A DUNAFERR Sportegyesület
A L A P S Z A B Á L Y A
mely egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza a 2010. szeptember 1.-én kelt egységes szerkezető,
a küldött közgyőlés által elfogadott alapszabály módosításnak a 2011. október 27. napján tartott
küldöttközgyőlés által elfogadott módosításokat,mely dılt és vastag betőszedéssel jelöltek .

A módosítások elfogadásának ideje: 2011. október 27., ezen idıponttól kezdıdıen, a bírósági
bejegyzést követıen a jelen egységes szerkezető alapszabály van hatályban.

Alapszabály módosítások:
- 1994. február
- 2001. május 28
- 2003. március 18.
- 2007. október 8.
- 2009. május 26.
- 2010. szeptember 1.
- 2011. október 27.

ÉRVÉNYES: 2011. október 27. napjától
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I. fejezet

Bevezetı rendelkezések
A jelen alapszabály célja, hogy az egyesület mőködését a megváltozott jogszabályi háttérnek
megfelelıen biztosítsa, az egyesület mőködését egyszerősítve, átlátható és számon kérhetı
felelısségi és döntési rendszert alakítson ki az egyesület szervei között. Az alapszabály célja
továbbá, hogy az egyesület tulajdonában álló gazdasági társaságokat beillessze az egyesület
szervezetébe, lehetıvé tenni részükre az „ üzleti alapú” mőködés feltételeinek megteremtését.
A sport támogatási rendszerében bekövetkezett változásokhoz, változtatásokhoz szükséges igazítani
az egyesület feladatait, mőködését, meg kell ırizni az egyesület mőködıképességét.
A DUNAFERR Sportegyesület (továbbiakban: egyesület) a rendszeres sportolás (versenyzés), a
hivatásos sport szervezés és utánpótlás nevelés érdekében alakított egyesület.
Az egyesület önkéntesen létrehozott, demokratikus önkormányzati elv alapján mőködı, társadalmi
szervezet, amely nyilvántartott tagsággal rendelkezik.
Az egyesület sportegyesületként a Sport törvény rendelkezéseinek megfelelıen mőködik, az
alapszabálya megfelel a jelenleg hatályos, a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 17.§.
rendelkezéseinek.
Az egyesület alapítása óta sportegyesületként mőködik, ennek megfelelıen a mindenkori
sporttörvény rendelkezéseihez igazította az alapszabályát alakulása óta folyamatosan.
A Sportegyesület a sport törvényben megállapított eltérésekkel - az egyesülési jogról szóló törvény,
illetve a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint mőködı, olyan társadalmi szervezet, amelynek
alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek
megteremtése.
A sportegyesület mőködésére a Sportról szóló 2004. évi I. Tv. rendelkezései az irányadók.
II.fejezet

Általános rész
(1) A szervezet neve:
DUNAFERR SPORTEGYESÜLET
Rövidítése:
DUNAFERR SE
(2) Székhelye:
Dunaújváros, Eszperantó út 4.
(3) Színe:
piros – fehér
(4) Zászlója: Pajzs alakú. Körben, arany szegélyben DUNAFERR Sportegyesület felirat fekete
színnel. Belül függıleges piros-fehér-piros sávok, melynek közepén piros, stilizált
nagy D bető van arany szegéllyel. Hátoldalán függıleges piros-fehér-piros sávok, a
fehér sávban függıleges fekete DUNAÚJVÁROS felirat.
(5) Alapításának éve: 1951.
(6) A DUNAFERR Sportegyesület a Dunaújvárosi Kohász Sportegyesület jogutódja.
(7) Bélyegzıje: Kör alakban a felírás. DUNAFERR Sportegyesület Dunaújváros.
Közepén: stilizált nagy D bető és 1951.
(8) Jelvénye: Pajzs alakú, körben arany szegélyben DUNAFERR SPORTEGYESÜLET felirat.
Belül függıleges piros-fehér-piros sávok, melynek közepén egy stilizált nagy D bető van.
(9) Az egyesület törvényességi felügyeleti szerve: Fejér Megyei Fıügyészség.
(10) Az egyesület alakuló alapszabályát a Városi Tanács VB testnevelési és sportfelügyelısége 6FE-7/1979. szám alatt 1979. április 28.-án vette nyilvántartásba.
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(11) A Fejér Megyei Bíróság a DUNAFERR Sportegyesületet 1990. 01. 26-án 38. szám alatt vette
nyilvántartásba.
III. fejezet

Az egyesület céljai
(1) Versenysportra alkalmassá tehetı, tehetségesnek ítélt fiatalok kiválasztása, felkutatása,
sportszakmai pedagógiai és erkölcsi nevelésük rendszeres és folyamatos biztosítása,
versenyzıvé válásuk elısegítése. Kiemelt teljesítményő sportolók nemzetközi sport
rendezvényen történı szerepeltetése.
(2) Mozgás gazdag életmód elterjesztése, a rendszeres testmozgás hagyománnyá válásának
elısegítése.
(3) A sportolók szakosztályi keretekben, vagy az egyesület tulajdonában álló gazdasági
társaságokban történı felkészítése, versenyeztetése, tehetségük széles körő
kibontakoztatásának elısegítése, élsportolók nevelése.
(4) Magas színvonalú sportversenyek szervezésével és rendezésével a város lakosságának
szórakoztatása, kikapcsolódásának elısegítése.
(5) A sport törvény rendelkezéseinek megfelelıen elısegítse azon feltételrendszerek
kialakítását, amelyek hozzájárulnak a sport piaci típusú átalakításához, a hivatásos
versenyrendszer üzleti alapjainak megteremtéséhez.
(6) Az egyesületet támogató szponzorok hírnevének minél szélesebb körő megismertetése a
rangos hazai és nemzetközi versenyeken kifejtett marketing tevékenységével.
(7) Annak biztosítása, hogy az egyesület jó reklámhordozó legyen mind a város, mind a
fıszponzor és egyéb szponzorok részére.
(8) Az eddig elért szakmai sikerek tovább gazdagítása, a DUNAFERR Sportegyesület
presztízsének megırzése, a sport hagyományok, sport sikerek megırzése.
(9) A sportegyesület olyan társadalmi szervezet, amelynek alaptevékenysége a
sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. A
sportegyesület a szabadidısport, versenysport, a tehetséggondozás, és az utánpótlás-nevelés
mőhelye.
IV. fejezet

Az egyesület feladata
(1) Sportolókat szervez testedzés és sportolás céljából.
(2) A tehetségesnek ítélt fiatalokat szakosztályi keretek között, vagy az egyesület tulajdonában
álló gazdasági társaságokban felkészíti, neveli és versenyezteti.
(3) Benevezi sportolóit hazai és nemzetközi versenyekre.
(4) Népszerősíti a sporttevékenységet mind a város fiataljai, mind pedig a lakosság számára.
(5) Felkutatja azokat a gazdasági, társadalmi szervezeteket, intézményeket, magánszemélyeket,
akik az egyesület tevékenységét elısegítik. Támogatókat, szponzorokat keres az egyesület
mőködéséhez szükséges anyagi feltételek megteremtéséhez.
(6) Sport törvény rendelkezései szerint, kizárólag kiegészítı tevékenység keretében szerezheti
meg sportlétesítmény tulajdonjogát, használhat, illetve mőködtethet sportlétesítményt. Az
egyesület sporttal össze nem függı tevékenységet, valamint sporttevékenységével
összefüggı kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékő jogainak
hasznosítását is) csak kiegészítı tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények
használata, illetve mőködtetése - e rendelkezés alkalmazásában - a sportegyesület
alaptevékenységének minısül. /Sport tv. 17.§ (1). bek. b.) pontja /
(7) Az egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag az egyesület céljai
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megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az egyesület elsıdlegesen
gazdasági vállalkozási tevékenységet nem végez.
(8) A sportegyesület célja: fiatal tehetséges versenyzık felkutatása, kinevelése, támogatása,
utánpótlás nevelés és a hasonló célokkal bíró, vagy hasonló tevékenységet végzı
szervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal, egyéb jogi személyekkel, jogi
személyiséggel nem rendelkezı szervezetekkel, hatóságokkal, egyéb harmadik
személyekkel való együttmőködés.
(9) Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
V. fejezet

I.
Az egyesület tagsága
(1) Az egyesület tagjai:
a./ rendes tagok ( továbbiakban: tagok, vagy rendes tagok)
b./ pártoló tagok ( továbbiakban: pártoló tagok)
c./ tiszteletbeli tagok ( továbbiakban: tiszteletbeli tagok)
d./ örökös tagok ( továbbiakban: örökös tagok)
e./ örökös bajnok ( továbbiakban: örökös bajnok)
(2) Rendes tagok:
a./ Az egyesület rendes tagjai, azok a természetes személyek, akik részt vesznek az
egyesület munkájában, az alapszabály rendelkezéseit magukra nézve kötelezınek
elfogadják, az egyesület célkitőzéseit támogatják és a tagsággal járó kötelezettségeket
teljesítik, az egyesületet anyagilag támogatják.
b./ Az egyesületben aktív sporttevékenységet folytató, igazolt amatır és hivatásos sportolók,
akik rendszeresen edzéseken és versenyeken vesznek részt.
c./ Fıfoglalkozásban, mellékfoglalkozásban vagy társadalmi munkában az egyesület
tevékenységében aktívan részt vevı személyek.
d./ Az egyesület tagjai lehetnek magyar állampolgárok, továbbá külföldi állampolgárok,
Magyarországon letelepedett, illetve magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkezı
nem magyar állampolgárok. is akik az egyesület céljait magukénak vallják és az
alapszabály rendelkezéseit magukra nézve kötelezınek elfogadják.
(3) Pártoló tagok:
A pártoló tagok lehetnek természetes vagy jogi személyek, vagy jogi személyiség
nélküli szervezetek, akik az egyesületet anyagilag, szakmailag, erkölcsileg támogatják.
(4) Tiszteletbeli tagok:
Akik az egyesület munkájában, eredményeiben, támogatásában a korábbi idıszakban
kiemelkedı érdemeket szereztek és az elnökség ezt a tiszteletbeli tagsággal számukra
kifejezi.
(5) Örökös tagok:
Akik az egyesület eredményeiben edzıként, sportvezetıként, kiemelkedı érdemeket
szereztek, akik az egyesület érdekében meghatározó tevékenységet fejtettek ki és ezt a
címet az elnökség a részükre – külön belsı szabályzatban meghatározott rend szerint –
adományozta.
(6) örökös bajnok:
Akik az egyesület eredményeiben versenyzıként kiemelkedı érdemeket szereztek és ezt
a címet az elnökség a részükre – külön belsı szabályzatban meghatározott rend szerint –
adományozta.
(7) Az „örökös tag” és „Örökös bajnok” elismerés kitüntetésnek minısül, annak elnyerésével az

4

egyesület az elismerését fejezi ki a taggal szemben. Ezen címek elnyerése esetén, az abban
részesülı tag továbbra is az egyesület rendes tagja marad, ha az volt korábban, ebben az
esetben megilletik ıt a rendes tagnak járó jogok és viselnie kell az azzal együttjáró
kötelezettségeket, mindaddig, amíg az arra vonatkozó szabályok szerint a rendes tagsága
meg nem szőnik.
Rendes tagságának megszőnése esetén az „örökös tag” és „Örökös bajnok” cím viselésére
továbbra is jogosult.

II.
A tagsági jogviszony keletkezése
(1) Az egyesületbe való belépés önkéntes.
(2) A belépési kérelmet írásban kell benyújtani az elbíráló ügyvezetı elnök. részére, aki saját
hatáskörben dönt a tagfelvételrıl, azonban ezt a hatáskört leadhatja a mőködési
szabályzatban meghatározott szervek vagy személyek részére. Nem tagadható meg a tag
felvétele, amennyiben a felvételét kérı az alapszabályban meghatározott követelményeknek
megfelel. A tiszteletbeli tagokat az elnökség választja.
(3)Az egyesület tagjairól a szakosztályok nyilvántartásai alapján az elbíráló ügyvezetı elnök.
nyilvántartást vezet, amely a személyi azonosító adatokon túl tartalmazza a tagsági
jogviszony formáját, keletkezésének és megszőnésének idejét. Az elbíráló ügyvezetı elnök a
nyilvántartás kezelését leadhatja a szervezeti és mőködési szabályzatban megjelölt
személyek részére.

III.
A tagsági jogviszony megszőnése
(1) Az egyesületi tagság megszőnik:
a./ kilépéssel,
b./ amatır sportoló tag átigazolásával, és hivatásos sportoló tag játékjoga rendelkezési
jogának átruházásával, kivéve, ha külön nyilatkozik arról, hogy fenn kívánja tartani tagsági
jogviszonyát
c./ kizárással,
d./ törléssel,
e./ a tag halálával
f./ az egyesület jogutód nélküli megszőnésével
(2) Az egyesületbe való kilépés önkéntes, a kilépı tag jogviszonya megszőnéséig gyakorolhatja
a jogait, ugyanakkor köteles a tagsági jogviszonyából eredı kötelezettségeinek eleget tenni.
A tag kilépési szándékát az ügyvezetı elnöknek írásban köteles bejelenteni. A tagok sorából
való törlést az elnökség rendeli el.
(3) Az egyesület tagját kötelességszegı vétkes magatartása esetén a tagok sorából ki lehet
zárni. Vétkes, kötelességszegı magatartásnak minısül különösen:
- aki az alapszabály rendelkezéseit nem tartja be,
- az egyesület érdekeivel ellentétes magatartást tanúsít,
- az egyesület alapszabályát súlyosan sértı tevékenységet, cselekedetet, magatartást tanúsít,
- tagi kötelezettségek nem teljesítése,
- egyesület jóhírnevének csorbítása,
- sportemberhez méltatlan magatartást tanúsítása
- az egyesület szabályzatainak, elnökségi, közgyőlési határozatainak be nem tartása.
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Ki lehet zárni a tagok sorából azt, aki ellen a sportági szakszövetség verseny, -átigazolási, és
egyéb szabályzatainak vétkes megszegése miatt sportfegyelmi eljárás indul és ennek
keretében a sportfegyelmi vétség elkövetését jogerısen megállapítják és az érintett tag tagi
jogviszonyának további fenntartása az egyesület érdekeivel ellentétes.
(4) Törölni kell azt a tagot, aki tagdíjfizetési kötelezettségét 3 hónapot meghaladó idıtartamban
elmulasztja és azt felhívás ellenére sem teljesíti. A törlésrıl az ügyvezetı elnök. dönt elsı
fokon.
(5) A törlésrıl és kizárásról szóló ügyvezetı elnöki határozat ellen a tag jogorvoslattal élhet. Az
egyesület ügyvezetı elnöke kizáró, vagy törlési okok fennforgása esetén a tagot írásban
felszólítja az alapul szolgáló cselekmény, magatartástól való tartózkodásra, illetve
kötelezettség teljesítésére, tagdíjhátralék rendezésére és a felszólításban szereplı 8 napos
határidı eredménytelen elteltét követıen az ügyvezetı elnök dönt a kizárásról, törlésrıl. A
kizárt, törölt tag jogosult a felszólításban közölt 8 napos határidın belül az ügyvezetı
elnöknek a kizáró, vagy törlési ok alapjául szolgáló tevékenységgel kapcsolatos felszólításra
a védekezését elıterjeszteni, jogosult ügyében személyes egyeztetést kezdeményezni az
ügyvezetı elnöknél. Az ügyvezetı elnök köteles az érintett tag védekezését megvizsgálni, a
tagot személyesen meghallgatni és csak az így feltárt tények birtokában hozhatja meg a
határozatát. A személyes egyeztetésrıl az ügyvezetı elnök köteles jegyzıkönyvet felvenni,
melyet az ügyvezetı elnök, az érintett tag, valamint a jegyzıkönyvvezetı ír alá. A
kizárásról, törlésrıl szóló ügyvezetı elnöki döntésrıl szóló határozatban a tagot tájékoztatni
kell a jogorvoslati lehetıségrıl és a határozatot részére igazolható módon kell átadni, vagy
postán megküldeni. A kizárt, törölt tag jogosult az ügyvezetı elnök által elsı fokon hozott
határozat ellen a kézbesítéstıl számított 15 napon belül az egyesület elnökségéhez
jogorvoslattal élni. A jogorvoslat tárgyában az elnökség dönt. Az egyesület elnöksége az
eléterjesztett elsı fokú határozatot, valamint a tag fellebbezésében elıadottakat köteles
soron következı ülésén megvizsgálni, szükség esetén a tagot személyesen meghallgatni, és
ezt követıen köteles dönteni másodfokon, mely döntés vagy az elsı fokú határozat
hatályban tartásáról, vagy a fellebbezésnek helyt adva annak hatályon kívül helyezésérıl
szól. Az elnökség törvénysértı másodfokú határozatával szemben a határozattal érintett tag
a tudomásra jutástól számított 30 napon belül a bírósághoz fordulhat és a határozat bírósági
felülvizsgálatát kezdeményezheti.

IV.

A tagok jogai és kötelezettségei

(1) A rendes tag jogai:
a./ Küldöttek útján részt vehet az egyesület küldöttközgyőlésén, ahol tanácskozási,
indítványozási és szavazati joga van.
b./ Választható és kizáró ok hiányában bármely tisztségre megválasztható. Egyesületi
tisztségre cselekvıképes, nagykorú személy választható, aki nincs eltiltva a közügyek
gyakorlásától és megfelel az alapszabály VI. fejezet III. pontja (1) bekezdésében foglalt
szabálynak. Nem lehet az egyesület ügyintézı és képviseleti szervének tagja az, aki a
bíróság a közügyektıl eltiltott.
c./ A tagok jogaikat személyesen gyakorolhatják.
d./ Véleményt nyilváníthat, indítványt tehet, felszólalhat az egyesület fórumain.
kezdeményezhet (közgyőlés összehívása, tisztségviselık visszahívása stb.), az egyesület
tevékenysége vonatkozásában a tisztségviselıktıl tájékoztatást kérhet.
e./ Tájékozódhat és kérdéseket tehet fel az egyesület munkájával, mőködésével
kapcsolatban, melyre az illetékes köteles felvilágosítást adni.
f./ Választott sportágában használhatja az egyesület létesítményeit, szereit és
felszereléseit, igényelheti az egyesület szakembereinek segítségét.
g./ Részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben.
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h./ Az egyesület bármely szervének törvénysértı határozatát bármely tag, - a tudomásra
jutástól számított 30 napon belül - a bíróság elıtt megtámadhatja.
(2) A rendes tag kötelezettségei:
a./ Az alapszabály betartása és az egyesületi, szakosztályi vezetı szervek határozatainak
végrehajtása.
b./ Az egyesület által meghatározott célkitőzések megvalósításának elısegítése.
c./ Sportolók esetében a versenyekre való lelkiismeretes felkészülés és a legjobb tudása
szerinti szereplés.
d./ A meg nem engedett teljesítményfokozó szerek és módszerek tilalmának betartása.
e./ Sportszerő magatartás tanúsítása.
f./ Az egyesület tagjai az elnökség által évente meghatározott tagdíjat fizetnek. A tagdíj
fizetés rendjét, gyakoriságát az elnökség határozza meg.
(3) A Pártoló tag jogai:
a./ Részt vehet az egyesület küldöttközgyőlésén tanácskozási joggal. Tisztségre nem
választható
b./ Javaslatokat, észrevételeket tehet az egyesület mőködésével kapcsolatban.
c./ Részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben.
(4) A pártoló tag kötelezettségei:
a./ Az alapszabály betartása.
b./ Az egyesület célkitőzéseinek és feladatainak anyagi, erkölcsi vagy tevıleges támogatása.
c./ Sportszerő magatartás.
(5) A tiszteletbeli tag jogai:
a./ Tanácskozási joggal részt vehet az egyesület küldöttközgyőlésén.
b./ Javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az egyesület mőködésével kapcsolatban.
(6) A tiszteletbeli tag kötelezettségei:
a./ Az egyesület alapszabályának betartása.
b./ Az egyesület népszerősítése.
(7) Az örökös tag és örökös bajnok, amennyiben már nem az egyesület rendes tagja, úgy jogai
és kötelezettségei megegyeznek a tiszteletbeli tag jogaival és kötelezettségeivel.
Amennyiben az örökös tag és örökös bajnok, egyben az egyesület rendes tagja, úgy ıket a
rendes tagok jogai illetik és azok kötelezettségei terhelik.
VI. fejezet:

Az egyesület szervezete
(1) Az egyesület szervei:
a./ Az egyesület küldöttközgyőlése
b./ Az elnökség
c./ Az egyesület ügyvezetı elnöke
d./ Felügyelı bizottság
e./ törölve
f./ Szakosztályok
g./ Az egyesület tulajdonában álló gazdasági társaságok

I.
Az egyesület küldöttközgyőlése
Az egyesület legfıbb szerve a küldöttközgyőlés. Az egyesület rendes beszámoló küldöttközgyőlését
évenként kell összehívni, 4 évente pedig tisztújító küldöttközgyőlést kell összehívni.
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I./1.
A küldöttközgyőlés összehívása
A küldöttközgyőlést az elnökség hívja össze. Idejérıl, helyérıl, tervezett napirendjérıl és a
beterjesztendı javaslatokról a küldötteket legalább 15 nappal korábban értesíteni kell. A részvételre
jogosult egyéb személyeket és szervezeteket a küldöttközgyőlés helyérıl és idıpontjáról a sajtó
útján vagy más, megfelelı módon kell tájékoztatni. A határozatképtelenség miatt megismételt
közgyőlést az eredeti meghívóban megjelölt idıpontban kell megtartani változatlan napirendi
pontok mellett. Amennyiben az eredeti meghívó nem tartalmazza a megismételt közgyőlés
idıpontját, úgy az elnökségnek külön kell azt összehívni az eredeti idıpontot követı 30 napon
belüli idıpontra.

I./ 2.
A küldöttközgyőlés tagjai
(1) Az egyesület tagjai minden 15 fı rendes egyesületi tagra választanak 1 fı küldöttet. 15 fı alatti
létszámra küldöttet nem kell választani. Az elnökség a küldöttválasztás elıtt megjelöli a
regisztrált egyesületi tagok száma alapján a választandó küldöttek számát. A küldötteket a
szakosztály tagjai, illetve a többi tag nyílt szavazással választják meg a küldöttközgyőlést
megelızıen 15 nappal. A szakosztályok vezetıi választják a 3 fıs küldöttválasztó bizottságot,
akik lebonyolítják a választást, összehívják a szakosztályi tagokat és megválasztják a
küldötteket. A küldött választó bizottság elnökbıl és 2 tagból áll, az elnököt külön a
szakosztály vezetıi választják meg. A szakosztályba nem tartozó egyéb tagoknál pedig az
elnökség által kijelölt választási bizottság bonyolítja le a küldöttválasztást. A legtöbb
szavazatot kapott jelöltet lehet megválasztott küldöttnek tekinteni. A küldöttválasztó bizottság a
választásról jegyzıkönyvet vesz fel, melyet valamennyi tag aláírásával hitelesítenek. Az
elnökségnek a közgyőlés elıtt meg kell gyızıdnie a választás szabályosságáról. Amennyiben
szabálytalanságot észlel, köteles új választást elrendelni, az általa kijelölt elnökségi tag
felügyelete mellett.
A megválasztott küldöttek mandátuma a következı éves rendes küldöttközgyőlést megelızıen
lebonyolítandó új küldöttek megválasztása idıpontjáig terjed. A két rendes közgyőlés közötti
idıpontban összehívandó rendkívüli közgyőlésen külön küldötteket nem kell választani.
Rendkívüli közgyőlés összehívása elıtt az elnökség köteles meggyızıdni arról, hogy a
küldöttek összetételében változás következett-e be, amennyiben igen, a kiesı küldött helyére az
adott szakosztály tagjai sorából új küldöttet kell választani.
(2) Az egyesület ügyvezetı elnöke, elnöksége tanácskozási joggal
(3) Az egyesület felügyelı bizottsága, tanácskozási joggal.
(4) Törölve.
(5) Törölve.
(6) A csapatsportágak gazdasági társaságainak vezetıi (meghívottként)
(7) Az elnökség által meghívottak

I./ 3.
A küldöttközgyőlés határozatképessége
(1) A küldöttközgyőlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak küldöttek több mint a fele jelen
van. Szavazásra kizárólag az egyesület tagjai jogosultak.
(2) Ha az összehívott küldöttközgyőlés nem határozatképes, akkor azt a fenti szabályok szerint újra
össze kell hívni.
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(3) Az ismételten összehívott küldöttközgyőlés az elızıvel azonos napirenddel – tekintet nélkül a
megjelentek számára – határozatképes.

I./ 4.
A küldöttközgyőlés hatásköre
(1) A küldöttközgyőlés hatáskörébe tartozik:
a./ Az egyesület alapszabályának megállapítása és módosítása.
b./ Elfogadja az elnökségnek az elmúlt idıszak gazdálkodásáról, valamint az elnökség
munkájáról szóló beszámolóját.
c./ meg kell tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az elızı éves pénzügyi terv teljesítésérıl
szóló, a számvitelrıl szóló törvény rendelkezései szerint készített beszámolót, /Sport tv. 17.§
(1). bek. a.) pontja /
d./ Az elnökség, a felügyelı bizottság 4 éves idıtartamra történı megválasztása.
e./ Az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, valamint feloszlásának eldöntése.
f./ Az egyesület megszüntetése.

I./ 5.
Az elnökségválasztás elıkészítésének rendje
(1) Az elnökségválasztó küldöttközgyőlés elıtt az elnökség jelölıbizottságot hoz létre az új
tisztségviselı jelöltek név szerinti listájának összeállítására. A jelölıbizottság 3 fıbıl áll, annak
elnökét, helyettesét, illetve tagjait az elnökség bízza meg. Az elnökség az elnökségválasztó
küldöttközgyőlésen a megjelent küldöttek mandátumának vizsgálatára kijelöli és megbízza a 3
fıs mandátumvizsgáló bizottság 2 tagját, valamint elnökét.
(2) A jelölıbizottság a tagság és a szponzorok körében közvélemény-kutatást végez és kialakítja
javaslatát az alapszabály szerinti tisztségviselıkre, az elnökségre és a felügyelı bizottság
jelöltjeire vonatkozóan. A bizottság a jelölı listát beterjeszti az elnökség elé a közgyőlés
lebonyolítása elıtt a tisztségviselık megválasztása érdekében. Az elnökség a jelölı bizottság
javaslatát a közgyőlés elé terjeszti.
(3) Az elnökség a munkájának elvégzése, az egyesület szabályos mőködése végett az elnökség
teljes létszámának kitöltése érdekében jogosult a megüresedı elnökségi tagi tisztségre idıközi
választást kitőzni, evégett a küldöttközgyőlést összehívni. Ebben az esetben az újonnan
megválasztott elnökségi tag/ tagok mandátuma a korábban megválasztott elnökségi tagok
mandátumának lejártáig szól, azaz a következı tisztújító küldöttközgyőlés napjáig. Ebben az
esetben le kell folytatni a megüresedett tisztségre a választási eljárást az általános szabályok
szerint, azzal az eltéréssel, hogy a jelölı bizottság csak a megüresedett elnökségi posztra tesz
javaslatot és a küldöttközgyőlésnek csak a megüresedett tisztségre jelölt személy tekintetében
kell választania.

I./ 6.
A küldöttközgyőlés határozathozatala
(1) A küldöttközgyőlés a határozatait általában nyílt szavazással és egyszerő szótöbbséggel hozza.
A levezetı elnököt az elnökség javaslatára a küldöttközgyőlés választja. A szavazatokat a
szavazatszámláló bizottság számolja össze. A szavazatszámláló bizottság 2 fıbıl áll, melybıl 1
fı a szavazáson megszámolja a szavazatokat, a másik fı pedig azt hitelesíti és a közgyőlés
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(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

levezetı elnökének bejelenti. A mandátumvizsgáló bizottság 3 fıbıl áll, 2 tagját, valamint
elnökét az elnökség jelölt ki a küldöttközgyőlés összehívásával egyidejőleg. A
mandátumvizsgáló bizottság feladata, hogy a küldöttközgyőlésen megjelent küldöttek
mandátumának érvényességét megvizsgálja és megállapítsa, hogy a küldöttközgyőlésen hány
megválasztott küldött jelent meg, illetve megállapítsa a küldöttközgyőlés határozatképességét,
azt a küldött közgyőlés részére jelentse be. Amennyiben a megjelentnek nincsen érvényes
mandátuma, úgy a küldöttközgyőlésen nem szavazhat, a mandátumvizsgáló bizottság hatásköre
eldönteni a mandátum érvényességét, illetve jogosult megállapítani a küldött
szavazóképtelenségét.
A szavazatszámláló bizottság döntéseit a küldöttközgyőlés jegyzıkönyvébe kell rögzíteni.
Ezen feladatok elvégzésével a mandátumvizsgáló bizottság munkáját befejezte, a közgyőlésen
további feladata nincsen.
A küldöttközgyőlésen a küldöttek, az elnökség tagjai, valamint a meghívottak vesznek részt.
A küldöttközgyőlés bármely kérdésben titkos szavazást rendelhet el, ha a szavazásra
jogosultaknak több mint a fele azt elfogadta. A küldöttközgyőlés titkos szavazással dönt a
tisztségviselı választás során.
A küldöttközgyőlésrıl jelenléti ívet és jegyzıkönyvet kell készíteni, melyet a küldöttközgyőlés
levezetı elnöke, az egyesület ügyvezetı elnöke, illetve a küldöttközgyőlésen megválasztott
jegyzıkönyvvezetı és két egyesületi tag, mint hitelesítı ír alá. A jegyzıkönyvnek tartalmaznia
kell a küldöttközgyőlésen történt eseményeket, a beszámolót, a hozzászólásokat, javaslatokat,
határozatokat, a küldöttközgyőlési határozat meghozatalának idıpontját és annak hatályát. A
küldöttközgyőlésen készült jelenléti ívnek a szavazóképes küldöttek létszámát kell
tartalmaznia.
A döntések a küldöttközgyőlésen kihirdetésre kerülnek, a közvetlenül érintetteket igazolható
módon, írásban kell értesíteni.
Az egyesület ügyvezetı elnök köteles a küldöttközgyőlésen hozott döntésekrıl nyilvántartást
vezetni, melybıl megállapítható a döntések tartalma, idıpontja és hatálya, illetve a döntést
támogatók és ellenzık számaránya, külön kérésre a személye. Az elnökség köteles
gondoskodni arról, hogy a küldöttközgyőlés napját követı 10 munkanapon belül a jegyzıkönyv
írásba foglalása megtörténjen, amelyet az ügyvezetı elnök köteles folyamatos sorszámmal
ellátni, megırizni. Lehetıvé kell tenni, hogy azt a tagság illetve a mőködés ellenırzésére
jogosult szervek, személyek, illetve akik arra jogosultak megtekinthessék.

I./ 7.
Tisztségviselı választás
(1) A küldöttközgyőlés titkos szavazással választja a tisztségviselıket. Tisztségviselı csak
egyesületi tag lehet. A tisztújító küldöttközgyőlés napján az elnökség és a felügyelı bizottság
mandátuma lejár, tisztségük ezen a napon megszőnik, kivéve a megüresedett elnökségi tagi
tisztségre kitőzött idıközi választás esetét, ekkor az elnökség tagjainak mandátuma az eredeti
választásuk szerinti ideig tart, azaz a következı tisztújító küldöttközgyőlés napjáig, ugyan eddig
tart az újonnan választott tisztségviselı mandátuma is. A jelölıbizottság útján a tagság által
tisztségekre jelölt személyeket az elnökség felveszi a szavazólapra.
(2) Az elnökség javaslatára a küldöttközgyőlés megválasztja a 3 fıs szavazatszámláló bizottságot,
akinek feladata a szavazólapok kiosztása, illetve összegyőjtése, összeszámlálása, összesítése. A
szavazatszámláló bizottság felügyeletére az elnökség független, lehetıség szerint jogi
végzettségő személyt jelöl ki, akinek feladata a választás jogszerőségének biztosítása.
(3) A szavazólapokat az elnökség a sportegyesület elıre meghatározott pecsétjével, illetve a
felügyelı személy kézjegyével kell ellátni. A választást megelızıen a levezetı elnök kihirdeti a
választás rendjét, az érvényes szavazatok feltételeit. A szavazatszámláló bizottság elnöke a
megjelent küldöttek számának megfelelı mennyiségő szavazólapot oszt szét, a megmaradt
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

szavazólapokat pedig a bizottság jelenlétében megsemmisíti.
A szavazólapon a jelölt melletti körben X jellel kell megjelölni azt a személyt, akit a küldött
választ, akit nem választ, annak nevét érintetlenül kell hagyni. Az elnökségre jelölt személyek
közül az elnökségnek, míg a felügyelı bizottságra jelölt személyek közül pedig a felügyelı
bizottságnak az alapszabály szerinti létszámának megfelelı személyt kell megjelölni.
Érvénytelen a szavazólap, amennyiben az elnökség, felügyelı bizottság létszámánál több
jelöltre, vagy egyetlen jelöltre sem történik a szavazat leadás, illetve amennyiben a
szavazólapon a felügyeletet ellátó személy kézjegye és az egyesület pecsétje nem szerepel.
Szavazólap áthúzása estén a szavazólapot, jelöltek nevének kihúzása esetén pedig a jelöltet a
szavazatok értékelésénél figyelmen kívül kell hagyni. Az érvénytelen szavazólapot a választás
eredményénél figyelmen kívül kell hagyni, azonban a többi szavazólappal együtt meg kell
ırizni.
A küldöttek a szavazatszámláló bizottság elnöke által hitelesített, zárt urnába helyezik el
szavazataikat. Az urnákat a szavazatszámláló bizottság a közgyőlés levezetı elnökének
jelenlétében bontja fel és megszámolják a leadott szavazatokat. Amennyiben a megjelent
küldöttek számát meghaladó szavazólap van az urnában, úgy a szavazást újból el kell rendelni.
A szavazatszámláló bizottság keresztellenırzéssel a szavazatokat megszámolja, összesíti és
azokról jegyzıkönyvet készít, amelyet a szavazatszámláló bizottság elnöke, illetve tagjai
hitelesítenek.
Az elnökségnek a szavazatszámláló bizottság jegyzıkönyvét, a közgyőlés jegyzıkönyvével,
valamint jelenléti ívével, küldöttválasztó jegyzıkönyvvel együtt zárt borítékban az egyesület
irattárában meg kell ıriznie. Az elnökségnek a szavazólapokat a választást követı 6 hónapig
kell megırizni, azt követıen pedig jegyzıkönyv felvételével egyidejőleg megsemmisítheti,. Az
érintettek kérelmére az elnökség az általa megjelölt személy jelenlétében köteles ezen
dokumentumokba betekintést engedni.
Megválasztottnak az a tisztségviselı tekinthetı, aki az érvényes szavazatoknak több mint a felét
megszerezte. Amennyiben az elnökség, illetve a felügyelı bizottság létszámának megfelelı
tisztségviselı a megválasztáshoz szükséges szavazatokat nem kapta meg, úgy a meg nem
választott jelölteket újból szavazásra kell bocsátani, ha ekkor sem kapja a meg kívánt számú
tisztségviselı a mandátumhoz szükséges szavazatot, akkor 60 napon belül új választást kell le
bonyolítani a hiányzó tisztségviselıi létszámra, melyre megelızıen a korábban megválasztott
jelölıbizottság a tagság véleménye alapján jelölteket állít. A rendkívüli küldöttközgyőlést
megválasztott elnökség köteles összehívni. Az elnökség teljes létszámának megválasztásáig az
elnökség ideiglenes jelleggel megbízza az általa választott elnökségi tagot az elnöki feladatok
ellátásával. Az elnökség teljes létszámának megválasztásával az elnökségnek új elnökválasztást
kell lebonyolítania.
Amennyiben az új választás alkalmával sem kapja meg megfelelı létszámú tisztségviselı a
szükséges szavazatot, úgy az elnökség kezdeményezi az alapszabály módosítását az elnökség
létszámának csökkentése végett, vagy új választást tőz ki.

I./ 8.
Az egyesület rendkívüli küldöttközgyőlése
(1) Rendkívüli küldöttközgyőlést kell összehívni, ha:
a./ az egyesület elnöksége az ok és a cél megjelölésével azt indítványozza,
b./ az egyesület rendes tagjainak 1/3-a az ok és cél megjelölésével kívánja.
c./ a bíróság elrendeli
d./ az elnökség létszáma 4 fıre, illetve a felügyelı bizottság létszáma pedig 3 fıre csökken,
vagy pedig az egyesület szabályos mőködése érdekében szükséges.
(2) A rendkívüli küldöttközgyőlést a fenti körülmények valamelyikének bekövetkezésétıl számított
90 napon belül az elnökség köteles összehívni.
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(3) A rendkívüli küldöttközgyőlésre egyebekben az egyesület rendes küldöttközgyőlésére
vonatkozó szabályok az irányadók, a rendkívüli küldöttközgyőlés küldöttjei a rendes
küldöttközgyőlésre megválasztott küldöttek.

II.
Az egyesület elnöksége
(1) Az elnökség az egyesület általános hatáskörő végrehajtó, ügyintézı szerve, amely gondoskodik
az Alapszabályban, valamint a közgyőlési határozatokban foglaltak végrehajtásáról. Az
egyesület elnökségét a küldöttközgyőlés 4 évente, a nyári olimpiai játékok évének szeptember
30. napjáig terjedı idıre választja.
(2) Az egyesület tevékenységét a két küldöttközgyőlés közötti idıszakban 7 fıs elnökség irányítja.
Az elnökség tagjai sorából a tisztségviselı választó küldöttközgyőlés idıpontját követı elsı
elnökségi ülésen ügyvezetı elnököt választ tagjai sorából.
Az elnökség az elnökválasztást titkos szavazással, az elnökség által erre a tisztségre jelölt
személyek közül választja. Megválasztottnak azt a személyt kell tekintetni, aki a legtöbb
szavazatot kapta. Egyenlı arányú szavazatszám esetén a két legtöbb szavazatot kapott
személyre kell az új szavazást lebonyolítani, amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy
sorsolás útján kell kiválasztani az ügyvezetı elnök személyét.
(3) Ha a választott elnökség létszáma bármely okból 4 fıre csökken, úgy az elnökség köteles a
jelölıbizottságot felállítani, és rendkívüli küldöttközgyőlést összehívni 90 napon belül, kivéve,
ha az éves rendes küldöttközgyőlés idıpontja a határidın belül esik.
(4) Az elnökség az egyesület mőködését érintı valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv,
kivéve azokat a kérdéseket, melyeket az alapszabály a küldöttközgyőlés kizárólagos
hatáskörébe utal.
(5) Az elnökség testületi üléseit legalább negyedévenként tartja, az általa elfogadott éves ülésterv
szerint.
(6) Az elnökség fıbb feladatai:
a./ Az egyesület vagyonával kapcsolatos döntések meghozatala,
b./ összehívja az egyesület rendes és rendkívüli küldöttközgyőlését,
c./ biztosítja az egyesület törvényes és alapszabály szerinti mőködését,
d./ éves költségvetés megtervezése és jóváhagyása.
e./ megszervezi a küldöttközgyőlés határozatainak végrehajtását,
f./ szükség esetén megállapítja az egyesület szervezeti, mőködési, gazdálkodási
szabályzatait és gondoskodik ezek szükséges módosításáról. Megalkotja a jogszabály
által kötelezıen elrendelt szabályzatokat. Elrendelheti más, az egyesületet érintı,
lényeges kérdések szabályozásának kidolgozását is.
g./ elkészíti az elızı év mérlegbeszámolóját, melyet elfogadásra a küldöttközgyőlés részére
elıterjeszt,
h./ megtárgyalja az egyesület éves beszámolóját és meghatározza a következı idıszak fıbb
feladatait,
i./ állandó vagy alkalmi bizottságokat hozhat létre,
j./ megválasztja az ügyvezetı elnök, a szakosztályvezetést, és egyesület által alapított
társaságok ügyvezetését, tisztségviselıit, a jelölı és mandátum vizsgáló bizottságokat a
küldöttközgyőlés tisztségviselıjeként,
k./ a hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmeket másodfokon ( kizárásról, törlésrıl szóló
határozattal szemben) elbírálja, ellenırzi a sportági nemzetközi szakszövetség, vagy
szakszövetség által sportolóra, vagy sportszakemberre kiszabott sportfegyelmi
büntetések végrehajtását,
l./ dönt az elfogadott költségvetés alapján a szakosztályok anyagi támogatásának
mértékérıl, ellenırzi a szakosztályok, valamint az egyesület tulajdonában álló gazdasági
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társaságok munkáját, beszámoltatja az ügyvezetı elnök szakosztály elnököt, és az
egyesület által tulajdonolt társaságok ügyvezetését, részükre a célkitőzéseket és a
feladatokat meghatározza. Évente, vagy szükség szerint értékeli munkájukat.
m./ dönt a szakosztályok megszüntetésérıl, átadásáról, illetve új szakosztályok
létrehozásáról, átvételérıl. Gyakorolja az általa, a sporttörvény elıírásai szerint alapított
társaságokban a tulajdonosi jogokat. Utánpótlás keretében nevelkedı sportolók
átadásának feltételrendszerét meghatározza.
n./ tagja útján ellátja az egyesület által alapított gazdasági társaságok szakmai felügyeletét,
alapítóként a szükséges döntéseket meghozza
o./ ırködik a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek és módszerek tilalmának
betartása felett,
p./ elısegíti az egyesület gazdasági, anyagi helyzetének javítását, alapítványokat szervezhet,
r./ dönt az egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenysége módjában és formájában,
s./ megállapítja a tagdíjak mértékét a szakosztályok elıterjesztése alapján
t./, munkáltatói jogkört gyakorolja az egyesület ügyvezetı igazgatója felett
u./, elıírja a DUNAFERR Sportegyesület név viselését, mely a szakosztályok részére
kötelezı, az esetleges kiegészítı név viseléséhez az elnökség elızetes hozzájárulása
szükséges,
v./ megválasztja tagjai sorából az ügyvezetı elnököt, gyakorolja felette a munkáltatói
jogokat, meghatározza díjazását,
z./ megállapítja ügyrendjét, dönt az örökös tag és örökös bajnoki cím és egyéb elismerés
adományozásáról.
zs./ dönt mindazon kérdésekben, amelyeket a jogszabály, az alapszabály vagy a
küldöttközgyőlés az elnökség hatáskörébe utal, illetve dönt mindazon ügyben, amely nem
tartozik a küldöttközgyőlés hatáskörébe.
(7) Ha a sportegyesület hivatásos versenyrendszerben vesz részt, az adott sportágban tevékenykedı
szakosztályát a jelen alapszabályban foglalt felhatalmazás alapján az elnökség jogi személynek
nyilváníthatja és gazdálkodását számvitelileg elkülönítheti.
(8) Az elnökség döntése alapján a sport törvény elıírásai szerint hivatásos versenyrendszerben
történı részvétel érdekében az adott sportág esetében a sportegyesület gazdasági társaságot
alapíthat.

III.
Az elnökség tagjai
(1) Az elnökségnek tagja csak olyan cselekvıképes, nagykorú személy lehet, aki nincs eltiltva a
közügyek gyakorlásától, magyar állampolgár, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak
szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt
vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik, ezen felül más
sportegyesületnél nem elnökségi tag, és nem áll fenn vele szemben a sport törvényben, vagy
egyéb jogszabályokban meghatározott összeférhetetlenség.
Nem lehet elnökségi tag, aki sportvállalkozásnál vezetı tisztségviselı volt annak megszőnését
megelızı három évben, feltéve, hogy a sportszervezetet felszámolták. Az elnökség tagjai
megbízatásukat anyagi ellenszolgáltatás nélkül látják el.
(2) Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:
a./ Részt vesznek tanácskozási joggal a küldöttközgyőléseken, az elnökségi üléseken, és
aktívan közremőködnek a határozatok meghozatalában.
b./ Észrevételeket, javaslatokat tesznek az egyesület vagy annak szervei, illetve az egyesület
által alapított társaságai mőködésével kapcsolatban.
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c./ Felvilágosítást kérhetnek az egyesületet érintı bármely ügyben az egyesület szerveitıl és
társaságaitól.
d./ Javaslatot tehetnek rendkívüli küldöttközgyőlés vagy elnökségi ülés összehívására.
e./ Elnökségi megbízás alapján konkrét feladatokat végeznek.
f./ Közremőködnek a határozatok végrehajtásában.
g./ Az elnökség tagjai elnökségi felhatalmazás alapján a csapatsportágakban alapított
társaságokban a tulajdonosi képviseletet ellátják.
(3) Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.
(4) Az elnökségi tagság megszőnik:
a./ a mandátum lejártával,
b./ lemondással,
c./ felmentéssel,
d./ visszahívással az alapszabály súlyos megszegése, illetve méltatlanná válás esetén
e./ a tagsági viszony megszőnésével (elhalálozás, kizárás, törlés, kilépés).
f./ összeférhetetlenség bekövetkezésével.

IV.
Az elnökség mőködése
(1) Az elnökség testületi ülésein általában nyílt szavazással és egyszerő szótöbbséggel hozza
határozatait. Az ügyvezetı elnök köteles elrendelni a titkos szavazást, ha azt a tagok 1/3-a kéri,
vagy személyiségi jogok indokolják.
(2) Az elnökségi ülések nem nyilvánosak, azokon az elnökség tagjain kívül csak meghívott
személyek lehetnek. Az elnökség ettıl eltérıen is rendelkezhet.
(3) Az elnökségi ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni a felügyelı bizottság elnökét, az
egyesület tulajdonában álló gazdasági társaságait, illetve szakosztályait érintı ügyekben azok
ügyvezetıit, szakosztályvezetıit.
(4) Rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni, ha azt az ügyvezetı elnök, vagy az elnökségi tagok
1/3-a az ok és cél megjelölésével indítványozza.
(5) Az elnökségi ülést az ügyvezetı elnök hívja össze. Az ügyvezetı elnök megbízatásnak bármely
okból történı megszőnése, valamint az ügyvezetı elnök akadályoztatása esetén az elnökség
által megbízott két elnökségi tag hívja össze az elnökséget. A meghívót és a megtárgyalandó
anyagot legalább 5 nappal korábban e-mailben vagy más igazolható módon kell az elnökség
tagjának átadni. Sürgıs esetben az elnökség tagjai telefonon is összehívhatók.
(6) Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több, mint a fele jelen
van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést 15 napon belül az eredeti meghívóban
szereplı idıpontban ismét össze kell hívni.
(7) Az elnökségi ülésekrıl jegyzıkönyvet vagy emlékeztetıt kell készíteni és azt meg kell küldeni
az elnökségi tagoknak. Az elnökségi határozatokat az érintetteknek az ülést követı 7
munkanapon belül kézbesíteni kell.

V.
Az egyesület ügyvezetı elnöke
(1) Az egyesület legfıbb tisztségviselıje az egyesület ügyvezetı elnöke. Az ügyvezetı elnök az
elnökségen keresztül irányítja és vezeti az egyesület tevékenységét. Képviseli az egyesületet,
jogosult az egyesület ügyeiben eljárni és az elnökség, valamint a vezetıség munkáját irányítani.
Az egyesület nevében jogosult jogokat szerezni és kötelezettségeket vállalni.
(2) Az ügyvezetı elnök önálló jogkörrel képviseli az egyesületet. Az ügyvezetı elnök
akadályoztatása esetén az elnökség által e célra megválasztott 2 elnökségi tagja együttesen jár el
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teljes jogkörrel. Az elnökség az egyesület elnökségi tagjait, vagy tisztségviselıit, illetve
munkavállalóit az általa meghatározott jogkörökben együttes képviseleti joggal felruházhatja. A
képviseleti jog szabályait az elnökség saját szabályzatában határozza meg.
(3) Az ügyvezetı elnök feladata és hatásköre:
a./ Az elnökségi ülések összehívása és vezetése, irányítja és vezeti az egyesület tevékenységét
az elnökség által meghatározott keretek között, ellátja az operatív feladatokat, vezeti és szervezi
az adminisztráció és a gazdálkodási feladatokat ellátó munkavállalók tevékenységét, elıkészíti
az elnökségi ülések anyagát, megszervezi és biztosítja az egyesület alapszabályszerő mőködését,
kapcsolatot tart fenn a hatóságokkal
b./ Az egyesület képviselete.
c./ Az alapszabály, valamint a küldöttközgyőlési, elnökségi határozatok és egyéb testületi
szervek határozatainak végrehajtása, végrehajtásának irányítása és ellenırzése,
d./ Döntési jogkor gyakorlása mindazon ügyekben, amelyek értéke nem haladja meg az egy
millió forintot és amelyek nem tartoznak a küldöttközgyőlés vagy az elnökség kizárólagos
hatáskörébe.
e./ Mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, alapszabály, a
küldöttközgyőlés vagy az elnökség az ı hatáskörébe utal.
f./ Bankszámla feletti rendelkezési jogot gyakorolja,
g./ Törölve
h./ megszervezi a küldöttközgyőléseket és az elnökségi üléseket, elıkészíti az egyesület terveit
az elnökség által meghatározottak szerint, azt beterjeszti az elnökség elé elfogadásra,
i./ ellenırizni a szakosztályok és az egyesület tulajdonában álló gazdasági társaságok munkáját,
kapcsolatot teremt a szakosztályok és az elnökség között, kezdeményezi a szakosztályok
szakmai beszámolóját.
j./ elıkészíti az egyesület terveit, belsı gazdasági szabályzatok elkészíttetése, mérlegbeszámoló
és költségvetés elkészíttetése és az elnökség részére jóváhagyásra beterjesztése, azokat
elfogadásra beterjeszti az elnökség részére, gondoskodik az elfogadott szabályzatok
elfogadásáról, hatályba léptetésérıl és végrehajtásáról,
k./ irányítja az ügyvezetés munkáját, és munkáltatói jogokat gyakorol az egyesület valamennyi
dolgozója felett,
l./ irányítja az egyesület gazdálkodását az elnökség által meghatározott elvek, utasítások
mentén, kezdeményezi gazdasági vállalkozások bevezetését, vezeti az egyesület
nyilvántartásait, a közgyőlési és elnökségi anyagok nyilvántartását, gondoskodik a számviteli
nyilvántartások vezetésérıl,
m./ Gondoskodik az állammal szembeni kötelezettségek teljesítésérıl, közremőködik az
egyesületi vagyon nyilvántartásáról, leltározásról, selejtezése feletti ellenırzés, a számviteli,
pénzügyi, munkaügyi nyilvántartások meglétérıl
n.) kapcsolatot tart az országos sport szakmai szövetségekkel, a sportért felelıs
minisztériummal, egyéb sportegyesületekkel, sport szervezettekkel,
o.) dönt elsı fokon a tagkizárásról, valamint a tagnak a tagnyilvántartásból való törlésérıl,
jogorvoslat esetén a határozatot, a tag fellebbezésével, valamint az ügyben keletkezett
valamennyi okiratot felterjeszti az elnökség elé, az elnökség határozatáról a tagot értesíti.

V/1.
Az ügyvezetı igazgató
(törölve 2010. szeptember 1.-i alapszabály módosítással)
VI.
Felügyelı bizottság
15

(1) A küldöttközgyőlés az egyesület gazdálkodásának, vagyonkezelésének ellenırzésére nyílt
szavazással felügyelı bizottságot választ. A bizottság tagjai közül elnököt választ. A bizottság
létszáma 5 fı. A bizottság létszámának 3 fıre csökkenése esetén az elnökség köteles összehívni
a rendkívüli közgyőlést a szükséges létszámú felügyelı bizottság felállítása miatt, a hiányzó
tisztségre új tagokat kell választani. A felügyelı bizottsági tagság megszőnik:
a./ a mandátum lejártával,
b./ lemondással,
c./ felmentéssel,
d./ visszahívással
e./ a tagsági viszony megszőnésével (elhalálozás, kizárás, törlés, kilépés).
f./ összeférhetetlenség bekövetkezésével.
(2) A bizottságnak az lehet a tagja, aki nagykorú állampolgár, büntetlen elıélető és nincs eltiltva a
közügyek gyakorlásától, egyesületi tag, nem áll fenn összeférhetetlenség az egyesület más
tisztségviselıi között és nem visel az egyesületben semmilyen más tisztséget, illetve nem közeli
hozzátartozója az egyesület tisztségviselıinek.
(3) A felügyelı bizottságot a küldöttközgyőlés 4 évente, a nyári olimpiai játékok évének
szeptember 30. napjáig terjedı idıre választja. A Felügyelı bizottság a küldöttközgyőlésnek
tartozik beszámolási kötelezettséggel.
(4) A bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja. A bizottság testületként gyakorolja jogait
és teljesíti kötelezettségeit. A bizottság maga határozza meg ügyrendjét. A felügyelı bizottság
véleményezi az egyesület költségvetését, illetve éves beszámolóját. Legalább negyedévente
ülésezik, üléseit az elnök hívja össze. Akkor határozatképes, ha tagjainak több, mint fele jelen
van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlıség esetén
az elnök szavazata dönt.
(5) A felügyelı bizottság véleménye szükséges az éves beszámoló, valamint a költségvetés
tervezet elkészítéséhez. A felügyelı bizottság véleményét az elnökség elé terjeszti.
(6) Az ellenırzések megkezdésérıl a bizottság elnöke köteles tájékoztatni az egyesület elnökét és
ügyvezetı elnökét. A bizottság az ellenırzést a pénzügyi, gazdasági szabályok szerint végzi.
(7) A bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak betekinteni az egyesület gazdálkodását
érintı bármely iratba és tájékoztatást kérhetnek az egyesület tisztségviselıitıl.
(8) Az ellenırzés során szerzett tapasztalatokról, megállapításokról a bizottság elnöke – a vizsgálat
befejezésétıl számított 15 napon belül – tájékoztatja az egyesület elnökségét és elnökét.
(9) A felügyelı bizottság feladat és hatásköre, jogosítványai:
a./ A felügyelı bizottság ellenırzi az egyesület mőködését és gazdálkodását, amelynek
során a vezetı tisztségviselıktıl jelentést, az egyesület munkavállalóitól pedig
tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.
b./ A felügyelı bizottság – elnöke útján- köteles az intézkedésre jogosult Elnökséget
tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az
egyesület mőködése során olyan jogszabálysértés, vagy az egyesület érdekeit egyébként
súlyosan sértı esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása illetve enyhítése az elnökség döntését teszi szükségessé.
Amennyiben a döntés meghozatala a küldött közgyőlés hatáskörébe tartozik, úgy az
Elnökségnél köteles kezdeményezni rendkívüli Közgyőlés összehívását.
c./ A fentiek szerint köteles eljárni a bizottság akkor is, ha a vezetı tisztségviselık
felelısségét megalapozó tény merült fel,
d./ Amennyiben a felügyelı bizottság indítványára 30 napon belül az elnökségi vagy a
Közgyőlés összehívása nem történik meg, úgy mindezek összehívására a felügyelı
bizottság is jogosult.
e./ Ha a fenti eljárás nem vezet eredményre, illetve az arra jogosult szerv a törvényes
mőködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelı
bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
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VII.
Szakosztályok
(1) Az egyesület szakmai tevékenységének egy részét a szakosztályokon keresztül fejti ki. A
szakosztályok sportáganként létrehozott olyan egységek, ahol a sportolók kiválasztásától a
rendszeres napi tanfolyamokon és edzéseken át a versenyeztetésig a szakmai nevelési munka
folyik.
(2) A szakosztályok létrehozása és megszüntetése az egyesület elnökségének hatáskörébe tartozik.
(3) A szakosztály élén szakosztály elnök és szükség esetén igazgató áll, feladatuk a szakosztály
munkájának szervezése, szponzorok, támogatók felkutatása, a szakosztály image-nek
kialakítása. A szakosztály vezetésébe tartozik szükség esetén a szakmai igazgató, illetve a
vezetı edzı, akinek feladata a szakmai munka szervezése, a szakmai színvonal emelése, felelıs
a szakosztály szakmai munkájáért. A szakosztály vezetıségét az elnökség kéri fel és bízza meg
határozott vagy határozatlan idıtartamra és munkájukról az elnökségnek és a tisztségviselıknek
tartoznak beszámolni.
(4) A szakosztályok nem önálló jogi személyek, de nagyfokú önállósággal rendelkeznek:
a./ Ügyrendjüket saját maguk állapítják meg, mely tartalmazza a szakosztályi tisztségviselık
által végzendı feladatokat.
b./ A szakosztály vezetıje a szakosztály rendeltetésszerő mőködése által meghatározott
körben, az elnökség által jóváhagyott éves költségvetésben meghatározott mértékben
vállalhat kötelezettséget vállalhat, melynek részleteit, az elszámolás módját az SzMSz.
határozza meg.
c./ Anyagi, tárgyi és egyéb dologi feltételeikkel, bevételeikkel önállóan gazdálkodnak.
Pénzmaradványukat a következı évre átvihetik.
d./ Megállapítják a szakosztály létszámát, a tagdíjakra javaslatot tesznek az elnökségnek, és
meghatározzák a tanfolyamdíjakat. A szakosztály tagjairól nyilvántartást vezetnek.
e./ Meghatározzák a sportolók kiválasztásának módját, a tanfolyamokat és edzéseket, a
versenyeztetést, valamint az iskolai kapcsolatukat.
(5) A szakosztályok munkáját segítik és ellenırzik az egyesület funkcionális szervei.

VIII.
Gazdasági társaságok
(1) A sport törvény rendelkezései szerint az egyesület dönt a szakosztályok önálló gazdasági
társaságokká alakításáról. A megalakult társaságok jogilag nem jogutódai a szakosztályoknak,
azonban azok szakmai munkáját veszik át.
(2) A társaságok az egyesülethez leigazolt játékosokat az elnökség döntése alapján ellenérték nélkül
átigazolhatják saját szervezetükbe. A játékosok tovább igazolása esetére az elnökség díjazást
állapíthat meg.
(3) A társaságok tisztségviselıinek megválasztása, díjazásának megállapítása, visszahívása az
elnökség feladata. Az elnökség jelöli ki az elnökség tagjai sorából az alapítói képviselıket, akik
a társaságokban az elnökség által hozott határozatok alapján ellátják a tulajdonosi feladatokat.
(4) A társaságok kötelesek munkájukról az elnökségnek beszámolni, gazdasági beszámolójukat az
elnökség fogadja el.
(5) A társaságok az elnökség által meghatározott költségvetés kereti között üzleti tervet készítenek,
amelyet az elnökség elé terjesztenek jóváhagyás végett.
(6) Az elnökség gyakorolja az általa alapított gazdasági társaságokban az alapítói jogokat, illetve a
taggyőlési jogosítványokat.
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IX. fejezet
Az egyesület gazdálkodása
(1) Az egyesület az elnökség által meghatározott éves költségvetés alapján gazdálkodik.
(2) Tartozásaiért, vállalt kötelezettségeiért saját vagyonával felel. Az egyesület tagjai az egyesület
tartozásáért – a befizetett tagdíjon túlmenıen – saját vagyonukkal nem felelnek. Az egyesület az
általa alapított gazdasági társaságok tartozásaiért helyt állni nem köteles, kizárólag a konszern
jogi szabályok alapján terheli ıt felelısség.
(3) Az egyesület a gazdálkodását úgy köteles megszervezni, hogy bevételeibıl lehetıség szerint
finanszírozni tudja kiadásait.
(4) Az egyesület bevételei a következık:
a./ tagdíjak,
b./ tanfolyami díjak,
c./ rendezvények bevételei,
d./ sportolók átigazolásáért kapott nevelési költségtérítés, illetve átigazolási díj,
e./ edzıtáborok bevételei,
f./ sportfelszerelések bérbeadásából származó bevételek,
g./ egyéb mőködési bevételek,
h./ alapítványok és közérdekő célú kötelezettségvállalások,
i/ televíziós közvetítési jogdíjak,
j./ reklámtevékenységbıl és hirdetésekbıl származó bevételek,
k./ intézményi háttér mőködésébıl származó bevételek,
l./ rendszeres és idıszakos állami, központi és önkormányzati támogatások,
m./ vállalatok, szövetségek, társadalmi szervezetek és magánszemélyek támogatása,
n./ gazdasági vállalkozási tevékenységbıl származó bevételek,
o./ egyéb bevételek.
(5) Az egyesület vagyona:
a./ készpénz (bankbetét, folyószámlán lévı összeg)
b./ készpénzre szóló követelés,
c./ értékpapír,
d./ ingatlan és ingó vagyon.
e./ vagyoni értékő jogok
f./ befektetések

XI. fejezet
Az egyesület megszőnése
(1) Az egyesület megszőnik, ha:
a./ a küldöttközgyőlés a feloszlást kimondja,
b./ a bíróság a feloszlatást kimondja,
c./ más szervezetekkel való egyesülésével,
d./ megszőnésének bírói kimondásával.
(2) Az egyesület feloszlását, más társadalmi szervezettel való egyesülését, vagy abba beleolvadását,
a közgyőlés 2/3-os szótöbbséggel határozza el.
(3) A bíróság feloszlatja az egyesületet, ha törvénytelenül mőködik, továbbá, ha a bíróság
megállapítja, hogy az egyesület egy évnél hosszabb idı óta nem fejt ki tevékenységet, tagjai
létszáma 10 fı alá csökkent.
(4) A küldöttközgyőlés által elhatározott feloszlás esetén a hitelezık kielégítését követıen
fennmaradó vagyon felhasználásáról a közgyőlés dönt, a döntés elmaradása esetén az egyesület
vagyona a Dunaújvárosi Sportiskolát illeti meg, azt részére kell átadni. Amennyiben az
egyesület a bíróság által kezdeményezett feloszlással szőnt meg, illetve megszőnését a bíróság
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állapította meg, úgy a hitelezık kielégítése után fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül és
azt közérdekő sportcélra kell fordítani.
(5) A sportegyesületre - a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével - megfelelıen
alkalmazni kell a csıdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló törvény
szabályait. / Sport tv. 17.§ (5). bek./

XII. fejezet
Záró rendelkezések
(1) Az egyesület korábbi, 2010. szeptember 1. napján hatályba lépett alapszabályának a 2011.
október 27. napján tartott közgyőlésén elfogadott módosításokkal nem érintett rendelkezései
továbbra is hatályban maradnak. Jelen alapszabály egységes szerkezetben tartalmazza a
2010. szeptember 1.-én elfogadott módosításokat tartalmazó egységes szerkezető
alapszabálynak a 2011. október 27. napján elfogadott módosításait.
(2) Az egyesület alapszabályát, a küldöttközgyőlések jegyzıkönyveit, az egyesület bélyegzıjét, az
egyesület tevékenységével kapcsolatos egyéb okiratokat az egyesület ügyvezetı elnöke ırzi és
kezeli.
(3) Az érvényes alapszabály figyelembevételével felül kell vizsgálni és szükség szerint módosítani
az egyesület belsı önkormányzati szabályzatait.
(4) Jelen alapszabályba foglalt módosításokat az egyesület küldöttközgyőlése az 2011. október 27.
napján megtartott ülésén fogadta el. Az alapszabály hitelességét a küldöttközgyőlés elnöke,
jegyzıkönyvvezetıje, a megválasztott két hitelesítı tag aláírásával igazolja.
Dunaújváros, 2011. október 27.

....................………............................
Mátyás Gábor Ügyvezetı elnök és egyben levezetı-elnök

....................………............................
Golubov Andrea jegyzıkönyvvezetı

……………………………………
Farkas Béla Jegyzıkönyv-hitelesítı

………………………………………….
Tomanóczy Tibor Jegyzıkönyv-hitelesítı
Záradék: Alulírott dr. Soós Gabriella ügyvéd igazolom, hogy a fenti alapszabályba
beszerkesztésre kerültek a 2011. október 27. napján tartott rendkívüli küldöttközgyőlésen
elfogadott alapszabály módosítások és a jelen egységes szerkezető alapszabályban a
módosítások a Fejér Megyei Bíróság által jóváhagyott 2010. szeptember 1. napjától hatályban
lévı alapszabályi rendelkezésekkel kerültek egységes szerkezetbe foglalásra.
Készítettem és ellenjegyzem dr. Soós Gabriella ügyvéd (2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 4/C.
2/8., Fejér Megyei Ügyvédi Kamara tagja, kamarai azonosító szám: 260 ) Dunaújvárosban, 2011.
október 27-én:
……………………………………..
dr. Soós Gabriella ügyvéd
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