Sportlétesítmények Magyarországi Szövetsége
Alapszabály
(módosításokkal egységes szerkezetben)
A Sportlétesítmények Magyarországi Szövetsége (a továbbiakban, mint Szövetség) alapító tagjai
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek, és az egyesülési jogról,
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011 .
évi CLXXV. törvényben foglalt követelmények alapján a Szövetség alapszabályát alábbiak szerint fogadják el:

1. A Szövetség adatai
A Szövetség neve: Sportlétesítmények Magyarországi Szövetsége
Hungarian Association of Sport Facilities
A Szövetség székhelye: A mindenkori elnök székhelye
A Szövetség honlapcíme: www.sportletesitmenyek.hu
A Szövetség önkormányzati elven működő jogi személy.
A Szövetség működési területe kiterjed Magyarország egész területére.
A Szövetség bélyegzője: Kör alakú, a kör szélén körben a Sportlétesítmények Magyarországi
Szövetsége felirat, a bélyegző közepén vízszintesen Nyíregyháza, Géza u. 8-16. felirattal.
A Szövetség logója: Téglalap alakú, alapjában fehér színű. A téglalap felső részén félkörben,
felfelé nyitottan piros-fehér-zöld sávok láthatók. Ezt alulról keretezi egy szürke csík, amely a
téglalap oldalánál szélesen kezdődik majd követve a félkör alakot a közepéig keskenyedik, majd
ezt követően, szintén a félkör alakot követve a téglalap másik oldaláig folyamatosan szélesedik.
A logó középső részén egy alsó szélén nyitott kör alakú piros, fehér, zöld színekkel jelzett stilizált stadion látható. Ez alatt fekete betűkkel két sorban a Sportlétesítmények Magyarországi
Szövetsége felirat olvasható.
A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

II. A Szövetség célja, feladatai
A Szövetség célja:
Az országban különböző felügyelet alá tartozó, valamint különböző működési formában
üzemelő sportlétesítmények gazdasági és szakmai érdekvédelme. Szakmai segítséget ad a
Szövetség tagjai részére.
A Szövetség feladatai:

••

a) Képviseli a tagok érdekeit az országos, valamint - kérésre - a helyi állami önkormányzati és
társadalmi szervezetek előtt.
b) Kapcsolatot tart és együttműködik gazdasági, állami, önkormányzati, társadalmi és civil
szervezetekkel a létesítmények hatékony működtetése érdekében.
e) Elősegíti tagjainak szakmai és gazdasági tevékenysé~ét.
d) Kapcsolatot tart az állami sportirányítással.
e) Kapcsolatot tart a hírközlő szervekkel.
t) Oktatási, továbbképzési, információs és más, a tagok tevékenységét segítő ismeretbővítő
tanfolyamokat szervez, bonyolít. Tanulmányutakat, szakmai utakat szervez és bonyolít. Szakmai
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kiadványokat szerkeszt és ad ki.
g) A tagok tevékenységét érintő kérdésekben előterjesztéseket készít, javaslatokat tesz „ az
illetékes szervezeteknél, ezek megvitatásában, véleményezésében részt vesz, állást foglal a
tagokat érintő vitás kérdésekben.
h) Kezdeményezi a sportlétesítményeket érintő jogszabályok megalkotását, felkérésre
közreműködik ezek kimunkálásában.
i) Alapítványok, pályázatok, egyéb pénzeszközök megpályázása. A tagdíjon felüli támogatási
források felkutatása. A kiírt pályázatokat feltárja, elemzi, a tagok felé megküldi. A pályázatok
elkészítésében a tagoknak segítséget nyújt.
j) Kitüntetéseket alapít és adományoz a ,,Kitüntetési Szabályzatban" megfogalmazottak szerint.

III.

A Szövetség tagsága:

A Szövetség olyan egyesület, amely két tag részvételével is alapítható, működtethető. A Szövetség tagja egyesület, alapítvány, egyéb jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy civil társaság lehet. A Szövetség tagja természetes személy nem lehet. A Szövetség tagja lehet az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a Szövetség célkitűzésével egyetért és a célok megvalósítása érdekében tevékenységében aktívan részt kíván venni, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja.
A szövetségi tagság az alapításkor a Szövetség nyilvántartásba vételével keletkezik. A Szövetség
megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési
nyilatkozatot az Elnökséghez kell benyújtani Az Elnökség a kérelem beérkezésétől számított 30
napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát
annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a
tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye
mncs.
A Szövetség tagja jogosult:
a) részt venni a Szövetség tevékenységében és rendezvényein
b) igénybe venni a Szövetség szolgáltatásait
A szövetség tagja - képviselőjén keresztül - jogosult:
a) a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően
felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni
b) a szövetség irataiba betekintetni
c) arra, hogy a szövetség tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban
meghatározott kizáró ok nem áll fenn.
A tag a közgyűlésen a szavazati jogát törvényes képviselője helyett meghatalmazott képviselője
útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű
magánokirati formában írásba. kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés
kezdetén átadni.
A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.

A tag kötelességei:
·
·
a) Köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeiknek, a döntéshozó
szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani.
b) Köteles a tagdíjat megfizetni.
c) Nem veszélyeztetheti a Szövetség céljának megvalósítását és a Szövetség tevékenységét.
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d) Köteles székhelyének, továbbá képvisel6je lakcímének megváltozását az adatváltozást követő
8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.
~

5. A tagsági jogviszony megszűnése:
A tag tagsági jogiszonya megszűnik:
a) a tag kilépésével,
b) a tagsági jogviszony Szövetség általi felmondásával,
e) a tag kizárásával,
d) a tag jogutód nélküli megszűnésével.
A tag a Szövetség elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal tagsági jogviszonyát bármikor, indoklás nélkül megszüntetheti. A kilépő tag tagsági jogviszonya a bejelentés napján megszűnik.
Ha valamely tag a tagdíjfizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, az Elnökség írásban
felszólítja, hogy tartozását a kézhezvételtől számított 30 napon belül fizesse meg, és figyelmezteti a mulasztás következményeire. Ha a tag ezek után, a megadott határidő alatt sem tesz eleget
tagdíjfizetési kötelezettségének, az Elnökség a tag fennálló tagsági viszonyát felmondhatja. A
tag, a felmondást kimondó elnökségi határozat kézhezvételét követő 15 napon belül fellebbezéssel fordulhat a Közgyűléshez.
A tagnak jogszabályt, a Szövetség alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén az Elnökség - bármely tag vagy szövetségi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. A döntés meghozatala előtt az érintett
tagot értesíteni kell az Elnökség üléséről és arról, hogy az ülésen részt vehet, ahol védekezését
szóban és/vagy írásban előterjesztheti. Az érintett tagnak lehetőséget kell adni arra, hogy bizonyítékait az Elnökség részére átadja.
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 kizáró határozatot a taggal közölni kell.
A tag a kizáró határozat ellen, a vele való közléstől számított 15 napon belül írásban, indoklással
ellátott fellebbezéssel élhet a Közgyűléshez.
A Közgyűlésen a levezető elnök ismerteti az Elnökség tagot kizáró határozatát. A határozat ismertetése után lehetőséget kell adni a jelenlévő érintett tagnak arra, hogy fellebbezését kiegészítse és az eljárás során még nem csatolt bizonyítékait csatolja. A Közgyűlés jelenlévő tagjai
ezt követően kérdéseket intézhetnek az érintett taghoz. A fellebbezési eljárás lefolytatásának
nem akadálya, ha a tagkizárással érintett tag a Közgyűlésen nem jelenik meg. A tagkizárásról
szóló közgyűlési határozat meghozatalához a megjelent tagok legalább 50%-ának +1 fünek a
szavazata szükséges.
,•

IV.

A Szövetség szervei, tisztségviselői:

1. A Szövetség legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a tagok összessége. A Szövetség
ügyvezetését az Elnökség látja el. A Szövetség ellenőrző szerve a felügyelőbizottság.
2. A Szövetség tisztségviselői: elnök, nyolc elnökségi tag, felügyelőbizottsági tagok. A Szövetség ti~ztségviselöit 'a közgyűlés választja, nyílt szavazással, 4 éves időtartamra.
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A Szövetség szervei
3. Közgyűlés:
A Közgyűlés a Szövetség döntéshozó szerve, a tagok összessége. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály módosítása,
b) a Szövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása,
e) a vezető tisztségviselő és a felügyelőbizottsági tag megválasztása, visszahívása,
d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása,
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek a Szövetség vagyoni helyzetéről
szóló jelentésének - elfogadása,
t) közhasznúsági melléklet elfogadása,
g) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő
a Szövetséggel munkaviszonyban áll,
h) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, vagy ezek hozzátartozójával köt,
i) a jelenlegi és korábbi szövetségi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés,
j) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket a jogszabály vagy az alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal,
k) egyéb, az alapszabályban meghatározott feladatok.
A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni, továbbá öszsze kell hívni, ha a tagok egyharmada írásban, az ok és cél megjelölésével kéri, vagy a bíróság
elrendeli.
Jelen alapszabály a e) pont kapcsán felhatalmazza a Közgyűlést arra, hogy a Szövetség vezető
tisztségviselőinek legfeljebb egyharmada a Szövetséget alkotó jogi személyek tagjain kívül álló
magánszemélyekből is megválasztható legyen.
A Közgyűlést az Elnökség hívja össze. A Közgyűlésre a tagokat névre szóló írásbeli meghívóval
kell összehívni, a Közgyűlés napja előtt legalább 15 nappal, a Szövetség nevének és székhelyének, valamint a hely, időpont, a napirendi pontok és az esetleges megismételt Közgyűlés időpont
jának megjelölésével. A Közgyűlés helye a Szövetség székhelye, azonban a Közgyűlésre szóló
meghívóban a Közgyűlés helyeként eltérő helyszín is megjelölhető.
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a
tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
A meghívónak tartalmaznia kell azt a figyelmeztetést is, hogy a megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem ugyanazon a napon megismételt Közgyűlésre a tagok újra meghívót kapnak, mely azt a figyelmeztetést is tartalmazza, hogy a megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 8 napon belül a tagok és a Szövetség szervei az
Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. .
A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni 3 napón belül. Az Elnökség
a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá
elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától
számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.
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Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az Elnökség nem dönt, vagy azt elutasítja, a kÖzgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend
kiegészítésének tárgyában azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden
nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.
A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele, legalább
50% + 1 fő jelen van. Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlés a megjelentek alacsony száma
miatt nem határozatképes, akkor 30 napon belül azonos napirenddel megismételt Közgyűlést
kell tartani. A Közgyűlés nem nyilvános, 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.
A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag valamely ügyben
nem szavazhat, öt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során
figyelmen kívül kell hagyni.
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 a megjelent tagok maguk közül levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt, két szavazatszámláló-jegyzőkönyv hitelesítőt választanak. A napirendet a Közgyűlésen a levezető elnök ismerteti a tagokkal. A napirendi pontokat a Közgyűlésen jelenlévő tagok megvitatják, majd
levezető elnök felszólítására szavaznak a napirendi kérdésről.
A Közgyűlésen jelenlévő, szavazati joggal
szabály módosításához.

rendelkező

tagok 3/.-es. szavazata szükséges az alap-

A Szövetség céljának módosításához és a Szövetség megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez
a szavazati joggal rendelkező tagok 34-es szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Minden egyéb döntés, határozat esetén a megjelentek több mint a felének igenlő szavazata (egyszerű szótöbbség) szükséges. A döntéseket a Közgyűlés nyílt szavazással hozza meg. A döntés
meghozatala érdekében a levezető elnök felszólítja a tagokat, hogy kézfelemeléssel szavazzanak
arról, hogy a javaslattal egyetértenek, ellenzik vagy tartózkodnak a szavazástól. A szavazatokat a
megválasztott szavazatszámlálók összesítik és közlik a jegyzőkönyvvezetővel.
Valamennyi napirendi pont megvitatását követően a levezető elnök a Közgyűlést bezárja.
A levezető elnök köteles gondoskodni arról, hogy a Közgyűlésről jegyzőkönyv készüljön. A
jegyzőkönyv tartalmazza a Közgyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket, továbbá a Közgyűlésen
lezajlott fontosabb ,eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat, valamint az azokra leadott
szav~tok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt

nem vevőket.
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A jegyzőkönyvet a
lesítők írják alá.

levezető

elnök, a jegyzökönyvvezetö, a

szavazatszámláló-jegyzőkönyv

hite~

határozatait, döntéseit a levezető elnök kihirdetés útján közli a jelenlévőkkel. A
határozatait írásban kell közölni azokkal, akikre a döntés rendelkezést tartalmaz,
vagy akiket a döntésről a Szövetség tájékoztatni köteles.

A

Közgyűlés

Közgyűlés

A Közgyűlés a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozhat határozatot, kivéve,
ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
A Közgyűlésen a határozathozatal szavazással történik. A tagnak a Közgyűlésen minden kérdés
esetében egy szavazati joga van. A szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a tag szavazati
jogát személyesen gyakorolja. A jogi személy tag szavazati jogát képviselője útján gyakorolhatja. A szavazati jog át nem ruházható.
Az Elnökség köteles a Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
a.,a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
b„a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni,
vagy
c„a Szövetség céljainak elérése veszélybe került. ·
Az összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a Szövetség megszüntetéséről dönteni.

4. Az Elnökség:
A Szövetség ügyvezető szerve a Közgyűlés által 4 évre választott kilencfős Elnökség, melynek
tagjai: elnök, nyolc elnökségi tag.

Az Elnökség hatásköre:
a) a Szövetség napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala,
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztese,
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése,
d) a szövetségi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása,
e) a Szövetség jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése,
f) a Közgyűlés összehívása, a tagság és a Szövetség szerveinek értesítése,
g) az ügyvezető szerv által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása,
h) részvétel a közgyűlésen é~ válaszadás a Szövetséggel kapcsolatos kérdésekre,
i) a tagság nyilvántartása,
j) a Szövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése,
k) a Szövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzése,
l) a Szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele,
m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés,
n) döntés első fokon a tag kizárásáról,
o) az alkalmazottak feletti munkáltatói jogkör gyakorlása,
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p) döntés minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés, vagy valamely tisztségviselő hatáskörébe.
~
Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. Az Elnökség ülését az
elnök hívja össze, írásbeli meghívóval, igazolható módon az ülés helyének, időpontjának, napirendjének megjelölésével, az ülés napja előtt legalább 15 nappal.
Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a
kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).
Az Elnökség határozatképes, ha az ülésen legalább öt tagja jelen van. Az Elnökség határozatait
nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az elnökségi ülésről jegyzőkönyv készül, melyet az Elnökség minden jelenlévő tagja aláír. Az Elnökség ülései nyilvánosak.

5. Felügyelö bizottság
A Szövetség felügyelő szerve a felügyelőbizottság. A közgyűlés a tagjai közül a felügyelőbizott
ság 3 tagját 4 éves időtartamra választja meg. A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja
meg.
A felügyelőbizottság feladata a Szövetség jogszabály és alapszabályszerű működésének, vagyonkezelésének és gazdálkodásának ellenőrzése.
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.
A felügyelőbizottság, illetőleg annak bármely tagja a Szövetség bármely tisztségviselőjétől,
vagy más tagjától jelentést, a Szövetség munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást
kérhet, továbbá a Szövetség könyveibe, fizetési számláiba, irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A felvilágosítás és az iratokba való betekintés joga
nem tagadható meg.
. A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak öszszehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a Szövetség működése során olyan
jogszabálysértés, vagy a Szövetség érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, vagy a vezető tisztségviselők felelősségét
megalapozó tény merült fel.
A felügyelőbizottság köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel
kapcsolatos álláspontját a Közgyűlésen ismertetni.
'

'

Amennyiben a felügyelőbizottság vizsgálata alapján súlyos mulasztást állapít meg, kezdeményezi az Elnökség vagy az Elnök azonnali intézkedését a mulasztás megszüntetésére.
A felügyelőbizottság üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább évente egyszer tartja. A
felügyelőbizottság üléseit a bizottság elnöke hívja össze írásban. Írásban összehívottnak minősül
a felügyelőbizottság ülése, ha a bizottság elnöke személyazonosításra alkalmas elektronikus levélben (e-mail) értesíti a felügyelőbizottság tagjait az ülés időpontjáról. Szabályszerűnek az öszszehívás akkor minősül, ha a tagok legalább három nappal az ülés időpontját megelőzően értesülnek; és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Az ülés határozatképes, ha a szavazásra jogosult felügyelőbizottsági tagoknak több mint a fele jelen van. A felügyelőbizottság, ha minden tag
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jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, míg ha két tag van jelen, egyhangúlag hoz
,,.
határozatot. A felügyelőbizottság határozatait nyílt szavazással hozza meg.
A felügyelőbizottsági ülésre szóló meghívónak tartalmaznia kell azt a figyelmeztetést is, hogy a
határozatképtelen ülés helyett megismételt felügyelő bizottsági ülés kerül megtartásra.
A határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést követő félóra elteltével kell a megismételt felügyelőbizottsági ülést megtartani. A megismételt ülés az eredeti napirendi pontokban is csak akkor határozatképes, ha azon a felügyelőbizottság tagjainak több mint a fele jelen van.

A
6. A

Közgyűlés

tisztségviselők

a tisztségviselőket 4 évre választja, melynek elteltével újraválaszthatók.

A Szövetség vezető tisztségviselője az a nagykorú személy lehet, akinek
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

cselekvőképességét

a

Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól
nem mentesült.
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.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

vezető tisztségviselő

az,

7.Azelnök:
Önállóan képviseli a Szövetséget harmadik személyekkel szemben, állami, civil szervek, bíróság
és más hatóság előtt. Az elnök vezeti a Közgyűlést, valamint összehívja és vezeti az Elnökségi
üléseit, meghatározva az ülések napirendjét és gondoskodik az ott hozott határozatok végrehajtásáról. Biztosítja az Elnökség és a Szövetség folyamatos működését, gondoskodik az Elnökség
hatáskörébe tartozó döntéshozáshoz szükséges írásos anyagok előkészítéséről. Gondoskodik a
Szövetség éves költségvetési javaslatának és pénzügyi beszámolójának az elkészítéséről, tájékoztatja a Közgyűlést a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásáról.
Önállóan rendelkezik a Szövetség bankszámlája felett.
Az elnök a Közgyűlés és az Elnökség határozatait a meghozatalt követő 8 napon belül írásban,
postai úton közli az érintettekkel. Az elnök vezeti a Határozatok Könyvét. A Határozatok Könyve tartalmazza a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak tartalmát, időpontját, hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges személyét).

8. Elnökségi tagok:
Az elnökségi tagok 'a Szövetség négyéves programja és éves munkaterve alapján végzik munkájukat. "Részt vesznek az Elnökség munkájában, segítve annak eredményes működését, előkészítik
az Elnökség üléseit, biztosítják működését. Ellátják az Elnök által meghatározott feladatokat.
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Intézik a hatáskörükbe tartozó, szövetséget érintő gazdasági ügyeket. Tájékoztatják a Szövetség
tagjait a Szövetségben végzett munkájáról.
„

9. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával,
b) visszahívással,
c) lemondással,
d) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével,
e) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával,
f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
A Szövetség tagjai a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.
vezető tisztségviselő megbízatásáról a Szövetséghez címzett, a Szövetség másik vezető
ségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.

A

tiszt-

Ha a Szövetség működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik
napon válik hatályossá.

V. A Szövetség gazdálkodása:
A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik. A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával
felel. A tagok - a tagok által fizetendő tagdíj megfizetésén túl - a Szövetség tartozásaiért saját
vagyonukkal nem felelnek.
1. A Szövetség számviteli nyilvántartásait úgy vezeti, hogy azok alapján az alapcél szerinti tevékenységének és gazdasági-vállalkozási tevékenységének bevételei, költségei, ráfordításai és
eredménye (nyeresége, vesztesége) egymástól elkülönítve megállapíthatók legyenek.
2. A Szövetség az alapcél szerinti tevékenysége tekintetében elkülönítve mutatja ki legalább a
következő bevételeket:
a) tagdíj,
b) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt öszszegét,
c) az alapcél szerinti tevékenysége költségei, ráfordításai ellentételezésére visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatást, ideértve az alapcél szerinti tevékenysége keretében megvalósuló fejlesztés céljára kapott támogatást is, figyelemmel a 3. pontban foglaltakra,
d) az a)-c) pont hatálya alá nem tartozó, az alapcél szerinti tevékenységéhez kapott adományt,
figyelemmel a 3. pontban foglaltakra,
e) az alapcél szerinti tevék~nysége keretében nyújtott szolgáltatás, teljesített· termékértékesítés
bevételét, ideértve különösen
ea) a kizárólag az alapcél szerinti tevékenységet szolgáló dolog, jogátruházásának, illetve átengedésének ellenértékét, valamint
eb) a részben az alapcél szerinti tevékenységet szolgáló dolog, jogátruházásának, illetve átengedésének ellenértékéből a dolog, illetve a jog korábbi alapcél szerinti használatával arányos
részt,
f) az a)-e) pont hatálya alá nem tartozó, gazdasági-vállalkozási tevékenységnek nem minősülő
tevékenysége révén megszerzett bevételt, így különösen
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fa) a pénzeszköz betétbe, értékpapírba, társasági részesedésbe történő elhelyezése révén meg~
szerzett (elért) kamatot, osztalékot, árfolyamnyereséget és más bevételt,
tb) az ingatlan megszerzése, használatának átengedése és átruházása révén megszerzett bevételt.

3. A Szövetség alapcél szerinti tevékenysége költségei, ráfordításai ellentételezésére visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatásokat, valamint az alapcél szerinti tevékenységéhez kapott adományokat a következő részletezésben mutatja ki:
a) az államháztartási forrásból kapott támogatás, illetve adomány, a 4. pontban foglaltak szerinti bontásban,
b) az Európai Unió költségvetéséből, külföldi állam államháztartásából, nemzetközi szervezettől, vagy nemzetközi szerződés rendelkezése alapján kapott támogatás, illetve adomány,
c) más civil szervezettől kapott támogatás, illetve adomány.
4. A Szövetség az államháztartási forrásból kapott támogatást, illetve adományt (az Európai
Unió strukturális alapjaiból vagy a Kohéziós Alapból származó támogatást, illetve adományt
minden esetben külön kiemelve) a következő részletezésben mutatja ki:
a) a központi költségvetésből kapott támogatás, illetve adomány,
b) az elkülönített állami pénzalapokból kapott támogatás, illetve adomány,
c) a helyi önkormányzatoktól, kisebbségi önkormányzatoktól, önkormányzati társulástól kapott támogatás, illetve adomány.
A Szövetség az alapcél szerinti tevékenysége költségei, ráfordításai ellentételezésére kapott támogatásokról olyan elkülönített számviteli nyilvántartást vezet, amelynek alapján támogatásonként megállapítható és ellenőrizhető a kapott támogatás felhasználása.

5. A gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytató Szövetség azokat a költségeket, ráfordításokat, amelyek sem az alapcél szerinti tevékenységéhez, sem a gazdasági-vállalkozási tevékenységéhez nem rendelhetők közvetlenül hozzá, a bevételek (ide nem értve az ilyen költséget, ráfordítást ellentételező bevételt) összege arányában osztja meg a két tevékenység között.
Az előző bekezdés szerinti költségnek, ráfordításnak minősül különösen a Szövetség vezető
tisztségviselőit megillető tiszteletdíj és más juttatás, valamint az azokhoz kapcsolódó közteher
(kivéve, ha a vezető tisztségviselők közötti munkamegosztás alapján egyértelműen megállapítható, hogy ezek a költségek, ráfordítások mely tevékenységhez kapcsolódnak), továbbá a székhely fenntartásával, a nem kizárólag meghatározott tevékenységhez kapcsolódóan fenntartott
pénzforgalmi számla vezetésével kapcsolatban felmerült költség, ráfordítás.
A Szövetség e pont első bekezdése szerinti költséget, ráfordítást ellentételező bevételt (így különösen az ilyen költség, ráfordítás fedezetére kapott támogatást és a fedezetére képzett céltartalék
feloldott összegét) az alapjául szolgáló költségeknek, ráfordításoknak megfelelően osztja meg az
alapcél szerinti tevékenysége és gazdasági-vállalkozási tevékenysége bevételei között.
6. A Szövetség a gazdasági-vállalkozási tevékenységgel összefüggő immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását társasági adó alapjának meghatározásakor a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint veheti figyelembe.
A Szövetség működése során az induló tőke (törzsvagyon) kezelésére a létesítő okirat rendelkezései irányadóak.

az
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A

Sz~vetség

nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell a!kal-

mazru.
A tag a Közgyúlés által megállapított mértékű tagdíjat köteles fizetni. A tagdíj mértéke évi
30.000 - 120.000,-Ft/tag/év, azaz harmincezer - egyszázhúszezer forint/tag/év, a tag költségvetési föösszegétől függően. A tagdíjat minden év április 30. napjáig kell a Szövetség pénztárába
vagy bankszámlájára befizetni, ill. átutalni.
A Szövetség javára adománygyűjtő tevékenység folytatható. A Szövetség nevében vagy javára
történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetve más személyek zavarásával, a személyhez fűzödö jogok és az emberi méltóság sérelmével, és csak a Szövetség írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.
A Szövetség részére juttatott adományokat az adományozó nyilvántartásába beállított könyv
szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

VI.

A Szövetség megszűnése:

A Szövetség jogutód nélkül megszűnik, ha a Közgyűlés a szavazati joggal rendelkező tagok ~-es
szótöbbséggel hozott határozatával kimondja megszűnését vagy az arra jogosult szerv megszünteti, feltéve, hogy a Szövetség vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a Szövetséget a nyilvántartásból törli.

A Szövetség megszűnik más Szövetséggel való egyesülés, vagy Szövetségre való szétválás útján
lS.

A Szövetség jogutód nélkül megszűnik akkor is, ha megvalósította célját, vagy a Szövetség céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg, vagy a Szövetség tagjainak
száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz föt.

VII. Záró rendelkezések:
VID.
A Szövetség bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre .
•

•

Jelen Alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló-2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban áll és a S~övetség a Ptk. rendelkezéseivel összhangban működik tovább.
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A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (Ptk.), valami~t az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezései az irányadók.

A Sportlétesítmények Magyarországi Szövetsége működése felett a törvényességi
Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség gyakorolja.

ellenőrzést

a

Kelt, Budapest, 2016 november 29

Alulírott Tompa Andor, mint a Sportlétesítmények Magyarországi Szövetsége elnöke igazolom,
hogy a Szövetség alapszabályának egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosításokat magába foglaló hatályos tartalmának.

·········-~·-·········
Tompa Andor
Elnök

Előttünk,

mint tanúk előtt:

1/Alálrás.C~~:::: ... ~.....

„

2./ Aláírás .. . ...

f.l:.'.L(.L .......

Név: Schneider Béla

Név: Gál Csaba

Cím: 8083 Csákvár Hunyadi u. 47

Cím: 3580 Tiszaújváros Zita utca 17

