
A Magyar Kaland-Sport Egyesulet
Alapszabalyzata

1.§.

1. Az egyesulet neve: Magyar Kaland-Spon Egyes‘ulet
Angolul hasznélt neve: HungarianAdventure Sports Club
Az egyesulet nevének réviditése: MAKASE

2. Szekhelye: 2800 Tatabénya, Méfiirok L'tha 102. 10/2.

3. Telephely: 2890 Tata, Téncsics Lit 15.

4. A2 egyesulet a 2004. évi l. térvény (Stv.) alapjén sportszervezetként (a tovébbiakban: sportegyesulet)
jétt Iétre, szabadidé és versenysport céljébél.

5. az egyesulet hatékére: orszégos

6. A sportegyesulet kézhasznfl jogéllésu szervezet.

7. A sportegyesulet a bl'réségi nyilvéntartasba vétellel vélik jogi személlyé, tevékenységét a
nyilvéntartésba vételérbl szélé hatérozat jogerére emelkedése napjén kezdi meg.

8. A rendes, maségi és kézszolgélati tagségok esetében a tagdij ésszege 36000 Ft / félév (vélaszthaté idé
intervallumok: februér 1-16! — jL’IIius 31-ig, illetve augusztus 1-t6| kévetkezé év januér 31-ig), melyet
utaléssal a sportegyes'ulet bankszémlajéra, vagy készpénzben a sportegyesulet pénztéréba a
sportegyesulet telephelyén szukséges befizetni.

A rendes tagok a tagdijnak éves kifizetése esetén 12,000 Ft kedvezményt kapnak a két féléves dij

ésszegébél.

A féléves tagdijbél az ifiuségi és kdzszolgélati tagok 10,800 Ft kedvezményt, az éves dij kifizetése esetén
21,600 Ft kedvezményt kapnak.

Aféléves tagdijbél az elnékség tagjai 50%, a fegyelmi bizottsa'g tagjai 30% kedvezményt kapnak.

A sportegyesulet verseny tagséggal rendelkezé‘) tagjainak éves tagdija 9,500 Ft (januér 1461 — december
31—ig), amiért sportigazolést biztosit az éltala inditott szakégakban, 5 melyet utaléssal a sportegyesfllet
bankszémlajéra, vagy készpénzben a sportegyesulet pénztéréba a sportegyesulet telephelye’n szUkséges
befizetni.

A sportegyesfllet sportszakmai tagjainak tagségi dija 90000 Ft / félév (vélaszthaté id6 intervallumok:
februar 1—t6! — julius 31-ig, illetve augusztus 1-t6I kévetkezfi év januar 31-ig), melyet utaléssal a
sportegyesulet bankszémléjéra, vagy készpe’nzben a sportegyesulet pénztaréba a sportegyesulet
telephelyén szukséges befizetni
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A tiszteletbeli taggal szemben jelen alapszabély nem témaszt kételezettséget, mivel a tiszteletbeli tagi
minéség a sportegyesulet elismerését fejezi ki a sportegyesulet érdekében végzett kiemelkedé
teljesitményért.

VII). A sportegyesulet sponszakmai tagja 32 a 18. életévét betéltdtt magyar éllampolgar, aki az
alapszabély rendelkezéseit magara nézve kételezének ismeri el és kinyilvénitja, hogy a sportegyesulet
céljait, annak megvalésulését kivénja, annak szellemiségével azonosul, tova’bba’:

a) — akit a sportegyesulet a tagok soréba fe|vesz;
b) — a rea irényadé tagdl’jat megfizet‘te, kivéve, ha szociélis indokkal az Elnékség
felmentést ad a tagdijfizetés alél;
c) - nem éll fenn vele szemben a 3. pontban nevezett kizért’) 0k, illetve nem an a2 alapszabélyban
és a sponegyesulet Szervezeti és MUkOdési Szabélyzatéban rendezett fegyelmi eltiltés hata'lya
alatt;
d) - megfizeti az egyszeri felszerelés fejlesztési hozza’jérulést‘

3. A sportegyesuletnek csak az Iehet a tagja, aki tagfelvételi kérelmével egy idében irésban nyilatkozik
arra vonatkozéan, hogy:

- bflncselekménnyel Gsszefuggésben, buntetéjogi felelésségét mindeddig nem éllapitottékmeg,
azzal kapcsolatban vele szemben hatéségi, rendérségi: biréségi eljéra'ls nincs folyamatban

4‘ Amennyiben a tag a fenti nyilatkozattételi kételezettségének nem tesz eleget. agy tagsagi kérelmét
indoklés nélkfll el kell utasitani, illetve amennyiben bebizonyosodik, hogy nyilatkozataval ellentétben a 3.

pont szerinti b‘untetések hatélya alatt all, vagy egyébként valétlan tartalmo nyilatkozatot tett, L'ng az
kételezé fegyelmi eljarést von maga utén.

5‘ A sponegyesfllet a tagjairél nyilvantat’tést vezet,

6.§.

1. A2 Uj belépéknek, belépési sza'ndékét irésban kell kinyilvénitani (a szukséges nyilatkozat megtételével
egyetemben), tovabbé a belépés idépontjétél fflggetlenul az egyszeri felszerelés fejlesztési hozza’jérulést
és a tagségi dijat a fél év vonatkozéséban, egy ésszegben kell megfizetnie. A sponegyesulet alapité
tagjai, tovébbé azok a tagok akik 2011. méjus 30-ig irasban jelzik belépési széndékukat és a
sportegyesulet tagjai koze felvétetnek. a fél éves tagdij megfizetésével az egyszeri felszerelés fejlesztési
hozzéjérulési kotelezettséguknek is eleget tesznek. Az ezt kévetéen belépé tagok a fél eves tagdl’j felett
kételesek a felszerelés fejlesztési hozzéjérulést is megfizetni‘

2. A felvételrél - a tiszteletbeli tagok esete kivételével — a sportegyesulet elnbksége egyszerfi
szétébbséggel, nyilt szavazéssal dént. A felvéteit elutasito déntést indokolni kell, kivéve az 5.§
4.pontjéban foglaltakra tekintettel ténéné elutasitést, amelyre csupan utalni szukséges,

3. A2 elutasité déntés ellen a sportegyesulet kézgyfiléséhez lehet fellebbezni a déntés kézhezvételét
koveté 15 napon belul. A fellebbezés alapjén az elnékség kételes rendkivuli kézgyUIést ésszehl'vni
Iegfeljebb 15 napon beluli idépontra a fellebbezés megtérgyalésa érdekében. A kézgyUIési meghivéban
ismertetni kell a megtémadott hatérozat— és a fellebbeze's tartalmét. A kézgyL’ilés a reé adé szabélyok
szerint dént a fellebbezés ugye’ben.

7.§.
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A sportegyesulet szervei és mfikédésuk

1. Valamenhyi szerv ulése nyilvénos, azon megflgyelbként bérki részt vehet, A nyilvénosség
jogszabélyban meghatérozott esetekben korlétozhaté. A kézgymésen a szavazés minden kérdésében
nyilt. A kézgyfilés a hatérozatait a jelen lévé tagok szavazatainak egyszen'i tébbségével hozza. kivételt
képeznek ez alél az alébbiak:

— az alapszabaly modositéséhoz: a 'elen Iévé tagok héromnegyedes szétébbséggel hozot‘t hatérozata
szukséges‘
— az egyesfllet céljénak mbdositaséhoz, valamint az egyesulet megszfinésérél szélc’) kézgyfllési
déntéshez: a szavazati 'o a] rendelkezé ta ok héromne edes széwbbséggel hozott hatérozata
szukséggs.

Ezek a szavazati ara’nyok vonatkozik mind a rendes. mind a rendkivflli, mind a megismételt ko‘zgyfilés
tekintetében. Az elnékség, a felflgyelébizortségés a fegyelmi bizottség déntéseit egyszeru szétdbbséggel
hozza, I’gy minden déntés feltétele [egalébb 2 tag, egyezc”) szavazata.

A2 1. pont utolsé bekezdése étkerult a 10‘§./5. pontba.

2. A sportegyesulet tisztségviselb’it és vezeté tisztségviseléit a kdzgyfllés valasztja meg 5 3232 6t éves
idétartamra.

A sportegyesulet valamennyi tisztségviseléijének beiktatésakor nyilatkoznia kell arrél, hogy a Ptk, (2013‘
évi V térvény) 3:22.§.—éban meghatérozott kévetelményeknek megfelel, illetve az ott meghatérozott kizérc’)
okok vele szemben nem éIInak fenn, vagyis mindannyian nagykoru, cselekvbképes magyar
éllampolgérok, foglalkozéstél eltiltés hatélya alatt nem éllnak és bflncselekmény elkévetése miatt
szabadségvesztés buntetésre egyikuket sem itélték. A tisztségviselék tudomésul veszik, hogy véllalt
tisztségukkel kapcsolatos feladataikat személyesen kételesek ellatni.

3. A feladatait megfelelc’fien el nem létc') tisztségviselé a tagok Iegalébb egyharmadénak irasbeli
kezdeményezésére, a kézgyu‘lés a2 1‘ pontban foglalt szavazati arényok figyelembevételével hozott
ddntések kévetkeztében, visszahivhaté. Ilyen okok Iehetnek a jelen alapszabélyban és a Szervezeti és
Mt’jkédési Szabélyzatban foglalt feladatok elhanyagolésa, a szervezeti Ulésekrél torte'né. felréhaté
tévolmaradés, a spoflegyesulet jc’) hirnevének széndékos csorbitésa, olyan bl’jncselekmény elkévetése,
amely a tisztségviselé kézmegblzatésa tekintetében a kézbizalmat megrengeti (kulénésen: hivatali
visszaéléssel kapcsolatos, vagyon elleni, a becs'ulet megsértésével kapcsolatos bUncselekmények), a
sportegyesulet éltal megéllapitofijogerés fegyelmi bUntetes kiszabésa.

1o.§.

1. A sponegyesulet szervei:

kézgyfllés
elnékség
felflgyelé bizottség
fegyelmi bizottség

F1.“

F7?”

2. Tisztségviselé az elnékség, a felflgyelé bizottség, és a fegyelmi bizottség valamennyi tagja‘ Vezet6
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tisztségviselc’i a sportegyesiilet Ugyvezetb’ tagja. A tisztségviselék nem lehetnek egymés kbzeli
hozzétar’tozéi, errél beiktatésukkor irésban nyilatkozniuk kell.

3. A kézhasznu szervezet megszflnését kéveté ha’rom évig nem lehet més kdzhasznu szervezet vezeté
tisztségviseléje a2 a személy, aki korébban olyan kézhasznu szervezet vezeté tisztségviseléje volt - annak
megszflnését megelézé két évben legalébb egy évig -,
a) amely jogutéd nélkul szflnt meg L'ng, hogy az allami adé- és vémhatéségnal nyilvéntartott adé- és
vémtartozését nem egyenlitette ki,
b) amellyel szemben az allami adé— és vémhatésag jelentés ésszegfl adéhiényt tan feI,
c) amellyel szemben az éllami adé- és va’mhatéség Uzletlezérés inte'zkedést alkalmazott, vagy
flzletlezérést helyettesité bfrsa‘got szabott ki,
d) amelynek adészémét az éllami adé- és va’mhatéség az adézés rendjérél szélé térvény szerint
feleJggesztette vagy térélte.
A vezeté tisztségviselé, illetve az ennek jelélt személy kdteles valamennyi érintett kézhasznu szervezetet
elézetesen té'ékoztatni arrél, hogy ilyen tisztséget egyidejt’ileg més kézhasznu szervezetnél is betélt.

4. Nem lehet a felflgyelé szerv elnéke vagy tagja. illetve kdnyvvizsgéléja32 a személy. aki

a) a kozgyfllés, illetve az elndkség elnéke vagy tagja (ide nem értve az egyesulet kézgyfllése’nek azon
tagjait, akik tisztséget nem téltenek be),
b) a kézhasznu szervezettel e megbizatésén kivuli ma’s tevékenység kifejtésére irényulc')
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irényulé egyéb jogviszonyban :3“, ha jogszabély mésképp nem
rendelkezik,
c) a kézhasznfl szervezet cél szerinti juttatésa’bél részesul - kive’ve a bérki éltal megkdtés ne’lkul igénybe
veheté nem pénzbeli szolga’ltatésokat, és az egyesulet altal tagjénak a tagségi jogviszony alapjén a
Iétesité okiratban foglaltaknakmegfeleléen nyfljtott cél szerinti juttatést -, illetve
d) 32 a)-c) pontban meghatérozott személyek kézeli hozza’tanozéja.

5. A déntéshozc') szerv (Kézgyfllés), valamint az ugyvezeté szerv (Elnékség) hatérozathozataléban nem
vehet részt az a személy, aki vagy akinek kézeli hozzatartozéja (Ptk1 8:1. §. 1‘ és 2. pont) a hatérozat
alapjén:

- a) kételezettség vagy felelésség alél mentesul, vagy
‘ b) bérmilyen més elényben részesfll, illetve a megkétendé jogugyletben egyébként érdekelt.

Nem minbsfll elénynek a sportegyesulettel cél szerinti juttatésai keretében a bérki éltal megkétés nélkul
igénybe veheté nem pénzbeli szolgaltatés, illetve a sportegyesulet altal tagjénak, a tagségi jogviszony
alapjén nyfljtott, Iétesité okiratnak megfelelé cél szerinti juttatés.

11.§.

Kézgyfilés

A kézgyfllés az egyesulet déntéshozé szerve. amely az alapszabély 11/1, pontjéban felsorolt, valamint ahatéskbrébe vont egye’b kérdésekben jogosult dOntésre.

1. Akézgyalés kizérélagos hatéskorébe tartozik:
a1 a sportegyesulet alapszabélyénak, szervezeti és mfikédési szabélyzaténak elfogadasa. médositésa.
valamint a sportegyesfllet megalakitésa;
b. a sportegyesfllet megszflnésenek, egyesulésének és szétvélésénak elhata'rozésa;
c‘ a sportegyesflleti tisztségvisek’jk — ide értve a felugyelé- és a fegyelmi bizottség tagjai - megvélasztésa,
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12_§_

1. A kézgyulést rendkl'vuli gyfilésre kell ésszehivni, ha azt
- a birdség elrendeli;
- a fel'ugyelészerv irésban inditvényozza;
— a sportegyesulet tagjainak egyharmada az ulés okénak és céljénak a megjelélésével kéri;
— a tagfelvételt elutasité elnékségi déntés elleni fellebbezés esetén,
- az elnékség, a fegyelmi bizottség, a felugyelébizottség szukségesnek tartja;
- ha a sportegyesulet vagyona az esedékes tartozasokat nem fedezi, vagy a sportegyes‘ulet
eléreléthatélag nem [esz képes a tartozésokat esedékességkorteljesiteni, vagy a sponegyesulet céljainak
elérése veszélybe kerult‘ Az igy ésszehivot‘t kézgyfllésen a tagok kételesek az ésszehivésra okot adé
kérulménymegszflntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesulet megszuntetésérél dénteni.

2‘ A kézgyfllést a sponegyesuletelnéke, akadélyoztatésa esetén barmely vezeté tisztségviselé, illetve az
ésszehl’vést inditvényozé személy hivja éssze, emellett sajét internetes honlapon valc') kdzzététel Utjén
jelzi és biztositja az ulésezés gyakoriségéra » amely évi egy alkalomnél kevesebb nem lehet —. az ulések
Osszehivésa’nak rendjére, a napirend kézlésének médjéra. az Ulések nyilvénossagara.
hatérozatképességére és a hatérozathozatal médjéra vonatkozc’) informaciékat‘

A kézgyulési meghfvét a nagirend kézlésével a kézgyUlés idépontja elétt legalébb 15 nappal postai Uton
meg kell kuldeni a tagoknak,

A meghl’vénak kételezéen tartalmaznia kell:

a) 32 egyesfllet nevét és székhelyét:
b) az ulés idejének és helyszinének megjelélését;
c) az ulés napirendjét. A napirendet olyan részletességgel kell felt'L'mtetni, hogy a
szavazésra jogosultak a térgyalni kivént témakérékben élléspontjukat kialakithassék‘

— ha a Kézgyfllést nem szabélyszerflen hivték éssze, az Ulést akkor fehet megtartani, ha 212 Ulésen
valamennyi részvételre jogosultjelen van, és egyhangfllag hozzéjérul az ulés megtafléséhoz.
- a Kdzgyulésen a szabélyszen‘jen kdzdlt napirenden szereplé kérdésben hozhaté hatérozat, kivéve, ha
valamennyi részvételrejogosultjelen van és a napirenden nem szereplé kérdés megtérgyala’séhoz
egyhangulag hozzéjérul.

A napirend kiegészitése:

- a kézgyfilési meghivé kézbesitésétél szémitott 2 napon belfll a tagok és az egyesulet szervei a
kézgyfllést Osszehl’vé személytél a napirend kiegészitését kérhetik. a kiegészités indokoléséval. A
kiegészités térgyéban az dsszehivé szerv vagy személy jogosult dénteni, Ha nem dént réla. vagy azt
elutasitja, a kézgyfjlés a napirend elfogadésa’rél szélé hatérozat meghozatala’t megelézéen kulén dént a
napirend kiegészitésének térgyaban,

3‘ A kézgyfilésen a sportegyes'ulet elnéke elnékdl, akadalyoztatésa esetén a kdzgyfllés altal a jelenlévé,
szavazati joggal rendelkezé tagok egyszerfi tébbségének nyilt szavazatéval megvélasztott vezeté
tisztségviselé (levezeté eln'o'k)‘ A kézgyfilés egyéb tisztségviselfiit (jegyzékényvvezetb, jegyzékonyv
hitelesitijk, esetleges szavazatszémlélék) a kézgyfllésen jelenlévé. szavazati joggal rendelkezé tagok
egyszeru szétébbséggel, nyl’lt szavazéssal vélasztja’k meg‘
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Hatérozathozatalbél kizénak kére (a hatérozat meghozatalakor nem szavazhat):

a) akit a hatérozat kételezettség vagy felelésség alél men'tesit vagy az egyesulet terhére masfajta
elényben részesit;

b) akivel a hatérozat szerint szelzédést kell kétni;

c) aki ellen a hatérozat alapjén pert kell inditani;

d) akinek olyan hozzétanozéja érdekelt a déntésben, aki az egyesuletnek nem tagja;

e) aki a déntésben érdekelt mas szervezettel tabbségi befolyéson alapulé kapcsolatban éll; vagy

f) aki egyébként személyesen érdekelt a ddntésben.

Hatérozatképtelenség esetén, az elhalasztott elnékségi ulést 15 napon belul ismételten éssze kell hfvni.
Az ismételten ésszehivott elnékségi ulés hata'rozatképességére az eredeti napirendben szereplfi kérde'sek
vonatkozéséban, ugyanaz a szabély irényadé, mint az eredeti hatérozatképességre.

4. Az elnékségi Ulésrél jegyzékényvet kell késziteni. A felvett jegyzékényvnek taflalmaznia kell az
flgyvezeté szerv déntésének tar‘talmét. idépontjét és hatélyét. illetve a déntést témogaték és ellenzék
szémarényét (ha Iehetséges személyét)‘

5. AZ elnékség tagjait a kézgyfilés vélasztja meg, az elnékség tagjai maguk kézul vélasztjék meg az
elnékét, az alelnékét és a gazdaségi vezetét. Az elnékség tagjai tisztségukben L'eravélaszthaték, Az
elnbkdt, a tisztségét megilletc’j teljes hatéskérében tar’tés. eléreléthatéan 3 (hérom) munkanapot
meghaladé, de 30 (harminc) naptéri napot eI nem éré akadélyoztatasuk esete’n a halaszthatatlanul,
illetfileg a jé gazda gondossaga mellett okszerfien, soron kivul végrehajtandé intézkedések tekintetében,
az alelnék, egyuttes akadélyoztatésuk esetén a gazdaségi vezeté helyettesiti, mindannyian személyukben
énélléan.

6‘ AZ elnékség tagjainak kételességei:

- a ko‘zgyfilésen részt venni,
- a kbzgyfllésen az egyesulettel kapcsolatos kérdésekre vélaszolni,
- az egyesulet tevékenységérél és gazdaségi helyzetérél beszémolni.
- az egyesulet tagjai részére kbteles az egyesuletre vonatkozéan felvilégositést adni,és szamukra
az egyesuletre vonatkozé iratokba és nyilvéntarta'sokba betekintést biztositani.

7. Az elnékségi tagség megszflnik:

a) a megbizés idétar‘tam lejértéval;
b) visszahivassalz a 9.§ 3‘ pontjéban meghatérozott esetekben az egyesulet tagjai az elnékségi
tagot bérmikor, indokolés nélkL‘Il visszahivhatjék‘
c) lemonda’ssal: az elnékség tagja megbizatésérél az egyesulethez cimzett, az egyesulet
bérmely mésik elnékségi tagjéhoz vagy a Kézgyfiléshez intézett nyilatkozattal bérmikor
lemondhat.(ha az egyesulet mflkédéképessége ezt megkivénja, a Iemondés az 1’1j elnékségi tag
kijelélésével vagy megvz‘alasztéséval. ennek hiénya’ban legkésébb a bejelentéstél szémitott 60.
napon va’lik hatélyossé.)
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1. A sportegyesulet elnéke:
a. képviseli a sportegyesuletet, illetve irésban az elnékség egyes tagjait megbizza a sportegyesulet
esetenkénti képviseletével;
b. ('jsszehivja'a kézgyfllést és az elndkség flléseit, azokon elnékél;
c. ellenélzi a sportegyesulet szervei hatérozatainak végrehajtését, 6rk6dik a sportegyesulet szerveinek
térvényes és alapszabélyszerfl tevékenysége felet‘t;
d. a kéltségvetés keretein belt]! utalvényozési jogkén gyakorol;
e. megbizza a turavezetéket.

2. AZ elnék akadélyoztata’sa esetén a 1. pontban foglaltjogkéréket az alelnék énélléan gyakorolja

3. Gyakorolja a munkéltatoi jogokat a sportegyesulet munkavéllaléi felett. amennyiben a sportegyesulet
alkalmazotti jogviszonyt Iétesit. Avezeté tisztségviselék feletti munkéltatoi jogokat a kézgyfllés gyakorolja.
amennyiben a vezeté tisztségviselé’) az egyesulettel munkaviszonyban éll;

4. A sportegyesuletet a2 elnék akként jegyzi, hogy a kézzel vagy géppel eléfrt, elényomot‘t, vagy
eldnyomtatott sponegyesulet neve ala a hiteles aléirési cimpéldény szerint a teljes nevét énélléan Me. A
sportegyesuletet az alelnék, illetve a gazdasa’gi felek'is akként jegyzi, hogy a kézzel, vagy géppel elél'n,
elényomott, vagy elényomtatott sportegyesulet neve alé a hiteles aléirési cimpéldény szerint a teljes
nevuket 'o‘nélléan I'rjék.

5. A sportegyesulet pénzforgalmi banksza’mléja felet’ti rendelkezési jogot a sportegyesulet, mint jogi
személy képviseletében eljéré elnék énélléan, egy személyben gyakorolja.

16.§.

A sportegyesfllet alelnéke:

1. A sportegyesulet alelnéke:
a. elékésziti a kézgyfllést, és az elnékség elé ker‘ulfi eléterjesztéseket,
b. gondoskodika testuleti ulések elékészitésérél, jegyzéko’nyveinek vezetésérél és elékészitésérél,
c. irényitja, illetve ellétja a sportegyesulet és szervei irésbeli teendéit,
d. szervezi a sportegyesfllet rendezvényeit,
e. segiti a sportegyesmet elnbkét feladatainak ellétéséban,
f. felelés a leltérozésért.

17.§.

A sponegyesulet gazdasa’gi feleldse

1. A spoflegyesfllet gazdaségi felelfise:
a. intézi a sportegyesulet gazdaségi Ugyeit, rendszeresen beszémol az elm‘jknek és az einokségnek a
sportegyesulet vagyoni helyzetérél és a kéltségvetés id6arényos végrehajtésérél,
b. szémadésokat vezet a pénz- és vagyonkezelésrél,
c. elkészlti az eves kéltségvetést, zérszémadést, vagyonmérleget. és azokat az elnékség, majd a
kézgyfllés elé terjeszti,
d. felelés a pénzkezelés szabélyainak betartéséért.

18.§.
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FelUgyeié bizofiség

1. Tagjai:

Elnék: Fenekes Zoitén
(lakcim: 2800 Tatabénya, Gél lstvén ltp. 716., anyja neve: Kreisz Eva)
Tag: Hulin Gergeiy
(lakcim: 5100 Jészberény, Zenész u. 7.. anyja neve: SzulyovszkyEva Erzsébet)
Tag: Kiss Béia
(lakcim: 6400 Kiskunhaias,Alsészéliés puszta 000946/0013.. anyja neve: Molnar Veronika)

1.

A felflgyelé bizottsa’g eilenérzi és értékeii a sportegyes'ulet mdedését és gazdélkodését, eiézé évi
pénzmaradvény- és eredmény elszémolésénak megalapozottsa’gét, az einékség kéltségvetési
beszémoiéjét, vizsgélja a jogszabélyok és ma's éitalénos én/ényi’j rendelkezések, beisé szabéiyzatok,
utasitésok megtadését, a bizonylati és okményfegyelem meglétét. a gazdélkodés és miikédés
szabéiyszerflségét. A feiugyelébizottsag kételes a Kézgyfllés elé ker'ulé eléterjesztésekei megvizsgéini, és
ezekkel kapcsolatos éiia'spontjét a Kézgyfilésen ismertetni. Az egyesulet irataiba, szémviteli
nyilva’ntartésaiba. kényveibe betekinthet. az elnékség tagjétél és az egyesulet munkavéllaioitéi
felvilégositéstkérhet,az egyesulet fizetési szémiéjét. pénztérét, értékpapir— és arualioményét,
valamint szerzédéseit megvizsgalhatja és szakértével megvizsgéltathatja.
2. Tagjai: a felugyelé bizottsag elnéke, valamint 2 f6 feiflgyelé bizottségi tag. akiket a kézgyiilés az
a'italénos déntéshozatali rend szerint véiaszt meg, A feltigyelébizottségi tagség megszflnésére az
Elnékségi tagi megbizatés megszfinésére vonatkozé szabélyokat kell alkalmazni, azzal. hogy a
felugyeiébizottségitag lemondé nyilatkozatétaz egyesulet Elnbkségének tagjéhoz intézi.

a. A femgyelé bizottség tagja a sportegyesuiet elnékségi uiésein tanécskozési joggal részt vehet. illetve
részt vesz. ha jogszaba’ly vagy a iétesité okirat igy rendelkezik.
b. A felugyelé bizottség ievékenységét a bizottség elnéke iranyitja. A bizottség feladatainak eliétésa
érdekében kuisé szakembereket is igénybe vehet.

3. A felugyeié bizottsag szukség szerint, de évente iegalébb egyszer ulésezik. mely ulést a feltigyelé
bizot’tsa’g elnéke a tervezett idépont eibtt iegalébb 8 nappal irésban — igazolhaté médon - hivja éssze, a
napirend egyidejfi irésbeii kézlésével. A bizottségi uiések nyiivénosak. amennyiben az a sponegyesulet
vagy mésokjogat, jogos érdekét nem veszélyezteti, Zért Ulés elrendelésérél a2 eiézéekben foglalt indokok
alapjén a feiflgyelé bizottség elnt‘akejogosult dénteni.

A feltigyelé bizottségi ulés akkor hatérozatképes, ha a 3 feiiigyelébizottségi tag kéziil legalébb 2 tag jeien
van. Hatérozatait 3 felugyelé bizottségi tag jeienléte esetén egyszen’] szétébbséggel, 2 jeienlévb feltigyelé
bizot‘tségi tag esetén egyhangL'Ian nyiit szavazéssai hozza meg. Szavazat—egyeniéségesetén a szavazést
meg keii ismételni. isméteit szavazés uténi szavazategyeniéség esetén a javaslatot eivetettnek kell
tekinteni

Hatérozatképtelenség esetén, az elhalasztott felugyelfi bizottségi Lilést 15 napon beIUl isméteiten assze
keii hivni, Az ismételten ésszehivott feiugyelé bizottsagi Ulés hatarozatképesse’gére az eredeti
napirendben szereplé kérdések vonatkozéséban, ugyanaz a szabély iranyadé, mint az eredeti
hatérozatképességre.
4. A felugyelé bizottség az flgyrendjét maga éliapitja meg. Tevékenysegéért a kézgytilésnek tartozik
felelésséggel, az elnékség felé besza’molési kételezettsége van.
5. A2 ellenérzések megkezde’séréi és térgyéréi. a feiugyelé bizottség einéke kételes téjékoztatni a
sportegyesfllet elnékét.
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a. A felugyelé bizoltség munkéja sorén a tisztségviseléktél jelentést, a sportegyesulet munka-véllaléitél
pedig téjékoztatést, vagy felvilégosltést kérhet. tovébba a sportegyesulet kényveibe és iralaiba
betekinthet, azokat megvizsgélhalja.
b. Az ellenérzés tapasztalatairol a bizottség elnéke, a vizsgalat befejezésétél szémltott 15 napon belul
irésban fogalmazza meg jelentését, és terjeszli a kézgyL‘JIés, szukség esetén az elnékség elé. A felugyelé
bizottsag lrésbeli jelentésének hiényéban a kézgyfilés a szémviteli térvény szerinti beszémolérél, és a
kévetkezé évi pénzugyi tervrél nem dénthet. Az éves beszémolé elkészltésére, a nyilvénosségra
hozatalra, a szémviteli jogszabélyok irényadék. Az éves beszémolét és a kézhasanSélgi jelentést a
Kézgyfilés hagyja jéva’.
0. Ha a vizsgélat szabélytalanségot. vagy rendellenességet éllapit meg, akkor egyflttal ennek
megszfintetésére is fel kell hlvni a figyelmet. A vizsgélatot kéveté intézkedési terv végrehajtasal az abban
meghatérozott hata’rid6 elteltével szémitott 30 napon belul a felUgyelé bizottség utévizsga’lat keretében
ellenérzi.
d. A felflgyek‘j bizottség kdteles a kézgyfilést téjékoztatni, és annak ésszehivését kezdeményezni, ha arrél
szerez tudomést, hogy a sportegyesulet mflkbdése sorén olyan jogszabélysértés. vagy a sportegyesulet
érdekeil egyébként sfllyosan sérté') esemény (mulaszta’s) tértént, amelynek megszuntetése. vagy
kbvetkezményeinek elharl’tasa, ill. enyhitése a kbzgyfilés dénte'sét teszi szukségessé. illetve a vezeté
tisztségviselbk felelésségét megalapozé tény merfllt fell
6. A kézgyfllést a felUgyelé bizottség inditvénya’ra — annak megtételétél széml’tott 30 napon beIUI — éssze
kell hlvni. E hatéridé eredménytelen eltelte esetén a kézgyfllés dsszehl’véséra a felflgyelé bizottség is
jogosult.
a. Ha a kézgyfllés a térvényes mflkddés helyreéllitésa érdeke’ben a szukséges intézkedéseket nem teszi
meg. a felUgyelé bizottség kéleles haladéktalanul ér‘tesiteni a térvényességi ellenérzést ellété szervet.
7. Amennyiben az Alapszabély eltéréen nem rendelkezik a feIUdelé bizottsag milkc‘jdésére, akkor az
elnékség mljkédésére vonatkozc’) szabélyokat kell alkalmazni.
81A Felflgyelé Bizottség a mukédéséhezjogosult kényvvizsgélét,vagy ma’s szakér’tét igénybe venni.
9. A felljgyelébizottsa'g tagjainak felelc’issége: a feliigyelé’bizottségi tagok az ellenérzési kételezettségflk
elmulaszta’séval vagy nem megfelelc')’ teljesitésével az egyesuletnek okozott kérokért a szerzé’désszegéssel okozott
kérért valé felelc'Ssség szabélyai szerint felelnek az egyesfilettel szemben.
10. A felil'gyelébizottség tagja az a nagykoru személy Iehet, akinek cselekvb'képességét a
tevékenysége ellétéséhoz szfikséges k6rben nem korla’tozta’k. Nem Iehet a feliigyelé'bizottség
tagja, akivel szemben a vezetc’i tisztségviselékre vonatkozé kizéré ok a’II fenn, tovébba’ aki vagy
akinek a hozzétanozéja a jogi személy vezeté tisztségviselé’je.

19.§.

Fegyelmi bizotlsag

1, Tagjai:

Elnék: Litkei Csaba
’

(lakclm: 8412 Veszprém. Kélvéria u. 17.. anyja neve: Vikanéczki Agnes)
Tag: Téth llona
(lakclm: 9025 Gyér, Réba u. 65., anyja neve: Téth Katalin)
Tag: Kovécs Zoltén
(Iakclm: 7631 Pécs, Hérukk-domb 9., anyja neve: Galéntai Erzsébet)

2. A fegyelmi bizottségnak hérom tagja van. A fegyelmi bizottség tagjait a kézgyu’lés vélasztja az éltalénos
dGntéshozatali rend szerint. A fegyelmi bizottség tagjai maguk kézul elnékot vélasztanakl A fegyelmi
bizottség tagjainak megbizatésa 5, azaz 6t évre szél.
3. A bizottség elsé’) fokon eljér a sportegyesulel lagjainak, az elnékség és a felugyelé bizottség lagjainak
fegyelmi ugyébenv
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A spor‘legyesulet jogutédléssal szt’lnik meg:

A sportegyesulet més jogi személlyé nem alakulhat at, csak egyesulettel egyesulhet és csak
egyesuletekre vélhat szét.

Asponegyesflletjogutéd nélkfll szfinik meg. ha:

a) a sportegyesulet megvalésitotta céljét vagy a sportegyes'ulet céljénak megvalésitésa
Iehetetlenné vélt. és L'Jj célt nem hatéroztak meg; vagy
b) a sportegyesulet tagjainak széma 6 hénapon keresztul nem éri el a ‘10 f6t.
c) a tagok kimondjék megszfinését; vagy
d) az arra jogosult szerv megszUnteti
feltéve, hogy a sponegyesulet vagyoni viszonyainak lezérésara irényulé megfelek’i eljéra’s
Iefolytatasat kévetéen a biréség a sportegyesflletet a nyilva’ntartésbél térli.

A sportegyesulet jogutéd nélkuli megszflnése esetén a szakosztély jogi személyisége is megszfinik‘ Ajogi
személy szakosztély kételezettségeiért a sportegyesulet kezesi felelésséggel tartozik.
A sportegyesfllet biréségi feloszlatésa esetén a hitelezb’k kielégitése utén fennmaradé vagyon allami

tulajdonba kerul. és azt a sportpolitikéért felelés miniszter éltal vezetett minisztérium
kéltségvetésében az uténpétlés-nevelés témogatasara kell forditani.
A sportegyesuletnek a biréségi nyilvéntanésbél valé térlésére akkor kerulhet sor, ha a MOB igazolja, hogy
a sportegyesfllet az éllami sportcélfl témogatés felhasznéléséval az Stv.—ben, valamint az éllamhaztarta’s
mflkédésére vonatkozo jogszabélyokban foglaltaknak megfeleléen elszémolt, vagy azt, hogy a
sponegyes‘uletéllami sportcélu témogatésban nem részesult.

A sponegyesulet megszfinésének részletes szabélyaira a Ptk. és az Ectv. vonatkozé rendelkezései az
iranyadék.

22. §_

Hatérozatok nyilvéntanésa, kézlése és nyilvénosséga

1. A kézgyfllésen és az elnékségi Uléseken elfogadott hatérozatokat, a meghozatalukat kévetéen be kell
jegyezni a Hatarozatok Taraba L’Igy, hogy évenként L'Ijrakezdett sorszémmal és az elfogadés détuméval
jelezve, tanalrnazva a déntések tartalmét, idépontjét és hatélyat, illetve a déntést témogaték és ellenzijk
szémarényat (ha lehetséges személyét is).
2. A hatérozatok szévegét az elnékség két tagja (Iehetéleg az eléterjeszté és a levezeté elnék, vagy egy
mésik elnokségi tag) az aléiréséval hitelesiti.
3. A mflkodéssel kapcsolatban keletkezett iratokba a sportegyesulet székhelyén - elére egyeztetett
idépontban - bérki betekinthet, és azokrél, vagy egyes részeirc")! sajét koltségére mésolatot készithet.
4‘ A kOZQyUIés és az elnokség hatérozatait aZ érintettekkel - a2 adat- és titokvédelmi szabélyok
megtartéséval - a sportegyesulet Internetes oldalén is k621i, esetleg a székhelyen Iévé hirdetétéblén
tdrténé elhelyezése Utjén is nyi|vénosségra hozza.
5. AZ sportegyesulet mflkédésének. éltala nijtott szolga’ltatésok igénybevételi médjénak és
beszémoléinak nyilvénosséga’t sajét internetes honlapon: ,, kalandsporthu ,,
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23.§.

A sportegyesulet felugyelete

1. A sportegyesulet felett a Komérom-EsztergomMegyei Féugyészség térvényességi ellenérzést gyakorol
a mindenkor hatélyos jogszabélyi eléirésok alapja'n.
2. A sportegyesulet jogszabélyhoz kététt, vagy abban szabélyozott tevékenysége felett a fell'ngeletet a
tevékenységi kérnek megfelelé éllami szerv gyakorolja a hatésagi ellenb’rzés altalénos szabélyai szerint.
3. A sportegyesfllet felet‘ti adéellenérzést a kézhasznu szervezet székhelye szerint illetékes éllami
adOhatéség, a kéltségvetési témogatés felhasznélésénak ellenérzését az Allami Szémvevészék, a
térvényességi felflgyeletet pedig — a kézhasznu mflkédés tekintetében — a reé irényado szabélyok szerint
az ugyészség Iétja el.

24.§.

Zéré rendelkezés

1,A sponegyes'ulet mfikbdésével kapcsolatosan az alapszabélyban nem szabélyozott kérdésekben a Ptk.
(2013. évi V. térvény), az Ectv. (2011. évi CLXXV. térvény), a Cnytv. (2011. évi CLXXXI. térvény). az Stv.

(2004. évi |. tOrVény). valamint 21 350/2011. (Xll.30.) Korm. rendelet és a 224/2000. (X!I.19.) Korm.

rendelet és Mellékletei alkalmazésa a2 irényadék.

2. A2 alapszabaly a biréségi nyilvéntartésba vétellel lép hatalyba. Ettél az idéponttél lehet alkalmazni.

Ezen médositésokkal egységes szerkezetbe fog|ait létesité okirat egységes szerkezetbe foglalt szévege
megfelel a 2016.09.11—i Rendkivflli kézgyfllésen RKl06/2016. szému hatérozattal elfogadott
médositésoknak megfelelé tarlalommal.

Kelt: Tatabénya, 201693.11.
I

.
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