SZOMBATHELYI VÍVÓAKADÉMIA SPORTEGYESÜLET

A LAP S ZABÁ LYA
2020.

Egyesületi alapszabály
Elfogadta és a korábbi alapszabállyal egységes szerkezetbe foglalta a Szombathelyi
Vívóakadémia Sportegyesület 2020. február 28. napján megtartott Taggyűlése a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény,
illetve a sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezéseinek megfelelően. (A módosított részek
dőlt betűvel kiemelve.)
I.

Általános rendelkezések

1. Az egyesület neve, rövidített neve:
Az egyesület neve: Szombathelyi Vívóakadémia Sportegyesület (a továbbiakban
Egyesület)
Rövidített név: Szombathelyi Vívóakadémia SE
2. Az Egyesület székhelye:
9700 Szombathely, Szent László király utca 6/A.
3. Az Egyesület jogi jellege:
a) A
Szombathelyi
Vívóakadémia
Sportegyesület
önkéntesen
létrehozott,
önkormányzattal rendelkező civil szervezet, amely ezen alapszabályban meghatározott
célra alakult és nyilvántartott tagsággal rendelkezik, működéséhez szükséges vagyont
az Egyesület tagjai által fizetett tagdíjakból, a támogatók adományaiból, illetőleg
pályázati forrásokból biztosítja.
b) A Szombathelyi Vívóakadémia Sportegyesület önálló jogi személy, mint ilyen megfelel
a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban Sport tv.), az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban Civil tv.), valamint a 2013. évi V. törvény,
azaz a Polgári Törvénykönyv hatályos rendelkezéseinek.
c) Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól
támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem
támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott a
választásokon, és a továbbiakban sem fog.
d) Az Egyesület, mint tagszervezet a Magyar Vívószövetség sportági szakszövetség tagja.
4. Az Egyesület honlapja:
Az Egyesület hivatalos honlapja: www.savariafencing.hu
5. Az Egyesület célja:
5.1.A sportegyesület célja Szombathely városában, illetőleg Vas Megyében a sportvívás
oktatása, a vívó versenysport feltételeinek megteremtése, valamint versenyek
szervezése.
Az Egyesület célja továbbá a vívó sportág számára utánpótlás nevelése, valamint a
szabadidős vívósport feltételeinek biztosítása.
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5.2.Az Egyesület fenti céljainak megvalósítása érdekében elősegíti az oktatási intézmények
tanulóinak testnevelési és sporttevékenységét, gondoskodik a vívósport széleskörű
népszerűsítéséről, illetőleg a magyar vívó hagyományok ápolásáról.
6. Az Egyesület jelképei:
Az Egyesület jelképei, az Egyesület jelvénye, valamint az Egyesület színei. Az Egyesület
jelképei az Egyesület tagságának összetartozását jelképezik.
a) Az Egyesület jelvénye oldalt fordított római sisak, alatta két, keresztben elhelyezett
római karddal, valamint az Egyesület nevének feliratával, az alábbi ábra szerint:

Az Egyesület jelvényét az Egyesület versenyzői vívóruhájukon, a Magyar
Vívószövetség erre vonatkozó szabályainak betartásával viselik, illetőleg az egyéb
sportfelszerelésükön az Egyesület elnökségének jóváhagyásával elhelyezett módon
jogosultak viselni.
b) Az Egyesület színei kék és ezüstszürke.
Az Egyesület tagjai, illetőleg versenyzői az Egyesület elnöksége által jóváhagyott
árnyalatú színeket jogosultak viselni sportruházatukon.
II.

Az egyesületi tagsági jogviszony, az egyes különleges jogállású tagok

1. Az Egyesület tagjai, az egyes tagsági jogviszonyok:
1.1.Az Egyesület tagjai a rendes tagok, illetve a különleges jogállású tagok:
Rendes tagok az Egyesület teljes jogkörrel rendelkező tagjai, az Egyesület különleges
jogállású tagjai a pártoló tagok, illetve a szenátorok (tiszteletbeli tagok).
1.2.A tagsági jogviszony:
Az Egyesület tagja lehet minden természetes és jogi személy, aki az alapszabály
rendelkezéseit önmagára nézve kötelezőnek tekinti, és az egyes tagfajtákra vonatkozó
előírt speciális rendelkezéseknek megfelel, valamint a belépési nyilatkozatot aláírja és az
Elnök az Egyesület tagjai sorába felveszi. A természetes személy tag a jogait személyesen,
a jogi személy tag kijelölt képviselője útján jogosult gyakorolni.
-

-

Rendes tag lehet minden olyan természetes személy, aki az Egyesület munkájában
aktívan közreműködik sportolóként vagy vezetőként, az Egyesület munkájában
rendszeresen részt vesz és a tagsági díjat megfizeti.
Pártoló tag lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki/amely vagyoni
hozzájárulásával az Egyesület tevékenységében részt vesz és az Egyesület céljaival
egyetért. A természetes személy pártoló tag hozzájárulása lehet, hogy az Egyesület
működését tisztség vállalásával, vezetői tevékenység, vagy egyéb támogató
tevékenység kifejtésével segítheti.
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2. A sportegyesületi tagsági jogviszony az Egyesületbe való jelentkezéssel és az Elnök által
történt felvétellel, tiszteletbeli tag esetén az egyesület felkérésével és az elfogadó
nyilatkozat aláírásával, keletkezik.
3. A tagfelvétel az Egyesület elnökének hatáskörébe tartozik. Az Egyesület a tagjairól az
Elnök tagnyilvántartást vezet.
4. Az egyesületi tagok jogai és kötelezettségei:
a) A rendes tag jogai:
- Sportolóként részt vehet az Egyesület edzésein, versenyeken,
- Részt vehet az Egyesület egyéb tevékenységében és rendezvényein, különös tekintettel
a tagok gyűlésén.
- Választhat és – 18. életévének betöltését követően – választható az Egyesület szerveibe,
tisztségeire.
- Észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesületet érintő minden
kérdésben.
- Ajánlásokat tehet az Egyesület szerveinek az Egyesület tevékenységét érintő kérdések
megtárgyalására.
- Felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről,
- Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait.
- Jogosult az egyesületi tagok részére biztosított kedvezmények igénybevételére.
b)
-

A rendes tag kötelezettségei:
Az alapszabály és az Egyesület más szabályzatai, különösen a Házirend betartása.
A tagsági díj, illetőleg a tag által vállalt egyéb vagyoni hozzájárulás megfizetése.
Az Egyesület vagyonának megóvása.
Sporttevékenységgel vagy egyéb tevékenységgel segíti az Egyesület munkáját.
Az Egyesület szervei által hozott határozatok végrehajtása.
Az Egyesület céljainak és munkájának népszerűsítése, a vívósport segítése.
A vívósport magyar és nemzetközi szabályainak betartása.
Versenyeken, edzéseken és egyéb olyan rendezvényeken, ahol egyesületi színekben
szerepel, az Egyesület jó hírének megfelelő magatartás tanúsítása.

A rendes tag amennyiben cselekvőképessége korlátozott, illetve életkora miatt
cselekvőképtelen, egyes tagi jogait és – a személyesen teljesíthető kötelezettségek
kivételével – kötelezettségeit törvényes képviselője útján gyakorolja.
c) A pártoló tag jogai:
- Tanácskozási joggal részt vehet az egyesületi tagok gyűlésén, illetve az Egyesület
rendezvényein.
- Javaslatokat tehet az Egyesület működésével, annak tevékenységével kapcsolatban.
- Javaslatokat tehet az Egyesületet, valamint annak szerveit, illetőleg tevékenységét
érintő kérdések megtárgyalására.
- A természetes személy pártoló tag hozzájárulása lehet, hogy az Egyesület működését
tisztség vállalásával, vezetői tevékenység, vagy egyéb támogató tevékenység
kifejtésével segítheti.
- A természetes személy pártoló tag 18. életévének betöltését követően választható az
Egyesület szerveibe.
d) A pártoló tag kötelezettségei:
- Megfizeti a vállalt vagyoni hozzájárulást, ellátja a vállalt tisztséggel járó feladatokat,
eleget tesz a tisztségéből adódó kötelezettségeinek, illetőleg kifejti a vállalt vezetői
vagy egyéb támogató tevékenységet.
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-

Az alapszabály és az Egyesület más szabályzatai, különösen a Házirend betartása.
A vívósportnak, az Egyesületnek, az Egyesület céljainak és tevékenységének
népszerűsítése.

5. A tagsági jogok gyakorlása:
Az Egyesület tagjai egyes – csak személyesen gyakorolható – tagsági jogaikat
személyesen, míg egyéb, jelen alapszabályban szabályozott tagsági jogaikat törvényes
képviselőikent, illetve az általuk a Küldöttgyűlésbe választott küldötteken, mint
képviselőkön keresztül gyakorolják. A tag képviseletében az arra jogosult törvényes
képviselők közül egyszerre egy törvényes képviselő tehet jognyilatkozatot, avagy a
törvényes képviselők együttes nyilatkozat tételére jogosultak, taggyűlésen a tag
képviseletében tagonként egy szavazattal rendelkeznek.
6. Az egyesületi tagsági jogviszony megszűnik:
Az egyesületi tagsági jogviszony megszűnhet:
- felmondással,
- kilépéssel,
- halálozással (megszűnéssel).
a) Az egyesületi tagsági jogviszony megszűnik, annak joghatályos felmondását követően
a tagnyilvántartásból való törléssel. Amennyiben az Egyesület rendes tagja tagsági
díjfizetési kötelezettségét nem teljesíti, azzal háromhavi késedelembe esik és azt az
írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg, az Egyesület elnöke a tagsági jogviszonyt
írásbeli felmondással megszünteti. Az írásbeli figyelmeztetés eredménytelensége esetén
a felmondásról szóló határozatot az Egyesület elnöke hozza meg, és közli a taggal. A
határozat ellen annak kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban halasztó hatályú,
indokolt fellebbezésnek van helye a Küldöttgyűléshez. A Küldöttgyűlés a fellebbezés
beérkezésétől számított 30 napon belül dönt a tagsági jogviszonyról.
Amennyiben a felmondással szemben határidőn belül fellebbezés nem érkezik, illetve a
Küldöttgyűlés a fellebbezést elutasítja, abban az esetben a fellebbezés lejártát követő
napon, illetőleg a fellebbezés elutasításának napján a tagsági jogviszony megszűnik, a
tag a nyilvántartásból törlésre kerül.
b) Az egyesületi tagsági jogviszony megszűnik a tag kilépésével.
A kilépés történhet kifejezett nyilatkozattal, illetve a rendes tag esetén ráutaló
magatartással.
A kilépési jognyilatkozatot írásba kell foglalni és az Egyesület elnökéhez kell
benyújtani. A kilépési nyilatkozat kézhezvételével a tagsági jogviszony megszűnik,
annak alapján a tag a tagnyilvántartásból törlésre kerül.
A rendes tag esetén ráutaló magatartással történő kilépésnek kell tekinteni, amennyiben
a tag hat hónap időtartamon keresztül folyamatosan nem tesz eleget tagdíjfizetési
kötelezettségének és ugyanezen időszak alatt nem vesz részt az egyesület
tevékenységében. A fenti tényeket az egyesület elnöke feljegyzésben rögzíti, így
megállapítja a kilépés tényét és ezt követően a tag a nyilvántartásból törlésre kerül.
c) A tag elhalálozásával, az elhalálozása napján, illetve nem természetes személy tag
esetén annak megszűnésekor. Az elhalálozott, illetőleg megszűnt tag a
tagnyilvántartásból törlésre kerül.
7. A tagdíjfizetési kötelezettség:
Az Egyesület rendes tagjai tagdíjat kötelesek fizetni. Az Egyesület tagdíjfizetésével kapcsolatos
szabályait a Küldöttgyűlés a Tagdíj- és Térítési díjszabályzatban határozza meg, amely
szabályzat valamennyi tag részére nyilvános.
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III.

Az Egyesület szervei

1. Az Egyesület szervei:
Az Egyesület szervei a Tagok Gyűlése, illetve a Küldöttgyűlés, az Egyesület konzultatív szerve
a Szülői Gyűlés.
2. A Tagok Gyűlése:
2.1.A Tagok Gyűlése (a továbbiakban Gyűlés) az Egyesület tagjainak összessége.
2.2.A Gyűlés kizárólagos hatásköre az Egyesület Küldöttgyűlésének megválasztása.
2.3.A Küldöttgyűlés megválasztására a tagokat az Egyesület elnöke hívja össze 5 évente a
Küldöttgyűlés mandátuma lejárta előtt legalább 30 nappal. A Küldöttgyűlés
megválasztásának előkészítését az Egyesület elnöke végzi.
2.4.A Gyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a, plusz egy fő jelen
van vagy képviselteti magát. A szavazásra jogosult megjelentekről írásbeli jelenléti ívet kell
készíteni, amely tartalmazza a tag nevét, lakcímét, aláírását, amennyiben tag képviseletét
törvényes képviselő látja el, a szavazatot leadó képviselője és nevét, ha lakcíme eltér a
képviselt lakcímétől, úgy lakcímét és aláírását is.
2.5.Ha a határozatképesség hiánya miatt a Gyűlést el kell halasztani, az ismételten összehívott
Gyűlés (a továbbiakban megismételt Gyűlés) a megjelent tagok számára tekintet nélkül
határozatképes. A megismételt Gyűlést azonos napirenddel, az eredeti –
határozatképtelenség miatt elmaradt – Gyűlés napjára, azonos helyszínre is össze lehet
hívni, de annak időpontja nem lehet későbbi, mint az eredeti Gyűléstől számított 8 naptári
nap.
2.6.A megismételt Gyűlés időpontját az eredeti Gyűlés meghívójában kell közölni, továbbá a
meghívó kötelezően tartalmazza a tájékoztatást a megismételt Gyűlés határozatképessége
tekintetében.
2.7.A Gyűlés helyéről és időpontjáról a tagokat hirdetményben, illetve elektronikus úton
küldött meghívóban értesíteni kell a Gyűlés előtt legalább 15 nappal. A hirdetmény az
Egyesület hivatalos honlapján, továbbá az edzések színhelyén kerül közzétételre, míg az
értesítés a tagok által a tagnyilvántartás számára megadott e-mail címre kerül minden tag
részére megküldésre.
2.8.A Gyűlést az Egyesület elnöke nyitja meg, aki az írásbeli jelenléti ív alapján megállapítja a
határozatképességet. A Gyűlés megválasztja tisztségviselőit, a levezető elnököt, a
jegyzőkönyvvezetőt és a két jegyzőkönyv hitelesítőt a jelenlévő tagok közül.
2.9.A Gyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Gyűlésen
elhangzottak lényegét, a megtett észrevételeket és javaslatokat, valamint a Gyűlés által
hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a Gyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető
írja alá és a Gyűlés kezdetén megválasztott két tag hitelesíti.
2.10. A küldöttek személyére a Gyűlést megelőzően bármely tag az Elnökhöz eljuttatott
írásbeli nyilatkozatban, illetve a Gyűlésen szóban tehet javaslatot. Jelöltté kizárólag az a
nagykorú rendes vagy pártoló tag válhat, aki vagy az Elnökhöz benyújtott írásbeli
nyilatkozatban, vagy szóban, személyesen a Gyűlésen a jelölést elfogadja. A jelöltlistát a
levezető elnök állítja össze és zárja le. A jelöltlista alapján a választás nyílt szavazással
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történik. A levezető elnök a jelölteket a jelöltlista alapján névsorban szavaztatja meg a
jelenlévő tagokkal. A szavazás eredményét a Gyűlés levezető elnöke állapítja meg.
2.11. A Küldöttgyűlés megválasztott tagja – az Egyesület taglétszámától függetlenül – az az
5 jelölt lesz, aki az 5 legtöbb szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén ismételt szavazást
kell elrendelni. A szavazás addig folytatható, amíg a fenti szabályok alapján az 5 tagú
Küldöttgyűlés meg nem alakítható.
2.12. Ha a Küldöttgyűlés létszáma 5 fő alá csökken, úgy a kieső Küldöttgyűlési tag(ok)
helyére a fentiek szerint új választást kell kiírni. Ebben az esetben a Küldöttgyűlési
mandátum megszűnését követő 90 napon belül kell megtartani a rendkívüli Tagok Gyűlését.
3. A Küldöttgyűlés:
3.1.Az Egyesület legfőbb szerve az Egyesület 18 év feletti rendes vagy pártoló tagjai közül
választott 5 tagú Küldöttgyűlés. Az Egyesület Küldöttgyűlésének tagjait a tagok gyűlése
választja 5 évre nyílt szavazással.
3.2.Az Egyesület Küldöttgyűlését évente legalább két alkalommal össze kell hívni. A
Küldöttgyűlést az Egyesület elnöke hívja össze. Össze kell hívni a Küldöttgyűlést akkor is,
ha ezt a bíróság elrendeli, illetőleg a küldöttek fele, illetve az Egyesület rendes tagjainak
legalább 20 %-a – az ok és cél megjelölésével – ezt írásban az Elnöknél kezdeményezi.
3.3.A Küldöttgyűlésen tanácskozási joggal részt vehet a Szenátus és a Szülői Gyűlés által
delegált egy szülő.
3.4.A Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

az alapszabály megállapítása és módosítása,
az évi költségvetés (pénzügyi terv) meghatározása,
az éves beszámoló elfogadása
az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása,
az Elnök megválasztása és visszahívása,
az SZMSZ elfogadása, módosítása,
a tagdíjszabályzat elfogadása, módosítása,
döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály kizárólagos hatáskörébe
utal.

3.5.A Küldöttgyűlés határozatképes, ha legalább 4 küldött jelen van.
3.6.A Küldöttgyűlést az Elnök legalább 8 nappal a kitűzött időpont előtt hívja össze megjelölve
a Küldöttgyűlés helyét, időpontját és a tárgyalandó napirendet. Az értesítés módja az
Egyesület hivatalos honlapján történő hirdetmény, továbbá az érintettek részére
elektronikus levél útján küldött meghívó.
3.7.Az Egyesület a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti éves beszámolójának
elfogadása, illetve az évi költségvetés (pénzügyi terv) meghatározása a Küldöttgyűlés
kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az éves beszámoló elfogadásának tárgyában a
Küldöttgyűlés a tárgyévet követő május 31. napjáig köteles határozatot hozni.
3.8.Az Alapszabály módosításához és az Egyesület feloszlásának kimondásához a küldöttek
összességének szavazata (minősített többség) szükséges.
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3.9.A Küldöttgyűlés a határozatait nyílt szavazással, legalább 3 egyező szavazattal hozza. A
Küldöttgyűlés levezető elnöke az Egyesület elnöke. A Küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell
készíteni, a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Küldöttgyűlésen elhangzottak lényegét, a
megtett észrevételeket és javaslatokat, valamint a Küldöttgyűlés által hozott határozatokat.
A jegyzőkönyvet a Küldöttgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és 2
küldött hitelesíti.
3.10. A határozathozatalban nem vehet részt a Ptk. 3:19. § /2/ bekezdésben meghatározott
személy.
3.11. A Küldött a tisztsége ellátásával összefüggésben végzett tevékenységéért díjazásban
nem részesül, de megválasztásától kezdődően tisztsége ellátásának időtartamára mentesül
tagdíjfizetési kötelezettsége alól. Amennyiben a Küldött tisztsége ellátásával járó feladatain
túlmenően külön szerződéssel személyesen vagy az általa képviselt vagy részesedésével
működő gazdálkodó szervezeten keresztül az Egyesület számára szolgáltatást végez, úgy
tevékenységéért a piacon szokásos díjazásban részesülhet, amennyiben e szerződést a
Küldöttgyűlés jóvá hagyta. Az érintett Küldött a döntéshozatalból ki van zárva.
4. A Szülői gyűlés:
4.1.A Szülői gyűlés az Egyesület 18 évnél fiatalabb rendes tagjainak törvényes képviselőiből
álló konzultatív testület. A Szülői gyűlést az Egyesület elnöke hívja össze évente legalább
két alkalommal. A Szülői gyűlés egy főt delegálhat a Küldöttgyűlésre, aki azon tanácskozási
joggal vehet részt.
4.2.A Szülői gyűlés jogosult véleményt nyilvánítani az Egyesület kiskorú tagjait közvetlenül
érintő bármely kérdésben. A Szülői gyűlésről annak döntése alapján jegyzőkönyvet kell
felvenni, amelynek mellékletét képezi a Szülői gyűlésen megjelent törvényes képviselőkről
készült jelenléti ív.
IV.

Az Egyesület vezető tisztségviselője

1. Az Egyesület vezető tisztségviselője az Egyesület elnöke.
2. Az Egyesület elnökének jogállása:
2.1.Az Elnök, mint vezető tisztségviselő az Egyesület vezetését az ilyen tisztséget betöltő
személyektől elvárható fokozott gondossággal, az Egyesület érdekeinek elsődlegessége
alapján köteles ellátni. Az Elnök a jogszabályok, az alapszabály, illetve a legfőbb szerv
által hozott határozatok, valamint egyéb kötelezettségeik vétkes megszegésével az
Egyesületnek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel.
2.2.Elnök az a felsőfokú végzettséggel rendelkező nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
2.3.Nem lehet az Egyesület Elnöke az:
- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek,
amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következménye alól nem mentesül,
- akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak,
- akit valamely foglalkozástól jogerős ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató egyesületnél,
- akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől, az eltiltást kimondó
határozatban megszabott időtartamig.
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3. Az Elnök megválasztása, illetve jogviszonyának megszűnése:
3.1.Az Elnököt a Küldöttgyűlés 5 évre választja az Egyesület nagykorú rendes tagjai közül.
3.2.Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás:
- a megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével,
- lemondással,
- elhalálozással.
3.3.Az Elnök megbízatásáról a Küldöttgyűléshez címzett írásbeli nyilatkozattal bármikor
lemondhat. Ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak
bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a Küldöttgyűlés az új
Elnök megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá
válásáig az Elnök a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen
intézkedések megtételében köteles részt venni.
3.4.Ha az Elnök bármely tevékenysége az Egyesület érdekeit sérti, vagy célját veszélyezteti,
illetve az Elnök kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy ebben az esetben a
Küldöttgyűlés az Elnököt visszahívhatja.
3.5.Az Elnök jogviszonyára – ha a tisztséget nem munkaviszony keretében látja el – a Ptk.
megbízási jogviszonyra vonatkozó szabályai megfelelően irányadóak azzal, hogy az
Elnök díjazásra nem jogosult.
3.6.Az Egyesület Elnökét jogkörében akadályoztatása esetén a Küldöttgyűlés egy tagja az
Elnök írásbeli meghatalmazása alapján teljes jogkörrel helyettesítheti. Az Elnök
tagdíjfizetési kötelezettsége, valamint az Egyesülettel kötött szerződése tekintetében a
III. fejezet 3.11. alpont rendelkezései megfelelően alkalmazandóak.
4. Az Egyesület elnökének feladatai, hatásköre:
4.1.Az Egyesület tevékenységének operatív irányítását a Küldöttgyűlések közötti időben
ügyvezetőként az Elnök látja el.
4.2.Az Egyesület elnöke az Egyesület vezető tisztségviselője, aki irányítja az Egyesület
sport és gazdasági életét és teljes jogkörrel képviseli az Egyesületet.
4.3.Az Egyesület elnökének feladatai a fent írtak keretén belül az alábbiak:
- vezeti és szervezi az Elnökség munkáját, teljes jogkörrel képviseli az Egyesületet,
- összehívja az Elnökség üléseit és levezeti azokat,
- aláírási és utalványozási jogokat gyakorol,
- az alapszabály és az egyéb szabályzatok előírásainak, valamint a Küldöttgyűlési
határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése,
- a hírközlő szervek tájékoztatása az Egyesület tevékenységéről,
- munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület alkalmazottai felett,
- a Tagok Gyűlésének összehívása, a küldöttválasztás előkészítése,
- az Egyesület Küldöttgyűlésének összehívása,
- az Egyesület törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása,
- a Küldöttgyűlési határozatok végrehajtásának ellenőrzése és szervezése,
- az Egyesület fejlesztési programjának kidolgozása,
- tagfelvételi kérelmek elbírálása, a tagnyilvántartás vezetése,
- a tagdíjak beszedése,
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-

a pénzügyi beszámoló és a pénzügyi terv elkészítése, illetőleg ezek Küldöttgyűlés
elé terjesztése,
a Küldöttgyűlések közötti időben az Egyesület működésének szervezése, döntés a
pénzeszközök felhasználásáról,
az Egyesület külső kapcsolatainak szervezése,
kapcsolattartás a sportági szakszövetséggel,
mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket a jogszabály, az alapszabály,
illetőleg a Küldöttgyűlés a hatáskörébe utal.

4.4.Az Elnök az Egyesület működését érintő valamennyi kérdésben jogosult dönteni, kivéve
azokat az ügyeket, amelyek az alapszabály szerint a Tagok gyűlése, vagy a
Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak.
V.

Az Egyesület képviselete

1. Az Egyesület képviseletét az Elnök önállóan látja el. A képviselet tekintetében
akadályoztatása esetére helyettesítés céljából írásbeli meghatalmazást adhat a
Küldöttgyűlés bármely tagja részére.
2. Az Egyesület bankszámlája tekintetében a számla feletti rendelkezés a fentiek
figyelembevételével oly módon történik, hogy aláírásra jogosultak az Elnök, illetve a
Küldöttgyűlés egy (bármely) tagja.
VI.

Az Egyesület anyagi eszközei és gazdálkodása

1. Az Egyesület bevételei:
Az Egyesület bevételei:
- a rendes tagok által fizetett tagdíj,
- pártoló tagok által teljesített pénzügyi támogatás,
- az egyesület létesítményének hasznosításából származó bevételek,
- állami támogatás,
- önkormányzati támogatás,
- szponzorok támogatása,
- az Egyesület által szervezett és bonyolított rendezvények során keletkezett bevételek,
- reklámtevékenységből származó bevételek,
- egyéb bevételek.
2. Az Egyesület gazdálkodása:
2.1.Az Egyesület éves költségvetés alapján – az Egyesületre vonatkozó hatályos jogszabályi
és pénzügyi előírásokban rögzítettek szerint – gazdálkodik azzal, hogy az Egyesület
vállalkozási tevékenységet végezhet.
2.2.Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok az általuk fizetett tagdíj és
egyéb anyagi támogatás megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal
nem felelnek.
2.3.Az Egyesület sporttal össze nem függő tevékenységet csak kiegészítő tevékenységként
folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése – e rendelkezés
alkalmazásában – a sportegyesület alaptevékenységének minősül.

10

VII.

Vegyes és záró rendelkezések

1. Az Egyesület határozatainak felülvizsgálata:
Az Egyesület tagja, vezető tisztségviselői a Ptk. 3:35-37. §-ai szerint kérheti a bíróságtól a tagok
és a jogi személy szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat
jogszabálysértő vagy az Alapszabályba ütközik.
2. Az Egyesület megszűnése:
2.1.Az Egyesület megszűnik a Polgári Törvénykönyvben meghatározott esetekben.
2.2.Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követelésének
kiegyenlítése után fennmaradó vagyont szombathelyi, ennek hiányában vas megyei
székhellyel rendelkező másik, főcélként vívósporttal foglalkozó sportegyesületnek kell
átadni.
3. Alkalmazandó jogszabályok:
Az alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében a hatályos jogszabályi
rendelkezések, így különösen:
- a Polgári Törvénykönyv szóló 2013. évi V. törvény,
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.),
-

a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Sport tv.),
a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és ezzel összefüggő eljárásról szóló 2011.
évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) az irányadók.

Az Alapszabály a fejlécben írt Közgyűlés határozatai alapján került egységes szerkezetbe
foglalásra, a módosított részek dőlt betűvel kerültek kiemelésre.
Kelt. Szombathely, 2020. február 28. napján
Babós Csaba sk.
az Egyesület elnöke
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