BUDAPESTI ELEKTROMOS
SPORTEGYESÜLET

ALAPSZABÁLYA

ALAPÍTVA

1922.

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
(1)

A Budapesti Elektromos Művek Nyrt. jogelődjei közel 100 évvel ezelőtt
felismerték a sport egészségmegőrzésben, közösségi munkában, személyiség formálásban való különleges szerepét és ennek ápolására alapították meg 1922-ben a Budapesti Elektromos Sportegyesületet.
Ezen nemes hagyományok folyamatos ápolására illetve a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a Budapesti Elektromos
Sportegyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján
működő, önkéntesen létrehozott, demokratikus önkormányzattal rendelkező, a sportról szóló 2004. év I. törvény 16-17.§-ai rendelkezései szerint
sportegyesületként működő társadalmi szervezet.

(2)

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

(3)

A sportegyesület célja a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése, beleértve a tömegsportot is.

2. §
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

(11)
(12)
(13)

Az egyesület neve: Budapesti Elektromos Sportegyesület
Rövidített neve: Budapesti Elektromos SE
Az egyesület székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 18-20.
Az egyesület működési területe: Magyarország
Az egyesület alapításának éve: 1922
Az egyesület színe: bordó-sárga
Az egyesület zászlója: bordó-sárga zászló, középen a sportegyesület címerével
Az egyesület címere: ábrája az Alapszabály melléklete.
Az egyesület pecsétje: ovális, Budapesti Elektromos Sportegyesület felirattal, középen az alapítás éve
Az egyesület fölött az általános törvényességi felügyeletet a Fővárosi Törvényszék gyakorolja, a Fővárosi Főügyészség törvényességi ellenőrzést
gyakorol
Az egyesület nyilvántartója: a Fővárosi Törvényszék
Az Egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el.
Az elnök, mint vezető tisztségviselő képviseleti jogát önállóan gyakorolja.
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II.
AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI
A sportegyesület célja
3. §
(1)

A Budapesti Elektromos Sportegyesület közel 100 éves hagyományának
megfelelően elsődleges céljának tekinti, hogy tagjai részére sportolási lehetőségek biztosításával segítse elő egészségük megóvását, a közösségi
munkában való részvételt.

(2)

Az egyesület szervezetén belül biztosítsa a sportoláshoz, tömegsporthoz
szükséges feltételeket.

(3)

Az Egyesület az egyesületi célok megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult

(4)

Az egyesület céljainak megvalósításával összhangban az egyesület tagja
az általa működtetett sportágakban létrehozott országos sportági szakszövetségeknek.

Az egyesület feladata
4. §
Az egyesület feladatai:
a) az egyesület céljainak megvalósítása érdekében a verseny-, tömegés szabadidősport mindennapossá tétele céljából szakosztályok létrehozásával és működtetésével a sporttevékenység megszervezése,
végzése, a sportágak működési feltételeinek biztosítása,
b) az egyesület fejlesztési célkitűzéseinek meghatározása és gondoskodás megvalósításukról,
c) a sportági szakszövetségek, valamint más sportegyesületek és szervezetek által rendezett sportversenyeken, sporteseményeken, tömegés szabadidősport rendezvényeken való részvétel, sportversenyek,
sportesemények szervezése és lebonyolítása,
d) az egyesület tagjainak sokoldalú sportbeli képzése, a sportolók felkészülésének biztosítása,
e) a tömegsport feltételeinek biztosítása, tömegsport rendezvények szervezése, lebonyolítása,
f) az egyesület által működtetett sportágak utánpótlásának nevelése, a
sportágak oktatása, a sportágak alapjainak szélesítése,
g) mindazon országos sportági szakszövetségek, illetőleg területi szövetségeik céljai megvalósításának elősegítése, munkájuk támogatása,
melyekben az egyesület tagsági viszonnyal rendelkezik,
h) a tervszerű működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése és biztosítása.
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III.
A SPORTEGYESÜLET TAGSÁGA
A tagsági viszony
5. §
(1)

Az egyesület tagja lehet kortól függetlenül minden olyan természetes- és
jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,
társadalmi szervezet, aki/amely tagja valamelyik szakosztálynak, a belépési nyilatkozatban az Alapszabályt elfogadja és a tagsági viszonyból
származó kötelezettségek teljesítését vállalja.

(2)

Az egyesület pártoló tagja lehet minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az egyesület célkitűzéseinek a megvalósítását támogatja és vállalja a korlátozott jogaival arányos módon az egyesület anyagi támogatását. A jogi személy, illetőleg a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, mint pártoló tag
az egyesület munkájában képviselője útján vesz részt.

A tagsági viszony keletkezése és megszűnése
6. §
(1)

Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást követően a belépési kérelemnek az egyesület elnöke által
történt elfogadásával keletkezik.

(2)

Az egyesületbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes. A belépési
szándékot a belépési nyilatkozat kitöltésével és a szakosztályhoz történő
benyújtásával kell közölni, melyben a belépni szándékozó elfogadja az
egyesület hatályos alapszabályát. A pártoló tag a belépési nyilatkozatát a
vezetőséghez nyújtja be.

(3)

A belépési nyilatkozat hatályosságához kiskorú esetében a törvényes
képviselő aláírása szükséges.

(4)

Az egyesületi tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, a tag halálával,
törléssel, az egyesület általi felmondással vagy kizárással szűnik meg.

(5)

A tagfelvétel kérdésében az érintett szakosztály vezetőségének javaslatára az egyesület elnöke határoz. Pártoló tag estén egy elnökségi tag javaslatára az egyesület elnöke határoz. A felvételt megtagadó írásbeli határozat ellen az egyesület elnökségéhez lehet a kézbesítéstől számított 15
napon belül fellebbezni, mely fellebbezést a következő elnökségi ülésen
meg kell tárgyalni. A tagsági viszony a tagfelvételi kérelem elfogadásának
napjával jön létre.
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(6)

Az egyesület tagjairól nyilvántartást kell vezetni.

(7)

A tagsági jogviszony megszűnik:
a) A tag kilépésével. A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.
b) A tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával. Az egyesület 30
napos határidővel írásban felmondhatja a tagsági jogviszonyt, ha a tag
a tagdíjfizetési kötelezettségének az év május 31. napjáig nem tesz
eleget, és tartozását 30 napon belül felszólítás ellenére sem rendezte.
A felszólításban a tagot a fizetési kötelezettség ismételt elmulasztásának következményeire (a tagsági viszony felmondása) figyelmeztetni
kell. A tagsági viszony a felmondás átvételét követő 30. napon szűnik
meg. A tagsági jogviszony felmondásáról az elnökség javaslata alapján a közgyűlés dönt.

c) Kizárással. A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy
közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása
esetén a közgyűlés – bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv
kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le.
A tag akkor zárható ki az egyesületből, ha a 7. § (2) bekezdésében
meghatározott kötelezettségeit megszegi. A kizárási eljárás megindításáról az elnökség egyszerű többséggel hozott határozatban dönt. A
döntést megelőzően a tagnak lehetőséget kell biztosítani, hogy álláspontjáról az elnökséget tájékoztassa. 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 tag kizárásáról a határozatot az elnökség javaslata alapján a közgyűlés jogosult dönteni. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. A kizárást kimondó határozattal szemben 30 napos jogvesztő határidőben a Fővárosi Törvényszékhez benyújtott keresettel lehet élni
d) A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

A tagok jogai és kötelezettségei
7. §
A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.
(1)

A tag jogai:
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a) az egyesület rendes tagja jogosult küldöttet választani és a tisztségviselő személyére javaslatot tenni,
b) az egyesület rendes tagja küldöttnek - és ha a törvényes feltételek
fennállnak - tisztségviselőnek választható,
c) részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein,
d) észrevételeket, javaslatokat tehet az egyesület működésével kapcsolatban,
e) az elnökségi határozatokban meghatározott feltételekkel használhatja
az egyesület létesítményeit, sportszereit, igényelheti az egyesület
szakembereinek segítségét,
f) részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben, igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait.
g) A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját
vagyonukkal nem felelnek.
(2)

A tag kötelezettségei:
a) az egyesület Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint határozatainak betartása,
b) az egyesület által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése,
c) az egyesület hírnevéhez méltó sportszerű magatartás tanúsítása,
d) az alapszabályban meghatározott tagdíj megfizetése, az év január 31.
napjáig
e) aktív közreműködés az egyesület életében,
f) sporttevékenységet folytató tag esetén az irányításával megbízott
edző utasításainak betartása, a maximális sportteljesítmény eléréséhez szükséges követelmények teljesítése,
g) sporttevékenységet folytató tag esetén részvétel és fegyelmezett magatartás az edzéseken, versenyeken, a hazai és nemzetközi versenyekre való lelkiismeretes felkészülés, és a legjobb tudása szerinti
szereplés,
h) az egyesület vagyonának megóvása.
i) Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.

A pártoló tagok jogai és kötelezettségei
8.
A pártoló tag vagyoni hozzájárulással vesz részt az egyesületműködésében,
kötelezettsége a vállalt vagyoni hozzájárulás megfizetése. A pártoló tagnak
szavazati joga nincs, tisztségre nem választható.
(1)

A pártoló tag jogai:
a) személyesen, vagy képviselője útján tanácskozási joggal részt vehet
az egyesület küldöttközgyűlésén, rendezvényein,
b) észrevételeket, javaslatokat tehet az egyesület működésével kapcsolatban,
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c) külön megállapodás alapján részesülhet az egyesület által nyújtott
kedvezményekben, igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait.
(2)

A pártoló tag kötelességei:
a) az Alapszabály rendelkezéseinek betartása,
b) az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása.

Örökös tagok jogai és kötelezettségei
9. §
(1)

Az Örökös tagokat– kétévente egy személyt – a tagság a küldött közgyűlésen az elnökség javaslatára minősített többséggel választja.

(2)

Az Örökös tagság annak elfogadásával jön létre. Az elfogadó nyilatkozatban az Örökös tag köteles nyilatkozni az Alapszabály, és az Örökös tagsággal járó kötelezettségek elfogadásáról.

(3)

Örökös tagnak választható, aki az egyesület sportmozgalmáért hosszú
időn át eredményesen dolgozott
Az Örökös tag
a) a küldött közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehet,
b) a sportlétesítményeket a mindenkori alaptagdíj megfizetése mellett a
szakosztályi tagokat megillető mértékig használhatja,

(4)
.

Az Örökös tag kötelességei:
a) köteles az alaptagdíjat befizetni,
b) példamutató, sportoló magatartásával öregbíteni a Budapesti Elektromos Sportegyesület jó hírnevét.

(5)

Az Örökös tagság megszűnésére ugyanazok a szabályok vonatkoznak,
mint a rendes tagság megszűnésére.
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IV.
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE
10. §
Az egyesület szervei:
a) legfőbb döntéshozó szerv:
küldöttközgyűlés,
b) ügyvezető szerv:
elnökség
c) ellenőrző bizottság,
d) szakosztályok.

Az egyesület tisztségviselői:
a) vezető tisztségviselők:
elnök, alelnök és elnökségi tagok
b) Tisztségviselők:
felügyelő bizottság tagjai

A küldöttközgyűlés
11. §
(1)

Az egyesület legfőbb szerve a tagok által választott küldöttközgyűlés. A
küldöttek választása a 24. § (4) bekezdésének rendelkezései alapján történik.

(2)

A küldöttközgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze
kell hívni. A tisztújító küldöttközgyűlést 4 évente kell összehívni.
A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a
közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály
vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.
Az elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések
megtétele céljából, ha
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
Az ennek alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni
vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

(3)

A közgyűlést az elnök meghívó küldésével vagy közzétételével hívja öszsze. A meghívónak tartalmaznia kell:
a) az Egyesület nevét és székhelyét;
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
c) az ülés napirendjét.
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A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a
szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
Az Egyesület a közgyűlését a székhelyén tartja.
Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet
megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és
egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben
hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és
a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
(4)

A küldöttközgyűlést kötelezően össze kell hívni akkor, ha:
a) az ellenőrző bizottság indítványozza;
b) a tagok 1/3-a az ok és cél megjelölésével írásban kezdeményezi;
c) az elnökség úgy határoz;
d) a Fővárosi Törvényszék elrendeli.

(5)

A küldöttközgyűlés időpontjáról, helyéről, napirendjéről, és a küldötteket
választó szakosztályi taggyűlések összehívásának rendjéről a szakosztályokat, és a tagokat írásban a küldöttközgyűlés időpontját megelőzően legalább egy hónappal korábban értesíteni kell.

(6)

A küldöttközgyűlésen minden küldött egy szavazattal rendelkezik.

(7)

A küldöttközgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több
mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi
személy 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 jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A tagok a közgyűlésen szavazással hozzák meg határozataikat A tagok a
határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg.
9

(8)

Határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttközgyűlést ugyanazon
a napon, 30 perc elteltével kell megismételni az eredetivel azonos napirendi pontokkal. Az ismételten összehívott küldöttközgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, amennyiben az eredeti meghívóban – a távolmaradás következményeire történő figyelmeztetés mellett – a megismételt küldöttközgyűlés időpontját is feltüntették.

(9)

(9) A küldöttközgyűlést az egyesület elnöke nyitja meg, és javaslatot tesz
a jelen lévő küldöttek közül a levezető elnök személyére, akit a küldöttközgyűlés választ meg. A küldöttközgyűlés napirendjét a küldöttközgyűlés
fogadja el. A közgyűlés a napirend elfogadását követően a levezető elnök
javaslata alapján a jelenlévők közül megválasztja a 3 tagú szavazatszámláló bizottságot. A bizottság minden egyes szavazást megelőzően ellenőrzi a szavazatra jogosultak számát, majd összeszámlálja a szavazatokat és
az eredményt – az egyik tagja útján – a közgyűlésnek közli. A bizottság
megbízatása közgyűlés befejeztével megszűnik.
Az egyesület közgyűlése a mérleg fordulónapot követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezi a közgyűlés által határozattal elfogadott éves
költségvetést, éves beszámolót, az Országos Bírósági Hivatalnál.

(10) A tisztújító küldött közgyűlés szabályai:
Az elnökség a tisztújító küldött közgyűlés elősegítésére 3 tagú jelölőbizottságot hoz létre. A szakosztályok szakosztályi taggyűlésen választják meg
a küldötteket (a 24.§. (4) bekezdésben foglaltak szerint) és tesznek javaslatot a tisztségviselők személyére. A szakosztályi taggyűlések időpontját
úgy kell meghatározni, hogy a küldöttek személye és a tisztségviselők
személyére tett javaslatok a jelölőbizottsághoz a tisztújító küldöttközgyűlés
időpontját megelőző 15 nappal megérkezzenek. A jelölőbizottság összegyűjti és felállítja a küldöttek névjegyzékét. A jelölőbizottság felkérésre a
tisztségviselői helyre jelöltek nyilatkozatot tesznek a jelölés elfogadásáról,
és törvényi feltételeknek való megfelelésről. A nyilatkozatok alapján a jelölőbizottság nyilvántartásba veszi a tisztségviselők személyére tett javaslatokat. A jelölőbizottság a nyilvántartásba vett jelölteket bemutató anyagot
az egyesület hirdetményén nyilvánosságra hozhatja
A tisztújító küldött közgyűlésen a tisztségviselőt a jelölőbizottság által nyilvántartásba vett – továbbá a küldöttközgyűlésen 50%+1 fő szavazat alapján újonnan felvett – személyek közül lehet választani. A közgyűlés által
felvételre javasolt személy esetén a jelölőbizottság a szavazásra bocsátást megelőzően megvizsgálja, hogy a jelölt esetében fennállnak-e a Ptk.
3:21 § és 3:26 § (2) bek.-ben foglalt feltételek.

A küldött közgyűlés hatásköre
12. §
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A sportegyesület küldöttgyűlését évente legalább egyszer össze kell hívni,
amelyen meg kell tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves
pénzügyi terv teljesítéséről és a szakmai munkáról szóló, továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései szerint készített beszámolót.
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az Alapszabály megállapítása és módosítása,
b) az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, valamint feloszlásának elhatározása, az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
d) az Örökös tag választása, az örökös tagság visszavonása,
e) az elnökség tagjainak megválasztása,
f) az ellenőrző bizottság tagjainak megválasztása,
g) az egyesület éves tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása,
h) az előző éves pénzügyi terv (költségvetés) teljesítéséről szóló, valamint a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített beszámoló elfogadása,
i) az éves pénzügyi terv elfogadása,
j) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
k) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület
saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával
vagy ezek hozzátartozójával köt;
l) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása
m) a végelszámoló kijelölése
n) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a
felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
o) mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály a
közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A küldöttközgyűlés határozathozatala
13. §
(1)

A határozatképességet a levezető elnök állapítja meg. Ezt követően hozható határozat.
A küldöttközgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévő
szavazásra jogosultak több mint felének szavazatával (a továbbiakban:
egyszerű többség) hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást mindaddig meg kell ismételni, amíg többségi döntés nem születik.
A küldöttközgyűlés a jelenlévő szavazásra jogosultak ¾ többségével dönt
az alapszabály módosításról, kétharmadának szavazatával hoz határoza11

tot az alapszabály 12. § c) pontjában meghatározott kérdésben, valamint
az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntésben.
(2)

A küldöttközgyűlés titkos szavazással hoz határozatot, ha a jelenlevő szavazásra jogosultak több, mint 50 %-a indítványozza, illetőleg amennyiben
jelen Alapszabály azt előírja. Titkos szavazás szavazategyenlősége esetén a szavazást mindaddig meg kell ismételni, amíg egyszerű többségi
döntés nem születik. A közgyűlés által hozott határozatokat az elnök az
érvényes szavazatok összeszámlálása után kihirdeti

(3)

A küldöttközgyűlésről jelenléti ívet, és jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a küldöttközgyűlésen elhangzott lényeges
észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a küldöttközgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja
alá és két, a küldöttközgyűlés elején megválasztott személy hitelesíti.

(4)

A küldöttközgyűlés nem nyilvános.

Az egyesületi tisztségviselők választása
14. §
(1)

Az egyesület képviseleti szervének tagja az lehet, és csak az választható
aki: az egyesület tagja és
a) legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta,
és
b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és
c) magyar állampolgár, vagy
d) szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy
e) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról
szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett
jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
Az Egyesület tisztségviselőivé olyan személyek választhatók, akik megfelelnek a 2013. évi V. törvényben (a Polgári Törvénykönyv) foglalt fenti rendelkezéseknek, és erről a megválasztásuk után, a tisztség elfogadására
büntetőjogi felelősségük tudatában írásban nyilatkozatot tesznek.

(2)

A tisztségviselőket a közgyűlés négy évre választja.
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
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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.
A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.
(3)

Jelölt lehet az a személy a jelölő bizottság által nyilvántartásba vett személyek közül, akit a küldöttközgyűlés egyszerű többségi szavazással a jelölőlistára felvesz.

(4)

A választás szavazólapon titkos szavazással történik. A szavazólapra a
jelöltek vezetéknevük szerinti ABC sorrendben kerülnek fel. A szavazólap
akkor érvényes, ha a választani kívánt személyt egyértelműen megjelölték.
Érvénytelen a szavazat, ha:
- azt nem a szavazó lapon adták le,
- nem lehet megállapítani, hogy a szavazatot kire adták le,
- a szavazólapon a megválasztható tagok számánál több jelöltet jelöltek
meg.

(5)

Megválasztottnak azokat kell tekinteni, akik a leadott érvényes szavazatok
közül a legtöbbet, de legalább a szavazatok több mint 50 %-át megszerezték. A legtöbb szavazatot elnyert személyek a szavazatok sorrendjében
kerülnek megválasztásra a tisztségviselői helyekre. Szavazategyenlőség
esetén a szavazást addig kell folytatni, amíg valamelyik jelölt többséget
nem szerez. Amennyiben a választás első fordulójában a tisztségviselői
helyeket nem sikerül feltölteni, úgy a megválasztáshoz szükséges szavazatokat el nem érő jelöltek közül újabb fordulót kell tartani, a megmaradó
tisztségviselői helyekre. A második fordulóban a legtöbb szavazatot elnyert személyek a szavazatok sorrendjében kerülnek megválasztásra.

(6)

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
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f)

a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi
ok bekövetkeztével.
A tisztségviselő visszahívására az elnök, az elnök visszahívására az elnökség tesz a küldöttközgyűlésnek javaslatot.
A tisztségviselőt vissza kell hívni:
a) ha személyében nem felel meg az 2013. évi V. törvény (a Polgári Törvénykönyv) 3:22. 3:26 § bekezdésben foglalt törvényi feltételeknek, és
önmaga nem mond le a tisztségéről
b) ha a tisztség ellátásával kapcsolatban mulasztás terheli, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a tisztség ellátására méltatlanná
teszi.

A rendkívüli küldöttközgyűlés
15. §
(1)

Rendkívüli küldöttközgyűlést kell összehívni:
a) az egyesület elnökségének határozata alapján,
b) ha az egyesület tagjainak egyharmada az ok és a cél megjelölésével
írásban kéri,
c) ha a Fővárosi Törvényszék elrendeli,
d) Az elnökség határozatai ellen előterjesztett jogorvoslat elbírálása érdekében.

(2)

A rendkívüli küldöttközgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított egy hónapon belül össze kell hívni. A rendkívüli közgyűlés
napirendjén kizárólag az összehívásra okot adó kérdés szerepel.

(3)

A rendkívüli küldöttközgyűlésre egyebekben a rendes küldöttközgyűlésre
vonatkozó szabályok alkalmazandóak.

Az egyesület elnöksége
16. §
(1)

Az egyesület tevékenységét két küldöttközgyűlés közötti időszakban az
elnökség irányítja. Az elnökség az egyesület működését érintő valamennyi
kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek a
küldöttközgyűlés vagy az egyesület más szervének kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

(2)

Az egyesület elnöksége 7 tagból áll. Tagjait a küldöttközgyűlés titkos szavazással választja.
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(3)

Amennyiben az elnökség létszáma 5 fő alá csökkenne, úgy 90 napon belül rendkívüli küldöttközgyűlést kell összehívni.

(4)

Az elnökségnek tagja csak az az egyesületi tag lehet, aki megfelel az
Alapszabály 14. § (1)-ben írt feltételeknek.

(5)

Az elnökség tagjai:
a) az elnök,
b) az alelnök,
c) további 5 elnökségi tag.
Az elnököt és az alelnököt az elnökség saját tagjai közül választja.

(6)

Az elnökség tagjainak jogai és kötelezettségei:
a) az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában
való részvétel,
b) észrevételek, javaslatok tétele az egyesület működésével kapcsolatban,
c) felvilágosítás kérése az egyesület tevékenységével összefüggő kérdésekben,
d) javaslattétel rendkívüli küldöttközgyűlés, elnökségi ülés összehívására,
e) megbízás alapján az egyesület képviselete,
f) az egyesület határozatainak betartása, végrehajtása,
g) folyamatos kapcsolattartás az egyesület tagjaival,
h) beszámolás az elnökségben vállalt feladatok végrehajtásáról.

(7)

Az elnökségi tagság megszűnik:
a) a mandátum lejártával,
b) lemondással,
c) elhalálozással,
d) az egyesületből való kizárással,
e) ha a Ptk.-ban írt bármely kizáró ok a megválasztását követően beáll.

Az elnökség hatásköre
17.§
Az elnökség feladata és hatásköre:
a) az egyesület törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása,
b) az egyesületi határozatok végrehajtása és azok ellenőrzése,
c) az egyesület szabályzatainak megállapítása és módosítása az Alapszabály kivételével,
d) szakosztályok és bizottságok létrehozása és megszüntetése. A szakosztályi tagok által megválasztott szakosztályvezetők megbízásának
jóváhagyása
e) országos sportági szakszövetségbe történő belépés, illetőleg az abból
történő kilépés elhatározása, a szövetségi küldöttgyűlésekre küldöttek
választása,
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f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)

m)
n)

az egyesület éves programjának, versenynaptárának jóváhagyása,
végrehajtásukról a közgyűlés tájékoztatása,
az egyesület működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek
biztosítása,
a jelentős reklám- és szponzori szerződések aláírásának jóváhagyása,
éves szakosztályi költségvetések elfogadása, évközi módosításának
jóváhagyása
kitüntetések alapítása, adományozása, javaslattétel más szervezet által adományozandó kitüntetésekre, tiszteletbeli elnöki cím adományozása
jutalomkeretek jóváhagyása,
gazdasági-vállalkozási tevékenység elhatározása, ingatlanvagyon
megszerzése, megterhelése, elidegenítése, hitel felvétele, jogról való
lemondás, valamint minden olyan határozat meghozatala, amely alapján az egyesület számára jelentős vagyoni terhek vagy kötelezettségek keletkeznek,
döntés a tagfelvételi kérelmek fellebbezésének ügyeiben,
döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, az Alapszabály vagy a közgyűlés az elnökség hatáskörébe utal.

Az elnökség működése
18. §
(1)

Az elnökség szükség szerint, de legalább félévente ülésezik. Rendkívüli
ülést kell összehívni, ha azt az elnök és az alelnök, vagy legalább 3 elnökségi tag kéri, valamint ha valamelyik szakosztály vezetősége írásban az
ok megjelölésével indítványozza.

(2)

Az elnökség ülései nem nyilvánosak, azokon az elnökség tagjain kívül
csak a meghívott személyek lehetnek jelen. Az elnökség ettől eltérően is
rendelkezhet.

(3)

Az elnökség üléseit az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és
a megtárgyalandó kérdésekről legalább egy héttel korábban értesíteni kell
az elnökség tagjait és a meghívottakat. Sürgős esetben az elnök rövidebb
határidőt is megállapíthat. Az elnökség kivételes és sürgős esetekben a
sportegyesület folyamatos működése céljából telefonon, fax-on, illetve
email-en történő konzultáció alapján is hozhat határozatot, ugyanolyan
írásbeli feljegyzés készítési és tájékoztatási kötelezettséggel, mint ahogy a
személyes jelenléttel megtartott ülésekre elő van írva. Ilyen esetben azonban szükséges, hogy az elnökség tagjainak személyazonossága az
igénybe vett úton kétséget kizáróan megállapítható legyen. A határozatot
tartalmazó feljegyzést a következő elnökségi ülésen ismertetni kell.

(4)

Az elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az ülést 5 napon belül az eredeti napirendi pontokkal újból össze kell hívni. A megismételt elnökségi ülés akkor határozatképes, ha legalább 3 elnökségi tag jelen van.
16

(5)

Az elnökség a határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű többségével hozza. Az elnökség határozathozatalában nem vehet
részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
− kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
− bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve
az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

(6)

Az elnökségi ülésen jelenléti ívet és jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet
az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá. A jegyzőkönyvet az egyesület irattárában meg kell őrizni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a napirendet,
a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket
és javaslatokat, valamint sorszámozva a hozott határozatokat. A határozatokat az érintettek részére meg kell küldeni.

Az egyesület tiszteletbeli elnöke
19. §
(1)

Az egyesület tiszteletbeli elnöki címet hoz létre. A címet az elnökség adományozza.

(2)

A tiszteletbeli elnöki cím az adományozás elfogadásával jön létre.

(3)

A tiszteletbeli elnöki cím az adományozott halálával, vagy az általa történő
lemondással szűnik meg.

(4)

A tiszteletbeli elnök, tanácskozási joggal részt vehet a küldöttközgyűléseken és az elnökségi üléseken. A tiszteletbeli elnök a sportlétesítményeket
közeli hozzátartozójával látogathatja.

Az elnök
20. §
(1)

Az egyesület legfőbb tisztségviselője az egyesület elnöke. Az elnök az
elnökség közreműködésével irányítja és vezeti az egyesület általános és
gazdasági tevékenységét.

(2)

Az elnök feladatai és hatásköre:
a) az elnökség üléseinek összehívása és vezetése,
b) az egyesület képviselete,
c) az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és az
elnökségi határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése,
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d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)

az egyesület képviselőjeként önálló, cégszerű aláírási jogkör gyakorlása, a bankszámla feletti rendelkezési jog, utalványozási jog,
gyakorolja a munkáltatói jogokat a sportiroda vezetője felett,
felügyeli a sportiroda működését,
a hírközlő szervek tájékoztatása az egyesület tevékenységéről,
döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem
tartoznak a küldöttközgyűlés vagy az elnökség kizárólagos hatáskörébe,
Az elnök köteles az egyesület jogszabályban előírt adatait a nyilvántartó bíróságnak bejelenteni.
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 kialakított munkamegosztás szerint az alelnök helyettesíti.

(4)

Az elnök képviseleti vagy egyéb hatáskörét meghatározott ügyekben,
vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az elnökség más tagjára
is átruházhatja.

Az alelnök
21. §
Az elnök tartós távolléte, vagy akadályoztatása esetén ellátja az elnöki feladatokat.

Az elnökségi tag
22. §
Az elnökségi tag a 16. § (6) bekezdése szerint vesz részt az elnökség munkájában, segíti annak eredményes működését. Az elnökség felkérése alapján eseti ügyekben, illetőleg az elnök átruházott hatáskörében (20. § (4) bekezdés) eljárva képviseli az elnökséget, végzi az elnök által átruházott ügyekben az elnök
munkáját.

A bizottságok
23. §
(1)

Az egyesület elnöksége egyes feladatok ellátására 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 írásban kell meghatározni.
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A szakosztályok
24. §
(1)

Az elnökség az egyesület által működtetett sportágakban szakosztályokat
hozhat létre, legalább tíz tag egybehangzó indítványára.

(2)

A szakosztály tevékenységét a szakosztályi tagok által megválasztott és
az elnökség által jóváhagyott szakosztály vezetősége irányítja az egyesület szabályzatai, a küldöttközgyűlés és az elnökség határozatai alapján.

(3)

A szakosztály feladata:
a) az egyesület céljai megvalósításának elősegítése,
b) a sportághoz tartozó tagok foglalkoztatásának megszervezése, a versenyeken, sporteseményeken való részvétel megszervezése, tevékenységük fejlesztése, versenyek, sportesemények lebonyolítása,
c) a sportág utánpótlás nevelésének megszervezése, az oktatások megszervezése,
d) közreműködés az ifjúsági és tömegsporttal összefüggő feladatok
meghatározásában és ellátásában,
e) az elnökség megbízása alapján az egyesület képviselete az országos
sportági szakszövetségekben, illetőleg azok területi szervezeteiben,
f) az elnökség által meghatározott keretek között gazdasági feladatok
ellátása, gazdálkodás a szakosztályra bízott egyesületi vagyonnal,
g) a küldöttközgyűlés küldötteinek megválasztása,
h) a hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása,
i) javaslatot tenni a tisztségviselői helyekre.

(4)

A szakosztály taglétszámának megfelelően küldött delegálására jogosult.
A taglétszámot a küldöttközgyűlés időpontját megelőző év december 31-i
tagnyilvántartás alapján kell meghatározni. Minden 10 tag 1 küldöttet választhat. Amennyiben a tagok létszáma 10-el osztva nem egész szám, úgy
a tízes számrendszer általános kerekítési szabályai szerint kell egész
számra kerekíteni az eredményt.

(5)

A szakosztály vezetősége köteles az elnököt, illetve az általa megbízott
személyt a szakosztály tevékenységéről folyamatosan tájékoztatni, és az
elnökségnek legalább évente egy alkalommal beszámolni. A szakosztályok felépítésének és működésének szabályait az egyesület szervezeti és
működési szabályzata határozza meg.

Az ellenőrző bizottság
25. §
(1)

A tisztújító küldöttközgyűlés az egyesület gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére ellenőrző bizottságot választ. Az ellenőrző bizott19

ság tagjaira, a bizottsági tagság keletkezésére és megszűnésére ugyanazok a szabályok irányadóak, amelyeket az alapszabály az egyesületi
tisztségviselőkkel kapcsolatban ír elő.
(2)

(2) Az ellenőrző bizottság létszáma három fő, tagjai sorából elnökét maga
választja meg. Amennyiben az ellenőrző bizottság létszáma 2 fő alá csökken, úgy rendkívüli küldöttközgyűlést kell összehívni.

(3)

(3) Az ellenőrző bizottság köteles legalább félévente ülést tartani. Az ellenőrző bizottság ülésének összehívásáról az ellenőrző bizottság elnöke
gondoskodik. Az ülés határozatképes, ha azon a bizottság tagjai közül legalább 2 fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt ülést
azonos napirendi pontokkal ismét össze kell hívni a fenti módon, az ügyek
fontosságához igazodóan 15 napon belüli időpontra. A megismételt ülés a
megjelentek számától függetlenül határozatképes. E körülményre a meghívóban utalni kell.

(4)

Az ellenőrző bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű többséggel
hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

(5)

Az ellenőrző bizottság tagja az egyesületben más tisztséget nem viselhet.
A bizottságnak nem lehet tagja az egyesülettel munkaviszonyban álló, az
egyesületben gazdasági feladatokat ellátó személy, aki az egyesület elnökségének tagjával, illetőleg az egyesületnél gazdasági feladatokat ellátó
személlyel a 2013. évi V. törvény 8:1. § 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói kapcsolatban áll. Az ellenőrző bizottság tagjai nem lehetnek egymás
– 2013. évi V. törvény 8:1. § 1. pontja szerinti – közeli hozzátartozói.

(6)

Az ellenőrző bizottság feladata:
a) az egyesület pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata,
b) az egyesület gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése,
c) a tagdíjak befizetésének ellenőrzése,
d) az éves mérleg felülvizsgálata,
e) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata,
f) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése,
g) az egyesület vagyonának megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése,
h) éves ellenőrzési terv készítése.

(7)

Az ellenőrző bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak az egyesület gazdálkodásával kapcsolatosan bármely iratba betekinteni, az egyesület tisztségviselőitől tájékoztatást kérni.

(8)

Az ellenőrzések megkezdéséről a ellenőrző bizottság tájékoztatni köteles
az egyesület elnökségét.
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(9)

Az ellenőrző bizottság minden egyes ellenőrzés lefolytatásához megbízólevél aláírásával kijelöli a vizsgálatot lefolytató tagját, akik elkészítik az ellenőrzési programot, figyelembe véve:
a) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység működéséről, gazdálkodásáról rendelkezésre álló információkat;
b) az ellenőrzés tárgyát, részletes feladatait;
c) az ellenőrzés célját;
d) az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél lefolytatott korábbi
ellenőrzések tapasztalatait;
e) az adott ellenőrzés lefolytatásához szükséges időt és ütemezést;
f) az esetlegesen felmerülő összeférhetetlenséget az ellenőr és az ellenőrzött szervezet, illetve szervezeti egység, annak vezetői és alkalmazottai között.

(10) Az ellenőrzés végrehajtását megelőzően az ellenőrzést végző személy
köteles megismerni az ellenőrzött szervre, illetve szervezeti egységre vonatkozó előírásokat, rendelkezéseket, belső szabályzatokat, a korábban
készült ellenőrzési jelentéseket, valamint, az ellenőrzött szervnek, illetve
szervezeti egységnek az ellenőrizendő időszakról készült éves beszámolóit.
(11) Az ellenőrzést lefolytató ellenőrző bizottsági tagot - ideértve a külső szakértőket is - megbízólevéllel kell ellátni.
(12) Az ellenőrzést szükség szerint a helyszínen, illetve adatbekérés útján, elsősorban az ellenőrzés végrehajtásához szükséges dokumentációk értékelésével kell végrehajtani.
(13) Az adatbekérés útján kapott információk valódiságát az ellenőr - az érdemi
értékeléshez szükséges módon - köteles vizsgálni.
(14) A helyszíni vizsgálatot annak megkezdése előtt legalább 3 munkanappal
megelőzően, szóban vagy írásban be kell jelenteni az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjének. Az előzetes bejelentést nem kell
megtenni, ha az - a rendelkezésre álló adatok alapján - meghiúsíthatja az
ellenőrzés eredményes lefolytatását. Az előzetes bejelentés elhagyásáról
az ellenőrző bizottság dönt.
(15) A helyszíni ellenőrzés megkezdésekor az ellenőr köteles bemutatni a
megbízólevelét az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjének
vagy az őt helyettesítő személynek.
(16) Az ellenőrzést végző bizottsági tag az ellenőrzés tárgyát, megállapításait,
következtetéseit és javaslatait tartalmazó ellenőrzési jelentést, vagy több
kapcsolódó témájú ellenőrzési jelentés alapján összefoglaló ellenőrzési jelentést készít.
(17) Az ellenőrzést végző bizottsági tag köteles a jelentésben szerepeltetni
minden olyan lényeges tényt, megállapítást, hiányosságot és ellentmon-
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dást, amely biztosítja a vizsgált tevékenységről szóló ellenőrzési jelentés
teljességét.
(18) Az ellenőrző bizottság a jelentés tervezetét egyeztetés céljából megküldi
az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjének, illetve annak,
akire vonatkozóan a jelentéstervezet megállapítást vagy javaslatot tartalmaz.
(19) A jelentéstervezetnek tartalmaznia kell a záradékot, amely szerint a (15)
bekezdésben meghatározottak kötelesek észrevételeiket a jelentéstervezet kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül megküldeni az ellenőrző bizottság részére. A határidő elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni, melyre a záradékban fel kell hívni az ellenőrzött figyelmét.
(20) Amennyiben az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység részéről a
megállapításokat vitatják, az észrevétel kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül megbeszélést kell tartani. A megbeszélés célja a megállapítások és következtetések elemzése, valamint az összeállított ajánlások
egyeztetése.
(21) Az észrevétel elfogadásáról vagy elutasításáról az ellenőrző bizottság
dönt, amelyről az érintetteknek írásbeli tájékoztatást ad.
(22) Az ellenőrzési jelentés az (16)-(18) bekezdésben meghatározott eljárást
követően lezárásra kerül, a jelentést az ellenőrző bizottság megküldi
a) az ellenőrzött szerv vezetőjének, illetve
b) az elnökségnek.
(23) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő elteltével számított 30 napon belül az ellenőrző bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi.
(24) Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el, vagy az
utóvizsgálat sem vezetett eredményre, az ellenőrző bizottság közvetlenül
az intézkedésre jogosult szervhez fordulhat, szükség esetén kezdeményezheti rendkívüli közgyűlés összehívását.
(25) Az ellenőrző bizottság tevékenységéről a küldöttközgyűlésnek köteles beszámolni.

Könyvvizsgáló
26. §
(1)

Az egyesületnél könyvvizsgáló működik.

(2)

Az állandó könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthet az
egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelőbizottság tagjaitól és a felvilágosítást kérhet, az
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egyesület fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.
(3)

Ha az állandó könyvvizsgáló az egyesület vagyonának olyan változását
észleli, amely veszélyezteti az egyesülettel szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők
vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az elnökségnél kezdeményezni a helyzet kivizsgálását és orvoslását. Ha a
kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt
körülményekről az egyesületi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

(4)

Az egyesület könyvvizsgálóját az elnökség választja ki.

27. §
A sportiroda
(1)

Az egyesület adminisztratív, gazdálkodási, szervezési és egyéb feladatainak ellátására sportirodát hoz létre. A sportiroda részletes feladataira, az
adminisztráció felépítésére és működésére vonatkozó szabályokat az elnökség a szervezeti és működési szabályzatban állapítja meg.

(2)

A sportiroda tagjai tevékenységüket munkaviszony keretében, megbízási
jogviszonyban vagy társadalmi megbízatásként is elláthatják.

(3)

A sportirodát az elnök felügyeli.

V.
Az egyesület gazdálkodása és vagyona
28. §
(1)

Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

(2)

Az egyesület működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek
össze:
a) Tagdíjak. Az egyesület éves tagdíja 6000.- Ft
b) Magán- és jogi személyek támogatásai,
c) Rendezvények bevételei,
d) Állami, társadalmi és egyéb szervek által nyújtott támogatás,
e) Sporttanfolyamok bevételei
f) Gazdasági-vállalkozási tevékenységből, reklámtevékenységből származó bevételek, bérleti díjak
g) Egyéb bevételek. (pl. adó 1% átutalása)
h) Tagdíjon felüli egyéb vagyoni hozzájárulások
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(3)

Az egyesület vagyona készpénzből, ingatlan és ingó vagyonból és egyéb
vagyoni értékű jogokból állhat.

(4)

Az egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. Az egyesület tagjai az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. Az egyesület gazdálkodása eredményét nem oszthatja fel, azt az alapszabályában meghatározott tevékenységére fordíthatja.

(5)

Az egyesület a tevékenységi célja szerinti gazdálkodását, valamint gazdasági-vállalkozási tevékenységét és az abból származó eredmény megállapítását a civil szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos
jogszabályok alapján végzi.

(6)

Az egyesület gazdálkodásának részletes szabályait az elnökség által
megállapított gazdálkodási szabályzat határozza meg.

(7)

Az egyesület költségvetésében előirányzott összegek rendeltetésszerű és
a mindenkori pénzügyi előírásoknak megfelelő felhasználásáért az elnök a
felelős.

VI.
Az Egyesület megszűnése
29. §
(1)

Az Egyesület megszűnik:
a) Az egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át. Megszűnik, ha, az
egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad)
b) Legfőbb szerve a közgyűlés a feloszlásáról határoz
c) A bíróság feloszlatja
d) A törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti, vagy megállapítja megszűnését,
e) A fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti
és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.
f) Az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
g) Az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz
főt.

(2)

Az Egyesület végelszámolására cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és végelszámolásról szóló törvény (Ctv.) rendelkezéseit, a kényszervégelszámolásra a Ctv. 2012. február 29-én hatályos 116.§ (3)-(6) bekezdéseit, a 117. §-t és a 118.§-t a 2011. évi CLXXV törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
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(3)

Az Egyesületre a csődeljárásról, felszámolási eljárásról szóló törvényt
(Cstv.) a 2011. évi CLXXV törvény 10.§ (2)-(7) bekezdésében foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(4)

Az Egyesület 1. pontban jelölt feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése
után fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül és azt a sportpolitikáért
felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében az utánpótlás nevelés támogatására kell fordítani.

(5)

A sportegyesületnek a bírósági való törlésére akkor kerülhet sor, ha a
MOB igazolja, hogy a sportegyesület az állami sportcélú támogatás felhasználásával e törvényben, valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban megfelelően elszámolt, vagy azt, hogy a sportegyesület állami sportcélú támogatásban nem részesült.

(6)

Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel
szemben e minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési
igényt – a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül – az egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.

(7)

Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető
tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem
vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés
esetén nem alkalmazható.

ZÁRADÉK
„A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról” szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (CET) 38.§ (2) bekezdés alapján, a Budapesti Elektromos Sportegyesület képviseletében – Balázs János
Gábor elnök – i g a z o l o m, hogy Budapesti Elektromos Sportegyesület Alapszabályának egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály
módosítások alapján hatályos tartalmának.
Budapest, 2016. május 24.

………………………………….
Balázs János Gábor
a Budapesti Elektromos Sportegyesület
elnöke
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Ellenjegyző ügyvéd aláírásával tanúsítja, hogy a jelen okirat megfelel a
Budapesti Elektromos Sportegyesület 2015. november 18-i keltű alapszabályban megjelölt és a Fővárosi Törvényszék 59. sorszámú végzésben
megjelölt felhívására figyelemmel összehívott 2016. május 24-i közgyűlésén elfogadott módosításoknak és az a közgyűléseken felolvasott, ott
egyhangúlag elfogadott szöveggel megegyező tartalmú, hatályos alapszabály. A közgyűlésen elfogadott módosításokat, kiegészítéseket az egységes szerkezetbe foglalt alapszabály vastagon és szürke háttérszínnel
szedett, míg a törölt rendelkezéseket áthúzott és ugyancsak szürke háttérszínnel szedett rendelkezései tartalmazzák. Az egységes szerkezetbe
foglalt alapszabályt ellenjegyzem Budapest, 2016. május 24. napján:
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