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ALISCA NYILAI ÍJÁSZ EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.
(A módosítások az okiratban dőlt betűvel szerepelnek.)

I. Általános rendelkezések:
1./ A szervezet neve: Alisca Nyilai Íjász Egyesület
2./ Székhelye (levelezési címe): 7100 Szekszárd, Jókai utca 8., 4/3.
3./ Működési területe: Tolna Megye területe
4./ Alapításának éve: 1999.
5./ Jogállása: Az Alisca Nyilai Íjász Egyesület (továbbiakban: Egyesület) az egyesülési jogról,
a közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. CLXXV. tv., a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. és a sportról szóló
2004. évi I. tv. alapján működő önálló jogi személy, éves költségvetéssel, nyilvántartott
tagsággal rendelkezik. Az egyesület szervezi, irányítja és képviseli tagjainak érdekeit,
közreműködik az állami sportfeladatok ellátásában, kapcsolatot épít ki és tart fenn a sportági
szövetségekkel és egyesületekkel.
6./ Pecsétje: kör alakú bélyegző, kívül kör alakban „Alisca Nyilai Íjász Egyesület Szekszárd”,
középen íjat tartó figura.
II./ Az Egyesület céljai és feladatai:
1./ A sportegyesület célja:
a) a rendszeres testedzés népszerűsítése
b) versenyek szervezése,
c) tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása,
d) a lakosság szabadidősportjának segítése,
e) közös érdekképviselet,
f) az íjászat sportág népszerűsítése,
g) sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése.
2./ Az Egyesület alapvető feladatai:
a) tagjai szakmai színvonalának folyamatos növelése,
b) tagjai közös érdekeinek képviselete és védelme,
c) tagjai tevékenységének szükség szerinti összehangolása,
d) a sporthoz szükséges sportfelszerelések biztosítása,
e) a szövetségek, valamint más sportegyesületek által megrendezett sporteseményeken,
bajnokságokon és versenyeken való részvétel,
f) tagjai egyesülettel kapcsolatos munkájának segítése, egyes feladatainak közös,
szervezetben történő ellátása,
g) sportbeli képzés, korszerű felkészülés biztosítása, házi és nyílt sportesemények,
versenyek, bajnokságok szervezése,
h) együttműködés olyan oktatási és sportszervezetekkel, amelyek célja az egész magyar
sport előmozdítása,
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i) az egyesületi élet alapjait képező közösségi élet kibontakozásának elősegítése, a
sportegyesület hagyományainak ápolása,
j) információszerzés és – közlés a tagok részére,
k) a tervszerű működéshez szükséges feltételek megteremtése és biztosítása,
l) kapcsolatok létesítése és fenntartása a hasonló tevékenységet folytató külföldi
sportegyesületekkel, szervezetekkel,
m) az országos sportági szakszövetség, valamint a helyi és területi szövetség céljai
megvalósításának elősegítése, munkájuk támogatása,
n) a sportági bajnoki, illetve kuparendszerben kiírt sporteseményeken való részvétel,
ezek támogatása.
A sportszervezet keretében sporttevékenységet folytató sportoló számára a sportszervezet
köteles biztosítani a sportág jellege szerinti, továbbá a versenyszabályzatban meghatározott
biztonságos sporttevékenység folytatásához szükséges feltételeket.
Az egyesület céljai megvalósítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is
folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő tevékenysége. Gazdálkodása során elért
eredményét nem oszthatja fel, azt az egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre
használhatja fel. Az Egyesület befektetési tevékenységet a Közgyűlés által elfogadott
befektetési szabályzat alapján folytathat.
Az Egyesület ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az egyesületi célok
mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is
foglalkoztathat.
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá
országgyűlési és megyei, valamint fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít és nem
támogat.
III./ Az Egyesület tagsági viszonya:
1./ Az Egyesületbe felvételüket kérhetik azok a természetes és jogi személyek, jogi
személyiséggel nem rendelkező társaságok, amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. Az
Egyesületi tagság formái:
a) rendes tagság, 18 éven felüli természetes személy,
b) ifjúsági tagság, 3-18 éves korig,
c) tiszteletbeli tagság,
d) pártoló tagság.
2./ Az Egyesület rendes és ifjúsági tagjává választható az a büntetlen előéletű személy, jogi
személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki a belépési nyilatkozatban az
Egyesület Alapszabályát elfogadja, és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek
teljesítését vállalja, valamint a tagdíjat befizeti.
Az Egyesület tagjává választást a jelölt a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat
benyújtásával kérelmezheti. A belépési nyilatkozatot az Egyesület elnökének kell benyújtani.
A kérelmet az elnök terjeszti az Elnökség elé, és az Egyesület rendes vagy ifjúsági tagjává
választásról az Elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt.
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A tagsági viszony az Egyesület Elnökségének (továbbá: Elnökség) döntésével és
nyilvántartásba vétellel keletkezik. A tag írásbeli nyilatkozatának elnökhöz történő
benyújtását követő 8 napon belül az elnök összehívja az Elnökséget és az Elnökség köteles
dönteni arról, hogy a tagot az Egyesület tagjai közé felvette, és a jelentkezőt erről további 8
napon belül köteles írásban értesíteni. Abban az estben, ha az Elnökség a jelentkező kérelmét
elutasítja, úgy az erről szóló határozatban fel kell hívni a figyelmét, hogy a kézhezvételtől
számított 15 napon belül a Közgyűléshez fordulhat jogorvoslatért, mely jogorvoslati kérelmet
az Egyesület Elnökségéhez kell írásban benyújtani. A jogorvoslati kérelem beérkezését
követően a Közgyűlés köteles 30 napon belül a kérelmet elbírálni. Ezt követően a Közgyűlés
szavazással dönt a tag felvételével kapcsolatban. A felvétel elutasításáról szóló határozatot az
elutasított tagnak írásban kézbesíteni kell, és fel kell hívni a figyelmét arra, hogy a Közgyűlés
határozata ellen a határozat kézbesítésétől számított 30 napon belül a területileg illetékes
bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.
A sportegyesület a tagokról nyilvántartást vezet és ellátja tagjait tagsági kártyával, pártoló
tagjait pártoló igazolvánnyal.
IV./ Az Egyesület tagjainak jogai és kötelezettségei:
Az Egyesület tagjait jogok illetik meg, jogaikat a tagok személyes aktivitás útján gyakorolják.
1./ Az Egyesület rendes tagjainak jogai:
a) részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén,
b) tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen,
c) bármely Egyesületi tisztségre választhatnak és megválaszthatók,
d) jogosultak részt venni az Egyesület rendezvényein,
e) igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket,
f) a testületi szerek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphatnak.
Ha bármely tag bármilyen akadályoztatás miatt nem tud részt venni a Közgyűlésen, akkor egy
másik egyesületi tag meghatalmazás fejében képviselheti és szavazhat helyette. Egy tag
maximum 2 db meghatalmazással rendelkezhet, amit a Közgyűlés megkezdése előtt az
Elnökségnek be kell mutatni.
2./ Az Egyesület rendes tagjainak kötelességei:
a) kötelesek megtartani az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok
rendelkezéseit, illetőleg az Egyesület szerveinek határozatait,
b) kötelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt
feladataikat, és tőlük elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek
megvalósítását,
c) kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni.
3./ Az Egyesület ifjúsági tagjainak jogai:
a) részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén,
b) tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen,
c) az ifjúsági tagság 14 év alatti tagjai bármely Egyesületi tisztségre választhatnak, de
nem megválaszthatók,
d) az ifjúsági tagság 14-18 éves közötti korosztálya bármely Egyesületi tisztségre
választhatnak és koruknak megfelelő tisztségre választhatóak,
e) jogosultak részt venni az Egyesület rendezvényein,
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f) igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket,
g) a testületi szerek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphatnak,
h) képviseleti és szavazati jogukat a szülő/gondviselő átvállalhatja.
4./ Az Egyesület ifjúsági tagjainak kötelességei:
a) kötelesek megtartani az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok
rendelkezéseit, illetőleg az Egyesület szerveinek határozatait,
b) kötelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt
feladataikat, és tőlük elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek
megvalósítását,
c) kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni.
5./ Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet – az Elnökség felkérése alapján – az a kiemelkedő
oktatási, tudományos, vagy sporteredményeket elért személy, aki a sport, illetőleg az
Egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével az Egyesület célkitűzéseit támogatja.
A tiszteletbeli taggá választásra az Egyesület Elnöksége tesz javaslatot a Közgyűlés számára.
Ilyen javaslat előterjesztését az Egyesület tagjai is kezdeményezhetik.
A tiszteletbeli tagok az Egyesület rendezvényeire meghívhatóak. A tiszteletbeli tag tisztségre
nem választható, szavazati joga, tagdíjfizetési kötelezettsége nincs. A tiszteletbeli tag részt
vehet a Közgyűlésen.
Az Egyesület keretében hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet kifejtett személyek
tiszteletbeli tisztségre választhatóak (tiszteletbeli elnök, tiszteletbeli társelnök).
6./ Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, illetve társadalmi
vagy gazdálkodó szervezet, aki, illetőleg amely készségét fejezi ki az Egyesület
tevékenységének rendszeres és folyamatos támogatására.
A pártoló tagok felvételéről az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés dönt. A jogi
személy tag jogait képviselője útján gyakorolja.
A pártoló tag, illetve képviselője részt vehet az Egyesület testületi ülésein, nincs szavazata,
tisztség viselésére nem választható, tagdíjat nem kell fizetnie.
V. A tagsági jogviszony megszűnése:
1./ Tagsági viszony megszűnik:
a) az Egyesületi tag, írásba foglalt kilépési nyilatkozatával, mely nyilatkozatot az
Elnökséghez kell benyújtani, illetve
b) a tagdíj meg nem fizetése miatt. A tagdíj meg nem fizetése miatt az Egyesület elnöke
köteles írásban határidő tűzésével a tagot ajánlott, tértivevényes postai levélben
felhívni a tagdíj utólagos megfizetésére, annak elmulasztásának jogkövetkezményeire
történő felhívással. Abban az esetben, ha a tag a felhívásban közölt határidőre /a
felszólítás kézhezvételét követő 30 napon belül/ a tagdíjfizetési kötelezettségének a
továbbiakban sem tesz eleget, úgy a fentiek szerint újabb írásbeli felszólítás
eredménytelen elteltét követően a jelen alapszabályban a tag kizárására vonatkozó
eljárási rend megtartásával a tag az egyesületből kizárható.
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c) Jelen Alapszabállyal össze nem egyeztethető tevékenység gyakorlása – az Egyesület
alapító okiratában megfogalmazott feladatok megvalósításának akadályozása, az
Egyesület, illetve megválasztott tisztségviselőinek erkölcsileg kifogásolható
megsértése, a feladatok megvalósításától való tartós távolmaradás – miatt a Közgyűlés
kizárta. Amennyiben az Egyesület tagjai közül bárki az Egyesület elnökének bejelenti,
hogy az Egyesület tagjai közül valaki a fent felsorolt kifogásolható magatartást
megvalósította, az elnök köteles a bejelentéstől számított 8 napon belül írásban
nyilatkoztatni a tagot a bejelentésben írtakkal kapcsolatban. A tag az elnök által
kézbesített felhívásra 8 napon belül írásban köteles nyilatkozni. A kifogásolható
magatartást tanúsító tag nyilatkozatát követően az Elnökség további 8 napon belül
határoz arról, hogy elfogadja-e a kifogásolható magatartást tanúsító tag védekezését,
vagy az esetleges kizárással kapcsolatban Közgyűlést kíván összehívni. Abban az
esetben, ha az Elnökség úgy határoz, hogy a tag kizárásának lehet helye, úgy a
Közgyűlés összehívására vonatkozó szabályok szerint a tag kizárására vonatkozó
napirendi pontként való megjelöléssel a Közgyűlést összehívja. A fegyelmi
Közgyűlésen az elnök által kijelölt elnökségi tag ismerteti a kizárással kapcsolatban
keletkezett iratokat, illetve a kizárásra okot adó körülményekkel kapcsolatban
meghallgatja a kifogásolható magatartást tanúsító tagot. Szükség esetén a
kifogásolható magatartással kapcsolatban tanúkat hallgat meg, illetve iratokat vizsgál
meg. Ezt követően a Közgyűlés szavazással dönt a tag kizárásával kapcsolatban. A
kizárásról szóló határozatot a kizárt tagnak írásban kézbesíteni kell, és fel kell hívni a
figyelmét arra, hogy a Közgyűlés határozata ellen a határozat kézbesítésétől számított
30 napon belül a területileg illetékes törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért.
Az Egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt bármely
tag- a különleges jogállású tag csak érintettsége esetén -, a határozat tudomásra jutásától számított 30
napos jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság
azonban indokolt esetben – a tag kérelmére – a határozat végrehajtását felfüggesztheti.

VI./ Az Egyesület szervei:
1./ Közgyűlés
2./ Elnökség
3./ Felügyelő-bizottság
1./ A Közgyűlés
1.1./ Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés
(továbbiakban: Közgyűlés).
1.2./ A Közgyűlés tagjai a Közgyűlésen tanácskozási és szavazati joggal vesznek részt.
Minden tagnak egy szavazata van.
1.3./ A Közgyűlés választja meg három év időtartamra:
- az Egyesület elnökét,
- az Elnökség tagjait, az alelnököt és a titkárt,
- a Felügyelő-bizottság elnökét és 2 tagját
1.4./ A Közgyűlés hatáskörébe tartozik továbbá,
- az Egyesület Alapszabályának elfogadása, módosítása,
- a tagdíjfizetés szabályainak és a tagdíj mértékének megállapítása,

6
-

az Elnökség éves beszámolójának és
az Egyesület éves költségvetés, illetve az előző évi számviteli beszámoló elfogadása,
éves munkaterv, ill. az erről szóló beszámoló jóváhagyása,
az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének, szétválásának, feloszlásnak kimondása,
a tagsági viszonnyal összefüggő jogorvoslati kérelmek elbírálása,
a tag kizárása (lásd: a tagsági viszony megszűnésének szabályai), mely vonatkozásban a
Közgyűlésnek kizárólagos hatásköre van,
bármely egyéb olyan kérdés, amelyben a döntést a Közgyűlés magához vonja.

1.5./ A Közgyűlés állandó munkabizottsága a Felügyelő-bizottság.
1.6./ A Közgyűlést, az Egyesület legfőbb szervét szükség szerint, de legalább évente egyszer
össze kell hívni.
1.7./ Háromévente a tisztújító és az éves beszámolót elfogadó Közgyűlés összevontan is
megtartható.
1.8./ A Közgyűlést bármikor kötelezően össze kell hívni, ha
- az Elnökség tagjainak legalább kétharmada, illetve a tagság egytizede az ok és a cél
megjelölésével kéri,
- a bíróság elrendeli,
- a törvényességi felügyeletet gyakorló ügyészség a törvényes működés helyreállítása
érdekében kezdeményezi.
1.9./ A Közgyűlést szükség szerint az Egyesület elnöke bármikor összehívhatja.
1.10./ A Közgyűlést az Egyesület elnöke, tartós akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze.
1.11./ Amennyiben az arra jogosultak mindegyike tartósan akadályoztatva van, illetőleg az
arra jogosult a Közgyűlés kötelező összehívására nem hajlandó vagy azt elmulasztja, a
mulasztás következményeire való írásbeli figyelmeztetés kézbesítését követő és eredménytelenül eltelt 15 napon túl a Felügyelő-bizottság elnöke jogosult a Közgyűlést összehívni.
1.12./ A Közgyűlés kötelező összehívását az Egyesület elnöke, illetőleg az őt akadályoztatása
esetén helyettesítő alelnök nem tagadhatja meg, időpontját nem odázhatja el.
1.13./ A Közgyűlésre, annak javasolt napirendjét feltüntetve az Egyesület tagjait írásban kell
meghívni. A meghívónak tartalmaznia kell a Közgyűlés pontos helyét és idejét, a javasolt
napirendet, valamint a távolmaradás következményeire történő figyelemfelhívást.
1.14./ A rendes évi Közgyűlésre szóló meghívót a kitűzött időpont előtt legalább 15 nappal, a
rendkívüli Közgyűlését legalább 8 nappal kézhez vehetően kell kiküldeni az Egyesület tagjai
számára. A meghívók az Egyesületi tagok számára közvetlenül, az átadást igazoló aláírás
ellenében is átadható.
1.15./ A Közgyűlés levezető elnöke az Egyesület elnöke vagy az általa felkért elnökségi tag,
azok akadályoztatása esetén az egyesületi tag.
1.16./ A Közgyűlés jegyzőkönyv-vezetője a levezető elnök javaslatára a Közgyűlés által a
jelenlévők közül megválasztott személy.
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1.17./ A jegyzőkönyv hitelesítők a levezető elnök javaslatára a Közgyűlés által a jelen lévő
egyesületi tagok közül megválasztott legalább kettő személy.
1.18./ A Közgyűlés nyilvános. A zárt ülés elrendeléséről a levezető elnök, egyesületi tag vagy
az etikai, személyi ügyben érintett indítványára a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz.
1.19./ A Közgyűlés
a) határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező egyesületi tagok több, mint a fele
jelen van és ezt a jelenléti íven, sajátkezű aláírásával igazolja,
b) határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetén addig
kell ismételni a szavazást, míg a kellő támogató többség ki nem alakul,
c) a tisztségviselőket nyílt szavazással választja meg,
d) minden egyéb kérdésben nyílt szavazással dönt, kivéve, ha az ügy jellegére és
jelentőségére tekintettel a levezető elnök titkos szavazást rendel el, illetőleg ha azt a
jelen lévő Egyesületi tagok egyharmada név szerint indítványozzák.
1.20./ Titkos szavazás esetén a határozatképesség tekintetében valamennyi, az arra
jogosultaktól származó, személyenként egy leadott szavazatot számításba kell venni. A
határozathozatal szempontjából az érvénytelen szavazatokat figyelmen kívül kell hagyni.
1.21./ Határozatképtelenség miatt 7 napon belül megismételt újabb Közgyűlés a jelenlévő
szavazati joggal rendelkező Egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes, feltéve,
hogy a megismételt Közgyűlést azonos napirenddel hívják össze és a szavazati joggal
rendelkező tagokat, a meghívóban figyelmeztették, a távolmaradás ilyen jellegű
következményére. A nem ugyanazon a napon megismételt közgyűlés esetén az újabb
meghívót valamennyi tagnak meg kell küldeni, illetve az idő rövidségére tekintettel átadást
igazoló aláírás ellenében is átadható.
1.22./ A Közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell.
1.23./ A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza
- a megjelent és szavazati joggal rendelkező Egyesületi tagok számát,
- a napirend szerint tárgyalt kérdések rövid összefoglalását,
- az elfogadott határozatok pontos szövegét, valamint
- a leadott szavazatok számát „igen”, „nem” és „tartózkodás” szerint,
- az ülésen elhangzottak lényegét, a hozzászólók nevének feltüntetésével,
- a megtárgyalt dokumentumokat, melyek a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
1.24./ A jegyzőkönyvet a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá, illetve a kettő
megválasztott jegyzőkönyv hitelesítő kézjegyével hitelesíti.
1.25./ A jegyzőkönyvbe az írásbeli felvételt és hitelesítést követően bárki betekinthet, illetőleg
a határozatokról másolatot kérhet.
1.26./ A Közgyűlés alapszabályszerű lebonyolításáért a levezető elnök felel, aki a Közgyűlés
rendjét jogosult és köteles fenntartani. E hatáskörében eljárva:
- megnyitja a Közgyűlést, szünetet rendel el, berekeszti azt,
- megállapítja a határozatképességet,
- ismerteti a meghirdetett napirendet, felkéri azok előadóit, előterjesztőit,
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az előadók, előterjesztők, hozzászólók részére megadja a szót, szükség szerint megvonja,
összegzi, megfogalmazza, szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat,
megállapítja a szavazás eredményét, kimondja a határozatokat.

1.27./ A sportegyesület a szakosztályát, illetve más szervezeti egységét Közgyűlési
határozattal jogi személyé nyilváníthatja.
2./ Az Egyesület Elnöksége
2.1./ Az Elnökség az Egyesület operatív irányító testülete, vezető szerve. Tagjai az elnök, az
alelnök, a titkár és két elnökségi tag.
2.2./ Az Elnökség általában havonta, de legalább évente hat alkalommal ülésezik. Az ülést az
elnök hívja össze. Az Elnökségi tagok közül két tag kérésére - 7 napon belül - a tárgy
megjelölésével az Elnökségi ülést írásban össze kell hívni.
2.3./ Az Elnökség ülései nyilvánosak, az ülés határozatképes, ha legalább 3 tagja jelen van,
határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata
dönt. A határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell.
2.4./ Az Egyesület elnökének, alelnökének, titkárának, az elnökségi tagoknak, illetve a
Felügyelő Bizottság elnökének és kettő tagjának megbízatása megszűnhet:
- a megbízatás időtartamának lejártával,
- lemondással,
- visszahívással,
- elhalálozással.
A lemondást írásban kell bejelenteni az Elnökségnek, amely ezt követően gondoskodik a
megüresedett tisztség betöltésről.
2.5./ Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
- 100 ezer forint feletti kifizetések jóváhagyása,
- együttműködési megállapodások jóváhagyása, felmondása,
- működési rendjének jóváhagyása,
- a Közgyűlés döntéseinek érvényesítése,
- az elismerő oklevelek, jutalmak adományozása,
- tagfelvétel,
- és minden olyan kérdés, mely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
2.6./ Az Elnökség beszámolási kötelezettségének keretében a szervezet működéséről,
vagyoni, pénzügyi helyzetéről a naptári év utolsó napjával köteles beszámolót, illetve a
következő év tekintetében költségvetést készíteni és ezeket az éves közgyűlésen
előterjeszteni.
3./ Felügyelő Bizottság
3.1./ A Közgyűlés állandó munkabizottságként Felügyelő Bizottságot hoz létre.
3.2./ A Felügyelő Bizottság elnöke felelős a szervezet működési rendjének, kialakításáért, cél
szerinti tevékenységéért.
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3.3./ A Felügyelő Bizottság az Egyesület Elnökségétől elkülönült, a Közgyűlésnek felelős
szerv.
3.4./ A Felügyelő Bizottság tapasztalatairól tájékoztatja az Elnökséget, és évente beszámol a
Közgyűlésnek.
3.5./ A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását, ennek során
az Elnökség tagjaitól tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, a szervezet irataiba betekinthet,
azokat megvizsgálhatja. Legalább félévente ellenőrzi:
- a pénzügyi tevékenység szabályainak betartását,
- az Egyesület vagyonával történő gazdálkodást,
- a határozatok végrehajtását,
- az Alapszabály szerinti működést, amelynek tapasztalatairól jegyzőkönyvet készít.
3.6./ A Felügyelő Bizottság elnöke - akadályoztatása esetén a Felügyelő Bizottság többségi
szavazatával delegált Felügyelő Bizottsági tag - jogosult:
- az Elnökség ülésein megjelenni, azon tanácskozási joggal részt venni,
- haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az Elnökség vagy a
Közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem
teszi meg.
3.7./ A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik, mely
ülést a Felügyelő Bizottság elnöke a tervezett időpont előtt legalább 7 nappal korábban hív
össze. A bizottság ülései nyilvánosak. Zárt ülés elrendeléséről alapos indok esetén a
Felügyelő Bizottság elnöke dönt.
3.8./ A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjai közül 2 fő jelen van, határozatait 3 fő
esetén egyszerű szótöbbséggel, 2 fő esetén egyhangúan hozza. A határozatot az érintettekkel
igazolható módon közölni kell.
VII./ Az Egyesület vezető tisztségviselői
1./ Az Egyesület vezető tisztségviselői az Egyesület elnöke, alelnöke és titkára.
2./ Az Egyesület elnökének közvetlen hatáskörébe tartozik:
- a Közgyűlés és az Elnökség döntéseivel összefüggő feladatok meghatározása,
- az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben, bíróság más hatóságok előtt,
- 100 ezer forintig a kifizetések jóváhagyása,
- szerződések, megállapodások aláírása,
- a Közgyűlés és az Elnökség összehívása,
- nyilvántartást vezet a tagságról, átveszi a tagfelvételi kérelmeket és javaslatot tesz az
elnökségnek a tagfelvételi kérelemmel kapcsolatban,
- eljár a tagok kizárásával kapcsolatban az alapszabály V./1 pontja alapján.
3./ Egyesület elnökének munkáját meghatározott rend szerint az alelnök és a titkár segítik.
4./ Az Egyesület elnökét a tisztségét megillető teljes hatáskörében tartós, előre láthatóan 30
napot meghaladó akadályoztatása esetén az alelnök és a titkár együttesen helyettesíti. Teljes
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hatáskörben helyettesítők a helyettesítés időtartama alatt a megtett vagy elmulasztott
intézkedésekért jogi, anyagi felelősséggel tartoznak.
5./ Az Egyesületet harmadik személy irányában, a bíróság és más hatóságok előtt az elnök
egy személyben önállóan, előre láthatóan 30 napot meghaladó akadályoztatása esetén az
alelnök és a titkár együttesen képviseli.
6./ Az Egyesületet az Egyesület elnöke akként jegyzi, hogy a kézzel a neve alá a hiteles
aláírási címpéldány szerint a teljes nevét önállóan írja.
7./ A bankszámla feletti rendelkezésre az Egyesület elnöke önállóan jogosult. Az elnök előre
láthatóan 30 napot meghaladó akadályoztatása esetén az alelnök és a titkár a bankszámla
feletti jogot együttesen gyakorolja.
VIII./ Az Egyesület gazdálkodásának általános szabályai:
1./ Az Egyesület Alapszabályában meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával
önállóan gazdálkodik. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület csak
olyan módón vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél
szerinti tevékenységének ellátását, működésének fenntartását.
2./ Az Egyesület bevételei:
- tagdíjak,
- a jogi személy tagok átutalásai,
- ajándékok,
- pályázatok,
- más szervezettől, illetve magányszemélytől kapott adomány,
- az Egyesület rendezvényeinek bevételei,
- az Egyesület saját tevékenységéből adódó bevételek,
- a fenti pontok alá nem tartozó egyéb bevételek.
Az Egyesület rendes és ifjúsági tagjai évenként tagdíjat fizetnek, melynek mértékét a
Közgyűlés az adott év elején állapít meg.
Azok a rendes tagok, akik az egyesületnél bármilyen feladatot ellátnak, jogaikat és
kötelezettségeiknek változtatása nélkül, a Közgyűlés által megállapított éves tagdíj 30%-át
fizetik.
Az Egyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével
összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak
hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata,
illetve működtetése - e rendelkezés alkalmazásában - a sportegyesület alaptevékenységének
mindősül.
3./ Az Egyesület költségei, ráfordításai:
- alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek,
- az Egyesület szervezetének működési költségei, valamint
- a fenti pontok alá nem tartozó egyéb költségek.

