BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA
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1. §
Általános rendelkezések

A BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET (továbbiakban: sportegyesület) az egyesülési
jogról szóló 1989. évi II. törvény (Etv.) és a Sportról szóló 2004. évi I. törvény.(Stv.) alapján
működő, önkéntesen létrehozott, demokratikus önkormányzattal rendelkező, párt és
politikamentes társadalmi szervezet. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem
folytat,szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Közvetlen politikai tevékenység: pártpolitikai tevékenység,továbbá országgyűlési
képviselői,megyei,fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.
1) A sportegyesület neve: Barátság Diáksport Egyesület
Rövidítése: BDSE
2) Székhelye: Tatabánya II. Réti u. 1-5..
3) A sportegyesület pecsétje:

kör alakú, körben: Barátság Diáksport Egyesület
Tatabánya

4) A sportegyesület alapítási éve: 2007
2. §
A sportegyesület felügyelete
(1) A sportegyesület nyilvántartásba vételét a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság végzi.
(2) A sportegyesület működése felett az ügyészség a rá irányadó jogszabályok szerint
gyakorol törvényességi felügyeletet.
(3) A sportegyesület pénzügyi ellenőrzését az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal illetékes
szerve látja el.
(4) A sportegyesület által végzett egyes tevékenységek felett a tevékenység célja szerint
illetékes állami szerv a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok alkalmazásával
felügyeletet gyakorol.
3. §
Az egyesület célja
1) A Péch Antal Műszaki Szakképző Iskola és Gimnázium (továbbiakban: Intézmény )
dolgozói, tanulói részére rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, az egészséges életmód
iránti igény felkeltése, a közösségi élet kibontakoztatása.
Ennek keretében:
a) a különféle bajnokságokban, sportversenyeken való szervezett részvételen túl
sportolási lehetőség biztosítása a szabadidősportok, a természetjárás, a turisztika, a
rekreációs táborok iránt érdeklődőknek.
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b) sportnapokat, kirándulásokat, táborokat szervez tagsága, pártolótagsága, illetve azok
hozzátartozói számára.
c) gondoskodik a tagok versenyeztetéséről.
d) kapcsolatot tart a tatabányai sportszervezetekkel, iskolai sportkörökkel,
szövetségekkel
e) közreműködik az intézmény sporttal kapcsolatos feladatainak megvalósításában.
f) megteremti a különböző versenyekhez, túrákhoz, tornákhoz, táborokhoz szükséges
anyagi, tárgyi, személyi feltételeket.
g) A sportegyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik mindazokkal az
állami, önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, amelyek elősegítik
azok megvalósulását, részt vállalnak a sportegyesület működési feltételeinek
biztosításában és fejlesztésében.
4. §
Az egyesület tagsága
1) A tagokat megillető jogok és kötelezettségek alapján a sportegyesület tagjai lehetnek:
- rendes tagok
- pártoló tagok
a) a sportegyesület rendes tagjai lehetnek az Intézmény dolgozói, tanulói, akik a
sportegyesület célkitűzéseit elfogadják, azok megvalósításában készek együttműködni
és a sportegyesületi tagsággal járó kötelezettségek teljesítését vállalják.
b) a sportegyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetes vagy jogi személy,
valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – a politikai pártok kivételével
– aki (amely) vállalja a sportegyesület erkölcsi és anyagi támogatást.
5. §
A tagsági viszony keletkezése és megszűnése
(1) A sportegyesületbe való belépés, illetőleg kilépés önkéntes.
(2) A sportegyesületi tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, törléssel, kizárással szűnik
meg.
(3) A tagfelvétel kérdésében az írásos felvételi kérelem benyújtását követően a sportegyesület
elnöksége határoz.
A felvételt megtagadó határozat ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül
a sportegyesület közgyűléséhez lehet fellebbezni, mely a fellebbezést a következő rendes
közgyűlésén köteles megtárgyalni.
(5) A sportegyesület tagjairól nyilvántartást kell vezetni.
(6) A sportegyesületből való kilépést az egyesület elnöksége részére írásban kell bejelenteni.
Az egyesületi tagsági jogviszonya a kilépési nyilatkozat átadásával egyidejűleg szűnik
meg,
(7) Az elnökség határozata alapján törléssel szűnik meg a tagság a tag halála, az Intézményi
munkaviszony, tanulói jogviszony megszűnése, jogutód nélküli megszűnés esetén,
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valamint akkor, ha a tag a Közgyűlés által előírt tagdíjfizetési kötelezettségének, annak
esedékessége után, a felszólítás ellenére sem tesz eleget.
(8) A sportegyesületből történő kizárás kérdésében az elnökség határoz. A sportegyesületből
azt a tagot kell kizárni, aki magatartásával vagy tevékenységével a sportegyesület
céljainak megvalósulását veszélyezteti. A kizárt tag jogaira és kötelezettségeire a (6)
bekezdésben foglaltak az irányadóak. A kizárás ellen a határozat kézhezvételétől számított
15 napon belül a sportegyesület közgyűléséhez lehet fellebbezni. A fellebbezést a
következő rendes közgyűlés tárgyalni köteles.
A közgyűlés törvénysértő határozatával szemben a tudomásra jutástól számított 30 napon
belül keresettel lehet fordulni a bírósághoz.
6. §
Az egyesület tagjainak jogai és kötelezettségei
1) A sportegyesület rendes tagjainak jogai:
a) részt vehet a sportegyesület tevékenységében, rendezvényein
b) részt vehet a közgyűlésen
c) a közgyűlésen tanácskozási, felszólalási, észrevételezési, javaslattételi és szavazati
joggal rendelkezik
d) a sportegyesület irataiba betekinthet
e) választhat és választható a sportegyesület szerveibe
f) használhatja a sportegyesület sporteszközeit, felszereléseit
g) jogosult a sportegyesület által biztosított támogatásra
h) a sportegyesület bármely szervének törvénysértő határozatát a tudomására jutástól
számított 30 napon belül a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság előtt megtámadhatja.
2) A sportegyesület rendes tagjainak kötelezettségei:
a) a sportegyesület alapszabályának és szabályzatainak valamint az egyesület szervei
által hozott határozatok betartása
b) a sportegyesület célkitűzéseinek és feladatainak megvalósítása érdekében végzett
tevékenység
c) tagdíj fizetése.
d) az okozott kárért helytállási kötelezettséggel tartozik
3) A sportegyesület pártoló tagjainak jogai:
a) javaslatokat, észrevételeket tehet a sportegyesület működését érintő bármely
kérdésben
b) igénybe veheti a sportegyesület által biztosított szolgáltatásokat, kedvezményeket.
4) A sportegyesület pártoló tagjainak kötelezettségei:
a) a sportegyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása
b) a sportegyesület alapszabályának, egyéb szabályainak, valamint a sportegyesület által
hozott határozatok betartása.
c) az okozott kárért helytállási kötelezettséggel tartozik
7. §
A sportegyesület szervezeti felépítése
A sportegyesület szervei:
1) Közgyűlés
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2) Rendkívüli Közgyűlés
3) Elnökség
4) Felügyelő Bizottság
8. §
A közgyűlés
(1) A sportegyesület legfőbb szerve a közgyűlés.
(2) A sportegyesület közgyűlését évenként kell összehívni. A közgyűlés időpontját, helyét,
továbbá a tervezett napirendjét az elnökség határozza meg. A meghívót a tagok részére a
közgyűlés napja előtt legalább 30 nappal írásban kell megküldeni. A közgyűlésen
szavazati jogát mindegyik tag csak személyesen gyakorolhatja.
(3) A közgyűlésen minden szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik.
9. §
A közgyűlés határozatképessége
(1) A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak több mint a fele
jelen van.
(2) Ha a közgyűlés határozatképtelen, akkor 15 napon belül ismételten össze kell hívni. Az
ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek
számára tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlési meghívónak a megismételt
közgyűlés határozatképességére vonatkozó alapszabályi rendelkezést is tartalmaznia kell.
10. §
A közgyűlés napirendje
(1) A közgyűlés napirendjét az elnöksége állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé.
(2) A közgyűlésen – évente egyszer – az alábbi napirendeket kötelezően tárgyalni kell:
a) a sportegyesület tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi elnökségi beszámolót,
b) a sportegyesület évi költségvetését,
c) a Felügyelő Bizottság beszámolóját.
11. §
A közgyűlés hatásköre
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) a sportegyesület megalakulásának, más társadalmi szervezettel való egyesülésének,
valamint feloszlásának kimondása,
b) az alapszabály megállapítása és módosítása,
c) a sportegyesület elnökének, elnökségi tagjainak, Felügyelő Bizottságának
megválasztása és - nem megfelelő munkavégzés esetén - visszahívása,
d) a sportegyesület éves költségvetésének és tagdíjának megállapítása,
e) meg kell tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv
teljesítéséről szóló, a számviteli törvényről szóló 2000.évi C. törvény (Sztv.)
rendelkezései szerint készített beszámolót.
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f) mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe utal.
g) elbírálja az elnökség törvénysértő határozataival szembeni fellebbezéseket.
h) döntés más szervekbe, szövetségbe való belépésről
i) döntés alapítvány vagy gazdasági társaság megalakításáról. Illetve abba tagként való
belépésről
j) a társadalmi szervezet valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag –a
tudomásra jutástól számított 30 napon belül-a bíróság előtt megtámadhatja.
k) a határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban
indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.

12. §
A közgyűlés határozathozatala
(1) A közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, azaz a
jelenlévő szavazásra jogosult tagok több mint felének igenlő szavazatával hozza.
Szavazategyenlőség esetén ismételt szavazást kell elrendelni, mindaddig, amíg döntés
nem születik.
(2) A 11.§ c) - d) pontjai esetében a határozat meghozatalához minősített többségű szavazás,
azaz a jelenlévő szavazásra jogosult tagok kétharmadának igenlő szavazata szükséges.
Tisztségviselők választásánál több jelölt esetén, ha az első választási fordulóban egyik
jelölt sem kapta meg a megválasztáshoz szükséges szavazatot, újabb választási
fordulóban az a jelölt tekintendő megválasztottnak, aki – az egyszerű szótöbbség
megszerzésén túlmenően – a több szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén a
választást meg kell ismételni.
(3) A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a 14.§ (1) bekezdésében meghatározott
tisztségviselők megválasztásakor, illetve, ha a jelenlévő szavazásra jogosult tagok 1/3-a
indítványozza. Tisztségviselők választásánál egy jelölt esetén a közgyűlés egyszerű
szótöbbségű határozata alapján nyílt szavazással is történhet a választás.
(4) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a
közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott
határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és
két, a közgyűlés elején megválasztott személy hitelesíti.
(5) A közgyűlés nyilvános. A nyilvánosságot a közgyűlés egyszerű szótöbbségi határozattal
korlátozhatja vagy kizárhatja.
13. §
Rendkívüli közgyűlés
(1) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni
a) az elnökség minősített szótöbbségű döntése alapján,
b) ha a sportegyesület rendes tagjainak 1/3-a az ok és a cél megjelölésével írásban kéri,
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c) ha a bíróság elrendeli,
d) ha a sportegyesület elnöki tisztsége megüresedik,
e) ha a felügyelő bizottság kezdeményezi.
(2) A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 15 napon
belül össze kell hívni.
(3) A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a rendes közgyűlésre vonatkozó szabályok az
irányadók.
14. §
A tisztségviselők megválasztása
(1) A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők:
a) elnök,
b) elnökségi tagok,
c) Felügyelő Bizottság
(2) Az (1) bekezdés a,b,és c. pontjában meghatározott tisztségviselőket a közgyűlés négy évre
választja.
(3) A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Egy jelölt esetén a választás, amennyiben a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel úgy határoz - nyílt szavazással is
történhet.
(4) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a leadott szavazatoknak 2/3-át
megszerezte. Ha több jelölt esetén az első választási fordulóban egyik jelölt sem kapta
meg a megválasztáshoz szükséges szavazatot, újabb választási fordulóban az a jelölt
tekintendő megválasztottnak, aki – az egyszerű szótöbbség megszerzésén túlmenően – a
több szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén a választást meg kell ismételni.
15. §
A sportegyesület elnöke
(1) A sportegyesület legfőbb tisztségviselője a sportegyesület elnöke. Az elnök az elnökség
közreműködésével irányítja és felügyeli a sportegyesület tevékenységét.
(2) Az elnök feladata és hatásköre:
a) az elnökség üléseinek összehívása és vezetése,
b) irányítja a sportegyesület hivatali, adminisztratív és gazdasági munkáját,
c) a sportegyesület képviselete,
d) a sportegyesület munkájának figyelemmel kísérése,
e) az alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és elnökségi határozatok
végrehajtásának felügyelete,
f) a hírközlő szervek tájékoztatása a sportegyesület tevékenységéről,
g) munkáltatói jogkör gyakorlása a sportegyesület munkavállalói felett,
h) utalványozási jogkört az egyesület elnöke és ugyancsak képviseleti joggal felruházott,
név szerint megnevezett elnökségi tag vagy rendes tag gyakorolhatja,jelenleg Szitás Gyula
elnök és Ferenczi Tamás alelnök eggyüttesen.
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i) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a
közgyűlés, az
elnökség, illetőleg a sportegyesület egyéb szervének kizárólagos
hatáskörébe,
j) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az alapszabály, illetőleg a
közgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal.
(3) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az elnökség által megválasztott alelnök
helyettesíti.
(4) Az elnök - akadályozatása esetén - képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben vagy az
ügyek meghatározott csoportjára nézve a sportegyesület más elnökségi tagjára is
átruházhatja.

16. §
Az elnökség tagjai
(1) Az elnökség létszáma 5 fő.
(2) Az elnökségnek csak az a magyar állampolgárságú egyesületi tag lehet a tagja, aki nincs
eltiltva a közügyek gyakorlásától.
(3) Az elnökség tagjai:
a) elnök
b) elnökségi tagok.
Az alakuló közgyűlés tagjaiból elnöknek Szitás Gyulát választotta,elnökségi tagoknak
választotta Kun Csabát,Raábné Nagy Ibolyát,Ferenczi Tamást,Akács Róbertet.Az elnökség
Ferenczi Tamást választotta alelnöknek.
(4) Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:
a) észrevételek, javaslatok tétele a sportegyesület működésével összefüggő kérdésekben,
b) felvilágosítás kérése a sportegyesülettel, illetőleg a sportegyesület szerveinek
működésével és a gazdálkodással összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők
döntéseivel kapcsolatban,
c) javaslattétel rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés összehívására,
d) a sportegyesület gazdálkodásával kapcsolatos iratokba való betekintés, azokról
másolat készítése.
e) rendszeresen és tevékenyen részvétel az elnökségi üléseken, az elnökség
határozatainak meghozatalában és megvalósításában.
(5) Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.
(6) Az elnökségi tagság megszűnik:
a)
b)
c)
d)

a mandátum lejártával,
lemondással,
visszahívással,
elhalálozással
17. §
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Az elnökség működése
1) Az elnökség, tagjai sorából alelnököt választ.
2) Az elnökség évenként legalább négy alkalommal üléseik. Rendkívüli ülést kell összehívni,
ha azt az elnök vagy az elnökségi tagok egynegyede az ok és a cél megjelölésével kérik.
3) Az elnökség zárt ülést tart, azokon az elnökség tagjain kívül csak a meghívott személyek
lehetnek jelen.
4) Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a Felügyelő Bizottság elnökét.
5) Az elnökség ülését az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról s a megtárgyalandó
kérésekről legalább egy héttel korábban – írásban – értesíteni kell az elnökség tagjait és a
meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős esetben az elnök rövidebb határidőt is
megállapíthat.
6) Az elnökség az elnökségi tagok több mint a felének jelenléte esetén határozatképes. A
határozatképtelenség miatt elhalasztott elnökségi ülést 3 napon belül ismételten össze kell
hívni.
7) Az elnökség a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
8) Az elnökség ülésén szavazási kötelezettség áll fenn.
9) Az elnökség titkos szavazással hoz határozatot a tagok egynegyedének az indítványára.
10) Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell az ülés
helyét, idejét a napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges
észrevételeket, javaslatokat, illetőleg a hozott határozatokat. Az elnökség határozatairól az
érintett szerveket és személyeket írásban kell tájékoztatni.
18. §
Az elnökség hatásköre
(1) A sportegyesület tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban az elnökség irányítja.
Az elnökség a sportegyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult
szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe vont, illetőleg a
sportegyesület más szervének hatáskörébe utalt.
(2) Az elnökség feladata és hatásköre:
a) a sportegyesület rendes és rendkívüli közgyűlésének összehívása,
b) a sportegyesület törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása és
felügyelete,
c) a közgyűlés határozatok végrehajtásának szervezése és a végrehajtás ellenőrzése,
d) a sportegyesület gazdálkodási és egyéb szabályzatainak megállapítása és módosítása,
e) a sportegyesület zavartalan működéséhez szükséges határozatok meghozatala,
f) a sportegyesület adminisztratív feladatainak ellátása,
g) a sportegyesület éves programjának kidolgozása és jóváhagyása,
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h) a sportegyesület éves költségvetésének és beszámolójának elkészítése,
i) a sportegyesület eredményes működéséhez, a sportoláshoz, testedzéshez szükséges
személyi és tárgyi feltételek megteremtése a lehetőségei kereti között,
j) a tagfelvételi kérelemről, törlésről, kizárásról határozat,
k) ideiglenes vagy állandó bizottságok, szakosztályok, sportcsoportok létrehozása,
megszüntetése,
l) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, az alapszabály, illetőleg a
közgyűlés a hatáskörébe utal.
(3) Az elnökség – megfelelő fedezet birtokában – dönt a rendkívüli (100.000.-Ft-ot
meghaladó), a költségvetésben nem szereplő, valamint az előirányzatot meghaladó
kiadásokról.
(4) Az elnökség egyedi határozattal egyéb – más egyesületi szerv kizárólagos hatáskörébe
nem tartozó – ügyet is a saját hatáskörébe vonhat.
(5) Az elnökség, tevékenységéről a sportegyesület közgyűlésének tartozik beszámolási
kötelezettséggel.

19. §

Felügyelő Bizottság
1) A közgyűlés a sportegyesület gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére
Felügyelő Bizottságot választ. A Felügyelő Bizottság létszáma 3 fő.
A felügyelő bizottság elnöke: Horváth József
A felügyelő bizottság tagjai:Nagy Zsuzsanna,Antal Szilvia
2) A Felügyelő Bizottság tagja az egyesületben más tisztséget nem viselhet. A Felügyelő
Bizottságnak nem lehet tagja:
a) a sportegyesülettel munkaviszonyban álló személy
b) a sportegyesületben gazdasági, pénzügyi feladatokat ellátó személy
c) aki a sportegyesület elnökségének tagjával, illetőleg a sportegyesületnél gazdasági
feladatokat ellátó személlyel hozzátartozói kapcsolatban áll. A Felügyelő Bizottság
tagjai nem lehetnek egymás hozzátartozói.
3) A Felügyelő Bizottság tevékenységét a bizottsági tagok által választott elnök irányítja.
4) A Felügyelő Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről a sportegyesület
elnökségét tájékoztatja.
5) A Felügyelő Bizottság feladatai:
a) a sportegyesület pénz és vagyonkezelésének vizsgálata
b) a társadalmi szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező
előírások betartásának ellenőrzése
c) a tagdíjak befizetésének ellenőrzése
d) az éves mérleg (zárszámadás) felülvizsgálata, ellenjegyzése
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e) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és
kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata
f) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése
g) a sportegyesületi vagyon megóvása érdekében hozott intézkedések ellenőrzése.
6) A Felügyelő Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a sportegyesület
gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a sportegyesület tisztségviselőitől
tájékoztatást kérni.
7) Az ellenőrzések megkezdéséről a Felügyelő Bizottság elnöke 7 nappal korábban köteles
tájékoztatni a sportegyesület elnökét. Az ellenőrzés során a Felügyelő Bizottság
pénzügyi- gazdasági, illetőleg a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.
8) Az ellenőrzés tapasztalatairól a Felügyelő Bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől
számított 15 napon belül tájékoztatja a sportegyesület elnökségét. Ha a vizsgálat
szabálytalanságot, vagy rendellenességet állapít meg, a Felügyelő Bizottság ennek
megszüntetésére írásban javaslatot tesz.
9) A vizsgálatot követő intézkedési terve végrehajtását, az abban meghatározott határidő
elteltével számított 30 napon belül a Felügyelő Bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi.
10) Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat sem
vezetett eredményre, a Felügyelő Bizottság közvetlenül az intézkedésre jogosult szervhez
fordulhat, szükség esetén kezdeményezheti a rendkívüli közgyűlés összehívását.
11) A Felügyelő Bizottság tevékenységéről az egyesület közgyűlésének köteles beszámolni.
20. §
A sportegyesület jogképessége
A sportegyesület jogi személy, amelyet az elnök önállóan képvisel. Az elnök e jogkörét
akadályoztatása esetén, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve más elnökségi tagra is
átruházhatja.
21. §
A sportegyesület gazdálkodása, vagyona
(1) A sportegyesület éves költésvetése alapján gazdálkodik.
(2) A sportegyesület működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze.
a) tagsági, pártoló tagsági díjak
b) alapítványokból és közérdekű kötelezettségvállalásokból származó bevételek,
c) önkormányzati, állami, társadalmi és egyéb szervezetek által nyújtott támogatások,
d) rendezvények bevételei,
e) gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételek,
f) egyéb bevételek.
(3) A sportegyesület vagyona:
a) készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg),
b) készpénzre szóló követelés,

11
c) értékpapír,
d) ingatlan- és ingó vagyona.
(4) A sportegyesület bevételivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel.
A sportegyesület tagjai a tartozásaiért – a befizetett tagdíjon túlmenően – saját
vagyonukkal nem felelnek.
(5) A sportegyesület célja megvalósítása, gazdasági feltételeinek megteremtése érdekében
másodlagos tevékenységként gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat, vállalatot
létesíthet magán-, illetőleg jogi személyekkel, jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi
személyiség nélküli gazdasági társaságot létesíthet, illetőleg ilyenbe tagként beléphet.
(6) A sportegyesület a tevékenységi céljai szerinti gazdálkodását, valamint gazdaságivállalkozási tevékenységét és az abból származó eredmény megállapítását a társadalmi
szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló jogszabályok alapján végzi.
(7) A sportegyesület a hatályos Sporttörvény rendelkezéseinek megfelelően csak kiegészítő
tevékenység keretében szerezheti meg sportlétesítmény tulajdonjogát, használhat, illetve
működtethet sportlétesítményt, folytathat sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi
tevékenységet vagy hasznosíthatja az ezzel kapcsolatos vagyoni értékű jogokat, illetve
végezhet sporttal össze nem függő tevékenységet.
(8) A sportegyesület a Ptk.-nak az alkalmazott által okozott kárért való felelősségi szabályai
szerint felel minden kárért, amelyet a vele szerződéses viszonyban álló sportolói, illetve
sportszakemberi szerződében foglalt tevékenységükkel kapcsolatban harmadik
személynek okoznak.

22. §
A sportegyesület megszűnése
(1) A sportegyesület megszűnik:
a) feloszlásának a közgyűlés által történt kimondásával
b) más egyesülettel vagy társadalmi szervezettel való egyesülésével,
c) feloszlatásával,
d) megszűnésének megállapításával.
(2) A sportegyesület megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról a Közgyűlés
rendelkezik. Ha a vagyonról a Közgyűlés nem rendelkezett, továbbá ha a sportegyesület
felosztással szűnt meg, vagy megszűnését állapították meg és a vagyonról nem történt
rendelkezés, vagyona – a hitelezők kielégítése után – az Intézmény tulajdonába kerül és
sportcélokra kell fordítani. A sportegyesületre- a végelszámolásra vonatkozó
rendelkezések kivételével-megfelelően alkalmazni kell a csődeljárásról, a felszámolási
eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991.évi IL. törvény szabályait.
23. §
Záró rendelkezések
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Jelen alapszabályt a BARÁTSÁG DSE 2007.július.04.-én megtartott alakuló közgyűlése a
2/2007. (VII.04.) kgy. számú határozatával fogadta el.

Tatabánya, 2007. 07.04

……………………………….
elnök
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hitelesítő

……………………………….
hitelesítő

