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I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

l.§
(1) A TÜKER M - SPORT CLUB (a továbbiakban: sportegyesület) az egyesülési jogról,
a közhasznú jogállásról., valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) és a Polgári Törvénykönv (a továbbiakban;
Ptk.) alapján működő, önkéntesen létrehozott, demokratikus önkormányzattal rendelkező, a
sportról szóló 2004. évi /. törvény alapján svortegyesületként működő civil szervezet, melynek
alaptevékenysége a sporttevékenység.

(2) A Sportegyesület
a) neve:
b) rövidített neve:
c) székhelye:
d) működési területe:
e) alapító éve:

TÜKER M –SPORT CLUB
TÜKER MSC
1107 Budapest, Fogadó utca 1/A
Budapest
1994.

(3) A sportegyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól
független, és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.

ÏÏ.

A SPORTEGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE
2.§
(1) A sportegyesület célja: a szabadidő aktív, hasznos eltöltésének biztosítása, a
rendszeres szabadidős vagy versenyszerű sportolás, a testedzés, az aktív pihenés biztosítása, az
ilyen igények felkeltése és kielégítése.
(2) A sportegyesület elsődleges feladata működési területén részt vállalni a diák fiatalok
nevelésében, valamint az utánpótláskorú és a felnőtt sportolók képzésében és
versenyeztetésében.
(3) A sportegyesület céljainak megvalósítása érdekében - a jogszabályokban
meghatározott keretek között - nemzetközi tevékenységet is folytathat.
(4) Sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő
kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását
is) a sportegyesület csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények
használata, illetve működtetése a sportegyesület alaptevékenységének minősül.
(5) A sportegyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő
gazdasági tevékenység végzésére jogosult, gazdasági tevékenységet csak kiegészítő
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tevékenységként, céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, kizárólag
másodlagosan végezhet.
(6) A közgyűlés jelen Alapszabály elfogadásával felhatalmazza a sportegyesület
elnökségét, hogy a sportegyesület működtetése, céljainak megvalósítása érdekében szükség
esetén úgy döntsön, hogy szponzorálási vagy más kereskedelmi szerződést egy évet meghaladó
időtartamra is kössön.
III.
A SPORTEGYESÜLET TAGJAI
A tagsági viszony
3.§

(1) A sportegyesület tagjai lehetnek, az a 15-21 fő, akik a 2.§ (1) bekezdésben
meghatározott cél érdekében kívánnak tevékenykedni, elfogadják a sportegyesület
alapszabályát, valamint, akiket a sportegyesületbe - kérelmükre - felvesznek.
(2) A sportegyesület rendes, pártoló, tiszteletbeli tagjai lehetnek.
a) A sportegyesületnek rendes tagja lehet minden természetes személy, akik
elfogadják a sportegyesület alapszabályát, valamint, akiket a sportegyesület tagjai sorába
felvesz.
A rendes tagok felvételéről — belépési kérelmük alapján — az. elnökség dönt.
Az elutasító határozat ellen annak kézbesítésétől számított tizenöt napon belül
fellebbezéssel lehet élni a közgyűléshez.
b) A sportegyesület pártoló tagja lehet minden természetes személy, jogi személy
és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a sportegyesület célkitűzéseinek
megvalósításában érdekelt és pártoló tagsági díjat fizet. A pártoló tag felvételéről - kérelemre az elnök dönt. A jogi személy, illetőleg a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, mint
pártoló tag a sportegyesület munkájában képviselője útján vesz részt.
c) A sportegyesület tiszteletbeli tagja az a természetes személy, akit a közgyűlés az elnökség javaslatára — a sport területén végzett kiemelkedő munkássága elismeréséül
tiszteletbeli taggá választ.
(3) A sportegyesület tagjai tagdíjat (vagyoni hozzájárulás) fizetnek, melynek havi
mértékét az elnökség javaslata alapján a közgyűlés az Alapszabály 1. számú mellékletében
határozza meg. A tagdíjat évente egy összegben, minden év március 31. napjáig kell megfizetni.
A belépő tag a tagfelvételtől számított 30 napon belül köteles a tagdíjat befizetni. A tagdíjat a
sportegyesület által kibocsátott számla alapján a sportegyesület bankszámlájára történő
átutalással vagy a házi pénztárba történő befizetéssel kell megfizetni
(4) A tagság/ jogviszony megszűnik:
a) kilépéssel,
b) a tagsági jogviszony közgyűlési határozattal történd' felmondásával vagy a tag
kizárásával,
c) elhalálozással,
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d) jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
megszűnése esetén.
(5) A tag kilépési szándékát az elnökségnek írásban tartozik bejelenteni.
(6) A tagsági jogviszony megszüntetése kérdésében az Elnökség javaslatára a
sportegyesület közgyűlése határoz.
(7) A közgyűlés az elnökség írásbeli előterjesztése alapján a tagsági jogviszonyt
harminc napos felmondási idővel felmondhatja, amennyiben a tag tagdíjfizetési
kötelezettségét az elnökség határozata alapján megküldött írásbeli felszólítás ellenére
elmulasztja a felszólítás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül pótolni. A közgyűlési
határozatot a taggal írásban kell közölni.
(8) A sportegyesületből való kizárást csak abban az esetben lehet alkalmazni, ha a
közgyűlés a tagot a tagságra méltatlannak nyilvánítja. Ebben az esetben a tag kizárásáról a
közgyűlés határozattal dönt. Méltatlan a tagságra,
a) aki tagsági kötelezettségeit bűncselekmény elkövetésével megszegi és a
bűncselekmény elkövetését a bíróság jogerősen megállapította,
b) aki elnökségi határozat alapján kapott írásbeli felszólítás ellenére ismételten
olyan súlyosan a sportegyesület Alapszabályával ellentétes magatartást
tanúsít, amellyel a sportegyesület alapvető céljait, tevékenységét veszélyezteti.
A tag kizárását napirendre tűző közgyűlésre az érintett tagot meg kell hívni és számára a
hozzászólás és a védekezés lehetőségét az ülésen meg kell adni
A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni, és indokolással kell ellátni; az
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá
a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal írásban közölni
keik
(9) A tagsági viszony megszüntetése tárgyában hozott közgyűlési határozat ellen a
határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a tag jogorvoslatért közvetlenül a bírósághoz
fordulhat.
A tagok jogai és kötelezettségei
4.§

(1) A sportegyesület tagjai jogaikat személyesen - a nem természetes személy tagok pedig
képviselőjük útján - gyakorolják.
(2) A sportegyesület rendes tagjait egyenlő jogok illetik meg, a tagok:
a) részt vehetnek a sportegyesület összejövetelein, rendezvényein, azon
felszólalhatnak, javaslatokat, észrevételeket tehetnek, szavazhatnak, választhatnak és
választhatók a sportegyesület bármely tisztségére,
b) a sportegyesületet felügyelő szervnél indítványozhatják a sportegyesület
jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatának megsemmisítését,
c) a sportegyesület elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehetnek az
egyesület szerveinek munkájában, rendezvényein, kedvezményesen használhatják az egyesület
által bérelt helységeket, az egyesület egyéb felszereléseit, igényelhetik a sportegyesület
szakembereinek segítségét,
d) részesülhetnek a sportegyesület által nyújtott kedvezményekben,
e) a sportegyesület valamely törvénysértő határozatát — a tudomására jutástól
számított 30 napon belül - a Fővárosi Bíróság előtt megtámadhatják.
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(3) A pártoló tag, illetőleg képviselője tanácskozási joggal részt vehet a sportegyesület
rendezvényem, összejövetelein, azokon felszólalhat, javaslatokat tehet. Külön megállapodás
alapján részesülhet a sportegyesület által nyújtott kedvezményekben.
(4) A tiszteletbeli tag jogai azonosak a pártoló tag jogaival.
(5) A sportegyesület rendes tagjai kötelesek:
a) az Alapszabály rendelkezéseit, valamint a közgyűlés határozatait megtartani,
b) a megállapított tagsági díj at rendszeresen fizetni,
c) a sportegyesület célkitűzéseinek megvalósításában tevékenyen közreműködni,
d) a sportrendezvényeken való szereplésre lelkiismeretesen felkészülni, és a
legjobb tudása szerint szerepelni.
(6) A pártoló tag köteles:
a) az Alapszabály rendelkezéseit betartani,
b) a sportegyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatására.
(7) A tiszteletbeli tag köteles:
a) az Alapszabály rendelkezéseit betartani,
b) a sportegyesület célkitűzéseinek erkölcsi támogatására.

IV.
A SPORTEGYESÜLET SZERVEI
5.§

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

A közgyűlés
6.§
(1) A sportegyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok
összessége.
(2) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak:
a) az Alapszabály megállapítása és módosítása,
b) a sportegyesület átalakulásának, úgyszintén feloszlásának kimondása,
c) a sportegyesület feloszlása esetén az egyesületi vagyonról való rendelkezés,
d) az évi költségvetés meghatározása,
e) az éves pénzügyi terv, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései szerint készített beszámolót,
f) a sportegyesület vezető tisztségviselőinek (négyévenkénti) megválasztása és
visszahívása,
g) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek a sportegyesület vagyoni
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helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása,
h) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a svortesvesület saját
tagjával, vezető tisztségviselőjével, vagy ezek hozzátartozójával köt,
i) a jelenlegi és korábbi sportegyesületi tagok, a vezető tisztségviselők vagy más
sportegyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés,
j) tiszteletbeli tagok megválasztása,
k) a tagsági díj összegének meghatározása.
(3) A sportegyesület elnöksége a közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer
köteles összehívni. A közgyűlés napirendjét, helyszínét és időpontját is tartalmazó meghívót a
kitűzött időpont előtt harminc nappal meg kell küldeni a sportegyesület valamennyi tagjának,
annak érdekében, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben
álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell a sportegyesület nevét és
székhelyét. A közgyűlés a székhelytől eltérő helyre is összehívható, amennyiben a székhelyen
a közgyűlés megtartására alkalmas tanácsterem nem áll rendelkezésre. A meghívót ajánlott
levélként vagy visszaigazolható elektronikus levélként kell megküldeni.
(4) A sportegyesület elnöksége rendkívüli közgyűlést is összehívhat. A közgyűlést köteles
összehívni, ha ezt a bíróság elrendelte, illetőleg ha ezt a tagok egyharmada - az ok és cél
megjelölésével - írásban kéri, továbbá
a) ha a Sportegyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, vagy a
Sportegyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni,
b) ha a Sportegyesület céljainak elérése veszélybe kerül,
c) ha a Sportegyesület elnöki tisztsége bármilyen okból megüresedik,
d) egyéb, az Alapszabályban meghatározott esetben, különösen, ha az évi rendes
közgyűlés az elnökség beszámolóját nem fogadja el.
A rendkívüli közgyűlés összehívásáról az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított
egy hónapon belül dönteni kell és hatvan napon belüli időpontra a rendkívüli közgyűlést ki
kell tűzni A rendkívüli közgyűlés napirendién kizárólag az összehívásra okot adó kérdés
szerepel.
Az a) és b) pontban meghatározott ok miatt összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az okot
adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a sportegyesület
megszüntetéséről dönteni A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a rendes közgyűlésre
vonatkozó szabályok alkalmazandóak.
(5) A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagoknak legalább 50%-a
+ 1 fő megjelent. Határozatképtelenség esetén tizenöt napon belül újabb közgyűlést kell
összehívni, amely az eredeti napirendben felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet
nélkül határozatképes, amennyiben erre a tagok figyelmét már az eredeti közgyűlési
meghívóban felhívták, és közölték a megismételt közgyűlés időpontját is.
(6) A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell Amennyiben egy
szavazásra jogosult valamely ügyben nem szavazhat, őt a határozatképesség megállapításánál
figyelmen kívül kell hagyni
(7) A közgyűlésen minden rendes tag egy szavazattal rendelkezik. Szavazati jogát
érvényesen az a rendes tag gyakorolhatja, aki a közgyűlésen személyesen megjelenik és
aláírja a jelenléti ívet
(8) A közgyűlés határozatát egyszerű szótöbbséggel, hozza. Az Alapszabály
módosításához, valamint a svortegyesület céljának módosításához és a sportegyesület
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megszűnéséről szóló határozathozatalhoz a jelenlevő szavazásra jogosultak
háromnegyedének "igen" szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén a javaslat
elutasítóidnak tekintendő.
Az éves beszámoló elfogadásáról a közgyűlés egyszerű
szótöbbséggel határoz.
(9) A közgyűlés a határozatát nyílt szavazással hozza, a tisztségviselők megválasztásánál
és leváltásánál nyílt szavazást kell tartani. Titkos szavazást kell azonban elrendelni, ha azt a
közgyűlésen jelenlevők egyharmada kéri.
(10) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a sportegyes illet
terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a syortegyesületnek nem
tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben,
(11) A közgyűlésre a meghívó szerinti napirendi kérdéseken kívül egyéb kérdések
tekintetében a tagok által tett javaslatokat a közgyűlés időpontja előtt legalább egy héttel lehet
benyújtani az elnökséghez, a napirend kiegészítésére vonatkozó kéréssel, a kiegészítési
javaslat indoklásával A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó elnökség
jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az elnökség nem dönt, vagy azt
elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően
külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
(12) A közgyűlésen a sportegyesület elnöke levezető elnökként elnököl. Amennyiben
bármelyik szavazásra jogosult tag eltérő személyre tesz javaslatot a levezető elnöki tisztség
ellátására, a közgyűlés egyszerű többséggel, nyűt szavazással dönt a levezető elnök
személyéről. A közgyűlés eleién a jegyzőkönyvvezető és hitelesítők személyén túl három tagból
álló szavazatszámláló bizottságot kell választani A szavazatszámláló bizottság tagjaira a
jelenlévő tagok közül a közgyűlés levezető elnöke tesz javaslatot A szavazatszámláló bizottság
tagjairól a közgyűlés egyszerű többségi, nyűt szavazással dönt
(13) A közgyűlés nyilvános.
(14) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a közgyűlés levezető elnöke, a
jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés által kijelölt két hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyvet meg kell
őrizni. A jegyző könyvnek tartalmaznia kell a napirendet, a megjelentek felsorolását, a
közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat.
A hozott határozatokról az érintett szerveket és személyeket, a sportegyesület tagságát 30 napon
belül a jegyzőkönyv ajánlott küldeményként történő megküldésével vagy az átvétel
igazolására, visszajelzésére alkalmas elektronikus úton körlevélben kell értesíteni.
A vezető tisztségviselők választása, összeférhetetlenségi szabályok, kizáró okok az alábbiak
szeint.

8

7.§
(1) A vezető tisztségviselőket (elnökség) a közgyűlés négy évre választja.
(2) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet. akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő feladatait
személyesen köteles ellátni.
(3) Nem lehet vezető tisztségviselő az. akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek. amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült Nem lehet vezető tisztségviselő az. akit e foglalkozástól
jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás
hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője
nem lehet Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az., akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől
(4) A vezető tisztségviselők nem lehetnek egymásnak hozzátartozót
(5) Jelölt lehet az a személy, aki a közgyűlésen egyszerű többségi szavazással a
jelölőlistára felkerül.
(6) A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először a sportegyesület
elnökét, majd alelnökeit, kell megválasztani.
(7) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévők szavazatának
többségét megszerezte. Több jelölt esetén, ha az első választási fordulóban egyik jelölt sem
kapta meg a megválasztásához szükséges szavazatot, újabb választási fordulót kell tartani. Az
új választási fordulóban a legkevesebb szavazatot kapott jelölt, valamint az a jelölt, aki az
érvényes szavazatok 15%-át sem kapta meg, már nem vesz részt.
(8) A közgyűlés által választott tisztségviselő - a megválasztásra vonatkozó szabályok
alkalmazásával - visszahívható. A visszahívást a tagok 1/3-a kezdeményezheti. A tisztségviselő
visszahívható, ha a jelen Alapszabályban meghatározott feladatait nem teljesíti vagy
sportegyesületi taghoz méltatlan magatartást tanúsít vagy évente az összehívott elnökségi
ülések több mint felén nem jelenik meg és távolmaradását alapos okkal nem menti ki A
tisztségvezetői pozíció megszűnik továbbá a 8.S (7) bekezdésben meghatározott további
esetekben, továbbá, ha a tisztségviselővel szemben a Ptk-ban vagy jelen alapszabályban
meghatározott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok következik be.
Az elnökség
8..§
(1) A sportegyesület tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban az elnökség mint a
sportegyesület ügyvezetését ellátó testület irányítja. Az elnökség a sportegyesület működését
érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek a
közgyűlés vagy a sportegyesület más szervének kizárólagos hatáskörébe tartoznak.
(2) A sportegyesület elnöksége 3 tagból áll.
(3) Az elnökségnek az lehet tagja, aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha
a cselekvőképességét a bírósás a képviseleti jóssal érintett ügycsoportban korlátozta, és a
közügyek gyakorlásától, a vezetői tisztségviselői tevékenység gyakorlásától nincs eltiltva,
büntetlen előéletű, és
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a) magyar állampolgár,
b) a szabad mozgás és tartózkodás jósával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jósával rendelkezik, vagy
c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról
szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású,
illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
(4) A sportegyesület elnökségének nem lehet tagja, aki más sportegyesületnél elnökségi
tag, illetve sportvállalkozásnál vezető tisztségviselő volt, az annak megszűnését megelőző
három évben, feltéve, hogy a sportszervezetet felszámolták.
(5) Az elnökség tagjai:
a) az elnök,
b) két alelnök.
(6)
a)
részvétel,
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Az elnökség tagjainak jogai és kötelezettségei:
az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való
észrevételek, javaslatok tétele a sportegyesület működésével kapcsolatban,
felvilágosítás kérése a sportegyesület tevékenységével összefüggő kérdésekben,
javaslattétel rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés összehívására,
megbízás alapján a sportegyesület képviselete,
a sportegyesület határozatainak betartása, végrehajtása,
folyamatos kapcsolattartás a sportegyesület tagjaival,
beszámolás az elnökségben vállalt feladatok végrehajtásáról.

Az elnökségi tagság megszűnik:
a mandátum lejártával,
lemondással,
visszahívással,
elhalálozással,
a cselekvőképességnek a tevékenység ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával;
f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével

(7)
a)
b)
c)
d)
e)

9.§

(1) Az elnökség hatáskörébe tartozik:
a) a sportegyesület tevékenységének irányítása,
b) a sportegyesület költségvetésének kidolgozása, az éves program jóváhagyása,
c) a sportegyesület eredményes működéséhez szükséges feltételek megteremtése,
d) a tagfelvétel,
e) a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó bizottságok létrehozása és megszüntetése,
f) a közgyűlések, illetőleg a közgyűlés elé kerülő előterjesztések, javaslatok,
költségvetés-tervezet és a költségvetési beszámoló előkészítése és a közgyűlés elé terjesztése,
g) a sportegyesület gazdálkodásának és vagyonkezelésének irányítása és ellenőrzése,
az elnök ezzel kapcsolatos feladatainak meghatározása,
h) a sportegyesület szervezeti és működési rendjének jóváhagyása,
i) a sportegyesület esetleges vagyonának befektetéséről való döntés.
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(2) Az elnök az elnökségi ülést szükség szerint, de legalább negyedévenként köteles
összehívni. Az elnökségi ülés időpontját és napirendjét az elnökség tagjaival nyolc nappal az
ülés előtt közölni kell. Ha bármely elnökségi tag a napirend megjelölésével kéri, az elnök köteles
a rendkívüli elnökségi ülést tizenöt napon belül összehívni.
{0 Az elnökségi ülés határozatképes, ha azon tagjainak legalább kétharmada jelen van. A
határozatképtelenség miatt elhalasztott elnökségi ülést - azonos napirenddel - legalább három
nappal későbbi időpontra kell kitűzni, ebben az esetben is legalább két elnökségi tag jelenléte
szükséges a határozatképességhez. Az elnökség ülései nyilvánosak.
(3) Az elnökség határozatait nyílt szavazással, legalább két tag egyhangú szavazatával
hozza. Az elnökség titkos szavazással hoz határozatot bármely elnökségi tag indítványára.
Amennyiben az elnökség ülésén két tag van jelen, és a két tag ellentétesen szavaz, a javaslatot
elvetettnek kell tekinteni, és azt a következő elnökségi ülésen újra előterjeszteni.
(4) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vasv a sportegyesület
terhére másfajta előnyben részesít:
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a sportegyesületnek nem
tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
(5) Az elnökségi ülésen jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök és a
jegyzőkönyvvezető ír alá. A jegyzőkönyvet meg kell őrizni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia
kell a napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és
javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A hozott határozatokról az érintett szerveket és
személyeket, a sportegyesület tagságát 30 napon belül a jegyzőkönyv ajánlott küldeményként
történő megküldésével vagy az átvétel igazolására, visszajelzésére alkalmas elektronikus úton
kell értesíteni.
(6) Az elnökség köteles a munkájáról a közgyűlésnek beszámolni.
A sportegyesület elnöke
10.§
(1) A sportegyesület legfőbb tisztségviselője a sportegyesület elnöke. Az elnök az
elnökség közreműködésével irányítja és vezeti a sportegyesület tevékenységét.
(2) Az elnök feladatai:
a) az elnökség üléseinek összehívása és vezetése, a közgyűlés levezető elnöki
tisztségének ellátása,
b) a sportegyesület képviselete,
c) az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és az elnökségi
határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése,
d) a sportegyesület képviselőjeként önálló aláírási jogkör gyakorlása,
e) a sportegyesület gazdálkodásának és vagyonkezelésének irányítása és ellenőrzése,
f) a hírközlő szervek tájékoztatása az egyesület tevékenységéről,
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g) a sportegyesület ügyviteli munkájának irányítása,
h) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a
közgyűlés vagy az elnökség kizárólagos hatáskörébe,
i) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály,
illetőleg a közgyűlés vagy az elnökség az elnök hatáskörébe utal.
(3) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén a kijelölt alelnök helyettesíti.
Tartós. három hónapot meshaladó akadályoztatás esetén, a teljes hatáskörű helyettesítéshez
a közsvűlés hozzájárulása szükséses.
(4) Az elnök meghatározott ügyekben az elnökség valamelyik tagjának meghatalmazást
adhat a képviselet ellátására.
Az alelnökök
11.§
(1) Az alelnökök az elnökkel kialakított munkamegosztás szerint vesznek részt a
sportegyesület irányításában. Az egyik alelnök a sportszakmai feladatok, a másik alelnök a
gazdasági feladatok irányításában vesz részt.
(2) A sportszakmai feladatok irányításában közreműködő alelnökök feladata és
hatásköre:
a) a sportegyesület sporttevékenységének irányítása, felügyelete,
b) a sporteseményeken történő részvétellel kapcsolatos ügyek irányítása,
szervezése,
c) kapcsolattartás a sporteseményeket szervező, kiíró testületekkel, szervezetekkel,
d) a sportszakmai bizottságok tevékenységének figyelemmel kísérése,
e) szükség esetén az elnök helyettesítése,
f) döntési jogkör gyakorlása mindazokban a sportszakmai ügyekben, amelyek nem
tartoznak a közgyűlés vagy az elnökség, illetőleg az elnök kizárólagos hatáskörébe,
g) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály,
illetőleg a közgyűlés vagy az elnökség az elnökségi tagok hatáskörébe utal.
A gazdasági feladatok irányításában közreműködő alelnökök feladata és hatásköre:
a) a sportegyesület gazdálkodásának irányítása, felügyelete,
b) a nem sportszakmai bizottságok tevékenységének figyelemmel kísérése,
c) szükség esetén az elnök helyettesítése,
d) döntési jogkör gyakorlása mindazokban a gazdasági ügyekben, amelyek nem
tartoznak a közgyűlés vagy az elnökség, illetőleg az elnök kizárólagos hatáskörébe,
e)
mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az
Alapszabály, illetőleg a közgyűlés vagy az elnökség az elnökségi tagok hatáskörébe utal.
(3)

A Felügyelő Szerv
12. §
(1) A sportegyes ületnél felügyelő szerv és könyvvizsgáló nem működik.
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A bizottságok
13.§
(1) A sportegyesület elnöksége egyes feladatok ellátására állandó és ideiglenes
bizottságokat hozhat létre. A bizottságok vezetőit és tagjait az elnökség legfeljebb
mandátumának időtartamára választja.
(2) A bizottságok feladatait és hatáskörét, továbbá működésük főbb szabályait minden
esetben a létrehozó határozatban kell meghatározni.

VI.
A SPORTEGYESÜLET BEVÉTELEI ÉS GAZDÁLKODÁSA
15.§

A sportegyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
A sportegyesület működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:
a tagoktól kapott befizetés, a cél szerinti alaptevékenységből származó bevétel,
gazdasási-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel;
a költségvetési támogatás:
ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó,
a költségvetésből juttatott támogatás;
cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi
szervezettől származó támogatás;
cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az. adózó rendelkezése
szerint kiutalt összege;
d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett
bevétel;
e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
f) befektetési tevékenységből származó bevétel;
g) az a)-f) vontok alá nem tartozó egyéb bevétek
(1)
(2)
a)
b)
c)

(3) A sportegyesület költségei:
a) alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül
kapcsolódó költségek;
c) a sportegyesület szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az
adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több
tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési
leírása;
d) az a)-c) vontok alá nem tartozó egyéb költség.
(3) A sportegyesület saját maga rendelkezik nevével, címerével, logójával és minden a
nevéhez kapcsolódó joggal, különös tekintettel a hirdetési, reklám és a tevékenység televíziós,
rádiós valamint egyéb elektronikus technikákkal történő közvetítésével kapcsolatos jogokra.
A sportegyesület hirdetési, reklám, illetve közvetítési jogokkal kapcsolatosan esv évnél
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hosszabb időre szerződést a közsvülés felhatalmazása alapján a 2.§ (7) bekezdése alapján
köthet.
(4) A sportegyesület költségvetésében előirányzott összegek rendeltetésszerű és a
mindenkori pénzügyi előírásoknak megfelelő felhasználásáért az elnök a felelős.
(5) A sportegyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával
felel. A sportegyesület tagjai a sportegyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
(6) A sportegyesület gazdálkodása eredményét nem oszthatja fel, azt az alapszabályában
meghatározott tevékenységére fordíthatja. A sportegyesület a cél szerinti tevékenységből és a
vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell
nyilvántartani.
VIII.

A SPORTEGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
16.§

(1) A sportegyesület megszűnik:
a) a közgyűlés döntése alapján jogutódlással,
b) megszűnésének a közgyűlés általi kimondásával,
c) a sportegyesület megvalósította célját vagy a sportegyesület céljának
megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy,
d) a sportegyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
e) a bíróság feloszlatja,
f) a törvénvességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti
vagy megállapítja megszűnését.
g) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és a
sportegyesületet a nyilvántartásból törlik.
(2) A közgyűlés nem dönthet a sportegyesület feloszlásáról, ha a sportegyesülettel
szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy a sportegyesület fizetésképtelenségét
a bíróság megállapította.
(3)
A sportegyesület megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról a közgyűlés
rendelkezik. Ha a vagyonról a közgyűlés nem rendelkezett, továbbá a sportegyesület bírósági
feloszlatása esetén, a hitelezőit kielégítése után fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül,
és azt a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében az
utánpótlás-nevelés támogatására kell fordítani
(4) A sportegyesületnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha
a Magyar Olimpiai Bizottság igazolja, hogy a sportegyesület az állami sportcélú támogatás
felhasználásával e törvényben, valamint az államháztartás működésére vonatkozó
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elszámolt, vagy azt, hogy a sportegyesület állami
sportcélú támogatásban nem részesült.
(5) A sportegyesületre — a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével — a
csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény
szabályait kell alkalmazni.
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IX.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
17.§

(1) Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény és a Polgári Törvénykönyről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a
sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

ZÁRADÉK
Az Alapszabályt a sportegyesület közgyűlése 2019. május 28. napján a 2019.05.28/9 sz. KGY
határozatával módosította és jelen módosított Alapszabályt elfogadta és egységes szerkezetben
hatályba léptette.
Alulírott Csizmazia László, mint a TÜKER M - SPORT CLUB törvényes képviselője az
aláírásommal igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel
az Alapszabály-módosítás alapján hatályos tartalmának.
Kelt: Budapest, 2019. május 28.

Csizmazia László
Elnök
Előttünk, mint tanúk előtt:
A tanú saját kezű aláírása:

A tanú saját kezű aláírása:

______________________

______________________

A tanú viselt neve saját kezűleg olvashatóan
írva:

A tanú viselt neve saját kezűleg olvashatóan írva:

_____________________________

_____________________________

A tanú lakcíme saját kezűleg olvashatóan
írva:
____________________________________

A tanú lakcíme saját kezűleg olvashatóan írva:

____________________________________
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melléklet

A TÜKER M - SPORT CLUB tagdíja
rendes tagok tagdíja: 1.00,-Ft/hó
A tagok a tagsági díjat fizethetik évente egy összegben, a díjat minden év március 31. napjáig
kötelesek az egyesület pénztárába befizetni vagy átutalni.
a) pártoló tagok:
ba) természetes személy esetében legalább 500,- Ft/hó
bb) szervezet esetében legalább 50.000,- Ft/év.
Csizmazia László
Elnök

