
* 3 DoRozsMAr i.rAszor gaRArr r6nn sPoRTEGvrstn Br. ALAPSZAB,ALYA
(,,Alapszab6ly")

A ddlt betfrvel szedett rendelkezdsek a 2015. szeptember 03. napi mildositdsokatiel\lik

1. Az EgTesiilet neve 6s sz6khelye

1.1. Az Egyesiilet neve: Dorozsmai ijfuszokBar6ti K<ire Sportegyesiilet (,,Egyesiilet")

1.2. Az Egyesiilet cinkdntesen l6trehozott;'tinkorminyzattal rendelkez6 jogi szem6ly. Az Egyesi.ilet

politikai tev6kenys6get nem vdgez, villasztSsokon jeldltet nem 6llit, szervezete p6rtokt6l

ftiggetlen 6s azoknak anyagi tiimogatiist nem nyrijt.

1.3. Az Egyesiilet sz6khelye: 6791 Szeged, Fdlsz6l utcaZl.

1.4 Az Egyesi.ilet mrikdd6si tertilete kiterjed aMagyar Ktiztarsas6g egesz tertilet6re"

2. Az EeYesiilet c6liai

2.1. Az Egyesiilet kiildet6se, hogy tagSai rdszdre az ijiszat lehet6s6g6nek biztosit5siival segitse el6

eg6szs6giik meg6vSsrit, tilrsadalmi cintev6kenys6giik 6s ezzel a k<iztiss6gi 6let kibontakoztatilsirt"

Az Egyesiilet c6ljai:

o I sport 6s a hagyomiinyorzb ijdsz sport6g fejleszt6se, n6pszenisit6se minden korosztSly

r 6sz6r e, utanp6tl6s-neve16s.
. Sportversenyek, bemutat6k, szewezdse 6s rendezdse, ktil<inds tekintettel az iji.f.zatot

n6pszenisitS rendezv6nYekre.
. AzEgyesi.ilet tagjainak, hazai versenyeken val6 r6szv6tel6nek biztosit6sa.

' Edzotiborokszervezdse.
. Azifiirs6g kultur6lis, kdzdss6gi 6s sportszellemri nevel6se, oktat6sa.

' Magyarnemzeti 6rt6kek, hagyomrlnyok felt6rdsa.
. Az Egyestilet c6ljainak megval6sit6sa 6rdek6ben egyiittmtikddik m6s trlrsadalmi

szervezetekke l, int€zmdnyekkel, al apitv6nyokkal.

Az Egyestlet feladatai:

. azijiszat sport oktat6sSnak szewezlse minden korosztSly rdszfte

' tagok felk6szit6se versenYekre

' atagletszitmfolyamatos b6vit6se,
. versenyek meghirdet6se, rendez6se, versenyeken val6 ftszvltel, 6s az el6z6ekben v[zolt

c6lok megval6sit6sa

2.2. Az Egyesi.ilet tev6kenys6ge, programj ai brirki sz6m fu a hozziferhet6ek.

3. Az Egyesiilet taqiai

3.1. Az Egyestilet tagja lehet brirmely term6szetes szem61y, jogi szem6ly, jogi szem6lyis6g n6lkiili

gaza;agi t6rsasi-g, valamint ezek jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 szervezete, amennyiben

az Egyesiilet c6ljalval 6s miik<id6si elveivel egyet6rt 6s elfogadj a az .\lapszab6lyt-



Az Egyesiilet prlrtol6 tagja lehet az a termdszetes, vagy jogi szemdly, aki az Egyesiiletet
anyagilag, vagy erk<ilcsileg trimogatj a.

Tiszteletbe li taggd viiaszthat6 az a magyar iillampolgrlrstigri szem6ly, vagy jogi szem6ly, aki
szakmai tev6kenys6g6vel, vary az egyesiilet kapcsolatainak ripol6s6ban jelent6s 6rdemeket

szerzett. A tiszteletbeli tagsrlgr6l - az Elntiks6g javaslata alapjin - a Kozgytil6s egyszeni
szav azallobb s6 g ge I ddnt.

Nem lehet az Egyestilet tagja az a szem6ly, akit sz6nddkos btincselekm6ny miatt elit6ltek 6s

annak hatdlya alatt all. valamint akit a kdztigyek gyakorl6s6t6l eltiltottak.

3.2. A leendri tag bel6p6si sziind6krlt az Egyestilet elnriksdgdnek (,,Elniiks6g") jelenthetibe, az

Egyestilet Sltal szervezett szakmai tanfolyam sikeres zhr6vizsgi$6t kdvettien. A bel6p6si

nyilatkozat hat6lyoss6gdhoz kiskoru esetdben a trin6nyes k6pvisel6 aliirhsa sztiksdges. A tag
nyilv6ntart6sba-v6tel6rbl az Egyesi.ilet kozgyrildse (,,Kiizgyiil6s") d<int.

3.3. Az Egyestilet tagjai tags6gi dijatfizetnek. A tags6gi dijat havi rendszeress6ggel, minden h6nap

15. napjrlig kell befizetni. A tagsSgi dij m6rt6k6r61 a Kcizgyril6s dtint.

3.4. A tagok jogai:

. Javaslattdteli 6s szavazati joggal rendelkeznek az Egyestilet drint6st ig6ny16 tigyeiben,

. V6laszthat6k tiszts6gekre 6s megv6lasnj?k a tisztsdgvisel6ket,

. R6szt vesznek 6s v6lem6nyt alkothatnak azEgyesiilet rendezvdnyein,

. Jogosultak az Egyestilet szolgiitatitsait ig6nybe venni,

A tagok kritelezetts6gei:

. azEgyesiilet fejl6d6s6nek 6s eredm6nyess6g6nek el6segitdse

. az Egyesiilet alapszab6lyrinak 6s egy6b szabiiyzatainak, valamint hatirozatainak
megtartrisa

. azEgyestletc6lkitriz6seinekmegval6sit6sa

. atagdij befizet6se es azF,gyestilet vagyonrinak gyarapit6sa 6s meg6vilsa

. az Egyestilet rendezv6nyein 6s K<izgyril6s6n aktivan r6szt venni

. aritbizott feladatot legjobb k6pess6gei szerint elLitni.

A p6rtol6 6s tiszteletbeli tagok jogai:

. tan6csk ozisi joggal rdszt vehetnek a Kcizgytil6sen

. javaslatokat tehetnek az Egyestilet mrikdd6s6re

. inditvrinyozhatjik az Egyestilet, valamint a sporttev6kenysdget 6rint6 k6rd6sek
meglrirgyal 6sirt, lszrev,6teleket tehetnek

. javaslatot tehetnek az iltalu/r' nyrijtou t6mogatSs felhaszn6lfsara

. jogosult minden szolgdltatdst igdnybe venni, ami az Egyesiilet szervezlsdben el6rhet6

. a K<izgyril6sen szavazati joggal nem rendelkeznek

A p6rtol6 6s tiszteletbeli tagok ktitelezetts6gei:

. az Egyesiilet alapszabiiyiinak, valamint a Kcizgytil6s 6ltal hozott hatdrozat megtartSsa

. a sport6g n6pszenisit6se

. az Egyesiilet c6lkittiz6seinek t6mogatdsa.



3.6.

3.5. Az Egyesiileti tags6g megsziinik:

3.7.

' atag ki16p6s6vel,

' atagsrigijogviszony Egyestiletrlltali felmond5siival,
. atagkizirds|val,
' ataghaliiitval vagy jogut6d n6lkiili megszrin6s6vel
. a tag tagsitgi jogviszonydt az egyesiilet k6pviseldj6hez intdzett irSsbeli nyilatkozattal

biirmikor, indokol6s n61kti1 megsziintetheti. A kildpd tag tagsdgi jogviszonya a kil|pdsi
nyilatkozatnak az egtesillet ldpviselSjdhez tdrtdnd megdrkezdse napjdn szfinik meg.

Ha atag nem felel rrreg az Alapszab6lyban meghatitrozotl felt6teleknek, az egyesiilet a tagstigi
jogviszonyt harmincnapos hatiirid6vel ir6sban felmondhatja. A felmond6sr6l az Egyestilet
Kozgyril6se ddnt.

A tagnak jogszabdlyt, az Egtesillet Alapszabdlydt vagt kdzgtfrldsi hatdrozqtdt sillyosan vagy

ismdtelten sdrtd magatartdsa esetdn - bdrmely egtesiileti tag vog egttesiileti szerv

kezdem,inyezdsdre - o taggal szemben kizdrdsi eljdrds folytathatd le. Srilyosan s6rt5

magatartdsnak min6siil kiikinrisent az Egyestilet kezel6s6ben rlll6 berendez6sekben okozott
sziind6kos rong616s, k6rokoz5s, valamint az egyesiilet szellemis6g6hez kiriv6an m6ltatlan
magatartds tanrisitrlsa.

Ha a tag 3 h6napig nem fizet tagdijat rdszlre az Eln<iks6g felsz6lit6 levelet knld. Ha a tag a

felsz6litdst kdzheniteldt kaveff tizen\t (15) napon belill sem egyenl{ti ki tagdij-tartozdsdt, vele

szemben kizdrdsi eljdrds lefolytatdsdnak lehet helye. A felsz1l{tdsban a tagot a fizetdsi
lcr)telezettsdg ismdtelt elmulasztdsdnak jogkAvetkezmdnydre - nevezetesen a megadott hatdridd
eredmdnytelen eltelte esetdn q kizdrdsi eljdrds lefolytotdsdra - figtelmeztetni kell.

AkizirilsieljrirSs(eljrir6s)r6szletesszabdlyai'.

Az eljiris megindit6sA16l az egyesiilet eln<ike dont. Az eljrlrSs megindit6sa eset6n az elntik err6l

ir6sban 6rtesiti az eljhrls a16 vont szemllyt,6s ha van a bejelent6t. Az eljirds az erre vonatkoz6

irSsos titjdkoztatds postilra adis5nak napj6n indul meg.

Az elndk a t6ny6ll6s tisztinixa 6rdek6ben kdteles az erintett tagot szem6lyesen meghallgatni. A
meghallgat5s helyszin6r6l 6s id6pontj6r6l az eljards alii vont szem6lyt azt megeloz6en legal6bb

8 nappal kor6bban ir6sban, igazolhat6 m6don 6rtesiteni kell.

A szem6lyes meghallgatilson az lt'rntett tagon kiv0l jelen lehet az iitala aPp. 66-71. $-aiban
irtak szerinti meghatalmazott szem6ly is, tov6bb6 mindazok, akiknek jelenl6t6t az eln<lk

indokoltnak tartra.A meghallgat6s nyilv6nos, helyszinerol az elndk <in6l16an d<int, azonban

annak Szeged kozigazgatisi teriilet6n beliil kell lennie.

A meghallgat6son elmondottakr6l ir6sos jegyz6kdnyvet kell felvenni, melyet az elndk, valamint

a meghallgatott tag i11et61eg k6pvisel6je alfuirisdval 16t el. Az elndk a t6nySlkis isrtizisa
6rdek6ben tovSbbi meghallgatrlst tarthat, 6s az eljlrhs sor6n tanri meghallgatisdra is sor ker0lhet

ak6r hivatalb6l, akff az eljfurds a16 vont szem6ly k6r6s6re. A tanrikat egym6s tSvoll6t6ben kell

meghallgatni

Az elja$s a16 vont szem6lyt 6s k6pvisel6j6t nyilatkozatleteli,6szrev6telez6si, inditv6ny t6teli, 6s

atanikhoztdrt{n6 k6rd6s feltev6si jog illeti meg. Ha a szem6lyes meghallgatiison az eljSrix alit

vont szem6ly nem jelenik meg, 6s t6volmaradiis6t sem menti ki, rigy az eln<ik nem kdteles a

meghallgat5sra rij abb id6pontot ttizni.

3.8.



A meghallgatasi eljfurdst annak megindft6sirt6l szimitott 90 napon beltil be kell fejezni. Az elndk
a meghallgatdsi eljarirs alapjrin ddnt az elj6rrls megsziintet6s6rtil, illet6leg ellenkez6 esetben

irasban indokolt inditvrinyt terjeszt elo a kizdrirs iriint az egyesiilet elntiksdge fel6. A kjzdrds
felol az elndk 6ltal benyrijtott indiw6ny alapj6n az egyesillet elntiks6ge soron ktivetkez6 iil6s6n

dontZl3-ad-ossz6tdbbs6ggelhozotl.hatixozatdval.

Az eljdrixtmegsztintet6, valamint az eln<iks6 g iital atlrzirds thrgydbanhozott hatlrozatrol az

eljarris a16 vont szem6lyt, illet6leg ha van a bejelent6t fr6sban, t6rti vev6nyes aj6nlott lev6lben

kell 6rtesiteni. Az eljrirds sorin hozott hatarozatokat r<ividen indokolni kell. Az indokol6snak
tartalmuz-rua kell akjzfurfus alapjSul szolgril6 t6nyeket 6s bizonyit6kokat, tovihbd a jogorvoslati

lehet6s6gr6l va16 tdjdkoztatdst. A hatiirozat ellen akezhemeteltol szfumitott 15 napon beltil az

elj6rtis al6 vont szem6ly, az elnok, illet6leg amennyiben van, a bejelent6 fellebbezdssel 6lhet az

e gye stilet kd zgy rd,llsehez.

Nincs helye kizdrdsi eljdrds lefolytatdsdnak abban az esetben, ha az eljdrds alapjdul szolgdl1
magatartds megtdrtdntdtdl az eljdrds megind[tdsdig 6 h6napndl, illetdleg oz errdl val6
tudomdsszerzdstdl szdm[tva 3 h6napndl rcbb id6 eltelt. A tudomilsszerzds id6pontja az a nap,
amikor az ellirts alapj6ul szolg6l6 magatartiis megtdrt6ntdrbl az eln<ik igazolhat6 m6don
tudom6st szerez.

Az eg,tesillet kozgtfrldse q kizdrdsi ilgyben hozott hatdrozat ellen hozzd benyrtjtott fellebbezdsrdl
soron kovetkezd iildsdn dant. Kizdrdsi fellebbeids esetdn a kdzg,,frlds rendkivilli illdsdt a
fellebbezds kdzbes{tdsdt k)vetd 30 napon belill iddpontra ossze lcell h{vni. A ktizgyril6s d<int6s6t

egyszeri sz6t<ibbsdggelhozza meg. A fellebbezri f6l r6sz6re, valamint ha fellebbezo fel nem
maga az eljirfus alii vont szem6ly, akkor az o ftszdre is a k<izgyril6sen lehet6s6get kell adni
Sll6spontja r<ivid ismertet6s6re.

A kAzgyfilds kizdrdsi iigyben hozott hatdrozatdt thrvdnysdrtis miatt bdrmely tag a
tudomdsszerzistdl szdmitott 30 nap alatt o bir(tsdgndl megtdmadhatja.

A kizdrds tdrgydban hozott valamennyi hatdrozatot tdrtivevdnyes lilldemdnyben, vagy irdsban
az dndtelt igazolhati m6don kell koziilni.

A kizdrt tag tagsdgi viszonya a kizdrd hatdrozat jogerdre emelkeddsdnek napjdn, vagy

fellebbezds benyiljtdso esetdn, ha a ldzgtill1s az elndl<sdg dltali kizdrd hatdrozatot helyben

hagtja,- vagt bir1sdgi jogorvoslat benyiljtdsa esetdn, ha a bfrhsdg a k0zgtfilds dltali kizdrd
hatdrozatot helyben hagtja - a kazgtfrl1s dltali kizdrd hatdrozat meghozataldnqk napjdn szfrnik

meg.

4. A Kiizeyiil6s

4.1. Az Egyestilet legfobb d<int6shoz6 szerve aKdzgyiil6,s. A K<izgyril6s a tagok 6sszess6ge, amely
az Egyestiletet 6rint6 minden k6rd6sben d<inthet. A Krizgyrilds til6se nyilvrlnos.

4.2. A K<izgyrileskjzdr6lagos hat6sktir6be tartozik:

. az Alapszab6ly meg6llapit6sa 6s m6dosit6sa,

. az 6ves kdlts6gvetds meghatbrozisa,

. M 6ves beszilmol6 j6v6hagyrlsa,

. az Elnciks6g tagiainak megv6lasZ6sa 6s visszahiv6sa,

. atagnyilvrintart6s rendjdnek meghatirozisa,

. m6s egyestilettel val6 egyestil6s, vagy a feloszLls kimond6sa,

. a tags6gi dij 6sszeg6nek meghatirozdsa,



4.3.

4.4.

' atagsfugi viszony megsztin6sdnil val6 dtint6s.

Azok a k6rd6sek, amelyeket az Alapszabily vagy brirmely jogszab6ly a K<izgyiil6s kiz6r6lagos

hat6sktir6be utal.

A K<izgyii lest az Elndks6g 6vente legakibb egyszer ktiteles <isszehivni, amelyen meg kell
tirgyalrua 6ves p6nziigyi terv6t, illetve az elozo 6ves p6nztigyi terv teljesit6s6r6l szbl6, a

sziimvitelr6l s2616 t<irv6ny rendelkez6sei szerint kdszitett beszdmol6t. A Kdzgyiilds

risszehiv6srlr6l, annak megkezd6se el6tt legal6bb tizencit (15) nappal a napirendi pontok

megjeltil6s6vel a tagoknak ir6sos meghiv6t kell ktildeni.

A kaz g,tfil d s i me gh{v 6nak tartalmaznia kell :

az Egyesillet nevdt ds szdkhelydt;

az illds idejdnek ds helyszfndnek megieldldsdt;

az illds napirendi,it;

azt a figtelmeztetdst, hog amennyiben az eredeti iddpontra dsszehlvott Kdzg,tfrlds

hatdrozatkeptelen, ilgt a kesfibbi iddpontra dsszehfvott megismdtelt Kdzg,,illdst - az eredeti

napirendben szereplf lcerddsek vonatkozdsdban - a megielentek szdmdra tekintet ndlkill

hatdr oz atkdp e snek kell te kint eni.

4.5. A napirenden nem szerepl6 k6rd6sben aKdzgytdills csak akkor hathrozhat, ha valamennyi tag

jelen van, 6s a k6rd6s napirendre tlzdsdhezhozzhjarul. A Kdzgytil6st <issze kell hivni, ha azt a
-birOrag 

ekendeli, illet6leg, ha legalSbb a tagok l}%o-a - az ok 6s a c6l megiel6l6s6vel - kiv6nja.

4.6. A Kcizgyril6sen szavazati joggal vehet r6szt az Egyesiilet minden tagia. Minden tagot eg)/

,rooorit illet meg. A d6nt6shozatalban nem vehet rdsil. az a szem6ly, aki vagy akinek kcizeli

hozzdtartoz6ja a ddnt6s alaPjrin:

a) k<itelezettsegYary felel6ss6g al6l mentesiil, vagy

b) barmely m5s el6nyben r6szesiil, illetve megk<itend6 jogtigyletben egy6bk6nt 6rdekelt.

ri akit a 
-hatirozat 

kdtelezetts6g vagy felel6ss6g a161 mentesit vagy a jogi szem6ly terh6re

m6sfajta el6nyben rdszesit;
akivel a hatirozat szerint szerzlddst kell kdtni;
aki ellen a hatir ozat alapjhn pert kell inditani ;

akinek olyan hozzifiartoz6ja 6rdekelt a drint6sben, aki a jogi szem6lynek nem tagia vagy

alapffia;
g) akia d-tint6sben 6rdekelt mris szewezettel tribbs6gi befoly6son alapul6 kapcsolatban 5ll, vagy

h) aki egy6bk6nt szem6lyesen 6rdekelt a dont6sben.

4.7. A Kozgt,iil1s akkor hatdrozatkdpes, ha ozon a leadhatd szavazatok tobb mint feldt kdpviselS

,rouorirra jogosult rdszt vesz. Hatirozatkdptelens6g eset6n lega16bb hatvan (60) napon beliil

v1ltozatlannaiirenddel 6ssze kell hivni a megism6telt Kdzgyiil6st, amely ekkor a megielentek

sz1m1t6l ftiggetleniil az er edeti napirendi k6rd6sekben hat6rozatk6pe s.

4.g. A Kcizgyiil6s lefolytatisiiltoz levezet| elndkcit, jegyz6ktinywezetlt 6s kett6 hitelesit6t kell

viiasrtari.

4.g. A K6zgyiit eshatirozatait iltalibannyilt szavaz6s ritj6n, egyszeni sz6tdbbs6g gelhozza.

a)

b)

c)

d)

d)
e)

0



4.10. A Kdzgytil6s az 6ves beszrimol6t a fentiekben megieldlt 6ltal6nos szabdlyok szerint - ?zaz
egyszeri sz6t0bbs6gget hozott hatirozattal- fogadja el.

4.11. A Kdzgytil6s nyilt szavazis ittjdn d6nt a szemdlyi k6rd6sekr<il, valamint b6rmely'mds
k6rd6sben, ha a szavazasra jogosultak 1/3-a nem inditvinyozza a titkos szavazist.

4.12. Az Egtestilet alapszabdlydnak mddos{tdsdhoz a jelenl{vd tagok, m{g az egtesiilet cdljdnak
mddosltdsdhoz ds az egtesiilet megszfrndsdr1l szdl6 kr)zg,,frldsi hatdrozat meghozataldhoz a
szavazati joggal rendelkezf tagok hdromneg,,edes szhtdbbsdggel hozott hatdrozata szillcsdges.

5. Az Elntiks6e, Elniik

5.1. Az Egyesiilet Elnciks6ge 3 tagb6l 611.

5.2. Az Elndksdg tagjai: az elntik (,,Elncik"), 6s 2 aleln<ik (,,Alelntlk").

Eln<ik:

N6v: Szunyog Mih6ly
Lakcim: 6791 Szeged, F<ilsz6l t. 25.

Aleln<ik<ik:

N6v: Szabadi P6ter
Lakcim: 6791Szeged, Gycimb6r u. 43.

Ndv: Tumer Tibor
Lakcim: 679t Szeged, Erzs6bet u.34.

Az elnriks6gmegbizat6sa dt (5) 6ves id6tartamra sz6l.

Az Elndkseg tagSnt a tov6bbiakban a Kozgytilds vrllasz$a, nyilt szavazixsal, rit (5) 6ves

iddtartamra

A mand6tum b6rmely okb6l tdrtdn<i megsziin6sekor a Kdzgytil6s rij tagot vilaszt.

A Eln<iksdg tagfainak meg kell felelnitik a Ptk. 3:22 $ rendelkez6seinek:
Az Elnciksd g tagsai az E gyestil et v ezet6 tiszts6 gvisel6i.

Yezeto tiszts6gvisel6 az a nagykoru szem6ly lehet, akinek cselekv6k6pess6g6t a

tev6kenys6ge ellit6s6hoz sziiks6ges k<irben nem korl6t oztil<.
Ha a yezet6 tiszts6gvisel6 jogi szem6ly, a jogi szemdly kOteles kijel<ilni azt a termdszetes
szem6lyt, aki a vezet6 tiszts6gvisel6i feladatokat nev6ben ellStja. A vezeto tiszts6gvisel6kre
vonatkoz6 szabrilyokat a kijeldlt szem6lyre is alkalmazni kell.
Avezetb tiszts6gvisel6 tigyvezet6si feladatait szem6lyesen k<iteles ell6tni.
Nem lehet vezetb tiszts6gvisel6 az, akit btincselekm6ny elktivetdse miatt joger6sen

szabads6gvesztds biintetdsre it6ltek, amig a btintetett el66lethez filizldb h6tr6nyos
k<ivetkezm6nyek al6l nem mentestilt.
Nem lehet vezeto tisztsdgviselo az, akit e foglalfozrlst6l joger6sen eltiltoftak. Akit valamely
foglalkozrist6l joger6s bir6i it6lettel eltiltottak, az eltiltis hatilya alatt az it6letben megiel<ilt
tev6kenys6get folytat6 jogi szem6ly vezeto tiszts6gvisel6je nem lehet.
Az eltiltrist kimond6 hatfurozatbanmegszabott id6tartamig nem lehet vezeto tisztsdgviselo az,

akit eltiltott ak a vezeto tiszts6gvisel6i tevdkenysdgtSl.

5.3.

5.4.

1)

2)

3)
4)

s)

6)



5.5. Az Elntiksdg az Egyesiilet ij;gyintdz(5 szerve. Saj6t iigyrendje alapjdn tev6kenykedik. Az
'Elndks6g az Eln<ik rtnyitdsdval gondoskodik az Alapszabiiy betartdsdrol, a Kdzgyril6s

dcintdseinek v6grehajt 6sfur6l, koordinrilja a tagok tev6kenys6g6t.

5.6. Az Egyestiletet a bir6s6g, mds hat6s6gok 6s hivatalos szervek el6tt, valamint miis
szervezetekkel 6s harmadik szem6lyekkel szemben az Eln<ik k6pviseli. Akadiiyoztat5sa eset6n
ezzel b imne ly Ale lnrikrit me ghatalm azhatj a.

5.7. Az Elndks6g sztiks6g szerint, de lBgakibb negyed6vente iil6sezik. Az iil6st a napirend
kcizl6s6vel az Elndk hivja clssze, legal6bb nyolc (8) nappal megelozoen. Az Elndks6g
<isszehiv6silt a napirend megjel<i16s6ve1 brlrmely Eln<iks6gi tag kezdem6nyezheti"
Amennyiben az Elnrik nyolc (8) napon beltil az 6sszehiv6sr6l nem int6zf<edik, rigy a
kezdemdnyezb tag, vagy a tagok jogosultak az Eln<iks6gi iil6s <isszehfv6sfua. Ha az i.il6s nem
szabiiyszeriien lett <isszehiwa, az Elndkseghatixozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag
jelen van 6s ahatflrozathozatal ellen senki sem tiltakozik. AzElndks6g til6se nyilv6nos.

5.8. Az Eln6ks6g ahatirozatait ajelenl6v6 tagok egyszeni sz6tdbbs6g6vel, nyilt szavazissalhozza.
Az Elntikseg az iigyrendj6ben meghatarozott kerdesekben titkos szavazdsr6l 6s min6sitett,
k6tharmados sz6tdbbslghez kdtdtt hatirozathozatah6l is rendelkezhet. Az Eln<iks6g akkor
hatirrozatkdpes, ha legalibb k6t tag jelen van. Szavazategyenl6s6g eset6n a javaslat elvetettnek
tekintend6.

5.9. Az Eln<iksdg hatirozathozatalilban nem vehet rdszt az a szemdly, aki vagy akinek k<izeli
hozzbtartoz6ja,6lettiirsaahatlrozatalapjin

kdtelezetts6g vagy felel6ss6g al6l mentestil, vagy
b6rmely mrls el6nyben r6szestil, illetve megk<itend6 jogiigyletben egy6bk6nt 6rdekelt.
akit a hatdrozat kcitelezettseg vary felel6ss6g al6l mentesit vagy a jogi szem6ly terh6re
mSsfajta el6nyben r6szesft;

d) akivel ahatirrozat szerint szerzoddst kell k<itni;
e) aki ellen ahatirozat alapjilnpert kell inditani;

0 akinek olyan hozzi$artoz6ja 6rdekelt a d<int6sben, aki a jogi szem6lynek nem tagja vagy
alapit6ja;

g) aki a d<int6sben 6rdekelt m6s szervezettel tdbbs6gi befoly6son alapul6 kapcsolatban till; vagy
h) aki egy6bkdnt szem6lyesen 6rdekelt a drint6sben.

Nem min6siil eltinynek az Egyesi.ilet c61 szerinti juttatrisai keret6ben a b6rki 6ltal megkritds
n6lktil ig6nybe vehet6 nem p6nzbeli szolg6ltattis, illetve az egyestilet tagjainak a tagsrigi
j o gviszony alapjan nyrij tott, az Alapszabrilynak me gfelel6 cdl szerinti j uttatrls.

5.10. AzElnriks6g 6vente egyszer a rendes Ktizgyril6sen besziimol aKdzgyiil6snek, 6s elk6sziti az
Egyesiilet 6ves beszlmol6j6t.

5.11. Az Egyesiilet minden tagSa javaslattal, 6szrev6tellel fordulhat az Elntikh<iz, illetve az

Elndks6ghez.

5.12. A vezeto tiszts6gvisel6k megbizatisa a megbizits idej6nek lejintilal, visszahiv6ssal,
lemond6ssal vagy elhalillozits esetdn sztinik meg. Amennyiben az Elncik megbizattsa
megszrinik, illetve az Eln<iks6g tagiainak szima brirmely ok miatt egyharmaddal cstikken, a

Krizgyril6s rij Eln<iks6 get v 6laszt.

5.13. Az Eln<ik feladatai 6s hat6skdre:

. aKdzgytil6s, valamint azElnriks6g iil6seinek e1<ik6szit6s6 6s <isszehivdsa,

7

a)
b)
c)
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. y Egyestlet kdpviselete ) :

. M ALapszabdly, aKdzgyil6s 6s Elndks6g hatinozata v6grehajt6srinak feltigyelete,

' irinyitja az Egyesiilet tev6kenys6g6t 6s gazdilkodisflt,
. gondoskodik ajegyzokonyvek vezet6s6r61,
. mindazon feladatokat ell6tja, amelyeket jogszab6ly, az Alapszabily, illet6leg a K<izgyril6s

yagy az Eln<iks6g a hat6skdr6be utal.

5.14. Az Alelnrikrik feladata 6s hatrlsktire:

. azElncik t6voll6te vagy akad6lyoztatisa eset6n az Elndk helyett, az Elntik feladatait lifi1a el,

. gondoskodnak az Egyestilet nyilv:intartilsainak vezetds6rtil,

. biztositj6k az iratokba val6 betekint6si jog gyakorl6s6t,

. v6gzik az Egyestilet levelez6s6t.

6. A hatirozatokra 6s az Eeyesiilet 6ltal nyriitott szolgdltatisokra vonatkoz6 szabilyok

6.1. A K<izgyril6s 6s az Eln<iks6g hatixozatait az Elntik a Hatrlrozatok Kcinyv6ben vezeti. A
hatdrozatokat tigysziimmal kell e116tni, amelynek els6 r6sze l-t6l indul6 nrivekv6 sorsz6m, tdrve
a hatdrozathozatal diitum6val (6v, h6, nap), valamint megjeldlve, hogy kdzgytil6si hathrozat
(Kgy. hat.) vagy az Elntjks6ghatitrozata (E. hat.). AHatdrozatok Kclnyvdbe be kell vezetni a

hatirozat teljes tartalmftt,hatdlyba l6p6s6nek napj6t, illetve idotartamit, valamint azt is, hogy
milyen ar6nyban szavaztil<meg a hatdrozatot.

6.2. A Krizgyril6s, illetve az Elnriks6g drint6seirol az eintetteket az Elnriks6g halad6ktalanul 6rtesiti.
Az ertesites tdrt6nhet telefaxon, e-mail-ben vagy aj6nlott ktildem6nykdnt.

6.3. Az Egyestilet biztositja, hogy a Hatirozatok Kdnyv6be 6s az Egyestilet egy6b, nyilvilnos
irataiba brlrki betekinthessen, 6s a megtekintett iratokr6l - sajdt kdlts6g6re - m6solatot
k6szithessen.

6.4. Az iratokba val6 betekintdst el6zetesen, ir6sban kell kdrni, a megtekintett iratk<jr

megjelcilds6vel. Az Egyestilet a betekintdst - el6zetes id6pont egyeztet6st ktivet6en a

legr<ividebb id<in beliil az Egyestlet sz6khely6n biztositja.

6.5. Az Egyestilet Elnrike megtagadhatja az iratok megbatfuozott krir6be val6 betekintdst az

Egyesiilettel jogvit6ban 6116, vagy egydbk6nt ellen6rdekri fel szlmira, tovhbbit, ha az adott
iratokba va16 betekintds az Egyestilet drdekeit s6rti.

6.6. Az Egyesiilet nyilv6nosan, a jelen Alapszab6lyban meghat[rozottak szerint mtik<tdik.

6.7. Az Egyestilet nem zfurjal<r, hogy tagjain kiviil m6s is r6szesiilhessen szo1g6ltat6saib6l.

6.8. Az Egyesiilet 6ltal nytijtott c6l szerinti juttat6sok 6s szolg6ltat6sok b6rki 6ltal megismerhettik.

6.9. Az Egyestilet szolg6ltat6sai megismerhetdk:

. AzEgyesiilet sz6khely6n kifiiggesztett hirdetm6nyekb<i1, t6j6korta1r fiizetekb<il,

. AzEgyesiilet fltal kiadott prospektusokb6l, felvil6gosit6 kiadvrinyokb6l, sz6r6lapokb6l,

. MEgyestiletweboldaltln,

. AzEgyesiilet 6ltal kifejtett egy6b propaganda- 6s kampany-tev6kenys6g ritjan.



6.10. Az Egyesiilet szolgiltatirsai ig6nybev6tel6nek m6dja az Elnriks6g iital az Egyesiilet sz6khely6n
" kifiiggesztett hirdetmdnyekb6l, az Egyestilet weboldaldn, valamint az Egyesiilet riltal kiadott

informSci6s fiizetekb6l, sz6r6lapokb6l ismerhet6 meg.

6.11. Az Egyestilet besziimol5iba, jelent6seibe barki betekinthet, i11et61eg abb6l sajtit k61t6s6gre

m6solatot k6szfthet. Az Egyesiilet gondoskodik tov6bbil a jelent6seknek 6s a besz6mol6knak az
Egyesiilet sz6khely6n l6v6 hirdet otilblan t<irt6n6 kiftiggeszt6sdnil.

7. Az Eeyesiilet eazdilkodisa

7 .1. Az Egyesiilet bev6telei:

a) tagdij
b) gazdasagi-v6llalkoz5si tev6kenys6gb6l (szolg6ltat6s nytijt6s6b6l) szArmaz6 bev6tel;
c) a kdlts6gvet6si t6mogat6s:

. apiiyinatitjin, valamint egyedi d6ntdssel kapott krilts6gvet6si tiimogat6s;

. az Eur6pai Uni6 struktunllis a1apjaib6l, illetve a Koh6zi6s Alapb6l szhrmazil, a

k<ilts6gvet6sb6l juttatott t6mogat6s;
. az Eur6pai Uni6 kdlts6gvet6s6b6l vagy miis illlamt6l, nemzetkozi szewezetlll szitrmaz6

t6mogat6s;
. a szem6lyi jdvedelemad6 meghatirozott r6sz6nek az ad6z6 rendelkez6se szerint kiutalt

tisszege;
d) azdllamhiatartds alrendszereib6l k<izszolgilltatilsiszerzodds ellen6rt6kekdntszerzett bev6tel;
e) mrls szervezettbl, illetve mag6nszem6lyt6l kapott adomrlny;
f) az a)-e) pontok al6 nem brtoz6 egy6b bev6tel.

7.2. Az Egyesiilet v6llalkoz6si tevdkenys6get ktzin6lag m6sodlagos jelleggel, csak c6ljainak
megval6sitiisa 6rdek6ben, azokat nem vesz6lyeztetve v6gez. A gazddlkodits sor6n el6rt
eredm6ny a tagok krizritt nem keriil felosztiisra, azt az Egyestilet trzdr6lag a c6ljai
me gval6 sit 6s[r a for ditj a.

7.3. A c6lszerinti tev6kenys6gb6l, illetve a v6llalkoz6si tev6kenys6gbSl szinmaz6 bev6teleket 6s

r6forditSsokat az Egyesiilet elktikinitve tartj a nyilvrln.

7.4. Az Egyesiilet sporttal 6ssze nem ftigg6 tev6kenys6get, valamint sporttev6kenysdg6vel

risszefi.iggri kereskedelmi tev6kenys6get (ide6rtve a sportegyesiilet vagyoni 6rt6kti jogainak

haszno sit6s6t is) csak kieg6szit6 tev6kenys6gk6nt folytathat.

8. Az Egyesiilet megsziin6se

8.1. Az Egyestilet megsztinik, ha aKozgy(ills a feloszl6s6t vagy miis egyestilettel val6 egyesiil6s6t

kimondj a, v agy a bir6s6g feloszlatj a, illettileg megszfin6s6t meg6llapitj a.

A sportegyesiilet bir6sSgi feloszlat6sa eset6n a hitelez6k kiel6git6se utiin fennmarad6 vagyon
rlllami tulajdonba keriil, es azt a sportpolitik66rt felel6s miniszter 6ltal vezetett miniszt6rium

kti lts 6 gvet6 s6ben az lutinp 6tl6s -neve16 s tdmo gatisina kell forditani.

A sportegyesiiletnek a bir6s6gi nyilv6ntart6sb61 va16 ttirl6s6re akkor keriilhet sor, ha a MOB
igazolja, hogy a sportegyestilet az 611ami sportc6hi tiimogattis felhasznhlirs6val a Sport

tdrv6nyben (2004. 6vi I. trirv6ny), valamint az iJrlanthintartds mtik<id6s6re vonatkoz6

iogsziAa$okban foglaltaknak megielel<ien elsz6molt, vagy azt, hogy a sportegyesi.ilet 6llami

sportc6hi trlmogat6sban nem rdszestilt.



9. Ery6b rendelkez6sek

9.1. Az Egyesiilet a nyilvrintart6sba v6tellel jOn l6tre.

9.2. Jelen Alapszab6lyban nem szabSlyozott k6rd6sekben a Polgriri Ttirv6nykdnyvr6l sz6l6 2013.

6vi V. tdrv6ny, valamint az egyesiil6si jogr6l, a krizhasznri jog6ll6sr61, valamint a civil
szervezetekmrikdd6s6r6l 6s trimogatasrir6l s2616 2011. 6vi CL)ON. tdrv6ny, illetve a sportr6l

szbl6 2004. 6vi I. ttirv6ny vonatkoz6 rendelkezdsei az irrinyad6ak

Szeged, 2015. szeptember 03.

Alulirott alapit6 tagok kijelentjiik 6s aldirrlsunkka] igazoljuk, hogy az Egyes0let Alapszabilyht
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