Beremendi Építök Sportkör
Alapszabálya

I.
A SPORTKÖR NEVE, SZÉKHELYE, ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍME, SZÍNE,
ZÁSZLAJA, JELVÉNYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE, A SPORTKÖRT TÁMOGATÓ
SZERVEK NEVE, A SPORTKÖR SZAKMAI FELÜGYELETI SZERVE
A Sportkör neve: Beremendi Építők Sportkör
A sportkör székhelye: Beremendi Építők Sportkör, Beremend Sport u.1. Pf.18.
A sportkör elektronikus levélcíme: epitoksport@beremend.hu
A sportkör színe: kék-fehér
A sportkör zászlaja:

A sportkör jelvénye:

A sportkör alapítás éve:1925.
A sportkört támogató szervek neve:
BEREMENDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
DUNA – DRÁVA CEMENT KFT
A sportkör szakmai felügyeleti szerve:
Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége
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II.
A SPORTKÖR CÉLJA:
A sportkör célja rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása,
az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a
közösségi élet kibontakoztatása a jogszabályokban meghatározott keretek között.

III.
A SPORTKÖR TEVÉKENYSÉGE
A sportkör tevékenysége

a)

A sportkör céljainak megvalósítása érdekében szakosztályok létrehozásával

és működtetésével a sporttevékenység megszervezése, végzése, a sportágak
működési feltételeinek biztosítása.
b)

A sportkör fejlesztési célkitűzéseinek meghatározása és gondoskodás

megvalósításukról.
c)

Az országos sportági szakszövetségek, valamint más szervezetek által

rendezett sportversenyeken, sporteseményeken és rendezvényeken való részvétel,
ilyen

sportversenyek,

sportesemények

és

rendezvények

szervezése

és

lebonyolítása.
d)

A sportkör tagjainak sokoldalú képzése, a versenyzők felkészülésének

biztosítása.
e)

A sportkör által működtetett szakosztályok utánpótlásának nevelése.

f)

Sporttáborozás szervezése és lebonyolítása.

g)

A

tervszerű

működéshez

szükséges

személyi

és

tárgyi

feltételek

megteremtése és biztosítása.
h)

Közreműködés az egészséges életmód elterjesztésében.

i)

A sportegyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint

sporttevékenységével
sportegyesület

összefüggő

vagyoni

értékű

kereskedelmi

jogainak

tevékenységet

hasznosítását

is)

(ideértve

csak

a

kiegészítő

tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése – e
rendelkezés alkalmazásában – a sportegyesület alaptevékenységének minősül. [Stv.
17.§ (1) bek. b) pont]
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A sportkör közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól

j)

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

IV.
A SPORTKÖR ANYAGI FORRÁSAI ÉS GAZDÁLKODÁSA
Bevételek:


tagsági díj
a) aktív keresőknél minimum: 100.- Ft/hó, amely az aktív kereső havi
munkabérévből kerül levonásra.
b) aktív sportolók: 500.-Ft/hó, amely tárgyév június 30, illetve december 31.
napjáig az egyesület gazdasági vezetőjénél kerül befizetésre.



magánszemélyek anyagi támogatása;



jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervek anyagi
támogatása;



rendezvényből származó és egyéb bevételek;



vállalkozási tevékenységből származó bevételek

A sportkör éves költségvetés alapján gazdálkodik. Tartozásaiért saját vagyonával
felel. A tagok csak tagdíjat kötelesek fizetni, a sportkör tartozásáért saját
vagyonukkal nem felelnek. A sportkör megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés
rendelkezik. Ha a vagyon hová fordításáról a közgyűlés nem rendelkezik, továbbá ha
a sportkör feloszlatással szűnt meg, vagyona a hitelezők kielégítése után az
önkormányzat tulajdonába kerül.
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V.
A SPORTKÖR VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI
a) A sportkör elnöke
Neve: Gettó Ferenc
Lakóhelye: 7827 Beremend, Ifjúság út 19.
b) Az elnökség tagjai:
Neve: Bartos István
Lakóhelye: 7827 Beremend, Hegyalja utca 46.
Neve: Horváth Norbert
Lakóhelye: 7827 Beremend, József Attila lkt. 6/b
Neve: Illés Istvánné
Lakóhelye: 7827 Beremend, József Attila lkt. 2/A 3/2
Neve: Ragány Zoltán
Lakóhelye: 7827 Beremend, Dózsa u. 3
Neve: Tóth István
Lakóhelye: 7827 Beremend, Kossuth út 52.

VI.
A NYILVÁNTARTÁSBA-VÉTELI ÉS VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI KÉRELEM
BENYÚJTÁSA

1.

A nyilvántartásba-vételi kérelem, illetve a változásbejegyzési kérelem

benyújtására a sportkör elnöke köteles.
2.

A nyilvántartásba-vételi kérelmet, illetve a változásbejegyzési kérelmet a

sportkör elnökének akadályoztatása esetén az elnökhelyettes nyújtja be.
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VII.
A SPORTKÖR TAGSÁGA ÉS PÁRTOLÓ TAGSÁGA, A SPORTKÖR
TAGJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A sportkör tagsága és pártoló tagsága
A sportkör tagja lehet minden nagykorú magyar állampolgár, aki belépési
nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a sportkör valamely szervének
(elnökség, bizottság, szakosztály) működésében.
Kiskorú állampolgár is felvehető tagként a sportkörbe részükre ifjúsági csoportok
létesíthetők, valamint nem magyar állampolgár is tagja lehet a sportkörnek.
A sportkör működési területén pártoló tagságot szervezhet. Pártoló tagként felvehető
az,

aki

belépési

nyilatkozatban

vállalja

a

sportkör

célkitűzéseinek

anyagi

támogatását.
A sportkörnek jogi személy is tagja is lehet, amennyiben vállalja a rendes tagsággal
szemben járó jogokat és kötelezettségeket.

Tiszteletbeli tagként felvehető az a

személy, aki különleges és kiemelkedő tevékenységével elsősorban erkölcsileg
támogatja a sportkört.
A sportkörbe való belépés és a sportkörből való kilépés önkéntes. A sportköri tagság,
pártoló tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, a tag halála esetén azonnal, a tag
kizárásával, vagy a tag kilépésével szűnik meg. Illetve a Sportfegyelmi szabályzat
szerint is megszűnhet.
A belépési nyilatkozatot a sportkör elnökségéhez kell címezni. A belépési nyilatkozat
hatályosságához kiskorú esetén a törvényes képviselő aláírása szükséges. A
tagfelvétel kérdésében a sportkör elnöksége határoz. Az elnökség ezt a jogkört –
elnökségi határozatban – a sportkör más szervére is átruházhatja. A tiszteletbeli tag
felvételéről a közgyűlés határoz.
A sportköri tagok és pártoló tagok jogai és kötelességei
A sportköri tag jogai:
a) A sportkör tagja tagsági jogait személyesen gyakorolhatja;
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b) 18. életévének betöltése után részt vehet a közgyűlésen;
c) A közgyűlésen részt vehet az elnökség tagjainak és a sportkör tisztségviselőinek
választásában, valamint a Felügyelő Bizottság, Fegyelmi Bizottság, tagjainak és
elnökeinek megválasztásában;
d) A közgyűlés határozatainak meghozatalában szavazati joggal rendelkezik;
e) A sportkör tevékenységével, illetve működésével kapcsolatban észrevételeket,
javaslatokat tehet;
f) A vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet a sportkör tevékenységéről,
indítvány tehet a közgyűlés napirendi pontjaira;
g) Betekinthet a sportkör nyilvántartásaiba, jogosult igénybe venni a sportkör a
tagok részére biztosított szolgáltatásait;
h) A sportkör tagja részt vehet a sportkör rendezvényein, összeférhetetlenségi és
elfogadó

nyilatkozat

alapján

a

sportkör

bármely

vezető

tisztségére

megválasztható és újraválasztható.
i) A sportkör elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehet a
bizottságok,
versenyeken

szakosztályok,

sportcsoportok

munkájában,

edzéseken,

használhatja a sportlétesítményeket, igényelheti a sportkör

szakembereinek

segítségét,

részesülhet

a

sportkör

által

nyújtott

kedvezményekben.
j) A sportkör valamennyi tagja a vezető tisztségviselő megválasztásakor és az
sportkör legfőbb szervének egyéb határozatai meghozatalakor személyenként
egy szavazattal rendelkezik. A sportkör tagjait egyenlő jogok illetik meg.
k) A tagok egytizede írásban az ok és cél megjelölésével rendkívüli közgyűlés és
rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.
l) A sportkör felügyeleti szervénél indítványozhatja a sportkör jogszabályba vagy
alapszabályba ütköző határozatának megsemmisítését. A sportkör valamely
szervének törvénysértő határozatát bármely tag tudomására jutásától számított
30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja.
A sportköri tag kötelességei:
a) Az alapszabály betartása
b) Aktív részvétel a sportkör céljainak megvalósításában;
c) Tagdíj fizetése;
d) A sportköri vagyon megóvása;
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e) A közgyűlés határozataiban foglaltak megtartása, illetve teljesítése;
f) Az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítése;
g) A sportkör céljának megvalósítását, és a sportkör tevékenységét nem
veszélyeztetheti;
h) Sportszerű magatartás tanúsítása; versenyszerűen sportoló esetében a hazai
és nemzetközi versenyeken való lelkiismeretes felkészülés és a legjobb tudás
szerinti szereplés, a támogatók és a sportkör jó hírnevének megőrzése
A sportköri pártoló tag jogai:
a./ javaslatokat, észrevételeket tehet a sportkör működésével
kapcsolatban
b./ részesülhet a sportkör által nyújtott kedvezményekben;
A pártoló tag kötelességei:
a./ az alapszabály betartása
b./ a sportkör célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása;
c./ sportszerű magatartás;
A jogi személy tagsági jogai:
Megegyezik a rendes tag jogaival.
A jogi személy tagsági kötelességei
Megegyezik a rendes tag kötelességeivel.

A tiszteletbeli tag jogai:
a./ részt vehet a sportkör közgyűlésén (küldöttközgyűlésén)
b./ véleményt nyilváníthat, javaslatokat tehet a sportkört érintő
kérdésekben,
c./ részesülhet a sportkör által nyújtott kedvezményekben.
d./ tiszteletbeli vezetői funkcióba választható (pl. tiszteletbeli elnök, stb.)

8

A tiszteletbeli tag kötelességei:
a./ az alapszabály betartása,
b./ a sportkör erkölcsi támogatása,
c./ sportszerű magatartás,

VIII.
A TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE
1. A sportköri tagság az alapításkor a sportkör nyilvántartásba vételével, az alapítást
követően a belépési kérelemnek az elnökség általi elfogadásával keletkezik.
2. Az elnökség annak a személynek a belépési kérelmét fogadhatja el, aki a
belépési kérelmében vállalja az alapszabály 10. pontjának 1. alpontjában foglalt
kötelezettségeket.
3. A belépési nyilatkozat hatályosságához kiskorú esetén a törvényes képviselő
aláírása szükséges.
4. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.

IX.
A TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE
1. A tagsági jogviszony megszűnik
a. a tag kilépésével
b. a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével
c.. a tag kizárásával
2. A tag tagsági jogviszonyát a sportkör képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal
bármikor, indoklás nélkül megszüntetheti.
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X.
A TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSÉNÉL A TAG KÖTELESSÉGEI
A tag a belépési nyilatkozatában köteles vállalni, hogy:
a) elfogadja a sportkör céljait
b) magára nézve kötelezőnek ismeri el a sportkör alapszabályát
c) vállalja a tagsági díj határidőben történő megfizetését
d) vállalja az sportkör tagjaira előírt egyéb kötelezettségek teljesítését,
különösen a sportkör tevékenységében történő rendszeres részvételt
és

a

sportkör

céljainak

megvalósítására

irányuló

folyamatos

közreműködés kötelezettségét
A feltételek nem teljesítése kizárást von maga után.

XI.
JOGSZABÁLYT, ALAPSZABÁLYT VAGY A SPORTKÖRI HATÁROZATOT
SÉRTŐ, VAGY A SPORTKÖR CÉLJAIVAL ÖSSZEEGYEZHETETLEN TAGI
MAGATARTÁS ESETÉN ALKALMAZHATÓ JOGKÖVETKEZMÉNYEK ÉS A
TAGGAL SZEMBENI ELJÁRÁS SZABÁLYAI
1. A jogszabályt, az alapszabályt vagy a sportköri határozatot sértő, vagy a sportkör
céljával

összeegyezhetetlen

tagi

magatartás

esetén

alkalmazható

jogkövetkezmények a figyelmeztetés és a sportkör rendezvényétől, illetve
rendezvényeitől történő eltiltás legfeljebb egy év időtartamra alkalmazhatóak.
2. A

jogkövetkezmény

alkalmazására

irányuló

eljárást

az

elnök

vagy

az

elnökhelyettes javaslatára a közgyűlés rendeli el.
3. A jogkövetkezmény alkalmazására irányuló eljárásban az érintett sportköri tagot a
közgyűlés által e feladatra kijelölt személy (továbbiakban: vizsgáló) jegyzőkönyv
felvétele mellett meghallgatja.
4. A vizsgáló jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja továbbá azokat a
személyeket is, akik az ügyre tartozó bizonyítandó tényekről tudomásul bírnak. A
vizsgáló okiratokat szerez be, tisztázza a tényállást, és a rendelkezésre álló
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bizonyítékok alapján 30 napon belül elkészíti a közgyűléshez címzett határozati
javaslatát.
5. A határozati javaslat elkészítésétől számított 15 napon belül az elnök vagy az
elnökhelyettes köteles összehívni a közgyűlést. A közgyűlés megtárgyalja a
vizsgáló

által

jogkövetkezmény

alkalmazása

tárgyában

hozott

határozati

javaslatot.
6. A vizsgálat adatainak ismeretében bármely sportköri tag indítványozhatja a
határozati javaslat módosítását, illetve módosított tartalmú határozati javaslat
elfogadását.
7. Az összehívott közgyűlés a megvitatott, illetve módosított határozati javaslatról az
ügy megtárgyalását követően nyomban határoz.
8. A közgyűlés a sportköri taggal szemben hátrányos jogkövetkezményként –
fentieknek megfelelően - figyelmeztetést, a sportkör valamely rendezvényétől
illetve rendezvényeitől legfeljebb egy év időtartamra eltiltást alkalmazhatja.
9. A jogkövetkezmény alkalmazásáról rendelkező közgyűlési határozatban fel kell
tüntetni a jogorvoslati jogra vonatkozó tájékoztatást.
A jogkövetkezmény alkalmazásáról rendelkező közgyűlési határozatot meg kell
indokolni. A határozatot a taggal írásban közölni kell.
10. A hátrányos jogkövetkezménnyel sújtott tag a sportkör székhelye szerint illetékes
törvényszéktől kérheti a közgyűlési határozat felülvizsgálatát, ha a határozat
jogszabályba vagy az alapszabályba ütközik.
XII.
A TAG KIZÁRÁSA
1. A tagnak jogszabályt, a sportkör alapszabályát vagy közgyűlési határozatát
súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely
sportköri tag vagy sportköri szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási
eljárást folytathat le.
2. A tag kizárására irányuló kezdeményezést az elnökséghez kell bejelenteni. A
bejelentett kezdeményezést az elnök vagy az elnök akadályoztatása esetén az
elnökhelyettes terjeszti a közgyűlés elé. A kizárásra irányuló eljárás megindítását
a közgyűlés határozattal rendeli el. A kizárás elrendelésére irányuló eljárásban a
személyek meghallgatására, a tényállás tisztázására, a jegyzőkönyv felvételére, a
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határozati javaslat előterjesztésére, megtárgyalására, és a határozathozatalra az
alapszabály XI. pontjában foglaltak az irányadóak.
3. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni;
az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és
bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A
határozatot a taggal írásban közölni kell.
4. A kizárásról rendelkező határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, a kizárt
tag a sportkör székhelye szerint illetékes törvényszéktől kérheti a közgyűlési
határozat felülvizsgálatát, ha a határozat jogszabályba vagy az alapszabályba
ütközik.
5. A tagi jogviszony a Sportfegyelmi Szabályzat szerinti kizárással is megszűnhet.

XIII.
A SPORTKÖR SZERVEZETE, SZERVEI ÉS TISZTSÉGVISELŐI
1. A sportkör szervezete, szervei:
a) közgyűlés
b) elnökség
c) felügyelő bizottság
d) fegyelmi bizottság
2. Az sportkör tisztségviselői:
a) elnök
b) elnök helyettes
c) elnökségi tag
d) felügyelő bizottság elnöke
e) fegyelmi bizottság elnöke
f) fegyelmi bizottság tagja
g) felügyelő bizottság tagja
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XIV.
KÖZGYŰLÉS
A sportkör döntéshozó szerve a tagok összességéből álló közgyűlés, mely
szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Ülései nem
nyilvánosak. Azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés
összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés
határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.
Közgyűlést kell összehívni a tagok egyharmadának a cél megjelölése mellett
történő kívánságára, vagy ha a felügyelő szerv azt írásban indítványozza.
A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50%-a+1fö jelen
van.
történő

A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlés 15 napon belül
másodszori

összehívása

során

az

eredeti

napirendbe

felvett

kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.
A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, általában egyszerű szótöbbséggel
hozza, szavazategyenlőség esetén döntés nem születik.
Kétharmados

többség

szükséges

azonban

a

sportkör

egyesülésének,

feloszlásának kimondásához, valamint az alapszabály módosításához. A
közgyűlés hatáskörébe tartozó szervek és személyek megválasztásáról a
jelenlévők többségi szavazással döntenek.
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a./ A sportkör megalakulásának, megszűnésének, valamint más sportkörrel való
egyesülésének kimondása.
b./ Az alapszabály és fegyelmi szabályzat módosítása, elfogadása, megállapítása.
c./ Az elnökség, az elnök, a Felügyelő Bizottság,
Fegyelmi Bizottság, annak elnöke és tagjainak megválasztása, illetőleg az elnökség
(elnökség rendes és póttagjainak megválasztása)
d./ A sportfejlesztési terv jóváhagyása.
e./ A tagsági díj összegének illetőleg a pártoló tagok anyagi hozzájárulása legkisebb
mértékének meghatározása.
f./ A sportkör megszűnésének, egyesülésének és szétválasztásának elhatározása
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g./ Az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek a sportkör vagyoni
helyzetéről szóló jelentésének elfogadása;
h./ A sportkör tevékenységéről való beszámoltatás
i./ A vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető
tisztségviselő a sportkörrel munkaviszonyban áll;
j./ Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a sportkör saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével, a felügyelő bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával
köt;
k./ A jelenlegi és korábbi sportköri tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelő
bizottsági tagok vagy más sportköri szervek tagjai elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés;
m./ A végelszámoló kijelölése
A közgyűlés összehívásának és lebonyolításának a szabályai
1. A közgyűlést az elnök – akadályoztatása esetén az elnök helyettes - írásban a
javasolt napirend közlésével a sportkör székhelyére vagy a tagok többségének
előzetes jóváhagyásával meghatározott más helyre hívja össze. A közgyűlést
elektronikus vagy papíron kinyomtatott meghívóval kell összehívni. A meghívót olyan
időben kell kézbesíteni a tagok részére, hogy a kézbesítés napjától a tervezett
közgyűlés napjáig terjedő idő legalább 15 nap legyen. A meghívóhoz csatolni kell a
már rendelkezésre álló határozati javaslatokat és az előterjesztők indokolását.
2. A meghívónak tartalmaznia kell
a) a sportkör nevét és székhelyét;
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
c) az ülés napirendjét;
d) azt a figyelmeztetést, hogy a megismételt közgyűlés az írásban közölt napirendi
pontok tekintetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. A
közgyűlés

összehívására

irányuló

meghívóban

megjelölendő

a megismételt

közgyűlés napja is.
3. A meghiúsult közgyűlés és a megismételt közgyűlés között legalább
1 órának kell eltelnie.
4. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a
szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

14

5. Ha a sportkör ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet
megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúan
hozzájárul az ülés megtartásához.
6. A sportkör ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben
hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a
napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúan hozzájárul.
7. A közgyűlési tisztségviselő, a levezető elnök, a szavazatszámlálók, a
felügyelőbizottsági tagok, illetve más személy megválasztására bármelyik egyesületi
tag

javaslatot

tehet.

A

közgyűlési

tisztségviselők,

a

levezető

elnök,

a

szavazatszámlálók megválasztásáról a közgyűlés a szavazati joggal rendelkező
tagok szótöbbségével határoz.
A közgyűlés összehívásának kötelezettsége
1. Az elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettes köteles a közgyűlést
összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
a) a sportkör vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) a sportkör előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni; vagy
c) a sportkör céljainak elérése veszélybe került.
2. Az 1. pont alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra
okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a sportkör
megszüntetéséről dönteni.
Határozatképesség szabályai
A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több, mint a fele
jelen van. A közgyűlés a határozatait nyílt szavazással hozza. Bármelyik tag
indítványára a közgyűlés úgy határozhat, hogy a megjelölt napirenddel kapcsolatban
titkos szavazással határoz.
Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat
meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell
hagyni.
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A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem
tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A közgyűlésen hozott határozatokat a levezető elnök szóban kihirdeti. A közgyűlésről
jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben meg kell jelölni a közgyűlés helyét, idejét,
továbbá a jelenléti ívre utalással fel kell sorolni a közgyűlésen megjelent
személyeket. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a javasolt, illetve elfogadott
napirendet, az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban hozott határozatokat. A
jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezetőnek megválasztott személy
és a közgyűlés tagjai közül választott hitelesítő aláírásával hitelesíti.
A közgyűlésen a sportkör tagja csak személyesen gyakorolhatja a szavazati jogát.
A közgyűlés határozathozatala
A sportkör alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló
közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Mindazokban az ügyekben, amelyekben a határozathozatalhoz nem szükséges a
jelenlévő tagok vagy a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata, a közgyűlés a határozatait a jelenlévő tagok
egyszerű szótöbbségével hozza meg. Szavazategyenlőség esetén a közgyűlés
elnökének szavazata dönt.
Határozathozatal ülés tartása nélkül
1. Az alapszabály a határozathozatalt ülés tartása nélkül is lehetővé teszi. Az ilyen
határozathozatalt az ügyvezetés a határozat tervezetének a tagok részére történő
megküldésével kezdeményezi. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított
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legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az
ügyvezetés részére.
2. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során az alapszabály határozatképességre
és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a
határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot
megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte
a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.
3. Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a legfőbb szerv ülését az
ügyvezetésnek össze kell hívnia.
4. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha
valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat
beérkezésének napjától számított három napon belül - az ügyvezetés megállapítja a
szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A
határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat
korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének a napja.
Tisztségviselő választásra jelölt állítás:
a. Tisztség viselő csak sportköri tag lehet. (kivétel a felügyelő bizottság, és a
fegyelmi bizottság)
b. Jelölt állításra a meghívóban megadott időpontig van lehetőség.
c. A jelölteknek ismernie kell a sportkör alapszabályát, a hatályos sporttörvényt,
és a Ptk. ide vonatkozó részeit.
d. A jelölteknek írásban kell leadniuk jelentkezésüket a jelölő bizottságnak.
Megismételt közgyűlés:
A megismételt közgyűlés összehívásának szabályaira ugyan az vonatkozik, mint a
rendes közgyűlés összehívására azzal a kitétellel, hogy a rendes közgyűlés után 1
órával összehívható és a létszámtól függetlenül határozatképes. A megismételt
közgyűlés helyét és idejét a rendes közgyűlés meghívója tartalmazza azzal, a
kitétellel, hogy az eredeti közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekben a
megismételt közgyűlés a jelenlévők létszámától függetlenül határozat képes.

XV.
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ELNÖKSÉG
Az egyesület elnöksége 6 tagból áll (elnök + 5 tag). mandátumuk 5 évre szól.
A sportkör elnökségének feladata és hatásköre:
a./ a sportköri tevékenység irányítása, napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés
hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
b./ a közgyűlés előkészítése, a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület
szerveinek értesítése, a közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása, a
beszámolóknak a közgyűlés elé terjesztése;
c./ a sportkör sportfejlesztési tervének, költségvetésének kidolgozása, és annak a
közgyűlés elé terjesztése, az éves program a munka,- és ülésterv jóváhagyása.
d./ a sportkör eredményes működéséhez a sportoláshoz, testedzéshez szükséges
feltételek megteremtése.
e./ a szakosztályok, bizottságok létrehozása, megszüntetése, beszámoltatása
f./ fegyelmi jogkör gyakorlása
g./ a lemondott, vagy a tisztségétől egyéb okból megvált elnökségi tagok és
tisztségviselők helyére a sportkör tagjai sorából új személyek behívása (kooptálás),
/a közgyűlés által megválasztott póttagok közül/.
h./ a sportkör költségvetésének megállapítása, a gazdálkodási tevékenységről való
beszámoltatás, ha a közgyűlés összehívására nem kerül sor.
i./ a sportkör szervezeti-működési szabályzatának kidolgozása.
j./ tiszteletdíjak meghatározása
k./ Jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése, bizottságok tisztségviselőinek és
tagjainak, továbbá a szakosztályok vezetőinek, tisztségviselőinek és tagjainak
megbízása, beszámoltatása, ill. a megbízások visszavonása;
l./ a sportköri vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére
vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és
végrehajtása;
m./ részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
n/ a tagság nyilvántartása; a közgyűlés határozatainak, szervezeti okiratainak és
egyéb könyveinek vezetése, a sportkör működésével kapcsolatos iratok megőrzése,
a tagfelvételi kérelmek elbírálása;
18

o./ a sportkört érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele.
Összehívásuk évente 1 alkalommal kötelező. Sikertelen összehívás esetén. a
megismételt közgyűlés összehívására vonatkozó szabályok az irányadóak.
Az elnökség akkor határozatképes, ha az elnökségi tagok 50%-a+1 fő
jelen van. Az elnökségbe kooptálható tagok száma max.3 fő. Ha ennél
több tag kooptálása válna szükségessé, akkor új közgyűlést kell összehívni.
Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a sportkörrel kapcsolatos
kérdésekre válaszolni, a sportkör tevékenységéről és gazdasági helyzetéről
beszámolni.
Az elnökség határozatit a jelenlévők szótöbbségével hozza.

XVI.
A SPORTKÖR ELNÖKE
A közgyűlés választja meg, mandátuma 5 évre szól
a,/ teljes jogkörrel képviseli az egyesületet.
b,/ ellenőrzi és irányítja a sportkör tevékenységét,
gazdálkodását, utalványozási jogot gyakorol.
c./ Intézkedik és dönt a közgyűlés vagy az elnökség által hatáskörébe
utalt ügyekben.
d,/ munkáltatói jogokat gyakorol a sportkör alkalmazottaival
szemben a jogszabályi előírások szerint.
e,/ koordinálja a sportkörhöz tartozó szakosztályok
működésével kapcsolatos igényeket, teendőket.

XVII.
ELNÖKHELYETTES
A mandátuma 5 évre szól.
a,/ Teljes jogkörrel képviseli a sportkört.
b,/

Ellenőrzi

és

irányítja

a

sportkör

utalványozási jogot gyakorol.
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tevékenységét,

gazdálkodását,

c,/ Intézkedik és dönt a közgyűlés vagy az elnökség által hatáskörébe utalt
ügyekben.
d,/ Az elnökség választja tagjai közül.

XVIII.
AZ ELNÖKSÉG TAGJA
a,/ rendszeresen és tevékenyen részt vesz
- a sportkör feladatainak meghatározásában és
megvalósításában
- a határozatok előkészítésében és meghozatalában
- a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtásának
ellenőrzésében.
b,/ jogosult és köteles a sportkört érintő körülményeket
figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatos javaslatait, észrevételeit az
elnökség elé terjeszteni.
c,/ felelős a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott
elnökségi határozatokért, kivéve ha ellenvéleményét kifejezetten
fenntartotta, és azt maradandóan kinyilvánította.

XIX.
AZ ELNÖKSÉGRE VONATKOZÓ EGYÉB SZABÁLYOK
1. A sportkör ügyvezetését az Elnökség látja el.
2. A sportkör irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem
tartoznak a közgyűlés hatáskörébe, a vezető tisztségviselőkből álló elnökség
jogosult.
3.

Az

elnökség

ülésének

összehívására,

az

elnökségi

ülés

helyének

meghatározására, az elnökségi ülés meghívójának tartalmára, az elnökségi ülés
napirendjére, az elnökségi ülés határozatképességére, az ülés lebonyolítására, és az
elnökségi ülés jegyzőkönyvének elkészítésére, valamint a határozatok kihirdetésére
az alapszabály közgyűlésre vonatkozó szabályait megfelelően alkalmazni kell azzal,
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hogy az elnökségi határozatokat az elnökség elektronikus úton vagy postai úton
nyolc napon belül megküldi a tagok, illetve az érdekelt személyek részére.

XX.
A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐVEL SZEMBENI KÖVETELMÉNYEK ÉS KIZÁRÓ
OKOK
1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
2. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
3. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányos következmények alól nem mentesült.
4. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem
lehet.
5. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
6. Más sportkör, egyesület vezető tisztségviselője.
7. A sportkör tagja.

XXI.
TITOKTARTÁSI ÉS FELVILÁGOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG
1. A vezető tisztségviselő a jogi személy tagjai részére köteles a jogi személyre
vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra a jogi személyre vonatkozó iratokba
és nyilvántartásokba betekintést biztosítani.
A felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult által tett
írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.
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2. A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való
betekintést, ha ez a jogi személy üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát
visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási
nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak
tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a jogi személy kötelezését a felvilágosítás
megadására.

XXII.
A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ FELELŐSSÉGE
A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek
okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai
szerint felel a jogi személlyel szemben.

XXIII.
Az EGYESÜLET KÉPVISELETE ÉS JEGYZÉSE
1. A sportkör törvényes képviseletét az elnök, valamint az elnök helyettes a XVI.,
valamint XVII. pontokban foglaltak szerint látják el.
2. A sportkör jegyzése úgy történik, hogy a sportkör nevéhez az elnök, valamint az
elnök helyettes önállóan csatolja a névaláírását a hitelesített aláírási címpéldány
(névaláírási nyilatkozat) szerint.

XXIV.
A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ MEGBIZATÁS MEGSZŰNÉSE
1. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
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2. A sportkör tagjai a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül
visszahívhatják.
3. A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy
másik vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal
bármikor lemondhat.
4. Ha a sportkör működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető
tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a
bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

XXV.
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
A Felügyelő Bizottság létszáma: 4 fő, 1 fő elnök és 2 fő bizottsági tag valamint 1 fő
külsős tag.
Mandátumuk az elnökséggel megegyező időtartamra szól
A felügyelőbizottság megválasztott tagjai:
Elnök: Kondorné Hausenauer Katalin
Lakóhely: 7827 Beremend Alkotmány utca 4
Tag: Sziliné Németh Tímea
Lakóhely: 7827 Beremend Táncsics utca 9
Tag: Kelemen Anita
Lakóhely: 7827 Beremend József Attila utca 6/A
Külsős Tag: Kondor Zsolt
Lakóhely: 7827 Beremend Petőfi utca 34/A
1.

A

felügyelőbizottság

tagja

az

a

nagykorú

személy

lehet,

akinek

cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre
vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi
személy vezető tisztségviselője, aki a sportkör alkalmazottja, illetőleg a sportkörben
gazdasági feladatokat lát el.
2. A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen
kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől
függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
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3.Az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a
döntéshozó szerv választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági
tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.
4. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás
megszűnésére

vonatkozó

felügyelőbizottsági

tag

szabályokat

lemondó

kell

nyilatkozatát

alkalmazni
a

jogi

azzal,

hogy

személy

a

vezető

tisztségviselőjéhez intézi.

XXVI.
A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE
A Felügyelő Bizottság feladata:
a./ a sportkör pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének vizsgálata,
ellenőrzése.
b./ a pénzügyi és gazdálkodási rendelkezések betartásának ellenőrzése.
c./ a tagsági díj fizetésének ellenőrzése.
d./ A lemondott, vagy tisztségétől egyéb okból megvált Felügyelő Bizottsági
tagok és tisztségviselők helyére a sportkör tagjai sorából új személyek
behívása.
e./ a jogszabályok, az alapszabály és a sportköri határozatok
végrehajtásának, betartásának ellenőrzése
A Felügyelő Bizottság tevékenységéért a közgyűlésnek tartozik beszámolni.
A Felügyelő Bizottságnak nem lehet tagja, aki a sportegyesület elnökségének
tagja, alkalmazottja, illetőleg az egyesületben gazdasági feladatokat lát el.
A Felügyelő Bizottság az észrevételeiről, javaslatairól tájékoztatja a sportkör
elnökségét, szükség esetén annak felügyeleti szervét.
A Felügyelő Bizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba,
könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy
munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját,
pénztárát, értékpapír-és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja
és szekértővel megvizsgáltathatja.
A Felügyelő Bizottság határozatait szótöbbségével hozza. A létesítő okirat
ennél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis.
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XXVII.
A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAINAK FELELŐSSÉGE
A Felügyelő Bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy
nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a
szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi
személlyel szemben.
XXVIII.
FEGYELMI BIZOTTSÁG
A sportkörben Fegyelmi Bizottság működik.
A Fegyelmi Bizottság létszáma: 3 fő, 1 fő elnök és 2 fő bizottsági tag.
Mandátumuk az elnökséggel megegyező időtartamra szól (5 év)
Működésére a fegyelmi szabályzat rendelkezései az irányadóak.
A bizottságot a közgyűlés hozza létre.
Az elnökség a sportkör működésének eredményessége érdekében más bizottságot
is létrehozhat.
XXIX.
SZAKOSZTÁLYOK
A sportkörben sportáganként szakosztályok működnek.
A szakosztályok munkáját a szakosztályvezetés irányítja, melynek munkájáról
az elnökségnek tartozik beszámolni.
A szakosztály-vezetőség tisztségviselőit és tagjait a sportkör elnöksége bízza
meg.
A szakosztályok feladata az oktatás-nevelés, versenyek mérkőzéseken való
részvétel szervezése, és a hatáskörükbe utalt egyéb feladatok ellátása.
Az Egyesület szakosztályai:
a) Atlétika
b) Asztalitenisz
c) Cselgáncs
d) KIck-Box
e) Labdarúgás
f) Lovas
g) Fittdance tánccsoport
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XXX.
EGYÉB SZERVEK
A sportkör elnöksége sportcsoportokat alakíthat, sportiskolai rendszerű
utánpótlás-nevelést szervezhet, gyermek, serdülő ifjúsági és felnőtt testnevelési
és

sportfoglalkozási

formákat

alakíthat

ki,

a

sportkör

elnökségének

működésével kapcsolatos operatív feladatok és az ügyintézés ellátására
apparátust hozhat létre

XXXI.
A MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
1. A sportkör működésének részletes szabályait a sportkör közgyűlése normatív
határozattal szabályozza.
2. A felügyelőbizottság működésének részletes szabályait a felügyelőbizottság
határozza meg, melyet jóváhagyás végett bemutat a közgyűlésnek.

XXXII.
A SPORTKÖR TAGJAINAK JEGYZÉKE
1. A sportkör elnöksége, illetve ügyvezetése a sportkör tagjainak nevét és lakóhelyét
tagjegyzékben tartja nyilván.
2. A sportkör tagjegyzékéből haladéktalanul törölni kell annak a személynek a nevét
és lakóhelyét, akinek a tagsági jogviszonya megszűnt.
3. A sportkör tagjegyzékébe haladéktalanul be kell jegyezni annak a személynek a
nevét és lakóhelyét, akit az elnökség az egyesületbe tagnak felvett.
4. A hatályos tagjegyzéket a hatályos alapszabály mellékleteként kell csatolni.
5. A tagjegyzék nem nyilvános; az elnökség gondoskodik a tagjegyzékbe foglalt
személyes adatok megfelelő megóvásáról.
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XXXIII.
A SPORTKÖR JOGKÉPESSÉGE
A sportkör jogi személy, amelyet a sportkör elnöke és az elnökhelyettes
képvisel.

XXXIV.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény rendelkezései irányadók.
Ezt a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a Beremendi Építők
Sportkör 2016.11.30-i közgyűlése egyhangúlag elfogadta.

Beremend,2016.11.30.
...............................................
SK elnök

Záradék:
Alulírott Gettó Ferenc, mint az egyesület szervezeti képviselője igazolom,
hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okiratmódosítások alapján hatályos tartalmának, illetve egységes szerkezetbe foglalását az
egyesület működésének az új Ptk. hatálya alá helyezése, valamint a korábbi
alapszabály 7. pontban ( tiszteletbeli tag választása, jogiszemély jogai és
kötelezettségei ) illetve a 14. pontban ( a megismételt közgyűlés lebonyolítása ) írt
rendelkezések változása tette szükségessé. A változások piros félkövér, dőlt betűvel
vannak jelölve.

Beremend, 2016.11.30

...............................................
SK elnök
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A Beremendi Építők Sportkör
működési és döntési szabályzata
Közgyű- Elnök- Elnök Elnökhelyettes Szakosztálylés
ség
vezetők
-------------------------------------------------------------------------Alapítás, feloszlatás.

D

J

J

J

-

Alapszabály, fegy.
szab. elfogadása,
módosítása

D

J

J

J

-

D

D

J

J

-

D

D

J

J

J

D

J

J

J

-

nyitása

D

D

D

D

J

Fegyelmi

D

D

D

J

J

Munkáltatói jog

-

J

D

J

J

Aktuális tennivalók

-

-

D

D

D

Elnökségi és bizotts.
tagok választása
Költségvetés,gazdálkodás.

Tagdij legkisebb
összege
Sportkör irá-

D = dönt
J = javasol
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A Beremendi Épitök Sportkör
Sportfegyelmi Szabályzata

1.§
A sportfegyelmi szabályzatot kell alapul venni, illetőleg alkalmazni:
a, a sportkör tagjaira, továbbá mind azokra, akik tagságtól függetlenül a
sportszervezet működése keretében testnevelési és sporttevékenységet fejtenek ki.
b, a 4.-ban foglalt rendelkezések tekintetében a sportkörre és azok szakosztályaira
és csapataira, a 8.§/2/ bekezdése tekintetében pedig az iskolai sportkörök tagjaira.
2.§
Fegyelmi vétségek
Fegyelmi vétséget követ el az:
a,

aki

a

verseny

és

játékszabályokat

vétkesen

megszegi

vagy

egyéb

sportszerűtlenséget követ el.
b, aki a testnevelési és sporttevékenységgel összefüggésben magának vagy másnak
bármilyen módon jogtalan előnyt szerez, vagy igyekszik szerezni. Továbbá az, aki
másnak jogtalan előnyt nyújt, vagy igyekszik nyújtani.
c, aki a felügyeleti szervek határozataiban foglalt kötelező rendelkezéseket vétkesen
megsérti.
d, aki a testnevelési és sporttevékenységgel összefüggő vagy egyéb súlyos
bűncselekményt követ el.
e, aki botrányos vagy erkölcstelen életmóddal vagy egyéb módon sportolóhoz,
sportvezetőhöz, ill. sportköri taghoz nem méltó magatartást tanúsít.
f, a sportteljesítmény fokozására tiltott teljesítményt fokozó szert vagy módszert
használ, ill. annak alkalmazásában közreműködik.
3.§
Fegyelmi büntetések
a, A fegyelmi büntetések a következők:
2

- írásbeli figyelmeztetés
- kedvezmények megvonása
- eltiltás a sportlétesítmények látogatásától /nem sportköri tagok esetén az
ilyen jellegű határozatot az elnökség hozza/
- eltiltás meghatározott sporttevékenységtől
- eltiltás minden sporttevékenységtől
- kizárás a sportkörből
- fizetett sportolók esetén pénzbüntetés
b, A kedvezmények megvonását bármelyik fegyelmi büntetéssel együtt is lehet
alkalmazni.
c, Az eltiltások mértéke a 10 évet nem haladhatja meg.
d, A sporttevékenységtől való eltiltás lehet játéktól, versenyzéstől edzésen való
részvételtől, edzői, versenybírói, játékvezetői működéstől, sportszervezetekben való
tisztségviseléstől.
A fegyelmi határozat állapítja meg, hogy az eltiltás a fentiek közül melyikre
vonatkozik.
e, A sportkörből való kizárás csak sportköri fegyelmi eljárás keretében alkalmazható.
4.§
Egyéb intézkedések
A sportkörrel, vagy annak szakosztályával, csapatával szemben az egyes sportágak
verseny és játékszabályaiban foglalt rendelkezések alapján fegyelmi eljárás
keretében egyéb intézkedések is alkalmazhatók. /pld. bajnokságból, versenyből való
kizárás, kártérítésre kötelezés, átigazolási jog megvonása/

5.§
A fegyelmi büntetés célja, kiszabásának elvei
A fegyelmi büntetés legfőbb célja a nevelés és a megelőzés.
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Ennek megfelelően a fegyelmi büntetést úgy kell kiszabni, hogy igazodjék a fegyelmi
vétség súlyához és az elkövető vétkességének fokához, továbbá az enyhítő és
súlyosbító körülményekhez.
6.§
A fegyelmi büntetés végrehajtásának felfüggesztése
a, Az egy évet meg nem haladó eltiltás végrehajtása próbaidőre felfüggeszthető, ha
az elkövető személyi körülményeire, valamint az elkövetett
fegyelmi vétségre figyelemmel a büntetés célja a büntetés végrehajtása nélkül is
elérhető.
b, A próbaidő 6 hónaptól 1 évig terjedhet.
c, A próbaidőre felfüggesztett fegyelmi büntetést végre kell hajtani, ha az elkövetővel
szemben a próbaidő alatt újabb fegyelmi vétséget követ el.
7.§
Fegyelmi bizottság
a, Fegyelmi bizottság a sportkörben és a sportági szakszövetségekben
működik.
b, A fegyelmi jogkört első fokon a fegyelmi bizottság hozza. Kivételt jelent az olyan
fegyelmi határozat, melyet munkáltatói jogként, a sportkör elnöke hoz.
c, Nem vehet részt a fegyelmi jogkör gyakorlásában, aki
- a fegyelmi eljárás alá vont személy hozzátartozója, egyenes ági rokona és
annak házastársa, örökbefogadó és nevelő szülője, nevelt gyereke,
házastársának egyenes ágbeli rokona és annak testvére.
- a fegyelmi eljárás alá vont személlyel perben, haragban áll.
- akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható el.
d, A sportági szakszövetségek fegyelmi eljárásában a c.pont /1-3./ bekezdésében
foglaltakon túl nem vehet részt a fegyelmi jogkör gyakorlásában az
- aki a fegyelmi eljárás alá vonttal egy sportkörben van
- aki a fegyelmi ügyben érdekelt sportkör tagja
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e, A fegyelmi bizottság elnöke hivatalból vagy kifogás alapján köteles az érdekeltség
kérdésében határozatot hozni. Ha az érdekeltség a fegyelmi bizottság elnökét érinti,
akkor a sportkör, ill. a sportági szakszövetség elnöke határoz.
8.§
A fegyelmi bizottság hatásköre
a, A sportkör fegyelmi bizottsága jár el a /b-c/ pontban foglaltak kivételével a
sportköri tagoknak és mindazon személyeknek a fegyelmi ügyében, akik a sportkör
működési körében folytatnak tevékenységet.
b, A sportági szakszövetségek fegyelmi bizottsága jár el az illetékessége szerinti
fegyelmi ügyekben.
c, A sportkör elnökével, ill. az elnökség és a fegyelmi bizottság tagjaival szemben a
fegyelmi jogkört az elnök esetén az elnökség, a továbbiakkal szemben pedig
közgyűlés gyakorolja.
9.§
Hatásköri és illetékességi viták
A sportkör és a sportági szakszövetségek között felmerülő hatásköri vitákban a
sportági szakszövetségek elnöksége, egyéb hatásköri és illetékességi vitában a
felülvizsgálati jogkör gyakorlója határoz.

10.§
A fegyelmi eljárás elrendelése
a, Fegyelmi eljárást csak a fegyelmi eljárás elrendelése után szabad lefolytatni.
Fegyelmi eljárás elrendelésének csak fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja
alapján van helye.
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b, A fegyelmi eljárást -a /d/ és /g/ pontokban foglaltak kivételével - annak a szervnek
az elnöksége, elnöke rendeli el, amely szervezetben működő fegyelmi bizottságnak
a hatáskörébe tartozik a fegyelmi eljárás lefolytatása.
c, A fegyelmi bizottság rendeli el a fegyelmi eljárást:
- versenyeken, mérkőzéseken kiállított, vagy kizárt és ennek folytán fegyelmi
bizottság előtti megjelenésre kötelezett sportolok fegyelmi ügyében.
- ha a fegyelmi eljárás során merült fel valaki ellen fegyelmi eljárás
elrendelésének szükségessége.
d, A fegyelmi eljárás előtt a fegyelmi bizottság egy tagját meg bízhatja az eljárás
elrendeléséhez szükséges adatok beszerzésével.
e, A fegyelmi eljárást elrendelő határozatában az első fokú fegyelmi határozat
meghozataláig terjedő időre a sport tevékenység folytatásától való felfüggesztést is
ki lehet mondani.
Felfüggesztés esetén az elsőfokú határozatot 15 nap alatt kell meghozni. E határidőt
indokolt esetben az elrendelésre jogosult 15 nappal meghosszabbíthatja.
f, A 8.§ /b/ pontjában meghatározott fegyelmi ügyekben az eljárást a sportági
szakszövetség felügyeletét és irányítását ellátó szerv vezetője rendeli el.
g, A sportkör alkalmazásában álló személyekkel kapcsolatos fegyelmi jogkört a
sportkör elnöke gyakorolja a Munka törvénykönyve idevonatkozó rendelkezései
alapján.

11.§
Elévülés
a, Nem indítható fegyelmi eljárás
- ha a fegyelmi vétség elkövetéséről a fegyelmi eljárás elrendelésére
Illetékes szervnek bejelentés folytán vagy más úton több, mint három
hónapja tudomása van.
- ha a fegyelmi vétség elkövetése óta - függetlenül a tudomásra jutás
időpontjától - egy év eltelt.
b, Büntető eljárás esetén az /a/ pontban meghatározott határidők
a büntető eljárás jogerős befejezésétől számítanak
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12.§
Fegyelmi tárgyalás előkészítése
a, Azt a személyt, akivel szemben fegyelmi eljárást rendeltek el a fegyelmi
tárgyalásra meg kell idézni. Az idézésben figyelmeztetni kell arra, hogy jogában áll
védekezését írásban is benyújtani, továbbá arra hogy távol maradása az eljárás
lefolytatását, és a határozat meghozatalát nem akadályozza.
b, A fegyelmi tárgyalás előtt intézkedni kell a tanúk megidézése, egyéb bizonyítékok
beszerzése, valamint az érdekelt sportkör vagy szerv képviselőjének meghívása
iránt.
13.§
Fegyelmi tárgyalás
a, A fegyelmi tárgyalást a fegyelmi bizottság vezetője vagy az eljáró fegyelmi
bizottság elnöke vezeti.
b, A tárgyalás megnyitása után a fegyelmi bizottság elnöke, vagy egyik tagja
ismerteti a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló tényeket. Ezt követően meghallgatja a
fegyelmi eljárás alá vont személyt és módot ad védekezésének és bizonyítékainak
előterjesztésére.
c, A fegyelmi bizottság elnöke a védekezés meghallgatása után lefolytatja a
bizonyítási eljárást, mely során kihallgatja a tanúkat, szakértőket. Szükség esetén
helyszíni szemlét tart, ismerteti a beszerzett okiratokat.
A bizonyítás felvétel a fegyelmi eljárás alá vont személy jelenlétében történik.
Amennyiben a fegyelmi tárgyaláson a bizonyítás felvétel nehézségekbe ütközik
bizonyítást kell felvenni a kiküldött fegyelmi bizottsági tag vagy megkeresés útján.
Ilyen esetben a bizonyítás anyagát észrevételezés végett a fegyelmi tárgyaláson a
fegyelmi eljárás alá vont személy elé kell tárni.

7

d, Ha a fegyelmi eljárás alá vont személy a szabályszerű idézés ellenére nem jelent
meg, és távolmaradását elfogadhatóan nem igazolta, a fegyelmi tárgyalást jelenléte
nélkül is meg kell tartani.
e, A fegyelmi tárgyalás zártkörű.
14.§
A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyve
a, A fegyelmi tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni.
b, A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
- a tárgyalás helyét idejét
- a jelenlévők nevét, személyi adataikat
- a fegyelmi eljárás alá vont személy adatai, és védekezését
- a tanúk vallomását, a szakértők véleményét
- írásbeli bizonyítékok ismertetésének megtörténtét
- fegyelmi határozat rendelkező részét
- a határozat kihirdetését, és indokolását
- jogorvoslati lehetőséget
c, A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyve a fegyelmi tárgyaláson történtek
bizonyítására szolgál. A jegyzőkönyvet a fegyelmi tárgyalás irataihoz kell csatolni.
15.§
Fegyelmi határozat
a, A fegyelmi határozat büntető, vagy eljárást megszüntető határozat.
b, Büntető határozatot kell hozni, ha megállapítható, hogy az eljárás alá vont
személy fegyelmi vétséget követett el.
c, Eljárást megszüntető határozatot kell hozni:
- ha a megállapított cselekmény nem valósít meg fegyelmi vétséget
- ha az eljárás alapját képező cselekmény elkövetése nem nyert
bizonyítást.
- ha nem állapítható meg a fegyelmi vétség elkövetője, vagy az elkövető
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vétkessége.
- ha a fegyelmi vétség elévült.
- ha a fegyelmi vétség súlyára és az eset összes körülményeire tekintettel
még a legenyhébb fegyelmi büntetés kiszabása sem látszik szükségesnek.
d, A fegyelmi határozat rendelkező részből és indokolásból áll.
- felépítésének és tartalmi részének a mindenkori jogszabályi előírásoknak
kell megfelelnie.
e, A fegyelmi határozatot - a 10.§ /f./ pontjában foglaltak kivételével - a
fegyelmi eljárás elrendelésétől számított 15 napon belül kell meghozni.
A fegyelmi bizottság elnöke ezt a határidőt indokolt esetben 30 nappal
meghosszabbíthatja.
f, A határozatot a jelenlevőkkel kihirdetés, valamint kézbesítés útján az érdekelt
távollevőkkel, továbbá a 16.§ /a./ pont második bekezdésében megjelölt
személlyel kézbesítés útján kell közölni. Fellebbezés hiányában a határozat
A fellebbezési határidő lejártát követő napon emelkedik jogerőre, és válik
végrehajthatóvá.
A határozatot meg kell küldeni mindazoknak a szerveknek, amelyek a
határozat végrehajtásában közreműködni kötelesek.
g, A fegyelmi bizottság az általa hozott és kihirdetett vagy kézbesítés útján
közölt határozatot nem változtathatja meg.
16.§
Fellebbezés
a, Az elsőfokú határozat ellen fellebbezéssel élhet:
- a fegyelmi eljárás alá vont személy
- annak a szervnek a kijelölt képviselője, melynek fegyelmi bizottsága a
határozatot meghozta
- a 4. pontban meghatározott egyéb intézkedések alkalmazása esetén az
érdekelt sportkör elnöke
b, A fellebbezés szóban, vagy a kézhezvételtől számított 15 napon belül
írásban annál a szervnél kell bejelenteni, amely a határozatot hozta.
c, A nem jogerős határozattal sporttevékenység folytatásától eltiltott személy
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sporttevékenységet a másodfokú határozat meghozataláig fellebbezés
esetén nem folytathat.
d, Fellebbezés esetén az iratokat haladéktalanul fel kell terjeszteni a
másodfokú szervhez.
e, A másodfokú szerv határozata ellen fellebbezésnek helye nincs.
17.§
Másodfokú szervek
a, Feladatuk az elsőfokú határozat elleni fellebbezések elbírálása
- sportköri fegyelmi eljárásban a sportkör elnökségének vagy intéző
bizottságának.
- sportági szakszövetségi fegyelmi eljárásában a szakszövetség
elnökségének hatáskörébe tartozik
b, A fellebbezés elbírálásában nem vehet részt, az, aki az elsőfokú
fegyelmi határozat meghozatalában részt vett. Egyébként a 7.§
/c-d/ bekezdésében meghatározott kizáró okok a másodfokú szervek tagjaira
is vonatkoznak.
18.§
Másodfokú tárgyalás és határozat
a, A másodfokú szerv általában az iratok alapján dönt. Indokolt esetben új
bizonyítási eljárást is lefolytathat.
b, A másodfokú határozatban a másodfokú szerv az elsőfokú határozatot helyben
hagyhatja, megváltoztathatja, vagy hatályon kívül helyezheti. A hatályon kívül
helyezés esetén az elsőfokú fegyelmi bizottságot új eljárás lefolytatására utasítja,
megjelölve azt, hogy a megismételt eljárást milyen szempontok alapján kell
lefolytatni.
c, A másodfokú szerv az írásba foglalt határozatát közli az érdekeltekkel, valamint
mindazokkal

a

szervekkel,

amelyek
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közreműködni

kötelesek

a

határozat

végrehajtásában. A fegyelmi eljárás iratait az első fokon eljárt fegyelmi bizottsághoz
kell visszaküldeni.

19.§
Felülvizsgálati eljárás
a, A fegyelmi jogkört gyakorló sportkör, ill. sportági szak szövetség felügyeletét és
irányítását ellátó szerv vezetője hivatalból, vagy bejelentés alapján bármely jogerős
határozatot felülvizsgálhat.
b, Ha fegyelmi eljárás során a fegyelmi szabályokat megsértették és ennek a
meghozott határozatra lényeges kihatása volt, vagy ha olyan új tény vagy bizonyíték
merült fel, amely alkalmas az alapeljárásban megállapított tényállás megdöntésére,
akkor a felülvizsgálati jogkör gyakorlója a határozatot hatályon kívül helyezheti, és új
eljárást rendelhet el.
c, Az új eljárást az első fokon eljárt szerv folytatja le, amelyhez a felügyeleti szerv
vezetője iránymutatást adhat.
d, Az új eljárásban a fegyelmi határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónap
elteltével az elkövetővel szemben súlyosabb határozat nem hozható.
20.§
A fegyelmi büntetés elengedése
a, A másodfokú szerv kérelem alapján a fegyelmi büntetés még végre nem hajtott
részének a végrehajtását elengedheti ha:
- a fegyelmi büntetés időtartamának már több mint fele eltelt
- a felelősségre vont személy újabb fegyelmi vétséget nem követett el, és
elengedésére egyébként is érdemes
- a fegyelmi büntetés célja ily módon is elérhető
b, Az eljárás a fegyelmileg büntetett személy kérelmére indul. A kérelmet a fegyelmi
bizottsághoz kell benyújtani és csatolni kell a kérelmező tevékenységét közvetlenül
irányító szerv /szakosztály/ véleményét. A fegyelmi bizottság a kérelmet a fegyelmi
ügy irataival együtt terjeszti az elnökséghez.
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21.§
A fegyelmi jogkör gyakorlói e tevékenységükben függetlenek, és a "Fegyelmi
Szabályzat" szerint kötelesek eljárni.
22.§
A fegyelmi határozatok nyilvántartása
a, A fegyelmi határozatokat a sportkör, ill. a sportági szakszövetségek tartják nyilván.
b, A jogerős határozatot a sportköri tagsági könyvbe be kell jegyezni.
23.§
Kiegészítő rendelkezések
A jelen szabályzatban nem szabályozott fegyelmi ügyekben a 4/1991.(V.16) MKM.
rendelet "a sporttevékenységgel összefüggő fegyelmi felelősségről" szóló előírásait
kell alkalmazni.
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Ezt a Sportfegyelmi szabályzatot a Beremendi Építők Sportkör 2009. május 26.
napján tartott közgyűlése az ALAPSZABÁLY részeként fogadta el.

Beremend, 2016.11.30

.........................................
SK elnök
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