuényszék Pk.60'206/1991/45'
íhódositva a Talabánya] TÖrvényszék Pk.60.20611991/45'

A

számú
számú
számú
számú

felhiVásának
hiánypótlási felhívásának
hiánypótlási felhÍvásának
hjánypótlásifelhÍVásának
hiánypÓtlási

8/19,

megfelelően
megfelelően
megfelelően
meqfelelóen

,/

A uezelő tisztségviselő és a tisztségviselő1o megválasztását napirendjére tűző közgyűlés
előtt.. legkésőbb 30 nappal az elnökség a spórtegyesület rendes tagjainak
soraiból
jelölőbizottságot választ. A jelölő bÍzottság a sportegyésÜlet tagságának
fiiyelmét felhívja,
hogy minden tag jelöltet javasolhat a Vezető tisztségie és a ti]ztségre1'. jéloti tenet a' a
(2)

személy, akit
a jelölőbizottság, vagy

-

rendes tagjainak több mint fele jelöl
.. ' . a ,s,portegyesÜ|et
tisztségre
'' a közgyűlés időpontjáig
' és a jelölést a jelölt elfogadja.

a

vezető tisztségre

és a

(3) A választás tisztségenként kulön-külön

történik úgy' hogy először a sportegyesület elnökét,
kÖVetően a titkárt, majd a további elnÖkségi tagókat egyenként, é2t köVetően a
felÚgyelőbizottság elnökét, majd tagjait egyenként keÍ megválasztaíi'

azt

Fz! a je|öltet kell megválasztottnak tekinteni a tisztségre, aki a jelen lévő rendes tagoktól a
!4)
_legtöbb
legtöbb szavazatot kapta. Amennyiben több jelölt káp', az ádott tisztségre a
szavazatot, újra kell szavazni, de a második fordulóban már csak a két legtö'bb szavazatot
kapott jelöltre lehet voksolni.
(5) A vezető tisztségviselőt és a tisztségviselót]3 a közgyűlés visszahívhatja
tisztségéből. A
vezetó tisztségviseÍő és a tisztségviselőía visszahivását á_rendes tagok legaiábo egyh-armada
írásban kezdeményezheti, s ennek alapján az elnöknek haladéktalánul _- a.
előírt határidők betartásával - össze kell hívnia a kÖzgyűlést' A vezető tisztsejvisetot
"tapé.4,nalyban
es a
tisztségviseló15 akkor kell visszahívottnak tekinteni, ha a- visszahívását javasoló éúierjesztést
a jelen léVő rendes tagok több mint fele támogatja.

(6) Vele!ő tisáségviselő és tisztségvise lő az

a

nagykorú személy lehet, akinek

cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges kórben nem korlátozták. i6

(7) Nem lehet vezető tisztségviseló, sem tisztségviselő, akit bűncselekmény
elkÖVetése miatt
jogerősen szabadságvesztés bÜntelésre ítéltek'ámíg a bÜntetett elóélethe;
ÍŰződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.'7

(8) Nem lehet vezetó tisztségviselő - tehát a sportegyesület elnöke és elnökségi tag1a _
az
eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartámig, akit e foglalkozástó-l joierősen
eltiltottak. Szintén nem lehet vezető tisztségviselő az eltiltás hatálya álatt' akit joger'ós
bíróí
ítélettelfoglalkozástól tiltottak el, íeltéve,ha áz ítéletben megjelölt tevékenységet áiE9yesulet
folytatja.ls
(9) Tisztségviselő

- tehát a felügyelő bizottság elnöke és tagja _ az a nagykorú személy lehet,
akinek cselekvóképességéta tevékenysége ellátásához s2úrségeskorbén nem korlátozták.
Nem-.lehet a felÜgyeló bizottság e]nöke éi tagja, akivel szembe.-n a Vezető
tisztségvÉelőkre
Vonatkozó kizálő ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója az
sportÉgyesutet
IO

mÓdosItva a Tatabányai TöNényszék Pk'6o.206l'1991/45. számú hiánypóllásifelhivásának
megfelelóen
mÓdosÍlva a TalabányaiTörvényszék Pk.60'206/1991/45' szárnú hiánypÓtlásifelhÍVásának
megfelelóen
I2
" mÖdosltva a latabányai Töfuenyszék Pk.6o'206/199í /45'
számu hlánypótlasi felhlvásanak megfelelóen
mÓdositva a Tatabányai Törvényszék Pk'6o.206/1s91/45. számú hiánypótlásifelhívásának
megfelelően
]4
11

mrdosltva a Talabányai TöNényszék Pk.60'206/1991/45. számú hiánypÓ'lásifelhivásának

megfelelően
Pk.6o'206/1991/45. számú hiánypótlási felhívásának megfelelően
mrdositva a Tatabányal Törvényszék Pk'60.20611991/45' számú hiánypótlásifelhlvásának
megfelelően
l7
Klegészitve a Tatabányal Törvényszék Pk.6o'206/199 1/45' számú hiánypóllásifelhÍvásának
megfelelóen
I8
Klegészitve a Talabányai Törvényszék Pk.6o.206/1991/45' számú hjánypótlási
felhívásának megfelelóen

15

16

mÓdositva

a TatabányaiTörvényszék
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-

vezető tisztségviselője.'9
(10) Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke és tagja az sem,
aki

a) a sportegyesülettel
megbízatáSán kí'Üli más tevékenységkifejtéséreirányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszoíybán áll,'
b) a sportegyesÚlettel cél szerinti juttatásából részesLii
kivevé a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbelí szolgáltatásokat, és a sportegyesülettel áliai tagjának
a tagsági jogviszony alap!án az a|apszabályban fogla|taknak megfelelően nyújtott cél
Szerinti juttatáSt -,
az e pontban meghalározott személyek közeli hozzátarÍozőja.zo

e

-

Az elnÖkség

8.S

sportegyesület álta|ános
Í]]-Y
.a
"]"o!::g.
Tormaban
működik. Az elnökség_ gondoskodik

hatáskörű, Végrehajtó szerve, amely testületi

a sportegyesület működtetéSéról és a'közgyűlés

döntéseinek végrehajtásáról' A sportegyesÜlet mű[óaesét az elnökség iánvitjá
a ret
közgyűlés közÖtti időszakban. Az elnökéég a sportegyesület működését érintő
vátamennyi
Ügyben jogosult dÖnteni, kivéve, ha az Úgy eldöntéJét az alapszabály Vagy
i
;ogszánav
''
közgyűlés Vagy
a sportegyesÜlet más szervéÁek kizárólagos natásrriréoe uta

Az elngkségnek hét tagja
további öt'' elnÖkségi tag'
(2)

van21-

li;

Az elnökség tagjai a sportegyesület elnÖke' a titkára és

(3) Az elnökség tagja nem lehet az, aki olyan spoÉegyesületnél
volt elnökségi tag, illetve olyan
sportvállalkozásánál volt vezető tisztségviselő annák megszűnését megJlrjző-Áárom
évben

egy évig -, amely

legalább

'

összeferhetetlenségi szabály

eavenyes.

spórtszervezet felszá-molással szünt
e. az
-három
a megszűnt sportszervezet megszűnését követő'ág.
evig

(4) Az elnökségi ülést negyedévente legalább egy alkalommal
össze kell hívni. Ezen felül az
elnökségi ülést össze kell hívni, ha legalább két tagja az ok és a cél megjelÖlésével
ezt
írásban indítványozza, illetve akkor ié, ha azt a bíróság vagy
áÍ"p"'"uatyn"n,
jÓgszabályban meghatározott szerv elrendeli.
'a.,

(5)

Az elnökségi ülést a

sportegyesÜlet elnöke hívja Össze' akadályoztatása esetén az
ülés meghivóját a óportegyesülei
.p"'t"jyesulet
."J:!=
!.sl^
IlTKaranaK"?|9-"tv..T'39jk
kÓzrem üködéséVel készítiel, továbbá a kézbesítésrőlés
"l.tk"
"
a
kozzététetiót
is o
gondoskodik.
Az elnökségi Ülés meghÍVóját.úgy kell kézbesíteni a tagoknak, hogy az ülés előtt legalább
8
nappal' kézhez kapják. Szabályos kézbesítésnekkell tékinteni a meghívó
elektroniius levél
formájában történő e|ktjldését..Amennyiben az elnökség tagja nem
t"."'
á|"p*"b;ü
4' $ (3) bekezdés f) és g) pontjába foólalt kötelezettséöének és a meghívó-ezert
"r"g"i némérrezir
meg számára elektronikus formában, úgy a meghívót- kézbesítettneli kell
tekinteni és a tag
nem hivatkozhat arra, hogy a meghívóf nem kipta kézhez. A."gni";t
á .p"rte-g-yestltet
honlapján legalább 8 nappal az elnökségi Úlés előtt szintén közzé
kell ténni.

'F

;

(6)

Az elnökségi ülést a sportegyesület elnÖke, akadályoztatása esetén egy másik elnökségi

19..
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Törvényszék Pk'60.2o6/1991/45. számú hiánypótlásjíelhívásának

a latabányaiTörvényszék Pk.60'206/1991/45' számú hiánypóllásifelhíVásának

a

megfelelően
megfele|óen

Törvényszék Pk'6o.20611gg1t45. számú hiánypóllási felhÍvásának megfelelően
lata banya i Törvényszék Pk.60'2o6/1991/45' számÚ hiánypÓtlásifelhÍvásának
meafelelóen

]alabányai

101'ts

natározatait, továbbá ő gondoskodik a határozatok nyilVántartásáról' A jegyzőkönyvet á
sportegyesület elnöke és a titkár írja alá. A jegyzőkÖnyvnek tartalmaznia kell az elnökségi
ülésen meghozott hatáÍozatokat, a tanácskozás során elhangzott hozzászólások és javaslatok
lényegét, a javaslatot támogatók és ellenzők számát, név szerinti szavazáS esetén személyét.
A sportegyesület titkára gondoskodik a jegyzőkönyvek és határozatok közléséről,
kihirdetéséről, nyilvántartásáról és nyilVánosságra hozataláról. A jegyzőkönyvekbe és a
határozatokba történó betekintés kizárólag az alapszabály éS jogszabály alapján korlátozható.
Az elnökségi ülésre meg ke|l hívni a szakosztályvezetőket' a vezetőedzóket és a felÜgyelő
bizottság elnökét, akiket tanácskozási és javaslattételi jog illet meg az uléseken.

a

(7)Az elnökségi tag tagsági jogViszonya megszűnik
a) a mandátum lejártával'
b) lemondással,
c) a sportegyesületból történő kilépéssel'
d) a sportegyesÜletból tÖrténő kizárásával,
e) visszahívással,
f) a vezetó tisztség viseléséhez szükséges valamely feltétel elveszítésével'
g) összeférhetetlenség esetén,
h) halálával.
(8)

Az elnökség hatáskörébe tartozik
a) a sportegyest'llet vezelése' szakmai tevékenységénekirányítása,
b) az éves pénzÜgyi terv, illetve az előzó éves pénzügyi terv teljesítésérő|szóló' a
számvitelról szóló törvény rendelkezései szerint elkészítettpénzügyi beszámoló
elkészítéseés a közgyűlés elé terjesztése,
c) a sportegyesület éVes sportszakmai beszámolójának elkészítéseés a közgyűlés e|é
terjesztése,
d) a rendes tag és a pártoló tag kizárása,
e) a közgyűlés előkészítéseés a döntéseinek végrehajtása,
f) a sportegyesület eredményes működése feltételeinek megteremtése,
g) a sportegyesület gazdálkodásának és vagyonkezelésénekirányítása, e|lenőrzése' a
befektetésekről szóló dontések meghozatala és az elnÖk vagyonkezeléssel kapcsolatos
feladatainak meghatározása'
h) döntés a Sportegyesü|et sportlétesítményeinekhasználatáról, illetve működtetéséről,
i) döntés sportegyesület sporttal össze nem fÜggő tevékenységéről,valamint
sporttevékenységévelösszefÚggő kereskedelmi tevékenységéről, különÖsen a
sportegyesÜlet Vagyoni értékűjogainak hasznosításáról,
j) dÖntés a külföldi kiutazások' illetőleg kÚlföldiek meghívása ügyében,
k) a szakosztályvezető és a vezetőedző kinevezése,
l) szakosztály létrehozásának, ösSzevonáSának és megszüntetésének kezdeményezése'
m) minden más egyéb döntés, amit az alapszabály az elnökség hatáskörébe utal.

a

Az elnökségi ülés határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. A határozati javaslat
elfogadásához a jelen lévó elnökségi tagok több mint felének elfogadó szavazata szü-kséges.
Az elnökség tagjai nyíli szavazással döntenek a hatáÍozati jávaslatról, kivéve szemiélyi
(9)

kérdésekben, illetve

ha bármely elnökségi tag a titkos szavazást

indítványozza a

határozathozata| előtt. Az elnökségi ülés nyilvános' Kivételesen indokolt esetben

-

kijlönosen

ha a személyes adatok vagy a személyiségijogok védelme szükséges - az elnökség

a

napirendi pont zárt ülésen történő megtárgyalását írhatja elő' ide értve a döntéshozatalt is. A
zárt ülésen meghozott határozat nyilvánosságra hozatalát kizárólag az alapszabály és
jogszabály korlátozhatja.
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lc) Az elnökség határozalhozatalában
nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek kozeli
' czzátaÍlozója a határozat

alapján
a) kötelezettség vagy felelósséo alól mentesül vaov
b) bármilyen más előnyben részestjl, illetóiág -á'megkötendő jogügyletben
egyébként
érdekelt.
Nem minősül előnynek a sportegyesÜlet cél szerinti juttatásai
keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem p.en-áoeti s.orgaltáia',_ iíl"tu"
a sportegyesület álta| a tagjának, a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapizaoalnát
megreröro cei Sánti iuiiátá" "

A sportegyesület elnöke

s.s

(1) A sportegyesület legfőbb tisztségviselője
a sportegyesÜlet elnöke. Az elnök az elnökség
közreműködésével irányítja és vezetia .po't"gy".Üt"tiJvékenységét.
(2)

Az e|nök feladatai:
a) az elnÖkség üléseinek ÖsszehíVása és vezetése,

a kozgyűlés elnÖki tisztségének
eÍlátása,
b) a sportegyestjlet képviselete, a sportegyesÜlét
Szakmai tevékenységénekirányítása,
felÜgyelete,

c) az alapszabály és egyéb szabályzatok, Valamint a közgyűlési és
az elnökségi
határozatok végrehajiásának irányításá és ellenőzése,
d) a sportegyesület önálló és áilqlános képviselete. a titkárral
együtt rendelkezés

a
sportegyesület bankszámlája felett23'
e) a sportegyesület ügyviteli munkájának irányítása,
f) sportegyesületnél munkaviszony reieteoen történő foglalkoztatás esetén
.
a
munkáltatói jogok gyakorlása,
g) (hatályon kívül!)

a

h)

a

gazdálkodás

és a

meghatározottak szerint,

vagyonkezelés Íeladatának ellátása

az

elnökség

által

i) dönlési jogkör gyakor|ása mindazokban az ügyekben, amelyek
nem tartoznak a
közgyűlés' az elnokség Vagy a sportegyesület más -szervének
kizárólagos
hatáskörébe,
j) mindazoknak a feladatoknak a.- élláÍása, amelyeket
;og"i"bály:_áz
illetóleg a közgyűlés vagy az elnökség az elnÖl hatáikorébe
";pszanary,
utal.
(3) Az elnököt táVolléte vagy akadályoztatása
esetén
_naia"torti
a titkár helyettesíti. Tartós, három
hónapot meghaladó akaaálvó2tatás
t"tje"
lhe|yeítesítéshez
lEly-LLEol LEsl lEZ' a rd.gyűre.
Áoz
hozz4árulása szükséges.
".Ltén, "
"
(4) Az elnök egyes általa meghatározott
Úgyekben eseti meghatalmazást adhat az elnökség
tagjának.

A sportegyesület titkára

10 s

(1).A s.portegyesület közgyűlés által választott
vezető tisztségviselője a Sportegyesület titkára.
titkár az elnökkel kialakított munkamegosztá.t"n-]."'"ri
a sportegyesület szakmai
tevékenységét.

A

(2) A titkár fe|adatainak

---23

a) a sportegyestjlet szakmai programjainak tervezése'
egyeztetése, megszervezésének

módosífua a Talabányai Törvényszék Pk.6o.20611991/45.
számú hjánypótlásifelhlvásának
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megfelelően

,/
irányítása és szervezése,
b) az elnökség üléseinek előkészítése,
c) az elnök akadályoztatása esetén az elnÖk helyettesítése,
d) mindazoknak a feladatoknak az e atasa, ' ametvetei
'-'
közgyűlés vagy az elnökség a titkár hatáskörébe

;i;i'-

az

alapszabály, illetőleg a

11.S
(hatályon kívül!)

12S

(hatályon kíVul!)

13

S

(hatályon kívül!)
A felÚgyelő bizotiság

14.S

(1,) A.

kÖzgyűlés

a

sportegy_e'sület működésenek. gazdálkodásának

ellenőzésére felügyelőbizottságot
a két bizottsági tag.

és vagyonkezelésének
választ. n tettigyeÍobiiottság három t"go,-t:g]"i'
"J-"rnör ""

(2) (hatályon kívüll)2a

A felügyelőbizottság ülését
,negyedéVente legalább egy alkalommal Össze kell hívnt. Ezen
a fe|ügye|őbizottsáo uléséí
cissze reit'nivni, ha oármely lagja az ok és a cél
megjelölésével ezt írásbai inditványozza' iltetve
at<kor is. ha azt a bÍróság vagy más,
alapszabá|yban, jogszabályban meghátározott.."'
(3)

felül

"táo"ti.

A felügyelőbízottság ülését.a1 elnök híVja Össze. A felÜgyelőbizottság
ÜlésénekmeghivÓját
az elnök készítiel, továbbá kézbesítésról ls o g;nooskoáik.
n
ielilg;eüóLott"jg
iie"en"r
meghívóját úgy kell kézbesíteni
'a
tagoknak. noöv
ure.
err'tt
regáíább_ál'"-Jüi'rern".
,a
kapják. Szabályos kézbesitésnet
keÍ tekinteni-á
elektronikus levél iormájában
történő elkÜldését.Amennviben a felügyelőbizottiag '"öni"o
t"sjJ."'
t";;;i;ö;;;;'i.o#'o.''
o.
(3) bekezdés f) és g) pontjába foglalt
iótetezett.égÉ;;r;. a meghívó ezért nem érkezik megs
-úgy
számára elektronikus formában'
a megh íVót-kézú".it"ttn"ti L"ll teknieni J" a'iJg num
hivatkozhat arra, hogy a meghívót -ném rápia [e.nez.
Á-megnivot a spoftegyesület honlapján
legalább 8 nappal a felÚgyelőbizottság Íilés|
ro'zé kell tenni.
(4)

"'

"roiG.i"ié"
A felügyelobizottság ü|ését' az. elnök, akadályoztatása
esetén egy másik tagja vezeti. A
jegyzokÖnyvet az elnÖk Vezeti,-és
ő fógia'; ilásb]l-z ernokseg határozatait'
(5)

továbbá ő
gondoskodik a határozatok nyilvántartásáiór
á .po't"JvJ.-iiret titkárának közreműködésével. A
jegyzőkönyvet a felügyelőbizbttság jelen
léVo tlól"iájíiar.
jegyzőkönyvnek tartalmaznia
kell a felügyelo bizottsáo Liléséníróghozott r'l"iáio.Jotát'. A
a- tanácskozás során elhangzott
hozzászólások és javasláok lenvegét]a
laV;.i"t"t'u'"g)tox és ellenzők számát, néV szerinti
személyét.
elnok
.port"gyJ",jret titkárának közrem űködéséVel
:zav3zís .€setén
gondoskodik
a jegyzőkönvvek.és'_Az
a határozator i.ti.iéiáioi'
nyrlvánosságra hozataláíol' A jegyzőkönyváro" -e' -" ' kihirdetésérol, nvirvania,taéror es
határozatokba történó betekintés

"
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lörolve a Tatabányai Törvényszék Pk'60-206/í991/45.
számú hiánypótlásifelhíVásának

megfelelóen (lásd: 7. s (1o) bekezdés)

,.

zálólag az alapszabály és jogszabály alapján korlátozható'

i6) A íelügyelőbizottság ülése határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen Van. A határozati
'1avaslat elfogadásához a jelen lévő tagok több mint felének elfogadó szavazaÍa szÚkséges. A

fe.lugyelőbizottság tagjai nyílt szavazással döntenek a határozati javaslatról, kivéve szémélyi

kérdésekben, illetve

ha bármely elnökségi tag a titkos szavazást

indítványozza

a

határozathozatal előtt' A felügye|őbizottság ülése nyilvános. Kivételesen indokolt eietben
különöSen ha a személyes adatok vagy a személyiségi jogok védelme Szükséges az
felügyelóbizottság a napirendi pont zárt üléSen történó megtárgyalását írhatja elő, id! értve a
döntéshozatalt is. A zárt ülésen meghozott határozat nyilvánosságra hoza1alát kizárólag az
alapszabály és jogszabály korlátozhatja.

-

(7) A felügyelőbizottság a saját maga által megállapított ügyrend és éves ellenőrzési terv
alapján dolgozik, amiÍől az elnökséget tájékoztatja. A felügyelőbizottság évente legalább egy
alkalommal átfogó ellenőzést köteles tartani. A felÜgyelőbizottság munkájáról a sportegyesuÉt
közgyűlésének kÖteles beszámolni'
(8) A felÚgyelőbizottság ellenőrzi a sportegyesÜlet működését és gazdálkodását.
Afelügyelőbizottság feladatai különÖSen
a) a sportegyesület gazdálkodáSára Vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező elóírások
betartásának ellenőzése,
c) a tagdÍjak befizetéséneke|lenózése,
d) az éves pénzugyi mérleg felülvizsgálata,
e) a gazdálkodás célszerűségének,szabályszerűségének' az előiÍányzolt bevételek és
kiadások teljesítésénekévenkénti vizsgálata,
f) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése,
g) a sportegyesÜlet vagyonának megóvása érdekébenmegtett intézkedésekellenőrzése.
(9) A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselóktől jelentést, a sportegyesu|et munkavállalóitól'
önkénteseitől pedig tájékoztatást Vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a sportegyesület
kÖnyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

(1o) Az ellenórzések megkezdéséröl a felügyelőbizottság eInöke tájékoztátni kÖteles a
sportegyesÜlet elnökét és titkárát. Az ellenőrzés során a felügyelőbizottság a pénzügyi_,
gazdasági, illetőleg a be|ső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.
(11.) Az ellenórzés tapasztalatairól a felÜgyelőbizottság elnoke a vizsgálat befejezésétól
számított 15 napon belÚl írásban tájékoztatja a sportegyesület elnökségét. Ha a vizsgálat
szabálytalanságot Vagy rendellenességet állapít meg, akkor egyúttal ennek megszÜntetésére

is fel kell hívni a figyelmet.

(12) A vizsgálatot követő intézkedésiterv Végrehajtás ál az abban meghatározott határidő
elteltétől számított 30 napon belül a felügyelóbizottság utóvizsgálat kereté6en ellenőzi.
(13) Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnÖkség nem ismeri el, vagy az utóVizsgálat
Sem

vezet eredményre, a felügyelőbizottság közvetlenül az intézkedésrejogósuft szervhéz Íordu|,
.szükség esetén kezdeményezi a közgyűlés összehívását.
A felÜgyelóbizottság köteles az intézkédésrevaló jogosultságának megfelelően a közgyűlést
elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményézni, ha arról izerez
yagy
tudomást, hogy
a) a spoÉegyesÜlet múködéSe során olyan jogszabálysértés Vagy a szervezet érdekeit
egyébkéntsúlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynék megszüntetése vagy

T
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köVetkezményeinek elhárítása, illetve enyhítésea sportegyesulet (.'.) intézkedésre
jogosult szervének döntését teszi szÚkségessé,
b) a vezető tisztsé9viselők felelősségét megalapozó tény merÜlt fel'
'-4)

A közgyűlést Vagy az elnökséget a felügyelőbizottság indítványára - annak megtételétól
számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő
:ledménytelen eltelte esetén a kÖzgyűlés Vagy az elnÖkség Összehívására a
'elÜgyelóbizottság is jogosult. Ha a közgyűlés Vagy az elnökség a tÖrvényes működés
lelyreállítása érdekében szÜkséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottsá9
<Öteles haladéktalanul értesítenia törvényességi ellenórzést ellátó szervet.

(15) A felügyelőbizottság eljárására a civil törvény rendelkezéseit, a felügyelőbizottság
működésére a jelen fejezetben nem szabályozott kérdésekbenaz elnökség működésére

Vonatkozó szabá|yokat kell alkalmazni.

15. S
(hatályon kíVÜl!)

V
A sPoRTEGYESÜLET sZAKosZTÁLYAl

16

S

A sportegyesÚlet műkodése a Szakosztályainak Sportszakmai tevékenységénalapszik. A
Sportegyesületnek négy szakosztálya van: rögbi' labdarúgás, atlétika éS kézilabda
(1)

szakosztály.

(2)

A

szakosztályok nem rendelkeznek önálló jogi személyiséggelés nem szervei

sportegyesületnek.

a

(3) A szakosztályok létrehozása, összevonása és megszüntetése a közgyűl'és kizárólagos
hatáskorébe tartozik, de ezekben a kérdéSekben a közgyűlés csak akkor dönthet, ha az
elnökség kezdeményezi a döntést. Az elnökség a kezdeményezésétköteles indokolni.
(4) A szakosztályok kizárólag sportszakmai szempontból végeznek Önálló tevékenységet. A
szakosztályt a Szakosztályvezető vezeti. A szakosztályve zetőt az elnökség nevezi ki határozott
időre' ami nem lehet tÖbb mint 4 év, de a kinevezés legfeljebb az elnökség mandátumánák
lejártáig tarthat. Az elnökség
szakosztály sportszakmai munkájának megerősítése
érdekében szakosztályvezető mellé vezetőedzőt nevezhet ki,
szakosztályvezető
kinevezésére vonatkozó szabályok alkalmazásával.

a

a

a

(5) A szakoszt ályvezető és a vezetóedző a kinevezése időtartamának lejárta elótt is
visszahívható. Az elnökség nem köteles indokolni a visszahívásról szóló dÖntéséi.

A

szakosztályok sportszakmai munkájáért a szakosztályvezetők és a vezelőedzők
és a vezetőedzőket az elnökség üléseÍremeg kell hívni. A
szakosztályvezetők a két elnökségi ulés közötti idótartam spoÉszakmai munkájáról
beszámolnak az elnökségi ülésen, valamint az elnökség közgyűlés elé terjesztendó éves
sportszakmai beszámolójához írásbelj beszámolót készíteneka szakosztály éves
(6)

felelősek. A szakosztályvezetóket

sportszakmai munkájáról.
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(7) A szakosztályvezetők napra kész és pontos listát vezetnek a szakosztály sportolóiról.
lista tartalmazza
a sportoló terméSzetes személyazonosító adatait és lakcímét,

A

_
_

a sportoló korosztályát,
azl a megjegyzést, hogy a sportegyesÚlet tagjaként, Vagy sportszerződés alapján
vesz részt a Sportszakmai munkában a Versehyzó,
a sportoló a Sportegyesülettel szembeni pénzügyi tartozásainak egyenlegét.

_

(8) A szakosztályokban működő sportszakmai munka részletszabályainak meghatározása
érdekébenaz elnökség szervezeti és működési szabályzatot fogadhat el egy szakosztályra
vonatkozóan' A szervezetj és műkÖdési szabályzat elkészítésében
a szakosztályvezető és a
vezelőedzi5 részt vesz, véleményüket figyelembe kell venni a döntéskor' A szervezeti és
működési szabályzaÍ nem lehet ellentétes az alapszabály rendelkezéseivel, többletrendelkezéSeket azonban megállapíthat, de csak olyan kérdésekben, amelyeknek eldöntése
nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
vt.

'

ASPoRTEGYESÜLET BEVÉTELEI, KlADÁsA ÉsonzoÁlrooÁsn
17. S
(1)

A sportegyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

(2)

A sportegyesület bevételei:
a) a tagok által teljesített vagyonl hozzét1árulás, különösen a tagdíj'
b) a gazdasági-vállalkozási tevékenységből, illetve a szolgáltatás nyújtásából származó
bevétel,
c) a költségvetési támogatás, különösen a személyi jövedelemadó meghatározott
részénekaz adózó rendelkezése szerint kiutalt összege,
d) az államház:attás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékekéniszerzeit
bevétel,
e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány,
f) befektetési tevékenységből származó bevétel,
g) az a)-g) pontok alá nem tartozó egyéb bevételek.

(3)

A sportegyesület kiadásai:
a) az alapszabályban megfogalmazott célok szerinti költségek,
b) a gazdasági-válIalkozási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek,
c) a sportegyesÚlet szerveinek, szervezetének műkodési költségei, valamint a több
tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása'
d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb kiadások

'

(4) A sportegyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. A
SportegyeSület tagja a SportegyesÜlet tartozásaiért - vagyoni hozzájárulásának megfizetésén
túl - saját vagyonával nem felel. A sportegyesÜlet gazdálkodása eredményét nem oszthatja
Íel' azl az alapszabályában meghatározott tevékenységrefordítja'

(5) A sportegyesÜ|et kizárólag céljainak eléréseérdekében, azokat nem veszélyeztetve
végezhet vállalkozási tevékenységet.A sportegyeSület Váltót, illetve más, hitelviszonyt
16t19

megtestesítő értékpapírtnem
illetve vállalkozásának fejlesztéséhez
'n"#'"""i"t
.bocsáthat ki,
tevékenységétveszélyeztető' mertetí
a
tritert
fel' valamint az államháztartáS
alrendszereitől kaoott támoqatást
nitet teoeieteiii'lir"i'['ni'"r torr"..té.e.
íel' A sportegyesúlet cél sie.rintl
tevétenEffii j;';:.dasági-vállalkozási *.i'í"..i'''a,n"r,,"
származó beVételeit es raforoitáiaii
tevé[enységből
ertijidíriJ'"'i'i'tJi .iÍvántartani.
(6)

A sportegyesület oazdálkodásának

részletes szabályait a sportegyesület gazdálkodási
szabályzata határozzá
.port"gy"_.Ül"i
lliis?gveteseuen előirányzoit összegek
rendeltetésszerű és a mindeikori
'"9: 1 óitióiiéia..a.otiJimegteteto
felhasználásáért az elnök
a felelős. A sportegyesület t,:.gyűré.éiét-r"i"a"i"'""'űködőképesség
fenntartása, és a
s.em
;iőiit",1#;;;'s1"tiisoges
mf:::":'-"l":á;::""''"#:fl"T:1;:.l*;::."lsejnek
(7) A sportegyesÚlet
a vezeiő tisztségviselőt, a támogatót,
az önkéntest' valamint e személyek
közeli hozzátaÍtozoját _ a oárki áttat'meórJie.'"iii"'r"ig',ilybe
Vehető szolgáltatások, illetve a
sportegyesÜlet által tagiának.
pg"i..".v'""i"p;a"
nyújtott' az alapszabálynak
13oiáii
megÍelelő juttatások kivételével
- cer jzen:ntí''rittai;;á" ;;n,'' reszesitheti

"

vil.
A

sPoRTEGYEsÜLET MEGszŰNÉsE
18

(1)

S

A sportegyesület megszűnik:
a) ha (. . . ) feloszlását a.
|özgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondta;
sportegyesÜlettéí
""ró "gl,"JiiJji a'i"tizgviire* kétharmados szótöbbséggel

i"*xil;'

P"J:ff5f,?

ha

a

bíróság

a

sportegyesületet feloszlatja, Vagy

a

megszűnését

A sportegyesület más soortegyes'ülettel
Való egyesülése
fe]oszlása
felszámolási és a végelszámolási
a csód-, a
eljárásokra
'Vagy
"orán
előírásokat
kell
sportegyesület birósági feloszlata.á
alkalmazni.
A
""*"Íi".j'itl'enyi
r'li"'i")"o?iLregitese után fennmaradó
allami tulajdonba kerül, és azt az
vagyona
"."t"n "
utan,pattá;-;";;6;;;gatására
kell fordítani.
(2)

Vllí'

áRÓ RENDELKEZÉSEK

í9 s
l?,ff'ffEz1gondoskodik a

sportegyesület szervei határozatainak
összegyűjtéséról a

(2) A határozatok tárát Úov
kell' vezetni, hogy abból a. döntések
tartalma' hatá|ya és
meghozataluk időpontja, itleióleg
a
Szenntl szaVazás esetén személye 1_"l"r*;! ;;qnoiJüii,,a'og"tók és ellenzők számá, név
megarrapitnaü iágy!;:

[''i.f"'!,,i,:I':3*ffiPff:il::::-;,fii"["á ^Íi',"""$li,::l-,:Y:ff:i",;fi:fJl"?'J:::
17t19

nyilVánosságra.

(4) A sportegyesulet működésével kapcsolatban
keletkezett iratokba a sportegyesulet
székhelyén- előre egyeáetett Ídőpontban
bárki
bJekinthet. Az iratbeieri,.ité.l- igenvt
sportegyesület titkáránál l9!"!
sportegyesület .*r.Á"ivéi"
u"gy"
elektronikus levélben - értesítésicím, töleforiézám, es ámait-cím
]'lra.n"n
megaaása
jeIeznj' A sportegyesÜlet titkára haladéktalanul
j"yoe,etentot
ktiteÍes eÉktronikus r"*rú". '"ti"tt
i!
arról' hogy mely időpontban tekinthet u" .port"gv".Ület
".
:l?.il9li
'honlapon
azon irataiba,
melyek a
hirdetőtáblán Vagy a hivatalos
nem keruliet" kiiiiggesztésre. A titkár az iratbetekintés
bonyo|ítása során koteles biztositani a hatályos jo jJáoalyotnat
megfelelően a személyes
jogok védelmétá. á.i"| iÁpésolatos szábályorrol9:
a- nltetinto
'
'
'1
"d"to|. tájékoztatni.
''emélyiségi
személyt

;il;ii ililil"n

l

(5) A sportegyesület működésének rendjéről' valamint
szolgáltatásai igénybevételének
módjáról, illetve beszámolói. közlési moájarot j a
sportegyesület
1..
székhelyénlevo
h jrdetőtáblán. történő elhelyezés
útján, Vagy a sportégyesuljrri"áíjrá. i*rJJl:# ii|e-*o',",1"

a nyilVánosSágot.

(6) A sp-ortegyesület

szervei által meghozott határozatokban rendelkezni kell anól,
hogy milyen
határidőben kell értesítenia hat*ozatban f"sl;lt;üi
az
érintetteket. A sportegyesÜlet
tagságának, illetve sportolóinak, sportszakemn"rJiner
egás.et érintő döntési .port"öi".ur"t
székhelyénlévő hirdetőtáblán kifüggesztésser, vaóv s-portegyesütet
"
r'iu"1áio.í*i"üian
r"rr
kÖzzétenni. Az egyes tagokra, sPortotókra vagy
"
lports'átemberekre vonatkozó döntést az
alapszabály rendelkezéSeinek megfelelóen e]ér.tóniius
levélcímijkrer."ii ."gküij"ni. n
harmadik személyeknek szóló döntÁeket onetosejszeiint
szintén elektronikus levélcímurre,
ha ene nincs mód' papíralapon, levélben r."rr m"gÉldái.
n rezoesiteierioi .ffify""iir"t

titkára gondoskodik.
(7)

"

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben

_
-

a civil tÖrvény,
a sportról szóló 2004' éVi l. tÖrvény és
az új Ptk'
rendelkezéseit kell alkalmazni.

ánRorx

a

:'"T-[?T''ln"j*1],9.1n
l""loY-:'-::9.9."]!*::9qr!7]
99ys9ses szerkezetbe foglalt szövege
megíelel
2017. január 21-i
közgyűlésen zoli.ói7|.íá'
evanr
határozattal
elfogadott módosításoknak megfeteló tartalom mal.
Esztergom, 2017 ' január 21.

az Esztergomi Vitézek RAFC
titkára, elnökségének tagja

18t't9

'l .

számú melléklet

Az Esáergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Futball Club tagdíja

A rendes tagok által megfizetendő tagdíj éVi 12.ooo'- Fl, azaz tizenkétezer forint. A tagdíjat
havonta, egyenlő részletekben kell megfizetni' legkésóbb a hónap'l5. napjáig átutalással vagy
házipénzlárban készpénz befizetésével.

A

pártoló tag legkevesebb ugyanannyit köteles fizetni' mint a rendes tag'
tagdifizetési kötelezettségét ugyanúgy teljesít|, mint a rendes tag.
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