
A Dr6sJEN6r sponr EGYESTILET
ALAPSZAnAIya

A Polg5ri Torvdnykonyvrdl sz6l6 2013. 6vi V. torv6ny (Ptk.), az egyesiilesi jogr6l, a kozhasznri
jo96ll6sr6l, valamint a civil szervezetek rnijkod6sdrol 6s t6rnogat6s6r6l sz6l6 201 I . dvi CLXXV. torv6ny
(Ectv.) 6s a sportr6l sz6l6 2004, evi I. torv6ny (Stv.) rendelkez6seinek megfelelve a tagok az alihbi
tartalommal fogadj6k el a sportegyesiilet (a tov6bbiakban: egyesillet) alapszab6ly6t:

t.

I.
Az egyesiilet adatai

Az egyesi.i I et neve : Di6sj enoi Sportegyesi.i let

Az egyesiilet roviditett elnevez6se: DSE

3. Az egyesilitet

3. Az egyesi.ilet szdkhelye: 2643 Di6sjen6, Szabads6g fit 31.

4. Az egyesi.ilet form6ja: sportegyesiilet

@ '
5. Azegyesiilethonlapjanakcirne: www.diosjenosport.hu

t.

il.
Az egyesiilet c6lja, tev6kenys6ge

Biztositani Di6sjen6 6s vonz6skorzete lakosainak a szewezett szabadid6s-, valamint a ttimeg- ds

versenysportok lehetosdg6t.
Az egeszseges dletm6dra 6s sport-szeretetre val6 nevel6s, a tomegspofi kiterjesztese ds a lakoss6g
egdszsdgi 6llapot6nakjavit6sa. Fejleszteni 6s er6siteni a kozossdgi dletet, a sportos eletszemleletet,
a sportszeni magatart6st.
A sportegyesi.ilet egyiittrniikcidik minden olyan hazai, illetve ktilfbldi egyesiilettel, 6llami,
onkorm5nyzati, gazdiilkod6 6s t6rsadalmi szervezettel, termdszetes szemdllyel, amelyek segitik
cdlj ainak megval6sit6s6t.

A sportegyesiilet sporttal ossze nem 11igg6 tevdkenysdget, valamint sport-tevdkenysdg6vel
osszefiiggo kereskedehni tevdkenysdget (ide6rtve a sportegyesiilet vagyoni 6rtdkii jogainak

hasznosit6s6t is) csak (iegeszito tev6kenys6gkent folytathat. A spoftl6tesitmdnyek haszn6lata,

illetve mtikodtetdse - e rendelkezds alkalrnazdshban - a sportegyesUlet alaptevdkenys6genek
minostil, [Stv. 17.$ (l) bek. b) pont]

I.

uI.
Az egyesiilet miikiid6s6re vonatkoz6 6ltal6nos szabiilyok

Spoftegyesi.ilet - az e torv6nyben meg6llapftott elt6r6sekkel - az egyesiildsijo916l, a kozhaszn0
jog5ll6sr6l, valamint a civil szervezetek miikoddsdrol ds t6mogat6sdrol szo16 torvdny (Ectv.) es a

Polg6ri Tdrv6nykonyv szabfilyai szerint miikod6 olyarr egyesillet, amelynek alaptevdkenysdge a

sporttevdkenys6g szervezdse, valamint a sporftevdkenysdg feltdteleinek megteremtdse.IStv. 16.$

( l)bek.l

Az egyesiilet kozvetlen politikai tev6kenys6get nem folytat, szervezete p6rtokt6l ftggetlen 6s
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azokrrak anyagi tArnogatiist nem nytjt.

A sportszervezet keretdben spofftevdkenys6get folytat6 igazolt, vagy nem igazolt sportol6 szdmira
a sportszervezet koteles biztositani a sportSg jellege szerinti biztons6gos spofttev6kenysdg
fo lytat6s6hoz sztiksdges feltdteleket.

IV.
A vagyoni hozzfjfrulils

Az egyesiilet tagjai vagyoni hozzAjaruliskent tagdfjat fizetnek. A tagdijat, a megalakLrl6skor a

nyilvdntart6sba vetelt elrendelo vegzes jogerore ernelkedesdtol szdmitott B napon beltjl, ezt

kovetoen legkdsobb minden 6v december 15. napj6ig kell egy dsszegben vagy rdszletekben, az

egyestilet hflzipenzt|rbba vagy az egyesiilet banksz6ml6j 6ratorteno 6tutal6s irtj6n megfizetni.

Az egyesiilet megalakul6s6t kovet6en frjonnan bel6po tag a tags6gijogviszonya keletkezds6nek
dvdberr a tagdij idoar6nyosarr sz6mitott cisszeget a tags6gi jogviszony ldtesit6sdtol sziimitott 8

napon belijl, ezt l<ovetoen legkdsobb minderr 6v december 15. napj6ig koteles az egyesiilet
hLzipenztirAba vagy az egyestilet banksz6ml6j6ra torteno 6tutal6s irtj6n teljesiteni.

V.
A tagsfg

Az egyesiilet tagja lel"tet az a terrndszetes szemdly, jogi szemely, jogi szem6lyisdggel nem
rendelkezo szervezet, aki az egyesiilet cdlkitLizesevel egyetdrt ds a celok megvalosit6sa erdekeben
tevekenysegeberr al<tivan reszt kiviin venni, tovdbb6 az alapszab6lyban foglalt rendelkezeseket

- elfogadja.
VI.

A tagsigi jogviszony keletkez6se

Az egyesiileti tags6g az alaplthskor az egyesiilet nyilv6ntart6sba v6tel6vel keletkezik. Az
egyesiilet rnegalakul6s6t kovetoen a tags6g a bel6pdsi nyilatkozat elfogad6s6val keletkezik. A
belep6si nyilatkozatot az elnoks6ghez kell berryirjtani, amely szerv a k6relem bedrkezds6tol
szdrnitott 30 naporr beltil, egyszeni sz6tobbs6ggel, nyilt szavaz6ssal hat6roz a tagfelvdtelr6l.
Ilatlrozatdt annak meghozatal|t koveto 8 napon beliil ir6sba foglaltan, igazolt modon kell
megl<Lildeni a tagfelvetelt l<drelmezo szamhra. A tagfelvdteli kdrelem elutasft6sa eset6n
jogorvoslatnak helye nincs.

vII.
A tagsigi jogviszony megsziin6se

A tagsdgi jogviszony rregsziirr ik:
a./ A tag kilepese vel.
b.l A taghal6l6val vagy.jogLrtod n6lkiili rnegszr,inesdvel.

c.l A tag kizrir6s6val.

A tags6gi jogviszony6t atagaz egyestilet elndks6g6hezcimzett ir6sbeli nyilatkozatitval b6rmikor,
indokol6s nelkiil megsztintetheti. A tags6gijogviszony a nyilatkozatdnak az elnoksdghez toftdno
megerkez6se ut6n, azelszdmolitst koveto napon sziinik meg..

Az elnokseg nyllt szavaz6ssal, egyszerii sz6tobbs6ggel kizhrhatja az egyestilet taglai kozil azt a
tagot, akijelen alapszab6ly rendelkez6seit vagy a kozgyiilds hatirozal|I sirlyosan vagy isrn6telten
sdrto magatartiist tanirsit.
Kizbrhato a tag akkor is, ha hat h6napon keresztiil elmaradt a tagdij megfizetds6vel. A tagdij
megfizetds6nek elmulaszthsa miatt a tag csak akkor zhrhat6 ki, ha a legal6bb hat h6napos
mulaszt6s elteltdt kcjvetoen az elnoks6g ir6sban p6that6rido tr,iz6s6vel 6s a
jogkovetkezmdnyekre, azaz akizirttsra tofidn6 figyelmeztetdssel - felsz6litotta atagdijhtttra
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teljesitdsdre, mely felsz6litds a p6t-hat6ridon beliil is eredmdrrytelen maradt.

4. A kiz6r6si elj6rdst b6rmely tagvagy egyesiJleti szerv kezdemdrryezdsere az elnokseg folytatja le.

Akizdrdsi elj6r6sban atagot az elnoks6g iil6sdre meg kell hivni, azzal afigyelmeztet6ssel, hogy

a szabilyszeri meghivSsa ellen6re tortdno t5volmarad6sa az i.il6s megtart6s6t 6s a

hatSrozathozataltnem akad|lyozza. Az iil6sen biztositani kell szfimitra a vddekezdsi lehet6sdget.

Az i.ildsen a tag kdpviselovel is kdpviseltetheti mag6t. A tagkizhrits6t kimond6 hathrozatot irfsba
kell foglalni 6s indokol6ssal kell ell6tni; az indokolSsnak tartalmaznia kell a kizhr|s alapj6ul

szol9516 t6nyeket ds bizonyitdkokat, tov6bb6 a jogorvoslati lehetos6grol valo tillkoztat|st. Az

elnoksdg a kizdrfsrol sz6l6 hat6rozatot a tagkizdrhsi elj6r6s rnegindul6s6tol sz6mitott 30 napon

beliil meghozzads 8 napon beliil igazolhat6 rn6don kozli az drintett Iaggal.

AkizSrttag akizfirhst kimond6 elsofokf elnoksdgi hatlrozat ellen, a k6zbesit6st6l szSmitott 15

napon belijl az egyesiilet kozgyril6sdhez fellebbez6ssel 6lhet. A kdzgyril6s a fellebbez6sthrgyilban

a soron kovetkez6 iil6s6n nyiltszavaz5ssal, egyszerii sz6tdbbsdggel dont, A kozgyiilds hathrozattt

annak meghozatalakor sz6ban kihirdeti 6s 8 napon beltil ir6sban, igazolhat6 m6don is kozli az

6rintett taggal

5. A tags6gi viszonyt az elnoksdg felftiggesztheti vagy rnegsziirrtetlreti, amennyiben a tagaz egyeslilet

munk6j6ban nem vesz reszt. Ez ellen a tag ir6sban fellebbez6ssel dlhet a kozgyiil6s fele a

felftggeszto vagy megsztinteto vegzes ellen a hatirozatklzhezveteldt6l sz6mitott B napon beltil.

Ha 8 napon beliil ir6sos fellebbez6s nem drkezik az egyesi.ilethez, ahatfrozat jogerossd v6lik,

6. A tags6gi jogviszony megszrindse elott el kell sz6molnia a rhbizott javakkal, feladatokkal a

v€ze+6seg az elndksdg fel6. Az elsz6mol6s tenyet, ennek eredm6nydt 6s meg6llapit6sait
r jegyzokdnyvben rogziteni kell.

VIII.
A tagok jogai

L Az egyesiilet tagja jogosult:
a.l azegyesilet tev6kenysdgdben r6szt venni
b.i az egyesiilet szolg6ltat6sait ig6nybe venni
c.l a l<6zgyil6sen r6szt venni, szavazati jog6t gyakorolni, a kozgyril6s rendj6nek rnegfeleloen

fe lsz6laln i, kdrddseket felten n i, j avas Iatokat 6s dszrevdte Ieket ten n i

d.l az egyesi.ilet irataiba betekintetn i
e.l arra,ltogy azegyesiilet tiszts6gviselojdv6 v6lassz6k, amennyiben vele szemben jogszab6lyban

meghat6rozoltkizhro ok nem 6ll fenn.

2. A tag a kozgyril6sen a szavazati jogf$. meghatalmazott k6pviseloje ritj6n is gyakorolhatja. A
k6pvisel6 reszere adott meghatalmazSst teljes bizonyit6 erejii mag6nokirati form6ban ir6sba kell

foglalni 6s azt a kozgyiilds levezeto elnokdnek a kdzgyrilds kezdetdn 6tadrii.

A kozgyiil6sen valamennyi szavazdsra jogosult tag egyenl6 szavazatlal rendelkezik.

IX.
A tagok kiitelezetts6gei

1. Az egyesi.ilet tagja:

a./ Nem veszelyeztetheti az egyesiilet cdlj6nak megval6sit6rsat es az egyestilet tev6kenys6g6t.

b./Koteles a tagdijat annak eseddkessdgdig megfizetni.
c.i Koteles az egyesiilet alapszab6lyinak, a dont6shoz6 szervek hatirozatairtak re6 vonatkoz6

el6ir6sait. rendelkezdseit betartani.
d./ Koteles a lakcirndt annak rnegv6ltoz6s6t kovet6 8 napon beliil az elnoksdghez bejelenteni.
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X.
Az egyesiilet szervei

l. Az egyestilet szervet:
a./ Kozgytiles
b./ Elnokseg

2.

A KiizgYiil6s

A kozgyiil6s az egyesiilet legfobb dontdshozti szerve.

A koigyiilds iil6sei nyilv6nosak, a nyilv6noss6g jogszab6lyban meghat6rozott esetekben

korl6tozhato.

A kozgytiles hat6skorebe taftozik:

a) az alapszab6ly m6dosit6sa;
b) azegyesilet megsziindsdnek, egyesiil6sdnek es szdtv6l6s6nak elhat6roz6sa;

c ) a v ezeto t i szts6 gv i se I o megvdl as zthsa, v isszah iv6sa;

d) az eves kolts6gvetes elfogad6sa, a tagdij meg6llapit6sa;

e) azdves besziimolo - ezen beliil az i,igyvezeto szervnek az egyesiilet vagyoni helyzet6rcil sz616

jelent6s6nek - elfogadAsa;

J) a vezeto tiszts6gviselo feletti rnunkSltat6i jogok gyakorl6sa, ha a vezeto tisztsdgviselo az

egyestilettel munkaviszonyban 6l l;

g) ii. olyan szerzodds rnegkotds6nek j6v6hagy6sa, amelyet az egyesiilet saj6t tagtr|val, vezeto

t i szts 6 gv i se I oj dve I v agy ezek hozzitano zoj6v al kot ;

h) a jelenlegi 6s kor6bbi egyesiileti tagok 6s a vezelo tisztsdgviselok k6fi6ritdsi igdnyek

drvenyesit6sdrol valo dontds;

r) dontds mindazon kerdesben, amelyet jogszab|ly vagy alapszabdly a hatdskorebe trtal.

A kozgyLileset evente legal6bb egyszer ossze kell hivni, arnelyen meg kell t6rgyalnia 6ves

pdnzfigyi terv6t, illetve az elozo 6ves penztigyi terv teljesites6rol sz6lo, a sz6mvitelrol szolo

torveny rendelkez{sei szerint kdsz(tett beszSmol6t. [Stv. I7.S (1) bek. a) pont]

A kozgyiildst az elnoks6g legat6bb 15 nappal az iil6s idoponda elott kiktildott meghivoval,

els6dlegesen az egyesiilet szdkhelydre hivja ossze ir6sban, igazolhato m6don. lr6sbeli igazolhat6

modon iortenO kdzbesit6snek miri6siil: pl. aj6nlott vagy tdrtivev6nyes kiildemdnykent, tov6bb6 a

tagnak az elektrorrikus levelez6si cim6re tort6no k6zbesit6s azzal, hogy a k6zbesit6s

v i sszai gazo l6sra kerti lj on (elektronikus tdrtivev6ny).

A kozgyiil6si rneghiv6 tartalmazzaaz egyesi-ilet rrev6t, szdkhely6t, a kozgyiil6s helydt, idejdt 6s a

juvasoii napirendipontokat. A napirendi pontokat a meghiv6ban legal6bb olyarr rdszletezetts6ggel

kell rogziteni, hogy a szavazasra jogosult tagok 6ltdspontjukat kialakithass6k. A rneghiv6nak

tatlalmiznia kell tov6bb6 a kozgyiilds halilrozatkeptelens6ge eset6re a megism6telt kozgyLil6s

lrelyszilet 6s id6pontj6t, es az arra tort6n6 felhiv6st, hogy a megismdtelt kdzgyril6s az eredeti

napirendi pontok tekintetdben a rnegf elentekszitmira tekintet ndlkiil hat6rozatkdpes lesz.

A kozgyiilesi meghiv6t az egyestilet sz6khely6n 6s honlapj6n nyilvSnoss6gra kell hozni.

A kozgyiilesi meghiv6 kezbesitesetol vagy kozzeleteletol sz6mitott 3 napon beliil a tagok es az

"gy".til.t 
szervei az elnoksegtol a napirend kiegdsziteset kdrhetik, a kieg6szites indokolSsAval. A

naplrena kiegdszit6sdnek tSrgy6ban az elnoksdg 2 napon beliil dont. Az elnoksdg a napirend

kieg6szitds6t elutasithatja vagy a k6relemnek helyt adhat. Dontds6t, tov6bb6 elfogadds esetdn a

kiegdszitett napirendi pontokat minden esetben annak meghozatal6t6l sz6mftott legk6sobb 2 napon

belirl igazolhat6 m6don kozli a tagokkal.

Ha az elnoksdg a napirend kiegdszitdse ir6nti k6relemrol nem ddnt, vagy a kiegdszitett napirendi
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pontok szabitlyszeri kezbesit6se nem 6llapithat6 meg, frgy. a kozgyiilds a napirend elfogad6s6r6l

sz6l6 hat5ro zat meghozatalilt megeloz6en lulon dont a napirend kiegdszit6s6nek t6r[y6b an, azzal,

hogy a szab1lysienien nem t orott napirenden szereplo k6rddsben csak akkor hozhat6

hattrozat, ha valamennyi rdszvetelre jogosult jelen van 6s a napirenden nem szereplo

kdrd6smegtf rgyalilsiitozegyhangirlaghozzdiitrulnak'

6. Az elnok kotetes a kozgyiil6st halad6ktalanul 6sszehivni a sziikseges int6zked6sek megtdtele

celj6b6l, ha

aJ azegyesilet vagyona az esed6kes tafioz6sokat nem fedezi;

b.l az egyestitet elorel6that6lag nem lesz k€pes a tarloz6sokat eseddkess6gkor teljesiteni; vagy

c./ az egyesiilet c6ljainak eldr6se vesz6lybe keriilt'

Ezekbe' az esetekben az osszehivott kozgyril6sen a tagok kotelesek az osszehiv6sra okot ad6

koriilmeny megsziiltetdse drdekdben intEzkeaest tenni vagy az egyeslilet megsziintetdsdrol

donten i.

1. ha azon a leadhato szavazatok tobb mint feldt kdpviselo

vesz. A hatfirozatkdpessdget minden hatftrozathozataln|l
A kozgytiles hat6rozatk6Pes,

szavazdsra jogosult reszt

vizsg6lni kell.

8.

o

l0

A kozgyirl6s megnyit6sat kovet6en elsodlegesen meg kell 6llapitani ahathrozatkdpessdget, vagyrs

az aktuSlis tagldtszSmhoz kdpest a megjelent es szaiazdsra jogosult tagok sz6m6t' A koz-gyiil6s a

napirendi pontok t6rgyal6s6t megelozoen egyszerti sz6tobbs6ggel, nyflt szavazassal megv6lasztja

a levezeto elnok szem6lydt, iov6bb6 a jegyzokonyvvezet6 ds ket jegyzokonyv hitelesito

szemdly6t, valamint sziiks6g esetdn a ket f6s szavazatszhml616 bizotts6got'

A kozgyiildsr6ljegyzokonyvet kell felvenni, amelyet ajegyz6konyvvezet6 6s ak6tjegyz6konyv

lritelesit6 ir al6. A jegyzoionyv tartalmazza a hit6rozatok sorszSm6t, a dont6sdnek tartalmdt'

idopont|6t 6s hat6ly6i, illetve a dont6st t6mogat6k 6s ellenzok sz6mardny6t (ha lehetsdges'

szern6lyet).

A tagok hatarozatukat a hat6rozatkepesseg me96llapit6s6n6l figyelerrrbe vett szavazalok

tobbsig6vel hozzdk rneg. A ;tatarozat n-reghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a Ltatil;ozat k;telezettsdg vagy felel6ss6g al6l mentesit vagy a jogi szemely terhdre

m6sfajta elonYben rdszesit;

b) akivel ahathrozatszerint szetzoddst kell kotni;

c) aki ellen ahatiltozatalapj6n pert kell inditani;

e) ahi a dont6sben 6rdekelt m6s szervezetteltobbsdgi befoly6son alapLrlo kapcsolatban 6ll;vagy

"f) aki egy6bkdnt szem6lyesen erdekelt a dont6sben'

A kozgyril6s hat6rozatf$.- az alapszab6ly vagy torvdny elt6ro.rendelkezdse hi6ny6ban - egyszerti

sz6tobbs6ggel, nyilt szavazdssalhozza.Az Jgyesiiletalapszabfily6nak m6dosit6s6hoz ajelenl6v6

tagok lr6romnegyedes sz6tobbs6ggel notJtt hattrozata sztiks6ges' Az egyesiilet c6lj6nak

modosit6s6h oz es az egyesiilet nr-elsziin6s6r6l sz6l6 kozgyiil6si dont6shez a szavazati joggal

rendelkezo tagok h6rornnegyedes szotobbsdggel hozott hatarozata szliks6ges'

A kozgyLil6si hat6rozatokat a levezeto elnok a koz-gyrilesen szobatr kihirdeti es az erintett

tag(okk)al a hatifiozaI meghozatal6t koveto 8 napon beltlt ir6sban, igazolhato nrodon is kozli a

hit(trozatnakaz egyesiilet honlapj6n tdrl6no kozzdtetelevel egyidejtileg'

Elniiks6g

Az elriokse g az egyest-ilet 3 etnoksdgi tagb6l 5116 iigyvezeto szerve, arnely dorrt rnindazon

kdrdesekbe', amelyet jo gszabitly uugy utupt!ab6ly nem 
'-'trl 

u kotgytil6s kiz6rolagos hat6skor6be
f
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14. Az elrioksdg tagjait a kozgyill6s villasztja 5 ev |ratirozott idotarlamra.

Megsziin i k a v ezeto t i sztsegv i se lo i m egb izat6s :

a.l a megbiz6s idotartarn6nak lejdrt6val;
b.i visszahfviissal;
c./ lemonddssal;
d.l a v ezeto tiszts6gviselo hal6lSval vagy j ogut6d ndlkii I i megszii n6s6ve I ;

e.l a vezeto tiszts6gvisel6 cselekvokdpessdgdnek a tevdkenys6ge ell6t6s6hoz sziiks6ges korben
tdrtdno korlStoz6s6val;
f.l avezeto tisztsdgviselovel szembeni kiz6r6 vagy osszefdrhetetlensdgi ok bekovetkeztdvel.

A vezeto tisztsdgviselo megbizat|sdrol az egyestilethez cimzett, az egyesiilet m6sik vezeto
tisztsdgviselojehez intezett nyilatkozattal b6rmikor lemondhat. Ha a jogi szem6ly

mtikodokdpessdge ezt megkivinja, a lemond6s az tj vezeto tisztsegviselo kijelol6sdvel vagy
megv6laszt6s6val, ennek hi6ny6ban legk6s6bb a bejelentdst6l sz6mitott hatvanadik napon v6lik
hat6lyoss6.

Vezeto tisztsdgviselo az a nagykorri szem6ly lehet, akinek cselekvok6pessdgdt a tev6kenysdge

ell6t6s6hoz szi,ikseges korberr nern korlSto^6k, Ha a vezeto tiszts6gviselo jogi szern6ly, a jogi
szemdly koteles kijelolni azt a termlszetes szemelyt, aki a vezeto tisztsdgviseloi feladatokat
neveben etl6tja.

Avezeto tisztsdgviselokre vonatkozo szab|lyokat a kijelolt szem6lyre is alkalmazni kell. A vezeto
tisztsdgviselo iigyvezetdsi feladatait szemdlyesen koteles ellStni. Nem lehet vezet6 tisztp6gvisel6
az, akit biincselekmdny elkdvetdse miatt jogerosen szabads6gvesztds biintet6sre itdltek, amig a

btirrtetett elodlethez fizodo h6tr6nyos kovetkezmdnyek al6l nem mentesiilt. Nem lehet vezet6

tisztsdgviseloaki kriziigyektoleltilt6it6lethat|lyaalatt6ll(Btk.61.$(2)bek.i)pont). Nemlehet
vezeto tisztsdgviselo az, akit e foglalkoz6st6l joger6sen eltiltottak. Akit valamely foglalkozdst6l
jogeros bir6i itelettel eltiltottak, az eltilths hat|lya alatl az itdletben megjelolt tev6kenys6get
folytat6 jogi szemdly vezeto tisztsdgviseloje nem lehet. Az eltilt6st kimond6 hatbrozatban
megszabott idotartamig nem lehet vezeto tisztsdgviselo az, akit eltiltottak avezeto tisztsdgvisel6i
tev6kenys6gtol.

A vezetoi, tisztsdgviseloi jogviszony megsziindse elott el kell sz6molnia a rhbizott javakkal,
feladatokkal a vezettiseg az elndksdg fele. Az elsz6mol6.s tenyet, ennek eredmdnydt ds

megdIIapit6sait jegyzokdnyvben rogziteni keIL

Az egyesti let vezet6 tisztsdgviseloi :

Az egyesiilet elnoke: Hornos tiddm Marcell (anyja neve: Molnrir Zsuzsanna, lakcfm: 1]35
Budapest, Zsindr utca 19. 1. emelet 5. ajtd)

Az elnciksdg tagjai: Horv6th Attila (an.: Tusk6 Ilona, lh.: 2643 Di6sjeno, Zrinyi u. 4.)

J6zsa Csaba (an.:Brass6 Lenke, lh.:2643 Di6sjeno, Szabads6g u. 45.)

Az egyesiilet torvdnyes k6pviseletdt az elnok l6tja el.
A kdpviseleti jog gyakorlis6nak terjedelme: 6ltal6nos.
A k6pviseleti jog gyakorlSsSnak m6dja: on5ll6.

Az eln6ksdg hat6skdr6be tartozik:
a.l az egyesiilet napi ligyeinek vitele, a hatdskordbe tartoz6 iigyekben a dont6sek meghozatala;
b.l abeszftmolok el6k6szitdse ds azoknak a kozgyrilds eld terjesztdse;
c,l az 6ves kolts6gvetes elkdszit6se es annak a kozgyrilds eld terjesztdse;
d.l az egyesiileti vagyon kezel6se, a vagyon felhaszn6l6sdra ds befektet6s6re vonatkoz6, a

kdzgytil6s hat6skor6be nem tartoz6 ddnt6sek meghozatala 6s v6grehajt6sa;
e.l ak6zgyril6s osszehivdsa, atags6g 6s az egyesiilet szerveinek 6rtesit6se;
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f.l az elndks6g 6ltal osszehivott kozgyril6s napirendi pontjainak meghat6rozilsa;
g,l reszvetel akozgyiilesen ds v6laszad6s az egyesiilettel kapcsolatos kdrddsekre;
h.l a tagshg nyilv6ntartdsa;
i.l azegyes;Jlethatfirozatainak, szervezeti okiratainak 6s egydb konyveinek vezet6se;
j.l az egyesilet mrikoddsdvel kapcsolatos iratok megorzdse;
k.l az egyestiletet 6rint6 megsztindsi ok fenn6l16s5nak mindenkori vizsgiilata ds annak

bekovetkezte esetdn az e torvenyben el6irt int6zked6sek megtetele;
l.l atag felv6teldrol val6 dontds.
m. I szakoszt6lyok I dtrehoz6sa, megsziintetdse, 6s
m/dont6s mindazon kdrd6sben, arnelyet jogszabfiy vagy alapszabiily a hat6skor6be utal

Az elnoksdg iil6sei nyilv6nosak, a nyilv6noss6g jogszab6lyban meghat6rozott esetekben
korl6tozhat6.

Az elnokseg iil6seit sziiksdg szerint, de 6vente legal6bb egy alkalommal tarja. Az elnoksegi tilest
az elnok legalibb l5 nappal az ijlds idoponda elott kiki.ild.ott meghiv6val, elsodlegesen az
egyesiilet szdkhely6re hfvja ossze ir6sban, igazolhato modon. lr6sbeli igazolhato m6don toftdnii
k6zbesftdsnek minosiil: pl. aj6nlott vagy t6rtivev6nyes kiildemdnyk6nt, tov5bbh a tagnak az
elektronikus levelezdsi cimdre tort6no kdzbesitds azzal, hogy a kdzlesit6s visszaigazolSsra
keri.i ljon (elektronikus terlivev6ny).

Az elnoksdgi iildsre sz6l6 meghiv6 tartalmazza az egyesllet nev6t, sz6khely6t, az elnoksdgi iilds
helydt, idej6t 6s a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghiv6ban legal6bb olyan
rdszletezettsdggel kell rogziteni,hogy az elnoksdgi tagok 6ll6spontjukat kialakithass6k. 

,

Az elnoksdg hat6rozat6t - az alapszab6ly vagy torv6ny eltdro rendelkez6se hi6nydban - egyszeri
sz6tobbsdggel, nyilt szavazassal hozza. Az elndks6g hatdrozatkepes, ha 0l6s6n a szavazati jogilban
nem korl6tozott elnoksdgi tagok tobb mint a fele jelen van. K6t elnoks6gi tag jelenl6te esetdn
kiz|rolag egyh an gri I ag h ozh at6 haI6r ozat.

Ahat|rozal meghozatalakor nem szavazhal az,
a) akit a ltatilrozat kotelezettsdg vagy feleloss6g al6l mentesit vagy a jogi szem6ly terhdre

m6sfaita e l6nvben r6szes it:
b) akivel ahatfrozat szerint szerzoddst kell kotni; i

c) aki ellen ahathrozat alapjhn pert kell inditani;
d) akinek olyanhozztttartozoja drdekelt a dont6sben, aki az egyesiiletnek nem tagja;
e) aki a dont6sben 6rdekelt mhs szervezettel tobbsdgi befoly6son alapu16 kapcsolatban 6ll; vagy
fl aki egydbkdnt szem6lyesen drdekelt a dontdsben.

20. Az einoks6g hatirozataitaz elnoksdgi iildsen sz6ban kihirdeti ds az 6rintett tag(okk)al ahatitrozat
meghozatalilt koveto 8 napon beliil ir6sban, igazolhat6 m6don is kozli a hatitrozatoknak az
e gyesti I et h on lapj 6n tortdno kdzzeletel eve I e gy i dej ii I eg.

X.
Megszfi n6s, tiirl6s a nyilvfntartdsb6l

l. A sportegyesiilet bir6s6gi feloszlat6sa esetdn a hitelezok kielegitdse ut6n fennmarad6 vagyon allami
tulajdonba kerljl, ds azt a sportpolitik66rt felelos miniszter 6ltal vezetetr miniszterium
koltsdgvetdseben az ut6np6tl6s-nevel6s t|mogat|sira kell fordftani. [Stv. 17.$ (6) bek.]

2. A sportegyesiiletnek a bir6s6gi nyilvhntarthsb6l val6 torldsdre akkor kertilhet sor, ha a MOB
igazolja, hogy a sportegyesiilet az |IIami sportc6hi tdmogatiis felhaszn6l6shval e torvdnyben,
valamint az |llamhiztart6s miikoddsdre vonatkoz6 jogszab6lyokban foglaltaknak megfelel6en
elsz6molt, vagy azt, hogy a sporlegyesiilet Sllami sportc6l[r t6mogat6sban nem r6szesUIt. IStv. 17.$
(7) bek.l

Dr. Sunhiles
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XI.
Zhr6 rendelkez6sek

Azalapszabdlyban nem szabdlyozott kerdesekre a Polgdri Torvdnykonyvrol sz6lo 2013. evi V.

tdrvdny (Ptk.), a sportr6l szolo 2004. dvi I. torv6ny, 6s az egyesiil6si jogr6l, a kozhasznir

jog6ll6sr6l, valamint a civil szervezetek miikdddsdr6l 6s t6mogat6sdr6l sz6lo 2011. dvi CLXXV.
torv6ny (Ectv.) rendelkez6s ei az irhnyadoak.

Kelt: Budapest, 20 19.02.03.

Hornos Ad6m Marcell
az egyesiilet elnoke

Zdraddk:
Atulirott clr. Szabolcs Andrds ilgyvdd igazolom, hogy az alapszabdly egysdges szerkezetbe foglalt
szdvege medelel q alapszabdly mddositrisok alapjdn hatdlyos tartalmdnuk. Az egysdges szerkezetbe

fogtalt alaps;zabdlyhan tl6lt, vastugitott betiikkel keriiltek kiemeldsre a mddosult, hatdlyosltott,

rithrizva pedig a firdlt rendelkezdsek.

Ellenjegyzem:

dr. Szabolcs Andris iigyv6d
1 136 Budapest, R6day utca33la.
KASZ: 36069051
Budapest, 2019.03. I 8.
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