
AZ MTK BAAATI KOR EGYESULET ALAPSZABALYA 

Alulirott Tagok a hatalyos 2013. evi V. torveny, 2011. evi CLXXV. torveny, valamint a sportrol 2004. 
evi I. torveny alapjan az MTK Barati Kor Egyesiilet (a tovabbiakban: Sportegyesiilet) alapszabalyat 
az alabbiak szerint modositjak es fogadjak el egyseges szerkezetben a Sportegyesiilet 2018. december 
11. napjan tartott kozgyiilesen hozott hatarozatok alapjan: 

1. § 
A Sportegyesiilet adatai 

1) A Sportegyesiilet neve: MTK Baniti Kor Egyesiilet 

Sportegyesiilet roviditett neve: MTK Barati Kor 

2) A Sportegyesiilet szekhelye: 1087 Budapest, Salg6tarjam ut 12-14. 

3) A Sportegyesiilet szine: kek-feher 

4) A Sportegyesiilet nyilvantartasi szama: 01-02-0001866 

S) A Sportegyesiilet tagja az altala valasztott sportagakban letrehozott sportagi 
szakszovetsegeknek, melynek szabalyzatait magara nezve kotelezonek ismeri el. 

6) A Sportegyesiilet a birosagi bejegyzessel jon letre. 

7) A Sportegyesiilet alapitasanak eve: 1983. 

2. § 
A Sportegyesiilet celja, alapveto feladatai, feladatai, illetve tevekenysegei 

1) A Sportegyesiilet celja, alapveto feladatai: 

a) Sportegyesiilet celja a sport szervezeti tamogatasa es fejlesztese. 
b) A Sportegyesiilet celja tovabba, hogy olyan sportszerii es sportszeretetii torzskozonseget alakitson 

ki, amely az egyesiilet sajat es MTK szakosztalyaiba igazolt sportol6k nemes celokat szolgal6 
sporttevekenyseget elosegiti es tamogatja. 

c) Sportegyesiilet alapveto feladata az MTK tamogatasa, hirnevenek oregbitese, nepszeriisitese, 
valamint az MTK szurkolok osszefogasa, szervezese, szurkoloi rendezvenyek szervezese es 
annak tamogatasa. 

d) A minosegi versenysport eroteljes fejlesztesenek segitese mellett a Sportgyesiilet tevekenysegevel 
elO kivanja segiteni a sportrendezvenyek latogatottsaganak novekedeset, valamint azok sportszerii 
legkorenek megteremteset, valamint az egyes sportagak iranti hozzaertes fejleszteset, fokozasat. 

e) A Sportegyesiilet miikodesevel a szakosztalyok rendezvenyei tomegbazisanak fellenditese mellett 
sportszerii magatartasukkal orientalni akarjak a nezoket arra, hogy nevel6 tevekenysegiik 
eredmenyekent olyan hangulat alakuljon ki a sportletesitmenyeket latogat6 kozonseg kozott, amely 
eliteli a sportszeriitlen megnyilvanulasokat. 

f) A Sportegyesiilet iranyitani kivanja a nezok bazisat kepezo ,,B'' kozep kozonsegevel val6 
kapcsolattartast. 
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2) A Sportegyesiilet feladata: 
a) A Sportegyesiilet feladata a tervszerii miikodeshez sziikseges szemelyi es anyagi feltetelek 

megteremtese, hogy ezaltal a Sportegyesiilet miikodeset, zavartalan munkajat biztositsa. 
b) A Sportegyesiilet biztositja tagjai szamara a Sportegyesiileti eletben val6 reszvetelt, illetve 

lehetosege keretein beliil sportolasi alkalmat teremt tagjai szamara. 
c) A Sportegyesiilet a celjainak megvalositasa erdekeben egyiittmiikodik a Magyar 

Testgyakorlok Kore Budapesttel (MTK-val). 

3) A Sportegyesiilet tevekenysegei 
a) Sportegyesiilet celjainak megvalOsitasa erdekeben szurkoloi rendezvenyeket szervez, tart, mint 

peldaul szurkoloi anketok, MTK Bal, illetve kapcsolatot tart a szurkolokkal. Sportegyesfilet segiti 
tovabba az MTK munkajat, azzal kapcsolatot tart. Ezt meghaladoan reszt vesz a sportesemenyek, 
sportversenyek szervezeseben, lebonyolitasaban a sportol6 tagjai javara. 

b) A Sportegyesiilet gazdasagi-vallalkozasi tevekenyseget csak a Ietesito okiratban 
meghatarozott alapcel szerinti tevekenyseg megvalositasat nem veszelyeztetve vegez. 
Gazdalkodasa soran elert eredmenyet nem osztja fel, azt a Ietesito okirataban meghatarozott 
tevekenysegere forditja. A sportegyesiilet az egyesiileti eel megvalositasaval kozvetleniil 
osszefiiggo gazdasagi tevekenyseg vegzesere jogosult. 

c) Sportegyesiilet kozvetlen politikai tevekenyseget nem folytat, szervezete partoktol fiiggetlen es 
azoknak anyagi tamogatast nem nytijt. 

d) A Sportegyesiilet sporttal ossze nem fiiggo tevekenyseget, valamint sporttevekenysegevel 
osszefiiggo kereskedelmi tevekenyseget (ideertve a Sportegyesiilet vagyoni ertekii jogainak 
hasznosftasat is) csak kiegeszfto tevekenysegkent folytathat. A sportletesftmenyek hasznalata, 
illetve miikodtetese - e rendelkezes alkalmazasaban - a sportegyesiilet alaptevekenysegenek 
minosiil. [Stv. 17.§ (1) bek. b) pout] 

e) Sportegyesiilet - az e torvenyben megallapitott elteresekkel - az egyesiilesi jogrol, a 
kozhaszmi jogallasrol, valamint a civil szervezetek miikodeserol es tamogatasarol szolo 
torveny (Ectv.) es a Polgari Torvenykonyv szabalyai szerint miikodo olyan egyesiilet, 
amelynek alaptevekenysege a sporttevekenyseg szervezese, valamint a sporttevekenyseg 
felteteleinek megteremtese. [Stv. 16.§ (1) bek.] 

t) A sportszervezet kereteben sporttevekenyseget folytato versenyzo szamara a sportszervezet 
koteles biztositani a sportag jellege szerinti biztonsagos sporttevekenyseg folytatasahoz 
sziikseges felteteleket. [Stv. 2.§ (1) bek.] 

A Sportegyesiilet tagsaga 

3. § 
A tagsagi jogviszony keletkezese 

1) A Sportegyesiiletbe valo belepes onkentes. 

2) A Sportegyesiilet tagja termeszetes, vagy jogi szemely, aki az alapszabalyban rogzitett 
kovetelmenyeknek megfelel. 

3) A 18 ev alatti termeszetes szemelyek a belepesi nyilatkozatukat kizarolag torvenyes kepviselojiik 
utjan tehetik meg, az ilyen szemelyek belepesi nyilatkozatat a torvenyes kepviselo irja ala. 

4) Az alapszabaly a tagsagot ahhoz a feltetelhez koti, hogy a tag 
a) magara nezve kotelezonek ismeri el a Sportegyesiilet alapszabalyat, 
b) vallalja a tagdij hataridoben torteno megfizeteset es 
c) vallalja a Sportegyesiilet tagjaira elOirt egyeb kotelezettsegek teljesiteset. 

A fentiekrol a belepesi nyilatkozatban adott szemelynek nyilatkoznia kell. 
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5) Nern lehet tagja a Sportegyesilletnek olyan szemely, akit sportszen1tlen magatartasa miatt barmely 
sportrendezveny latogatasat6l jogerosen eltiltottak az eltiltas hatalya alatt. A belepesi 
nyilatkozatban adott szemelynek nyilatkoznia kell arrol, hogy nem all jogeros 
sportrendezvenyek latogatasatol eltiltas, tovabba a sportrendezvenyen valo reszvetellel, az 
odautazassal vagy az onnan torteno tavozassal osszefiiggo szabalysertes miatt 
sportrendezvenyrol, illetve sportletesitmenybol valo kitiltas hatalya alatt. 

6) A Sportegyesiileti - rendes - tagsag az alapitaskor a Sportegyesillet nyilvantartasba vetelevel, az 
alapitast kovetoen felvetellel keletkezik. 

7) A tagfelvetel kerdeseben a belepesi nyilatkozat benyujtasat kovetoen a Sportegyesiilet elnoksege 
dont. Az elnokseg a belepni szandekozo tag kerelmerol torteno donteshozatal jogkoret a 
Sportegyesiilet elnokere atruhazhatja. A tagsagi viszony a tagfelveteli kerelem elfogadasanak 
napjaval jon letre. A felvetelt megtagado hatarozat ellen, amennyiben az elnokseg hozta, a 
kozgyfileshez; amennyiben a hatarozatot a Sportegyesiilet elnoke hozta meg, a Sportegyesillet 
elnoksegehez lehet fellebbezni, mely fellebbezest a kovetkezo kozgyfilesen, illetoleg elnoksegi 
illesen meg kell targyalni. Abban az esetben, amennyiben olyan tag keri felvetelet a 
Sportegyesilletbe, akit korabban kizartak, vagy tagsagi jogviszonyat felmondtak, illetve a tag 
onkent kilepett, vagy a belepni kivano szemely nem vallalja a 3. § 4) pontban irtak teljesiteset, 
vagy a 3. § 5) irt feltetelnek nem felel meg, ez onmagaban alapul szolgalhat a tagfelveteli kerelem 
elutasitasanak. 
Sportegyesiiletbe tagkent valo felvetel nem tagadhato meg onmagaban azon az alapon, hogy 
adott tagfelvetelt kero szemely mas sportszervezet igazolt sportoloja. 

8) A Sportegyesiilet tagjairol nyilvantartast kell vezetni, a sportegyesillet tagjainak nevet es lakcimet 
a tagjegyzek tartalmazza. A tagok szemelyere vonatkozo adatok nem nyilvanosak. 

4. § 
Tagok jogai es kotelezettsegei: 

1) A Sportegyesiilet rendes tagjait egyenlo jogok illetik meg es egyenlo kotelezettsegek terhelik. 

2) A rendes tag tagsagi jogait szemelyesen vagy meghatalmazott utjan gyakorolhatja. A rendes tag 
szavazati jogat meghatalmazott kepviseloje utjan akkor gyakorolhatja, ha a tag 
meghatalmazasat es a meghatalmazott elfogado nyilatkozatat teljes bizonyito erejfi maganokirat 
vagy kozokirat tartalmazza. A tagsagi jogok forgalomkeptelenek es nem orokOlhetoek. 

3) A Sportegyesillet rendes tagjanakjogai: 
a) reszt vehet a Sportegyesiilet tevekenysegeben, 
b) jogosult a Sportegyesillet rendezvenyeit dijmentesen latogatni, 
c) szemelyesen vagy meghatalmazott utjan reszt vehet a Sportegyesillet kozgyulesen, a 

hatarozatok meghozatalaban, kerdeseket tehet fel, javaslatokat, eszreveteleket tehet, 
d) jogosult a Sportegyesillet irataiba betekinteni, 
e) valaszthat a Sportegyesiilet szervei tagjainak es tisztsegviseloinek megvalasztasakor es 

valaszthato a Sportegyesillet szerveibe, tisztsegeire, azonban kiskoru tag kepviselettel jaro 
tisztsegre nem valaszthato, 

f) eszreveteleket, javaslatokat tehet a Sportegyesillet mfikodesevel kapcsolatban, 
g) a Sportegyesiilet altal meghatarozott rend szerint hasznalhatja a Sportegyesillet 

letesitmenyeit, sportszereit, igenyelheti a Sportegyesillet szakembereinek segitseget, 
h) reszesiilhet a Sportegyesiilet altal nyujtott kedvezmenyekben, igenybe veheti a 

Sportegyesillet szolgaltatasait. 
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4) A Sportegyestilet rendes tagjanak kotelezettsegei: 
a) a Sportegyesiilet Alapszabalyanak es egyeb szabalyzatainak, valamint hatarozatainak 

betartasa, 
b) Sportegyesiilet munkajaban valo reszvetel, 
c) a Sportegyesiilet altal meghatarozott celkitiizesek megvalositasanak elosegitese, 
d) a Sportegyesiilet hirnevehez melto sportszerii magatartas tanusitasa, 
e) aktiv kozremiikodes a Sportegyesiilet eleteben, 
f) sporttevekenyseget folytato tag (sportolo) eseten reszvetel es fegyelmezett magatartas az 

edzeseken, versenyeken, a versenyekre valo lelkiismeretes, a fair play elvei szerinti 
felkesziiles, es a legjobb tudasa szerinti szereples, tartozkodas verseny eredmenyenek tiltott 
eszkozokkel, modszerekkel torteno befolyasolasatol, a doppingvetseget megalapozo 
magatartastol, tovabba a verseny biztonsagos megrendezeset veszelyezteto viselkedestol, a 
sportag (szakag) hazai es nemzetkozi versenyszabalyzataban, valamint egyeb 
szabalyzataiban foglaltak betartasa, a hazai es nemzetkozi doppingellenes szabalyzatokban 
meghatarozott barmely tiltott teljesitmenyfokozo szer hasznalatatol mentes felkesziiles es 
sportolas, 

g) a Sportegyesiilet vagyonanak megovasa, 
h) a tagdij hataridoben torteno megfizetese. A Sportegyesiilet rendes tagja tagdijat koteles 

fizetni. A tagdijat, annak merteket az Elnokseg allapitja meg. 
i) A Sportegyesiilet tagja nem veszelyeztetheti a Sportegyesiilet tevekenyseget es a 

Sportegyesiilet celjanak megvalositasat. 
j) A Sportegyesiilet tagjai a sportrendezvenyeken kotelesek sportszeru magatartast tanusitani es 

viselkedesilkkel a Sportegyesilleten kivilli nezok magatartasat is kedvezoen befolyasolni. 

5) A Sportegyesiilet partolo tagja lehet az a termeszetes szemely, jogi szemely, aki, illetoleg amely 
keszseget fejezi ki a Sportegyesiilet tevekenysegenek rendszeres es folyamatos tamogatasara. 
Partolo tag a Sportegyesiilet tevekenysegeben csak vagyoni hozzajarulassal vesz reszt. A partolo 
tagok felvetelerol az Elnokseg javaslata alapjan a kozgyiiles dont. A jogi szemely tag jogait 
kepviseloje utjan gyakorolja. A partolo tag, illetve kepviseloje reszt vehet a Sportegyesiilet 
testiileti iilesein, szavazati joga azonban nines, tisztseg viselesere nem valaszthato. 

6) A Sportegyesiilet tiszteletbeli tagja lehet minden termeszetes es jogi szemely, akit/amelyet az 
Elnokseg javaslata alapjan a kozgyiiles hatarozataval annak nyilvanit. Ilyen javaslat 
eloterjeszteset a Sportegyesiilet barmely tagja is kezdemenyezheti az Elnoksegnel. A tiszteletbeli 
tagok a Sportegyesiilet rendezvenyeire meghivhatoak. A tiszteletbeli tag tisztsegre nem 
valaszthato, szavazati joga, tagdijfizetesi kotelezettsege nines. A tiszteletbeli tag reszt vehet a 
kozgyiilesen. A Sportegyesiilet kereteben hosszabb idon at kiemelkedo tevekenyseget kifejtett 
szemelyt a kozgyiiles az Elnokseg javaslatara tiszteletbeli tisztsegre (tiszteletbeli elnok, 
tiszteletbeli tarselnok) valaszthatja meg. 

5.§ 
A tagsagi jogviszony megsziinese 

1) A tagsagijogviszony megsziinik: 
a) A tag kilepesevel. 
b) A tag halalaval vagy jogutod nelkiili megsziinesevel. 
c) A tagsagi jogviszony Sportegyesiilet altal torteno felmondasaval. 
d) A tag kizarasaval. 

2) A Sportegyesiiletbol valo kilepest a Sportegyesiilet elnoksegehez cimezve az elnoknel irasban kell 
bejelenteni. A kilepesi szandekot indokolni nem kell, a tagsagi viszony a bejelentes 
kezhezvetelenek napjan sziinik meg. 
Kilepesnek minosiil az is, amennyiben a sportolo tag masik sportegyesiilethez igazol at es 
jatekjogaval mar nem az MTK Barati Kor Egyesiilet rendelkezik. Ebben az esetben a tagsagi 
jogviszony megsziinesenek napja az atigazolas napja. Abban az esetben, amennyiben adott 
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sportolo tag legkesobb az atigazolas napjaig irasban jelzi a Sportegyesiilet elnoksegenek, hogy 
atigazolasa ellenere tovabbra is a Sportegyesiilet tagja, -mint szurkolo- kivan maradni, tagsagi 
joga tovabbra is fennall, az automatikusan nem sziinik meg, Sportegyesiilet kereteben 
ugyanakkor jatekengedellyel tovabbiakban nem rendelkezik. 
A 18 ev alatti termeszetes szemelyek a kilepesi nyilatkozatukat kizarolag torvenyes kepviselojiik 
utjan tehetik meg, az ilyen szemelyek kilepesi nyilatkozatat a torvenyes kepviselo irja ala. 

3) Ha a tag nem felel meg a 3. § 4) pontjaban irt feltetel valamelyikenek, illetve a tag nem tartja be 
valamelyik vallalt kotelezettseget - igy kiilonosen, amennyiben a ket honapnal hosszabb 
idotartamu tagdijhatralekat vagy mas fizetesi kotelezettseget a tag az irasbeli felszolitast koveto 
15 napon beliil nem rendezi -, a Sportegyesiilet a tagsagi jogviszonyt 30 napos felmondasi idovel 
irasban felmondhatja. A felmondasrol az elnokseg dont. Az elnokseg ezen jogkoret a 
Sportegyesiilet elnokere atruhazhatja. 

4) A Sportegyesiilet elnoksege kizarhatja a tagot a Sportegyesiilet tagjainak sorabol, ha a tag 
magatartasa a jogszabalyt, a Sportegyesiilet alapszabalyat vagy a kozgyiiles hatarozatat 
sulyosan, vagy ismetelten serti, igy kiilonosen, ha a tag jogerosen a 3. § 5) pontjaba irt 
biintetesek valamelyikenek hatalya ala keriil (fegyelmi vetseg). A tag kizarasarol az elnokseg 
dont. Az elnokseg a kizarasrol hivatalbol vagy barmely tag, illetve barmely egyesiileti szerv 
irasban benyujtott, indokolassal ellatott inditvanyara hataroz. Az elnokseg a kizarasi 
inditvanyrol haladektalanul ertesiti a kizarando tagot, aki annak kezhezveteletol szamitott 15 
napon beliil - az Elnokhoz cimezve - irasbeli eszreveteleket tehet arra. A kizarasi eljarasban a 
tagot az elnokseg iilesere meg kell hivni, azzal a figyelmeztetessel, hogy a szabalyszerii 
meghivasa ellenere torteno tavolmaradasa az files megtartasat es a hatarozathozatalt nem 
akadalyozza. Az iilesen biztositani kell szamara a vedekezesi lehetoseget. Az iilesen a tag 
kepviselovel is kepviseltetheti magat. A tag kizarasat kimondo hatarozatot irasba kell foglalni es 
indokolassal kell ellatni, az indokolasnak tartalmaznia kell a kizaras alapjaul szolgalo tenyeket 
es bizonyitekokat, tovabba a jogorvoslati lehetosegrol valo tajekoztatast. A kizaro hatarozatot a 
taggal irasban kozolni kell. A tag a kizarasrol szolo hatarozat ellen, annak kezhezveteletol 
szamitott 15 napon beliil a kozgyiileshez fordulhat fellebbezessel. A tag a kizarast kimondo 
hatarozat meghozatalatol kezdodoen annak jogerore emelkedeseig tagsagi jogait nem 
gyakorolhatja. A kozgyiiles a fellebbezes tekinteteben a kovetkezo kozgyiilesen koteles donteni. 
A kozgyiiles hatarozatat annak meghozatalakor szoban kihirdeti es 8 napon beliil irasban, 
igazolhato modon is kozli az erintett taggal. 

6.§ 
A Sportegyesiilet szervezete 

1) A Sportegyesiilet szervei: 
a) Kozgyiiles 
b) Elnokseg 
c) Feliigyelo Bizottsag 

7.§ 
A kozgyiiles 

1) A Sportegyesiilet legf6bb donteshoz6 szerve a kozgyiiles. A kozgyiilest a rendes (tovabbiakban: 
tagok) tagok osszessege alkotja. A kozgyiilesen minden tagnak egy szavazata van. A 14 ev alatti 
kiskoru szemely szavazati jogat torvenyes kepviselojen keresztiil gyakorolja. 14-18 ev kozotti 
kiskoru szavazati jogat szemelyesen gyakorolja. 
A Sportegyesiilet elnoke, az alelnokok es az elnoksegi tagok a kozgyiilesnek a tagokkal azonos 
jogallasu, szavazati joggal rendelkezo tagjai. 
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2) A kozgyiilest szilkseg szerint, de legalabb evente kell osszehivni. A kozgyiiles helyerol, 
idopontjarol es napirendjerol az elnokseg a kozgyiiles tagjait a kozgyiilest megelozoen legalabb 
15 nappal, irasbeli meghivo e-mail, vagy postai szolgaltato utjan torteno megkiildesevel, vagy 
hirdetmeny utjan ertesiti. A napirendet a meghivoban olyan reszletesseggel kell feltiintetni, hogy 
a szavazasra jogosultak a targyalni kivant temakorokben allaspontjukat kialakithassak. 
A kozgyiiles napirendjet az elnokseg aIJapitja meg es terjeszti a kozgyiiles ele. 
A kozgyiilesi meghivo megkiildesetol szamitott 5 napon beliil a tagok es a Sportegyesiilet 
tisztsegviseloi, illetve szervei az elnoksegtol a napirend kiegesziteset kerhetik, a kiegeszites 
indokolasaval. A napirend kiegeszitesenek targyaban elnokseg jogosult donteni. Ha a napirend 
kiegeszitese iranti kerelemrol az elnokseg nem dont, vagy azt elutasitja, a kozgyiiles a napirend 
elfogadasarol sz616 hatarozat meghozatalat megelozoen kiilon dont a napirend kiegeszitesenek 
targyaban. 
A kozgyiiles helye - az eltero, meghivoban kozOlt rendelkezes hianyaban - a Sportegyesiilet 
szekhelye. 
Az evente legalabb egyszer osszehivando kozgyiilesen meg kell targyalni Sportegyesiilet eves 
penziigyi tervet, illetve az elozo eves penziigyi terv teljesiteserol sz616, a szamvitelrol sz616 
torveny rendelkezesei szerint keszitett beszamolot. 

3) Ha a kozgyiiles az osszehivas eredeti idopontjatol szamitott 30 percen beliil nem valik 
hatarozatkepesse, a kozgyillest el kell halasztani es meg kell ismetelni. A megismetelt kozgyiiles a 
hatarozatkeptelen kozgyiiles napjara is kitiizheto, amennyiben az eredeti kozgyiiles 
meghivojaban szerepel a hatarozatkepessegetol ftlggo feltetellel. A megismetelt kozgyiiles az 
eredeti kozgyiiles napirendjebe felvett kerdesekben a megjelentek szamara tekintet nelkiil 
hatarozatkepes; mely korillmenyt a meghivoban fel kell tiintetni. 

4) A kozgyiilest olyan modon is meg lehet tartani, hogy a tagok a kozgyiilesen nem kozvetlen 
szemelyes jelenlettel, hanem erre alkalmas, a tagok kozotti kolcsonos es korlatozasmentes 
kommunikaciot lehetove tevo elektronikus hirkozlo eszkoz kozvetitesevel vesznek reszt 
(konferencia-kozgyiilis). A konferencia-kozgyiiles megtartasa soran nem alkalmazhatok olyan 
elektronikus hirkozlO eszkozok, illetve a kozgyiiles nem tarthato meg olyan feltetelekkel, 
amelyek nem teszik Iehetove a konferencia-kozgyiilesen reszt vevok szemelyenek megallapitasat. 
A tagok szabadon dontenek sajat reszveteliik m6djar61. Ilyen esetben azoknak a tagoknak, akik 
a kozgyiilesen szemelyesen vesznek reszt, e szandekukat Iegalabb 5 (ot) nappal a kozgyiiles napja 
elott be kell jelenteniiik a Sportegyesiiletnek. Mindazokat a tagokat, akik e szandekukrol a 
Sportegyesiiletet hataridoben nem tajekoztatjak, ugy kell tekinteni, mint akik a kozgyiilesen 
telekommunikacios kapcsolaton keresztiil vesznek reszt. 
A kozgyiilessel, illetve a telekommunikacios kapcsolat biztositasaval osszefiiggesben a 
Sportegyesiiletnel esetlegesen felmeriilo kOltsegeket a Sportegyesiilet viseli, azok a tagokra nem 
harithatok at. 
Nern tarthato konferencia-kozgyiiles olyan internet kapcsolat kozbeiktatasaval, amely a hangot 
nem kozvetiti. 
A konf erencia-kozgyiiles kezdetekor a tagok kotelesek gondoskodni a konferencia-kozgyiiles 
tisztsegviseloinek megvalasztasarol. A konferencia-kozgyiiles tisztsegviseloinek megvalasztasara 
megfeleloen iranyadoak a szemelyes reszvetellel megtartott kozgyiiles tisztsegviseloinek 
megvalasztasara vonatkozo szabalyok. 
A konferencia-kozgyiiles levezeto elnoke, vagy altala megbizott szemely felelos a tagok 
szemelyazonossaganak megallapitasaert. A konferencia-kozgyiiles levezeto elnokenek, vagy 
altala megbizott szemely keresere a tagok kotelesek faxon, vagy e-mailen megkiildeni a 
szemelyazonossag megallapitasahoz sziikseges iratok masolatat, illetve keresre kotelesek a 
szemelyazonossag megallapitasahoz szilkseges iratok eredeti vagy kozjegyzo altal hitelesitett 
masolati peldanyat az erre valo felsz6litast61 szamitott 48 oran beliil megkiildeni a konferencia
kozgyiiles Ievezeto elnokenek. 
A tagok a konferencia-kozgyiilesen szoban adjak le szavazatukat. A szavazas eredmenyet a 
konferencia-kozgyiiles levezeto elnoke allapitja meg. A konferencia-kozgyiilesrol jegyzokonyvet 
kell felvenni. 
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A szemelyes reszvetellel megtartott kozgyiiles szabalyai egyebekben megf eleloen 
alkalmazandoak. 

5) A kozgyiiles ules tartasa nelkul is jogosult hatarozatot hozni, ilyen esetben az elnokseg (vagy altala 
meghatalmazott szemely, tovabbiakban: elnokseg) a hatarozat meghozatalat a hatarozat 
tervezetenek a tagok reszere torteno megkiildesevel kezdemenyezi. A tagok szamara a tervezet 
megkiildesetol szamitott legalabb nyolcnapos hataridot kell biztositani arra, hogy szavazatukat 
megkiildjek az elnokseg reszere. 
Az iiles tartasa nelkiili donteshozatal soran a hatarozatkepessegre es szavazasra vonatkozo 
rendelkezeseket azzal az elteressel kell alkalmazni, hogy a hatarozathozatali eljaras akkor 
eredmenyes, ha legalabb annyi szavazatot megkiildenek az elnokseg reszere, amennyi szavazati 
jogot kepviselo tag jelenlete a hatarozatkepessegehez sziikseges lenne iiles (kozgyiiles) tartasa 
eseten. 
Ha barmely tag az iiles megtartasat kivanja, a kozgyiilest az elnoksegnek ossze kell hivnia. 
A szavazasra megszabott hatarido utolso napjat koveto harom napon beliil - ha valamennyi tag 
szavazata ezt megelozoen erkezik meg, akkor az utolso szavazat beerkezesenek napjatol 
szamitott harom napon beliil - az elnokseg megallapitja a szavazas eredmenyet, es azt tovabbi 
harom napon beliil kozli a tagokkal. A hatarozathozatal napja a szavazasi hatarido utolso napja, 
ha valamennyi szavazat korabban beerkezik, akkor az utolso szavazat beerkezesenek napja. 

8. § 
A kozgyiiles hataskore 

1) A kozgyiiles kizarolagos hataskorebe tartozik: 
a) az Alapszabaly megallapitasa es modositasa, 
b) a Sportegyesiilet mas egyesiilettel valo egyesiilesenek, szetvalasanak elhatarozasa, 
c) a Sportegyesiilet celjanak modositasa, 
d) a Sportegyesiilet megsziinesenek elhatarozasa, 
e) tisztsegviselok (az elnok, az alelnokok, az elnokseg tagok, a Fe/Ugyefif Bizottsag tagjainak) 

megvalasztasa, visszahivasa, dijazasanak megallapitasa, 
t) az eves koltsegvetes elfogadasa, 
g) az eves beszamolo es kozhasznusagi melleklet elfogadasa, 
h) a Feliigyelo Bizottsag jelentesenek elfogadasa, 
i) a vezeto tisztsegviselo feletti munkaltatoi jogok gyakorlasa, ha a vezeto tisztsegviselo e 

minosegeben a Sportegyesiilettel munkaviszonyban all, 
j) a jelenlegi es korabbi egyesiileti tagok, a tisztsegviselok es a feliigyelO bizottsagi tagok vagy 

mas egyesiileti szervek tagjai elleni karteritesi igenyek ervenyesiteserol valo dontes, 
k) a valasztott konyvvizsgalo megvalasztasa, visszahivasa es dijazasanak megallapitasa, 
I) a vegelszamolo kijelOlese, 
m) a Sportegyesiilet szervezeti egysegeinek jogi szemelyiseggel torteno felruhazasa es 

visszavonasa, 
n) mindazok a kerdesek, amelyeket jogszabaly, Alapszabaly a kozgyiiles kizarolagos 

hataskorebe utal, kiveve, ha jelen Alapszabaly elteroen rendelkezik. 

9. § 
A kozgyiiles hatarozathozatala 

1) A kozgyiilesen minden tag egy szavazattal rendelkezik. A Sportegyesiilet elnoke, alelnokok es az 
elnoksegi tagok a kozgyiilesnek a tagokkal azonos jogallasu, szavazati joggal rendelkezo tagjai 
(tovabbiakban tagok, illetve a Sportegyesulet elnoke, alelnokei, az elnoksegi tagok egyiitt: 
szavazasra jogosultak). 14 ev alatti kiskoru tag szavazati jogat torvenyes kepviselon keresztiil 
gyakorolja. 14-18 ev kozotti kiskoru tag szavazati jogat szemelyesen gyakorolja. 

2) A kozgyiiles hatarozatkepes, ha a szavazasra jogosultaknak tobb mint a fele jelen van. 
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A megismetelt kozgyules az eredeti kozgyiiles napirendjebe felvett kerdesekben a megjelentek 
szamara tekintet nelkiil hatarozatkepes; mely koriilmenyt a meghivoban fel kell tiintetni. 
A hatarozatkepesseget minden hatarozatbozatalnal vizsgalni kell. Ha egy tag valamely iigyben 
nem szavazhat, ot az adott hatarozat meghozatalanal a hatarozatkepesseg megallapitasa soran 
figyelmen kiviil kell hagyni. 

A hatarozat meghozatalakor nem szavazhat az, 
i. akit a hatarozat kotelezettseg vagy felelOsseg alol mentesit vagy a jogi szemely terhere 

masfajta elonyben reszesit; 
ii. akivel a hatarozat szerint szerzodest kell kotni; 

iii. aki ellen a hatarozat alapjan pert kell inditani; 
iv. akinek olyan hozzatartozoja erdekelt a dontesben, aki a jogi szemelynek nem tagja 

vagy alapitoja; 
v. aki a dontesben erdekelt mas szervezettel tobbsegi befolyason alapulo kapcsolatban 

all;vagy 
vi. aki egyebkent szemelyesen erdekelt a dontesben. 

3) A kozgyules a hatarozatait altalaban nyilt szavazassal, a jelenlevo szavazasra jogosultak tobb 
mint felenek "igen" szavazataval (a tovabbiakban: egyszeru tobbseg) hozza. Szavazategyenloseg 
eseten a szavazast meg kell ismetelni. Ha a megismetelt szavazas sem vezet eredmenyre, a 
kerdest elvetettnek kell tekinteni. 

4) A kozgyiHes a jelenlevo szavazasra jogosultak haromnegyedenek "igen" szavazata sziikseges az 
Alapszabaly megallapitasahoz, illetve modositasahoz (8. § 1) a) pont) es a Sportegyesiilet mas 
egyesiilette) valo egyesiileserol, szetvalasarol szolo dontes meghozatalahoz (8. § 1) b) pont). 

5) A Sportegyesiilet celjanak modositasahoz (8. § 1) c) pont) es az egyesiilet megsziineserol szolo 
kozgyulesi donteshez (8. § 1) d) pont) a szavazasra jogosultak haromnegyedes sz6tobbseggel 
hozott hatarozata sziikseges. 

6) A kozgyules altal valasztott tisztsegviselo visszahivhato. A visszahivast a tagok egyharmada 
kezdemenyezheti. A Sportegyesiilet tisztsegviseloinek visszahivasa targyaban a tagok 
ketharmadanak ,,igen" szavazataval hozhat hatarozatot. 

7) A kozgyiiles fOszabaly szerint titkos szavazassal hoz hatarozatot a tisztsegviselok (az elnok, az 
alelnokok, az elnokseg tagok, a Felugyelif Bizottsag tagjainak) valasztasakor, nyilt szavazast akkor 
tart, ha ezt a jelenlevo szavazasra jogosultak egyharmada inditvanyozza. 

8) A kozgyiiles elso napirendi pontja a kozgyules tisztsegviseloinek- /evezetif elnoknek, jegyzifkonyv
vezetifnek, szavazatszamld/Onak, jegyzifkonyv hitelesitifnek - megvalasztasa. A kozgyiiles levezeto 
elnoke a Sportegyesiilet elnoke, akadalyoztatasa eseten, illetve tisztujito kozgyiiles eseten a 
szavazasra jogosultak altal egyszeru tobbseggel megvalasztott levezeto elnok. A kozgyules 
tisztsegviseloi (a tisztujito kozgyiiles esetet ide nem ertve) a gyiilesen jelenlevo szavazasra 
jogosultak lehetnek, akiket a kozgyiiles egyszerii szotobbseggel valaszt. 

9) A kozgyiilesrol jegyzokonyvet kell kesziteni. A jegyzokonyvnek tartalmaznia kell a kozgyiilesen 
elhangzott lenyeges eszreveteleket es javaslatokat, valamint a hozott hatarozatokat. A 
jegyzokonyvet a kozgyiiles elnoke es a jegyzokonyvvezeto irja ala es ket, a kozgyiiles 
megnyitasakor egyszerii tobbseggel megvalasztott szemely (a szavazatszamlalo es a jegyzokonyv
hitelesito) hitelesiti. A jegyzokonyvnek pontosan tartalmazni kell a kozgyulesi hatarozatot, 
(dontes tartalma) dontes meghozatalanak idopontjat es helyet, valamint hatalyat, a dontest 
tamogatok es az ellenzok szamaranyat, keres eseten szemelyet, es keresre a tag kiilon 
velemenyet. 
A jegyzokonyv alapjan a kozgyules altal hozott hatarozatokat, azok sorszamozasa szerint az 
egyesiilet nyilvantartja a Hatarozatok Taraban. 
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10) A kozgyiiles nem nyilvanos, azon a szavazasra jogosultakon es az iigyvezetesen kiviil a kozgyiiles 
osszehivasara jogosult altal meghivottak es az alapszabaly vagy a kozgyiiles hatarozata alapjan 
tanacskozasi joggal rendelkezo szemelyek vehetnek reszt. Az elnok a kozgyiilesre tanacskozasi 
joggal meghivhatja az allami, tarsadalmi, gazdasagi szervezetek kepviseloit, illetve egyeb 
szemelyeket. 

10.§ 
A tisztsegviselok valasztasa 

1) A tisztsegviseloket a kozgyiiles ot evre valasztja. 

2) A tisztsegviseloket a kozgyiiles egyszerii sz6tObbseggel, fOszabalykent titkos szavazassal valasztja 
meg. 

3) A tisztujito kozgyiilesen a szavazasra jogosultak az egyes tisztsegekre jelOlteket allitanak. 
A jelOlest legkesobb a tisztujito kozgyiilesen legalabb szoban el kell fogadni. 
JelOltte az a szemely valik, akinek jelOleset a jelenlevo szavazasra jogosultak legalabb 
egyharmada tamogatja. 
A jelOles es jelOltallitas szabalyait a megbizatas megsziinese miatt sziiksegesse valo tisztsegviselo 
valasztaskor, illetve rendkiviili tisztujito kozgyiiles eseteben is ertelemszeriien alkalmazni kell. 

4) A valasztas tisztsegenkent kiilOn-kiilOn tortenik ugy, hogy eloszor a Sportegyesiilet elnoket, 
alelnokeit majd elnoksegi tagjait, azt kovetoen a Feliigyelo Bizottsag tagjait kell megvalasztani. 

5) Egy jelolt eseten megvalasztottnak azt a szemelyt kell tekinteni, aki az ervenyes szavazatok tobb 
mint a felet megszerezte. 
Tobb jelOlt eseten megvalasztottnak azt a szemelyt kell tekinteni, aki az ervenyes szavazatok 
tobbseget megszerezte. 
Ha az elso valasztasi forduloban egyik jelOlt sem kapta meg a megvalasztasahoz sziikseges 
szavazatot, ujabb valasztasi fordulot kell tartani. Az uj valasztasi forduloban a legkevesebb 
szavazatot kapo jelOlt mar nem vesz reszt. A megismetelt szavazas gyoztese a legtobb szavazatot 
kapott szemely lesz egy jelOlt eseten is. 

11. § 
A rendkiviili kozgyiiles 

1) Rendkiviili kozgyiilest kell osszehivni 
a) a Sportegyesiilet elnoksegenek hatarozata alapjan, 
b) ha a Sportegyesiilet tagjainak egyharmada az ok es a eel megjelolesevel ezt irasban az 

elnoksegnel keri, 
c) ha a torvenyessegi feliigyeletet gyakorlo szerv elrendeli. 

2) Az Elnokseg koteles a kozgyiilest osszehivni a sziikseges intezkedesek megtetele celjabol, ha 
a) a Sportegyesiilet vagyona az esedekes tartozasokat nem fedezi; 
b) a Sportegyesiilet elorelathatolag nem lesz kepes a tartozasokat esedekessegkor teljesiteni; 

vagy 
c) a Sportegyesiilet celjainak elerese veszelybe keriilt. 

Ezen okok valamelyike alapjan osszehivott kozgyiilesen a tagok kotelesek az osszehivasra okot 
ado koriilmeny megsziintetese erdekeben intezkedest tenni vagy a Sportegyesiilet 
megsziinteteserol donteni. 

3) A rendkiviili kozgyiilest az erre okot ado koriilmeny bekovetkezesetol szamitott harminc napon 
beliil ossze kell hivni. 

9 



4) A rendkiviili kozgyulesre egyebekben a rendes kozgyfilesre vonatkozo szabalyok 
alkalmazandoak. 

12. § 
Az Elnokseg 

1) Az Egyesiilet iigyvezeteset az Elnokseg latja el. Az Elnokseg tagjai, az elnok es az alelnokok 
vezeto tisztsegviselok. 

2) A Sportegyesiilet tevekenyseget ket kozgyiiles kozotti idoszakban az elnokseg - mint a 
Sportegyesiilet iigyvezeto szerve - iranyitja. Az elnokseg a Sportegyesiilet mukodeset erinto 
valamennyi kerdesben dontesre jogosult szerv, kiveve azokat az iigyeket, amelyek a kozgyules 
vagy a Sportegyesiilet mas szervenek kizarolagos hataskorebe tartoznak. 

3) A SportegyesUlet elnoksege osszesen 13 tagbol all. 

4) Az elnokseg tagjai: 
a) az elnok, 
b) 2 alelnok 
c) tovabbi 10 elnoksegi tag. 

5) Az elnokseg tagjainak jogai es kotelezettsegei: 
a) az elnoksegi iileseken es az elnokseg hatarozatainak meghozatalaban valo reszvetel, 
b) eszrevetelek, javaslatok tetele a Sportegyesiilet miikodesevel kapcsolatban, 
c) felvilagositas kerese a Sportegyesiilet tevekenysegevel osszefiiggo kerdesekben, 
d) javaslattetel rendkiviili kozgyules, elnoksegi iiles osszehivasara, 
e) a Sportegyesiilet hatarozatainak betartasa, vegrehajtasa, 
t) folyamatos kapcsolattartas a Sportegyesiilet tagjaival, 
g) beszamolas az elnoksegben vallalt feladatok vegrehajtasarol. 

6) Az elnoksegi tagsag megszunik: 
a) a mandatum lejartaval, 
b) lemondassal, 
c) visszahivassal, 
d) elhalalozassal, 
e) a Sportegyesiiletbol valo kizarassal, 
f) a vezeto tisztsegviselo cselekvokepessegenek a tevekenysege ellatasahoz sziikseges korben 

torteno korlatozasaval, 
g) a vezeto tisztsegviselovel szem beni kizaro vagy osszef erhetetlensegi ok bekovetkeztevel. 

Az Elnokseg tagja megbizatasarol az Elnokseghez vagy kozgyiileshez intezett nyilatkozattal 
barmikor lernondhat. 
Ha az Elnokseg tagjainak szama barmely megsziinesi ok bekovetkezte rniatt 3 fO ala csokken, 
valamennyi elnoksegi tag tagsaga megsziinik. Ebben az esetben a fennmarado (haromnal 
kevesebb) elnoksegi tag koteles intezkedni a rendkiviili tisztujito kozgyulesnek 30 napon beliili 
osszehivasarol. A 30 napos hataridot azon mandatum megsziinesenek idopontjat kovetO naptol 
kell szamitani, melynek kovetkezteben az Elnokseg tagjainak szama 3 fO ala csokken. 

7) A vezeto tisztsegviselovel szernbeni kovetelrnenyek es kizaro okok: 
a) Vezeto tisztsegviselo az a nagykoru szemely lehet, akinek cselekvokepesseget a 

tevekenysege ellatasahoz sziikseges korben nem korlatoztak. 
b) A vezeto tisztsegviselo iigyvezetesi feladatait szernelyesen koteles ellatni. 
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c) Nern lehet vezeto tisztsegviselo az, akit buncselekmeny elkovetese miatt jogerosen 
szabadsagvesztes biintetesre iteltek, amig a biintetett eloeJethez fiizodo hatranyos 
kovetkezmenyek alol nem mentesiiJt. 

d) Nern Jehet vezeto tisztsegviselo az, akit e foglalkozastoJ jogerosen eltiltottak. Akit valamely 
fogJalkozastol jogeros biroi iteJettel eJtiltottak, az eJtiltas hataJya alatt az iteletben megjelOlt 
tevekenyseget folytato jogi szemely vezeto tisztsegviseloje nem Iehet. 

e) Az eltiltast kimondo hatarozatban megszabott idotartamig nem lehet vezeto tisztsegviselo 
az, akit eltiltottak a vezeto tisztsegviseloi tevekenysegtol. 

8) Az elnokseg tagjai kotelesek a kozgyulesen reszt venni, a kozgyulesen az egyesiilettel kapcsolatos 
kerdesekre valaszolni, az egyesiilet tevekenysegerol es gazdasagi helyzeterol beszamolni. 

13.§ 
Az elnokseg hataskore 

1) Az elnokseg feladat- es hataskore: 
a) iigyvezetes hataskorebe tartoz6 ilgyekben a dontesek meghozatala; 
b) tagfelvetelr61 sz616 dontesek meghozatala. A jelen pont szerinti jogkort gyakorlasat az 

elnokseg a Sportegyesiilet elnokere delegalhatja. 
c) a beszamolok elokeszitese es azoknak a kozgyules ele terjesztese; 
d) az eves koltsegvetes elkeszitese es annak a kozgyules ele terjesztese; 
e) egyesiileti vagyon kezelese, a vagyon felhasznalasara es befektetesere vonatkozo, a 

kozgyiiles hataskorebe nem tartozo dontesek meghozatala es vegrehajtasa; 
f) az egyesiilet jogszabaly es az alapszabaly szerinti szervei megalakitasanak es a 

tisztsegviselok megvalasztasanak elokeszitese; 
g) a kozgyiiles osszehivasa, a tagsag es az egyesiilet szerveinek ertesitese; 
h) a kozgyules napirendi pontjainak meghatarozasa; 
i) reszvetel a kozgyiilesen es valaszadas az egyesiilettel kapcsolatos kerdesekre; 
j) az egyesiilet hatarozatainak, szervezeti okiratainak es egyeb konyveinek vezetese; 
k) az egyesiilet miikodesevel kapcsolatos iratok megorzese; 
I) az egyesiiletet erinto megsziinesi ok fennallasanak mindenkori vizsgalata es annak 

bekovetkezte eseten az e torvenyben eloirt intezkedesek megtetele; 
m) a tagdij mertekenek megallapitasa; 
n) az egyesiilet egeszet erinto szakfeladatok ellatasara bizottsagok letrehozasa, megsziintetese, 

vagy ezek beszamoltatasa, a bizottsagok tisztsegviseloinek es tagjainak megvalasztasa, 
felmentese, visszahivasa; 

14.§ 
Az elnokseg miikodese 

1) Az elnokseg szilkseg szerint, de legalabb negyedevente iilesezik. Rendkiviili iilest kell osszehivni, ha 
azt az elnok vagy legalabb harom elnoksegi tag irasban az ok megjelOlesevel inditvanyozza. 

2) Az elnokseg iilesei nem nyilvanosak, azon az elnokseg tagjai es meghivottak jogosultak reszt 
venni. 

3) Az elnokseg iileseit az elnok hivja ossze. Az files helyerol, idopontjarol es a megtargyalando 
kerdesekrol az iilest megelozo legalabb bet nappal, irasban - e-mail vagy postai szolgaltato utjan 
- ertesiteni kell az elnokseg tagjait es a meghivottakat. Siirgos esetben az elnok rovidebb 
hataridot is megallapithat. A meghivoban fel kell tiintetni az Elnokseg iilesenek helyet, idejet, 
tervezett napirendjet. 

4) Az elnokseg hatarozatkepes, ha tagjainak tobb mint fele jelen van. Az elnokseg a hatarozatait 
altalaban nyilt szavazassal, legalabb a jelenlevok tobb mint felenek ,,igen" szavazataval hozza, 
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kiveve, ha az Alapszabaly elteroen rendelkezik. Szavazategyenloseg eseten a szavazast meg kell 
ismetelni. Ha a megismetelt szavazas sem vezet eredmenyre, a kerdest elvetettnek kell tekinteni. 

5) Ha az elnoksegi iiles az osszehivas eredeti idopontjat61 szamitott 30 percen beliil nem valik 
hatarozatkepesse, az iilest el kell halasztani es meg kell ismetelni. A megismetelt elnoksegi iiles a 
hatarozatkeptelen elnoksegi iiles napjara is kitfizheto, amennyiben az eredeti elnoksegi iiles 
meghivojaban szerepel a hatarozatkepessegetol ftiggo feltetellel. A megismetelt elnoksegi iiles az 
eredeti elnoksegi iiles napirendjebe felvett kerdesekben a megjelentek szamara tekintet nelkiil 
hatarozatkepes, amennyiben azon legalabb 3 tag jelen van, mely koriilmenyt a meghiv6ban fel 
kell tiintetni. 

6) Az Elnokseg iileseit az elnok vagy az o tavollete eseten elnoksegi tag vezeti le. Az elnoksegi iiles 
kezdeten meg kell valasztani az Elnoksegi iiles jegyzokonyvvezetojet, es - elnok tavollete eseten -
elnoksegi iiles levezeto elnoket. Az elnoksegi iilesen jegyzokonyvet kell kesziteni, amelyet az 
elnok - vagy tavollete eseten elnoksegi iilest levezeto elnoksegi tag - es a jegyzokonyvvezeto ir 
ala. A jegyzokonyvet a Sportegyesiilet irattaraban, Hatarozatok Taraban meg kell orizni. A 
jegyzokonyvnek tartalmaznia kell a napirendet, a megjelentek felsorolasat, az iilesen elhangzott 
lenyeges eszreveteleket es javaslatokat, valamint a hozott hatarozatok tartalmat, idopontjat, 
hatalyat, a tamogatok es ellenzok szamaranyat, keresre szemelyet. 

7) Az Elnoksegi iilest olyan modon is meg lehet tartani, hogy az elnoksegi tagok az Elnoksegi iilesen 
nem kozvetlen szemelyes jelenlettel, hanem erre alkalmas, az elnoksegi tagok kozotti kolcsonos 
es korlatozasmentes kommunikaciOt lehetove tevo elektronikus hirkozlo eszkoz kozvetitesevel 
vesznek reszt (konferencia-elnoksegi ii/es). A konferencia-elnoksegi iiles megtartasa soran nem 
alkalmazhat6k olyan elektronikus hirkozlo eszkozok, illetve az Elnoksegi iiles nem tarthato meg 
olyan feltetelekkel, amelyek nem teszik lehetove a konferencia-elnoksegi iilesen reszt vevok 
szemelyenek megallapitasat. 
Az elnoksegi tagok szabadon dontenek sajat reszveteliik m6djar61. Ilyen esetben azoknak az 
elnoksegi tagoknak, akik az elnoksegi iilesen szemelyesen vesznek reszt, e szandekukat legalabb 
5 (ot) nappal az elnoksegi iiles napja elott be kell jelenteniiik a Sportegyesiiletnek. Mindazokat 
az elnoksegi tagokat, akik e szandekukr6l a Sportegyesiiletnek hataridoben nem tajekoztatjak, 
iigy kell tekinteni, mint akik az Elnoksegi iilesen telekommunikaci6s kapcsolaton keresztiil 
vesznek reszt. 
Az elnoksegi iilessel, illetve a telekommunikacios kapcsolat biztositasaval osszefiiggesben a 
Sportegyesiiletnel esetlegesen felmeriilo kOltsegeket a Sportegyesiilet viseli, azok az elnoksegi 
tagokra nem harithatOk at. 
Nern tarthat6 konferencia-elnoksegi iiles olyan internet kapcsolat kozbeiktatasaval, amely a 
hangot nem kozvetiti. 
A konferencia-elnoksegi iiles kezdetekor az elnoksegi tagok kotelesek gondoskodni a 
konferencia-elnoksegi iiles tisztsegviseloinek megvalasztasar6l. A konferencia-elnoksegi iiles 
tisztsegviseloinek megvalasztasara megfeleloen iranyad6ak a szemelyes reszvetellel megtartott 
elnoksegi iiles tisztsegviseloinek megvalasztasara vonatkozo szabalyok. 
A konferencia-elnoksegi iiles levezeto elnoke, vagy altala megbizott szemely felelos az elnoksegi 
tagok szemelyazonossaganak megallapitasaert. A konferencia-elnoksegi iiles levezeto elnokenek, 
vagy altala megbizott szemely keresere az elnoksegi tagok kotelesek faxon, vagy e-mailen 
megkiildeni a szemelyazonossag megallapitasahoz sziikseges iratok masolatat, illetve keresre 
kotelesek a szemelyazonossag megallapitasahoz sziikseges iratok eredeti vagy kozjegyzo altal 
hitelesitett masolati peldanyat az erre val6 felsz61itast61 szamitott 48 6ran beliil megkiildeni a 
konferencia elnoksegi iiles levezeto elnokenek. 
Az elnoksegi tagok a konferencia-elnoksegi iilesen szoban adjak le szavazatukat. A szavazas 
eredmenyet a konferencia-elnoksegi iiles levezeto elnoke allapitja meg. A konferencia elnoksegi 
iilesrol jegyzokonyvet kell felvenni. 
A szemelyes reszvetellel megtartott elnoksegi iiles szabalyai egyebekben megfeleloen 
alkalmazand6ak. 
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8) Az Elnokseg iiles tartasa nelkiil is jogosult hatarozatot hozni, ilyen esetben az elnok (vagy altala 
meghatalmazott szemely, a tovabbiakban: Elnok) a hatarozat meghozatalat a hatarozat 
tervezetenek a tagok reszere torteno megkiildesevel kezdemenyezi. A tagok szamara a tervezet 
megkiildesetol szamitott legalabb nyolcnapos hataridot kell biztositani arra, hogy szavazatukat 
megkiildjek az Elnok reszere. 
Az iiles tartasa nelkiili donteshozatal soran a hatarozatkepessegre es szavazasra vonatkozo 
rendelkezeseket azzal az elteressel kell alkalmazni, hogy a hatarozathozatali eljaras akkor 
eredmenyes, ha legalabb annyi szavazatot megkiildenek az Elnok reszere, amennyi szavazati 
jogot kepviselo tag jelenlete a hatarozatkepessegehez sziikseges Jenne iiles tartasa eseten. 
Ha barmely tag az iiles megtartasat kivanja, az elnokseg iileset az Elnoknek ossze kell hivnia. 
A szavazasra megszabott hatarido utolso napjat koveto harom napon beliil - ha valamennyi tag 
szavazata ezt megelozoen erkezik meg, akkor az utolso szavazat beerkezesenek napjatol 
szamitott harom napon beliil - az Elnok megallapitja a szavazas eredmenyet, es azt tovabbi 
harom napon beliil kozli a tagokkal. A hatarozathozatal napja a szavazasi hatarido utolso napja, 
ha valamennyi szavazat korabban beerkezik, akkor az utolso szavazat beerkezesenek napja. 

9) Az Elnokseg donteseit az Elnok nyilvantartja a Hatarozatok Taraban. Ebben fel kell tiintetni a 
dontesek tartalmat, idopontjat, hatalyat, a tamogatok es ellenzok szamaranyat, keresre 
szemelyet es keresre az elnoksegi tag kiilOnvelemenyet. 

15.§ 
A Sportegyesiilet elnoke 

1) A Sportegyesiilet legfObb tisztsegviseloje, vezetoje es t5rvenyes kepvisel6je a Sportegyesillet elnoke. 
Az elnok az elnokseg kozremiikodesevel iranyitja es vezeti a Sportegyesiilet tevekenyseget. 

2) Az elnok feladatai: 
a) a Sportegyesiilet tevekenysegenek, iigyvitelenek iranyitasa, 
b) intezkedes az elnokseg iilesei kozotti idoszakban az elnokseg hataskorebe tartozo 

kerdesekben, 
c) kozgyiiles es az elnokseg altal hozott hatarozatok es allasfoglalasok vegrehajtasanak 

iranyitasa es ellenorzese, 
d) az elnokseg iileseinek osszehivasa es vezetese, a kozgyiiles elnoki tisztsegenek ellatasa, 
e) iranyitani az elnokseg munkajat, 
f) kapcsolattartas mas tarsadalmi es erdekkepviseleti szervezetekkel, 
g) kapcsolattartas az elnokseg tagjaival es gondoskodas arr61, hogy intezkedeseik osszhangban 

legyenek a kozgyUles es az elnokseg hatarozataival, 
h) intezkedni es donteni a hataskorebe utalt iigyekben, 
i) vezeti az iigyintezo apparatust, 
j) iranyitja a sportegyesiilet gazdalkodasat, 
k) utalvanyozasi jogot gyakorol, 
I) gyakorolja a munkaltatoi jogokat, 
m) a Sportegyesillet kepviselete hat6sagok, mas szervek es szemelyek elott, 
n) a Sportegyesillet kepviselojekent onall6 alairasi jogkor gyakorlasa, a bankszamla feletti 

rendelkezesi jog, 
o) a hirkozlo szervek tajekoztatasa a Sportegyesiilet tevekenysegerol, 
p) tagnyilvantartas vezetese, 
q) dontesi jogkor gyakorlasa azokban a kerdesekben, amelyeket az elnokseg az elnok reszere 

delegalt, 
r) mindazoknak a feladatoknak az ellatasa, amelyeket jogszabaly, az Alapszabaly, illetoleg a 

kozgyiiles vagy az elnokseg az elnok hataskorebe utal. 

3) Az elnokot tavollete vagy akadalyoztatasa eseten a kialakitott munkamegosztas szerint az elnok 
altal kijelOlt alelnok vagy elnok altal megjelOlt elnoksegi tag helyettesiti. 
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4) Az elnok kepviseleti vagy egyeb hataskoret meghatarozott iigyekben, vagy az iigyek 
meghatarozott csoportjara nezve az elnokseg mas tagjara is atruhazhatja. 

16.§ 
Az alelnokok 

1) Az alelnokok az elnok felkerese alapjan kozremiikodnek az egyes reszteriiletek tevekenysegenek 
iranyitasaban, feliigyeleteben. 

2) Az alelnokok az elnok tavollete vagy akadalyoztatasa eseten a kialakitott munkamegosztas 
szerint helyettesitik az elnokot. 

3) Az alelnokoknek egyiittes alairasi joguk van, egyiittesen kepviselhetik a Sportegyesiiletet. 

17. § 
Sportegyesiilet jogkepessege, kepviselete 

1) A Sportegyesiilet jogi szemely, onallo vagyoni jogokat szerezhet, vagyoni kotelezettsegeket 
vallalhat. A Sportegyesiiletet a Sportegyesiilet elnoke onalloan, a Sportegyesiilet alelnokei 
egyiittesen kepviselik. A Sportegyesiilet elnoke onalloan fr ala, mig az alelnokok egyiittesen irnak 
ala. A bankszamlak feletti rendelkezesi jog az elnokot onalloan, illetve az alelnokoket egyiittesen 
illeti meg. A Sportegyesiilet kepviseleteben az alairas ugy tortenik, hogy az elnok onalloan a 
Sportegyesiilet neve vagy roviditett neve ala, vagy fOle irja sajat nevet onalloan, az alairasi 
cimpeldanyanak megfelelo modon, mig az alelnokok egyiittesen a Sportegyesiilet neve vagy 
roviditett neve ala, vagy f'Ole irjak sajat neviiket, az alairasi cimpeldanyanak megfelelo modon. 
Az Alapszabalyt, annak modositasat es a szamviteli torveny szerinti eves penziigyi beszamolot es 
mellekleteit az elnok vagy akadalyoztatasa eseten a ket alelnok egyiittesen irja ala. 

18. § 
Feliigyelo Bizottsag 

1) A Sportegyesiilet gazdalkodasanak ellenorzo-feliigyelO szerve a Feliigyelo Bizottsag, amely 3 
fObol all. Az Feliigyelo Bizottsag tagjait a kozgyiiles ot evre valasztja. A Feliigyelo Bizottsag 
tagjai maguk koziil valasztjak meg a Feliigyelo Bizottsag elnoket. 

2) A Feliigyelo Bizottsag iigyrendjet maga allapitja meg. 

3) A Feliigyelo Bizottsag tagjai visszahivhatOak es ujravalaszthatoak. 
A Feliigyelo Bizottsag tagja az a nagykoru szemely lehet, akinek cselekvokepesseget a 
tevekenysege ellatasahoz sziikseges korben nem korlatoztak. Nern lehet a FeliigyelO Bizottsag 
tagja, akivel szemben a vezeto tisztsegviselokre vonatkozo kizaro ok all fenn, tovabba, aki vagy 
akinek a hozzatartozoja a jogi szemely vezeto tisztsegviseloje. 
A Feliigyelo Bizottsag tagi tisztseg elfogadassal jon letre. 
A Feliigyelo Bizottsagi tagsag megsziinesere a vezeto tisztsegviseloi megbizatas megsziinesere 
vonatkozo szabalyokat kell alkalmazni, azzal, hogy a Feliigyelo Bizottsagi tag lemondo 
nyilatkozatat a Sportegyesiilet elnokehez intezi. 

4) A Feliigyelo Bizottsag sziikseg szerint, de evente legalabb egy alkalommal iilesezik, miikodesere 
az elnokseg miikodesenek szabalyait kell megf eleloen alkalmazni. 

5) A Feliigyelo Bizottsag iilese akkor hatarozatkepes, ha azon legalabb ket feliigyelo bizottsagi tag 
jelen van. A hatarozatkepesseget minden hatarozathozatalnal vizsgalni kell. 
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6) A Feliigyelo Bizottsag hatarozatait egyszerii szotobbseggel, nyilt szavazassal hozza. 
Szavazategyenloseg eseten a kerdest elvetettnek kell tekinteni es uj szavazast kell tartani. 

7) A Feliigyelo Bizottsag tagjait egyenlo jogok es azonos kotelezettsegek illeti meg, igy kiilonosen: 
jogosult a Sportegyesiilet miikodeset es gazdalkodasat ellenorizni, jelentest, tajekoztatast, illetve 
felvilagositast kerni a Sportegyesiilet kozgyiileserol, illetve munkavallaloitol, a Sportegyesiilet 
konyveibe es irataiba betekinthet, azokat megvizsgalhatja. Az elnokseg iilesen tanacskozasi 
joggal reszt vehet, jogszabalysertes, vagy sulyos mulasztas eseten koteles a kozgyiilest 
tajekoztatni es annak osszehivasat kezdemenyezni. 

8) A Feliigyelo Bizottsag iilesei nem nyilvanosak, iileseirol sorszamozott jegyzokonyvet keszit, 
hatarozatait ugyancsak sorszamozza. 

A jegyzokonyv tartalmazza: az iiles helyet, idejet, a jelenlevo tagok, meghivott szemelyek es a 
jegyzokonyvvezeto nevet, a napirendet, a hozzaszolasokat, az erdemi hatarozatokat es azok 
hatalyat. A jegyzokonyvet ugy kell vezetni, hogy abbol az erdemi dontest tamogatok es ellenzok 
szamaranya megallapithato legyen. A Feliigyelo Bizottsag barmely tagja jogosult jegyzokonyvbe 
foglaltatni neve feltiintetese mellett a dontesre leadott szavazatat. A jegyzokonyvet a Feliigyelo 
Bizottsag iilesen a resztvevo tagok alairjak. 

9) A Feliigyelo Bizottsag koteles az elnokseget tajekoztatni es a kozgyules osszehivasat 
kezdemenyezni, ha arrol szerez tudomast, hogy 

a) a Sportegyesiilet miikodese soran olyan jogszabalysertes, vagy a Sportegyesiilet erdekeit 
egyebkent sulyosan serto esemeny (mulasztas) tortent, amelynek megsziintetese vagy 
kovetkezmenyeinek elharitasa az intezkedesre jogosult szerv donteset teszi sziiksegesse, 

b) az Elnokseg tagjainak vagy elnokenek felelosseget megalapozo teny meriilt fel. 
c) sulyos szabalytalansagot vagy a Sportegyesiiletre nezve elonytelen gazdasagi, penziigyi 

folyamatokat tapasztal. 
A kozgyulest a Feliigyelo Bizottsag inditvanyara - annak megteteletol szamitott 30 napon beliil -
ossze kell hivni. E hatarido eredmenytelen eltelte eseten a kozgyiiles, illetve Elnokseg 
osszehivasara a Feliigyelo Bizottsag is jogosult. Ha a kozgyules a torvenyes miikodes 
helyreallitasa erdekeben sziikseges intezkedeseket nem teszi meg, a Feliigyelo Bizottsag koteles 
haladektalanul ertesiteni a torvenyessegi ellenorzest ellato szervet. 

10) A Feliigyelo Bizottsag feladata: 
a) a Sportegyesiilet penz- es vagyonkezelesenek vizsgalata, 
b) a Sportegyesiilet gazdalkodasara vonatkozo jogszabalyok es egyeb kotelezo eloirasok 

betartasanak ellenorzese, 
c) a tagdijak befizetesenek ellenorzese, 
d) az eves beszamolo es mellekletei, kozhasznusagi melleklet feliilvizsgalata, 
e) a gazdalkodas celszeriisegenek, szabalyszeriisegenek, az eloiranyzott bevetelek es kiadasok 

teljesitesenek evenkenti vizsgalata, 
f) a bizonylati fegyelem betartasanak ellenorzese, 
g) a Sportegyesiilet vagyonanak megovasa erdekeben sziikseges intezkedesek megtetelenek 

ellenorzese, 
h) Sportegyesiilet miikodesenek es gazdalkodasanak ellenorzese. 

11) A Feliigyelo Bizottsag koteles a tagok donteshozo szerve ele keriilo eloterjeszteseket 
megvizsgalni, es ezekkel kapcsolatos allaspontjat a donteshozo szerv iilesen ismertetni. 

12) A Feliigyelo Bizottsag tevekenysegerol a kozgyiilesnek evente koteles beszamolni. 
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19.§ 
A Sportegyesillet vagyona es gazdalkodasa 

1) A Sportegyesillet eves kOltsegvetes alapjan gazdalkodik. Sportegyesiilet gazdalkodasarol az 
elnokseg jelentest keszit, amelyet elfogadas celjabol a kozgyiiles ele terjeszt. Az eves 
koltsegvetese elfogadasa a kozgyiiles hatarkorebe tartozik. 

2) A Sportegyesi.ilet penzilgyi bevetelei f6szabaly szerint a tagok tagdijaib61, a rendezvenyek, kiadvanyok 
beveteleibol, illetve tamogatasokbol, adomanyokbol szarmazik. 

3) A Sportegyesi.ilet penzilgyi es ilgyviteli munk.ara fo-, masod-, mellekallasban vagy egyeb 
jogviszonyban dolgoz6kat alkalmazhat, valamint tiszteletdijas dolgoz6kat is foglalkoztathat. 

4) A Sportegyesillet penzgazdalkodasara es vagyonkezelesere a hatalyos penzilgyi eloirasok es 
rendelkezesek iranyad6k. 

5) A Sportegyesillet beveteleivel onall6an gazdalkodik, tartozasaiert sajat vagyonaval felel. A 
Sportegyesillet tagjai a Sportegyesi.ilet tartozasaiert - a befizetett tagdijakon tUlmenoen - nem felelnek. 

6) A Sportegyesi.ilet vallalkozasi tevekenysegeb61 szarmaz6 bevetelenek megallapitasat a civil 
szervezetek gazdalkodasi tevekenyseger61 sz616 hatalyos jogszabalyok alapjan vegzi. 

7) A Sportegyesillet penzeszkozeit szamlan kezeli. A bankszamla felett a Sportegyesillet elnoke onall6an, 
illetve a Sportegyesiilet alelnokei egyiittesen jogosultak rendelkezni. 

20.§ 
A Sportegyesiilet tagjainak jegyzeke 

1) A Sportegyesiilet elnoke a Sportegyesiilet tagjainak nevet es lakohelyet tagjegyzekben tartja 
nyilvan. 

2) A Sportegyesiilet tagjegyzekebol haladektalanul torOlni kell annak a szemelynek a nevet es 
lakohelyet, akinek a tagsagi jogviszonya megsziint. 

3) A Sportegyesiilet tagjegyzekebe be kell jegyezni annak a szemelynek a nevet es lakohelyet, akit a 
Sportegyesiilet tagjai koze felvett. 

4) A tagjegyzek nem nyilvanos; a Sportegyesiilet gondoskodik a tagjegyzekbe foglalt szemelyes 
adatok megfelelo megovasarol. 

21. § 
A Sportegyesiilet es az MTK egyiittmiikodesenek alapelvei 

1) A Sportegyesillet tisztsegviseloi, elsosorban az elnok es az alelnokok rendszeresen kapcsolatot 
tartanak az MTK tisztsegviseloivel, szakosztalyainak vezetoivel. 

22.§ 
A Sportegyesiilet megsziinese 

1) A Sportegyesiilet birosagi feloszlatasa eseten a hitelezok kielegitese utan fennmarado vagyon 
allami tulajdonba keriil, es azt a sportpolitikaert felelos miniszter altal vezetett miniszterium 
kOltsegveteseben az utanpotlas-neveles tamogatasara kell forditani. [Stv. 17.§ (6) bek.] 
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2) A Sportegyesiiletnek a birosagi nyilvantartasbol valo torlesere akkor kerillhet sor, ha a MOB 
igazolja, hogy a sportegyesiilet az allami sportcelu tamogatas felhasznalasaval e torvenyben, 
valamint az allamhaztartas miikodesere vonatkozo jogszabalyokban foglaltaknak megfeleloen 
elszamolt, vagy azt, hogy a sportegyesillet allami sportcelu tamogatasban nem reszesillt. [Stv. 
17.§ (7) bek.] 

3) Sportegyesiilet mas jogi szemellye nem alakulhat at, csak egyesiilettel egyesiilhet es csak 
egyesilletekre valhat szet. 

4) A Sportegyesillet megsziinese eseten vagyonarol a kozgyiiles rendelkezik. 

5) A jogi szemely jogutod nelkiil megsziinik, ha 
a) a tagok vagy alapitok kimondjak megsziineset; vagy 
b) az arra jogosult szerv megszilnteti 

felteve mindegyik esetben, hogy a jogi szemely vagyoni viszonyainak lezarasara iranyulo 
megfelelo eljaras lefolytatasat kovetoen a birosag a jogi szemelyt a nyilvantartasbol torli. 

6) A jogi szemely jogutod nelkilli megsziinesenek altalanos esetein tiil az egyesiilet jogutod nelkiil 
megsziinik, ha 

a) a Sportegyesiilet megvalositotta celjat vagy a Sportegyesiilet celjanak megvalositasa 
lehetetlenne valt, es uj celt nem hataroztak meg; vagy 

b) a Sportegyesiilet tagjainak szama hat honapon keresztiil nem eri el a tiz fOt. 

23.§ 
Vegyes es zar6 rendelkezesek 

Jelen Alapszabalyban nem szabalyozott kerdesekre a Polgari Torvenykonyvrol sz616 2013. evi V. 
torveny, valamint az egyesiilesi jogrol, kozhasznu jogallasrol, valamint a civil szervezetek 
miikodeserol es tamogatasarol szolo 2011. evi CLXXIV. torveny rendelkezesi az iranyadoak. 

Zaradek 
A Sportegyesillet modositassal egyseges szerkezetbe foglalt Alapszabalyat 2018. december 11. 
napjan megtartott kozgyiiles fogadta el. N r ( 
Budapest, 2018. december 11. J+2-~ 

Pandzarisz Sandor elnok 
A Cnytv. 38.§ (2) bekezdes alapjan Pandzarisz Sandor elnok igazolom, hogy a jelen Alapszabaly egyseges 
szerkezetbe foglalt szovege megfelel az alapszabaly-modositasok alapjan hatalyos tartalmanak. 
A letesito okirat vastag kiemelessel megjelOlt pontjainak valtozasa adott okot, a modositott es egyseges 
szerkezetbe foglalt Alapszabaly elkeszitesere, amelynek kozgyiiles altali elfogadasanak es elnok altali 
alairas helye es idopontja, hatalybalepesi idopontja: Budapest, 20 . depmibq'r I J. 
Budapest, 2018. december 11. ~ I f 

Elottiink, mint tanuk elott: 
Tanul 
Nev: ui:i. "'~~ec. ">F<i. i'ah}q 
Lakcim: )<4;"Jo Wu"d·-\foi.tl>; Pi7J2C~ 'c:f4 4ft:i 

Alairas: (}I - t,_,__, • 2'---

···· ·············~············· 
Pandzarisz Sandor elnok 

Tanu2 
Nev: \) o..r'?'o- ~"'~:t-•-.. 
Lakcim: 1~;,i= . 13,p. 'H""voY v.. ~ 
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