
 
A FEJÉR MEGYEI DIÁKSPORT EGYESÜLET 

ALAPSZABÁLYA 
(Az Egyesület 2014. április 15. napján megtartott küldöttgyűlésén elfogadva.  

A tartalmi módosításokat jelen egységes szerkezetű Alapszabály dőlt betűvel tartalmazza.) 
 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  
1. § 

(1) A diáksport a köznevelési intézményekben nevelt, illetőleg ott tanuló gyermekek és fiatalok tanórai 
kereteken belüli és azokon kívüli az intézmények nevelési és pedagógiai programjában 
megfogalmazott célokkal összhangban lévő – azt kiegészítő, gazdagító – testmozgásban gazdag 
szabadidős, vagy sporttevékenység. 
(2) A Fejér Megyei Diáksport Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) a diáksport területi (megyei) 
feladatainak ellátására létrehozott olyan egyesület, amely a diák sportszervezetek és 
sporttevékenységet kifejtő természetes személyek tevékenységét összefogó, önkormányzati elv alapján 
működő, érdekképviseletet is kifejtő szervezet. 
 (3) Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és pártoknak 
anyagi támogatást nem nyújt. 
 (4) Az Egyesület az Alapszabálya szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait 
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezései alapján és annak vonatkozó végrehajtási 
jogszabályaiban meghatározott módon – elektronikus formában is – is nyilvánosságra hozza. 
(5) Az Egyesület tagjai az egymás közötti és az Egyesülethez fűződő viszonyuk, valamint az Egyesület 
szervezetének és működésének szabályozása során – élve a jogi személy létesítésének szabadsága 
elvével – eltérnek a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseitől a jelen Alapszabályban foglaltak szerint. 
 
 

2. § 
(1) Az Egyesület neve: Fejér Megyei Diáksport Egyesület 
 Rövidítve: FMDE 
 Angolul: Fejér County School Sport Association 
(2) Működési területe: Fejér megye  
(3) Az Egyesület székhelye: H-8000 Székesfehérvár,Piac tér 12-14. 
(4) Jelvénye: Hat szirmú virágban egy futó alak sziluettje 
(5) Pecsétje (bélyegzője): Fejér Megyei Diáksport Egyesület 
                 Székesfehérvár 
             (fej- és körbélyegző) 
(6) Az Egyesület a Fejér Megyei Diáksport Szövetség jogutódja 
     A jogelőd alapításának éve:1990 
(7) Az Egyesület jogállása: közhasznú szervezet 
(8) Az Egyesület honlapjának elérhetősége: www.fejer-diaksport.hu 
(10) Az Egyesület alapító tagjainak a névsorát a jelen Alapszabály mindenkori, elválaszthatatlan 
részét képező 1. számú melléklet tartalmazza. 
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II. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI 
Az Egyesület célja 

3. § 
(1) Az Egyesület elsődleges szakmai célja a gyermekek és a tanulók egészséges életmódra nevelésének 
és a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülésének elősegítése, különös tekintettel 

a) az iskolai testnevelés, 
b) a rendszeres – szabadidős jellegű – iskolai fizikai aktivitás, testmozgás és 
c) az iskolai sport (a továbbiakban a)-c) együttesen: a diáksport dimenziói) fejlesztése. 

(2) A diáksport dimenzióinak fejlesztése keretében az Egyesület célja a diákság testkultúrájának 
magasabb színvonalra történő emelése, testnevelési és testkulturális igények érdekképviselete, 
érdekvédelme. Ezen belül különösen 

a) az oktatás-képzés és képesítések területén a humánerőforrás fejlesztése a formális és informális 
tudáselemek feltérképezésével, bővítésével, ezáltal a programkínálat minőségi és mennyiségi 
fejlesztése, az önkéntes tevékenységek ösztönzése, a kombinált sportképzéssel és általános 
oktatással (kettős karrierekkel) kapcsolatos jó gyakorlatok kidolgozása, 

b) az egészségvédelem a sport révén területén a fiatalkori egészségfejlesztő fizikai aktivitás 
erősítése a köznevelési alrendszerekben, 
- az alulról szerveződő sportban való részvétel előmozdítását segítő módszerek feltárása,  
- a testmozgás megkedveltetése a gyermekekkel, ezáltal a rendszeres testmozgást végző és 
sportoló tanulók számának növelése  

c) a társadalmi befogadás a sportban és a sport által területén a szociális inklúziót, felzárkózást, a 
kultúrák közötti párbeszédet, az erőszak és az intolerancia megelőzését, valamint az 
esélyegyenlőséget és egyenlő esélyű hozzáférést szolgáló programok megvalósítása és 
támogatása, valamint a társadalmi felelősségvállalás ösztönzése 

d) a sport szervezése területén jó irányítási modellek, átláthatósági elvek kidolgozása és 
alkalmazása, a sportversenyek tisztaságának biztosítása, a dopping elleni küzdelem és a 
sportolók egészségének védelme, 

e) a sport gazdasági dimenziója területén a tapasztalaton alapuló döntéshozatal megteremtése, a 
fenntartható fejlődés biztosítása a sportban és a sport segítségével, valamint a sport fenntartható 
finanszírozását szolgáló modellek kidolgozása, hozzájárulás a terület- és  regionális 
fejlesztéshez és foglalkoztathatóság növeléséhez. 

f) a sport sajátos jellege dimenzió területén a fiatal sportolók kiválasztásának és képzésének 
segítése, előmozdítása, a kiskorúak védelme, az utánpótlás bázis szélesítése,  

(3) Az Egyesület szolgáltatásait az Egyesület tagságán kívül bármely más harmadik személy is 
igénybe veheti. 
 
 

Az Egyesület feladatai 
4. § 

(1) Az Egyesület szakmai feladatai a diáksport céljainak, dimenzióinak megfelelően, illetve ahhoz 
illeszkedően 

a) az iskolai testnevelés területén: 

• szakértői közreműködés a testnevelés és sport műveltségterületet érintő korszerű 
tartalmak programszintű alakításában, 

• a helyi szintű (intézményi) nevelési és pedagógiai programok korszerű testnevelési 
tartalmi fejlesztésének elősegítése 
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• közreműködés a műveltségterületen tevékenységet kifejtő pedagógusok (tanítók, 
szakpedagógusok) és sportszakemberek (szakedzők) iskolai testnevelést érintő képzési, 
továbbképzési követelmény-rendszerének kialakításában, fejlesztésében 

b) a rendszeres – szabadidős jellegű – iskolai fizikai aktivitás, testmozgás területén: 

• tanórákon kívüli, azok közötti, illetve azokon túli – nem versenyjellegű – komplex 
iskolai mozgásprogramok megvalósításának ösztönzése 

• inkluzív jellegű közösségi (iskolák közötti és a hozzátartozók, a gyermekek 
környezetében élők bevonását ösztönző) mozgásprogramok megvalósításának segítése 

• közreműködés a tanórán kívüli mozgásprogramok megvalósításában részt vevő 
sportszakemberek képzési, továbbképzési követelmény-rendszerének kialakításában, 
fejlesztésében 

c) az iskolai sport területén: 
• a diákolimpiai versenyrendszer működtetése, szervezése, koordinációja és fejlesztése 

• tehetséggondozási és sportági utánpótlás-bázis szélesítő programok megvalósításának 
ösztönzése 

• a kettős karrier rendszerek kialakításának ösztönzése 
(2) Az Egyesület horizontális – szervezeti – feladatai: 

a) együttműködés a gyermekek és tanuló ifjúság fizikai aktivitásának ösztönzéséért, sportjáért, 
testi és mentális neveléséért és egészségfejlesztéséért felelős államháztartáson belüli és azon 
kívüli gazdálkodó szervezetekkel, 

b) közreműködés az egyes területi (megyei) sportszövetségi (így különösen a sportági szövetségi 
és országos sportági szakszövetségi) stratégiák – a diáksport egyes dimenzióit érintő – 
tartalmának kidolgozásában, fejlesztésében, továbbá e sportszövetségek e dimenziókat érintő 
tevékenységének koordinációja, figyelemmel kísérése 

c) a területi (megyei) sportszervezetek és köznevelési intézmények közötti hálózatépítés 
ösztönzése, a magyar diáksport megyei szintű képviselete 

d) a feladatok megvalósítása érdekében gazdálkodás az Egyesület vagyonával és szükség szerint 
vállalkozási tevékenység végzése.  

 
Az Egyesület közhasznú tevékenysége 

5. § 
(1) Az Egyesület közhasznú tevékenységet folytat az egészségmegőrzés, a diáksport és az azzal 
kapcsolatos ismeretterjesztés terén az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. hatályos rendelkezései szerint. 
(2) Az Egyesület a közhasznú tevékenységeket az egyesületi céloknak megfelelően Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ának rendelkezései keretében, a helyi 
önkormányzatok egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások ((1) bek 4. pont) , valamint a sport 
és ifjúsági ügyeinek ellátása ((1) bek. 15. pont) keretében, ezen közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi. 

(3) Az Egyesület gazdálkodási-vállalkozási tevékenysége közhasznú vagy a jelen Alapszabályban 
meghatározott alapcél szerinti tevékenységének megvalósítását nem veszélyeztetheti. 
(4) Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt kizárólag közhasznú tevékenysége 
megvalósítására fordíthatja. 
(5) Az Egyesület politikailag, pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, pártoknak támogatást 
nem nyújt, országgyűlési képviselőjelöltet nem állít és nem támogat. 
(6) Az Egyesület közhasznú szolgáltatásait tagjain kívül mások is igénybe vehetik. 
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III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA 

Az Egyesület tagjai 
6. § 

(1) Az Egyesület tagja: 
a) rendes tagok 
b) pártoló tagok 
c) tiszteletbeli tagok 
d) tiszteletbeli elnök 

(2) Az Egyesület rendes tagja lehet bármely, a köznevelési alrendszerek bármelyikében működő vagy 
a diáksport területén tevékenységet kifejtő jogi személyiségű vagy jogi személyiség nélküli szervezet 
vagy egyéb természetes személy, amennyiben az Egyesület céljait és alapszabályát elfogadja, vállalja 
a tagsággal járó kötelezettségek teljesítését kéri felvételét az Egyesületbe és kérelmét az Elnökség 
elfogadja.  
(3) Az Egyesület pártoló tagja lehet az a jogi személyiségű vagy jogi személyiség nélküli szervezet 
vagy egyéb természetes személy amely, illetve aki vállalja az Egyesület erkölcsi és anyagi 
támogatását. 
(4) Az Egyesület tiszteletbeli tagjai lehetnek azok a jogi személyiségű vagy jogi személyiség nélküli 
szervezetek vagy egyéb természetes személyek, akik korábbi tevékenységükkel, illetve munkájukkal 
kiemelkedő érdemeket szereztek és az Egyesület célkitűzéseit erkölcsileg és szakmailag támogatták. 
(5) Az Egyesület tiszteletbeli elnöke lehet az a magánszemély, aki korábbi elnökként végzett 
munkájával kiemelkedő érdemeket szerzett az Egyesület feladatainak magas színvonalú ellátásában.  
(6) Az Egyesület rendes tagjai tagdíjat fizetnek, melynek mértékét az elnökség határozza meg és 
amelyet az Egyesület pénzforgalmi számlájára kell átutalni. 
(7) Az Egyesületbe való belépés, illetőleg kilépés önkéntes. 
 

A tagsági viszony keletkezése 
7. § 

(1) A tagsági viszony (rendes tagság) keletkezhet: 
a) alapító tagsággal 
b) tagfelvétellel 

(2) Az Egyesület tagjairól nyilvántartást kell vezetni. 
(3) A tagfelvételt kezdeményezni kell a belépni kívánó magánszemélynek, jogi személynek és jogi 
személyiséggel rendelkező és nem rendelkező iskolai és/vagy diáksport szervezetek közösségének az 
Egyesülethez címzett kérelemmel. Szervezeteknek a kérelemhez csatolniuk kell alapszabályukat vagy 
egyéb alapító okiratukat is. A tagfelvételről az Elnökség dönt. A felvételt megtagadó határozat ellen a 
kérelmező a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül az Egyesület Küldöttgyűléséhez 
fellebbezhet. 
(4) A tiszteletbeli elnökök és a tiszteletbeli tagok megválasztása a küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik.  
(5) A  tiszteletbeli elnököt és tiszteletbeli tagot egyszerű szótöbbséggel választja meg a küldöttgyűlés. 
(6) A pártoló tagok felvétele az Elnökség hatáskörébe tartozik.  
 

A rendes tagok jogai és kötelezettségei 
8. § 

(1) Az Egyesület rendes tagjainak jogai: 
a) részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein  
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b) szervezet esetén választott küldöttei, képviselői útján képviseltetheti magát a küldöttgyűlésen 
és részt vehet a határozathozatalban, 

c) magánszemély esetén személyesen vesz részt a küldöttgyűlésen és a határozathozatalban, 
d) a küldöttek és a magánszemély rendes tagok választhatók az Egyesület vezető szerveibe, 
e) észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat az Egyesület valamint annak 

szervei működésével kapcsolatban, 
f) ajánlásokat tehet az Egyesület, annak szerveit és a diáksportot érintő kérdések megtárgyalására, 
g) rendkívüli testületi ülés összehívását kezdeményezheti az ok és cél megjelölésével,  
h) tag kizárását, a tagok sorából való törlését kezdeményezheti, 
i) betekinthet az Egyesület irataiba, nyilvántartásába, 
j) felvilágosítást kérhet az Egyesület bármely vezető tisztségviselőjétől, 
k) részesülhet az Egyesület rendelkezésére álló támogatásokból, 
l) pályázatot adhat be az Egyesület által vagy közreműködésével meghirdetett témákban, 
m) részesülhet az Egyesület által biztosított kedvezményekben és szolgáltatásokban. 
n) javaslatot tehet az általa sérelmesnek vélt határozat megsemmisítésére, illetve 

megváltoztatására, 
o) kezdeményezheti az Egyesület jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatainak 

felülvizsgálatát, 
p) jogosult tájékozódni az Egyesület által kezelt anyagi javak elosztásáról, felhasználásáról és 

hasznosításáról. 
 (2) Az Egyesület rendes tagjának kötelezettségei: 

a)  az Egyesület alapszabályának és szabályzatainak, valamint az Egyesület szervei által hozott 
határozatok betartása, 

b)  az Egyesület munkájának támogatása, célkitűzéseinek és feladatainak megvalósítása 
érdekében végzett tevékenység, Az Egyesület tagja az Egyesület céljainak megvalósítását és 
tevékenységét nem veszélyeztetheti. 

c) az Egyesület szervezeteinek döntéseiből reá háruló feladatok végrehajtása, 
d) a tagdíj, valamint a vállalt anyagi támogatás megfizetése. 
e) sportemberhez méltó sportszerű és fegyelmezett magatartás tanúsítása 

 
A tiszteletbeli tagok és pártoló tagok jogai és kötelezettségei 

9. § 
(1) Az Egyesület tiszteletbeli elnökének, tagjának és pártoló tagjának jogai: 

a) javaslatokat, észrevételeket tehet az Egyesület működését érintő bármely kérdésben, tanácskozási 
joggal rendelkezik, de választási és választhatósági joggal nem rendelkezik. 
b) igénybe veheti az Egyesület által nyújtott és belépéskor kötött együttműködési megállapodásban 
meghatározott szolgáltatásokat. 

 (2) Az Egyesület pártoló tagjának kötelezettségei: 
a) az Egyesület alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint az Egyesület által hozott 

határozatok betartása, 
b) az Egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása. 

 
A tagsági jogviszony megszűnése 

10. § 
(1) Rendes tagsági viszonya megszűnhet 

a) az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével 
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b) a tagszervezet megszűnésével (a tagszervezet esetleges jogutódja nem válik automatikusan az 
Egyesület tagjává) 

c) elhalálozással 
d) kilépéssel 
e) kizárással 
f) az Egyesület tagjai sorából történő törléssel (a tagsági jogviszony Egyesület általi 

felmondásával), amennyiben harminc napon túli tagdíjtartozás esetén felszólítás után sem tesz 
eleget (hét napon belül) fizetési kötelezettségének. 

 (2) A pártoló tag tagsági viszonya megszűnhet 
a) az Egyesület megszűnésével 
b) elhalálozással 
c) kilépéssel 
d) kizárással 
e) az Egyesület tagjai sorából történő törléssel (a tagsági jogviszony Egyesület általi 

felmondásával), amennyiben önként vállalt fizetési kötelezettségének felszólítás ellenére sem 
tesz eleget.  

(3) Tiszteletbeli elnök és tag tagsági viszonyának megszűnése 
a) az Egyesület megszűnésével 
b) elhalálozással 
c) kilépéssel 
d) kizárással 

(4) A kilépő tag tagsági viszonya megszűnésének időpontjáig gyakorolhatja jogait, ugyanakkor köteles 
a tagsági viszonyából eredő kötelezettségeinek eleget tenni. 
(5) Kizárást csak fegyelmi eljárás lefolytatása alapján hozott jogerős büntetésként lehet alkalmazni. 
Kizárás oka lehet az Egyesület, annak Alapszabályát sértő tevékenység, cselekedet, magatartás: ha a 
tag kötelezettségeinek nem tesz eleget, sportemberhez méltatlan magatartást tanúsít, és ezek kapcsán 
az Elnökségtől már felszólítást kapott, ám magatartásán nem változtatott és ezért az Elnökség által 
létrehozott ad hoc fegyelmi bizottság ügyében első fokon kizárást tartalmazó döntést hozott.  
(6) Az Egyesület tagjai sorából történő törlésről, valamint kizárásról szóló határozatot minden esetben 
írásba kell foglalni és részletesen indokolni kell. A határozattal szemben 30 napon belül fellebbezésnek 
van helye. 

 
V. AZ EGYESÜLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

11. § 
Az Egyesület szervezetei: 

a) küldöttgyűlés 
b) elnökség 
c) felügyelő bizottság 
d) bizottságok 

 
Az Egyesület küldöttgyűlése 

12. § 
(1) Az Egyesület legfőbb szerve a küldöttgyűlés, amelyen valamennyi rendes tag részt vehet; a 

magánszemély tagok személyesen, a jogi személyiségű szervezetek, és a jogi személyiséggel 
rendelkező és nem rendelkező iskolai és/vagy diáksport szervezetek küldötteik útján. A 
küldöttgyűlés az Egyesületet érintő valamennyi kérdésben jogosult dönteni. A küldöttgyűlés 
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kizárólag személyes részvétellel folytatható le, az Egyesület az elektronikus hírközlő eszköz 
közvetítésével tartott ülés, valamint az ülés nélküli határozathozatal lehetőségét kizárja. 

(2) A küldöttgyűlés szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik. 
(3) A küldöttgyűlés időpontját az Egyesület elnöksége állapítja meg legalább 30 nappal a tervezett 

időpontot megelőzőleg és annak helyéről, pontos idejéről, tervezett napirendjéről, és a beterjesztett 
javaslatokról a küldöttgyűlésen szavazásra jogosultakat írásban legkésőbb a küldöttgyűlés előtt 15 
nappal értesíti. A részvételre jogosult egyéb személyeket és szerveket a küldöttgyűlés helyéről és 
időpontjáról írásban, e-mail (elektronikus levél) vagy postai küldemény útján és az Egyesület 
honlapján kell tájékoztatni. A küldöttgyűlésre az Egyesület elnöksége a részvételre jogosultakon 
kívül mást is meghívhat. 

(4) Az Egyesület küldöttgyűlése lehet rendes és rendkívüli. 
(5) Rendkívüli küldöttgyűlést kell összehívni 

a) az Egyesület elnökségének többségi határozata alapján, a napirend meghatározásával, 
b) ha az Egyesület rendes tagjainak egyharmada az ok és a cél megjelölésével kéri, 
c) ha a Törvényszék elrendeli, 
d) ha az Egyesület elnöki vagy a felügyelő bizottság elnöki tisztsége bármilyen okból megüresedik, 

továbbá ha az elnökség létszáma kiválás következtében a megválasztottak több mint 
egynegyedével, a felügyelő bizottság létszáma kiválás következtében egy főre csökken. 

e) ha a felügyelő bizottság határozatával kezdeményezi. 
(6) A rendkívüli küldöttgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 30 napon belül 

kell megtartani. 
(7) A rendkívüli küldöttgyűlésre egyebekben az Egyesület rendes küldöttgyűlésére vonatkozó 

szabályok az irányadóak. 
 

13. § 
(1) A küldöttgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek:  
       - rendes tag magánszemélyek 
       - jogi személyiségű tagszervezetek küldöttei (1-1 fő szervezetenként) 
       A területi diáksport szervezetek 2-2 fő küldöttet küldenek az alábbiak szerint: 
       - Székesfehérvár általános iskola 2 fő,  
       - Székesfehérvár középiskola 2 fő,  
       - Székesfehérvár körzet 2 fő, 
       - Dunaújváros általános iskola 2 fő,  
       - Dunaújváros középiskola 2 fő, 
       - Bicske és körzet 2 fő,  
       - Gárdony és körzet 2 fő,  
       - Mór és körzet 2 fő, 
       - Sárbogárd és körzet 2 fő. 
       - a területhez tartozó iskolák, diáksport szervezetek saját körben, saját szabályaik szerint    
        választják meg a küldötteiket, amit hivatalosan dokumentálni kell és legalább 20 nappal a      
        küldöttgyűlés előtt meg kell küldeni a küldöttgyűlést összehívó szervezetnek. 
(2) A küldöttek mandátuma egy éves időtartamra szól. 
(3) A küldöttgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt: 

a) a tiszteletbeli tagok és pártoló tagok 
b) a felügyelő bizottság tagjai 
c) a Magyar Diáksport Szövetség által meghatalmazott személy 
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(4) A küldöttgyűlésen minden szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik. 
 

A küldöttgyűlés határozatképessége 
14. § 

(1) A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak több mint fele (50%+1 fő) 
jelen van. 
(2) Határozatképtelenség esetén a küldöttgyűlést – azonos napirenddel – azonos napon későbbi 
időpontban össze kell hívni. Ilyen esetben a küldöttgyűlés ugyanazon napirenddel a megjelentek 
számától függetlenül határozatképes (megismételt küldöttgyűlés). A meghívóban a tagokat tájékoztatni 
kell a távolmaradás következményeiről, illetve meg kell jelölni a megismételt küldöttgyűlés helyét és 
időpontját. 
 

A küldöttgyűlés napirendje 
15. § 

(1) A küldöttgyűlés napirendjét az Egyesület elnöksége állapítja meg, és terjeszti a küldöttgyűlés elé. 
(2) Az Egyesület rendes küldöttgyűlésének az alábbi napirendeket kötelezően tartalmaznia kell: 

a) az Egyesület tevékenységéről szóló elnökségi beszámoló, 
b) a felügyelő bizottság beszámolója, 
c) az Egyesület rendes tagjai által beterjesztett javaslatok. 

 
 
 

A küldöttgyűlés hatásköre 
16. § 

A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
a) az alapszabály elfogadása és módosítása, 
b) az Egyesület költségvetésének megállapítása, 
c) az Egyesület programjának meghatározása, elfogadása, 
d) nemzetközi szervezetbe való belépés és az abból történő kilépés elhatározása, 
e) az Egyesület más Egyesülettel való egyesülésének valamint feloszlásának kimondása, 
f) döntés az elnökség beszámolójáról, 
g) a felügyelő bizottság beszámoltatása, 
h) az Egyesület elnökének, elnökségi tagjainak, valamint a felügyelő bizottság elnökének és 

tagjainak (tisztségviselőknek) megválasztása és visszahívása, 
i) a tagfelvétel, valamint a kizárás és a tagok sorából való törlés kérdésében hozott határozat 

ellen benyújtott jogorvoslati kérelem elbírálása, 
j) tiszteletbeli elnökök és tagok megválasztása, 
k) az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása az egyesülési jogról, a 

közhasznúsági jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről szóló 2011. évi CLXXV. 
tv. rendelkezései szerint, 

l) az Egyesület hírdetési, reklám és a tevékenysége televíziós, rádiós valamint egyéb elektronikus 
technikákkal történő közvetítésével kapcsolatos jogokra vonatkozó, egy évnél hosszabb időre 
kötendő szerződés megkötése és annak évenkénti felülvizsgálata, 

m) mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály a küldöttgyűlés kizárólagos 
hatáskörébe utal, illetőleg amelyeket a küldöttgyűlés saját hatáskörébe von. 
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A küldöttgyűlés határozathozatala 
 

17. § 
(1) A küldöttgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint 

felének „igen” szavazatával (egyszerű szótöbbséggel) hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata 
dönt. (A küldöttgyűlés elnöke az Egyesület mindenkori elnöke.) 

(2) Az alapszabály módosításához, valamint a 16. § a)-b) és d)-e) pontjaiban meghatározott kérdésekben a 
határozathozatalhoz a jelenlévő szavazásra jogosultak háromnegyedének „igen” szavazata szükséges. Az 
egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati 
joggal rendelkező tagok háromnegyedének „igen” szavazata szükséges. 

(3) A küldöttgyűlés titkos szavazással hoz határozatot az Egyesület – 16. § h) pontjában meghatározott – 
tisztségviselőinek megválasztásakor, illetőleg bármely más esetben, ha azt a szavazásra jogosultak 
egyharmada indítványozza. Amennyiben egy adott tisztségre csak egy jelölt van, a küldöttgyűlés nyílt 
szavazással is határozhat. 

(4) A küldöttgyűlés zavartalan lebonyolításáról az elnök gondoskodik. A küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell 
készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a küldöttgyűlésen elhangzottak lényegét, az észrevételeket és 
javaslatokat, valamint a hozott határozatokat, azok hatályát, és a döntést támogatók és ellenzők számarányát. 
A jegyzőkönyvet a küldöttgyűlés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá és két, a küldöttgyűlés elején 
megválasztott személy hitelesíti. 

(5) Az Egyesület küldöttgyűlése nyilvános. A nyilvánosságot a küldöttgyűlés többségi határozattal korlátozhatja 
vagy kizárhatja, ha a nyilvánosság valakinek személyes érdekeit vagy jogait sértené. 

(6) A küldöttgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója 
(Ptk. 685. § b. pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján  
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület 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 az Egyesületnek nem tagja vagy alapítója; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján 
nyújtott, létesítő okiratának megfelelő cél szerinti juttatás. 

(7) A Küldöttgyűlés döntései – meghozataluktól számított 15 napon belül – megtekinthetőek a titkár által 
vezetett, és nyilvános határozati könyvben, vagy az Egyesület honlapján. Az Egyesület titkára köteles az 
ehhez szükséges intézkedéseket – jelen alapító okirat rendelkezéseinek megtartása mellett – megtenni a 
határozat meghozatalát követő három napon belül akként, hogy a határozat nyilvános közlése nem járhat az 
érdekeltek személyéhez fűződő jogainak sérelmével. 

(8) Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki szabadon betekinthet azt követően, hogy 
a nyilvántartást vezető és kezelő titkárral előzetesen időpontot egyeztetett. Az iratokból saját költségre bárki 
szabadon másolatot készíthet a másolat kérése iránti kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül.  

(9) Az Egyesület a honlapján annak elfogadását követő 3 napon belül közzéteszi éves beszámolóját, valamint 

annak közhasznúsági mellékletét is. A saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét 
legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig az Egyesület 
titkára útján biztosítja. 
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A tisztségviselők választása 

18. § 
(1) A küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselőket (16. § h) pont) – az elnököt, az elnökség 

tagjait (10 fő), valamint a felügyelő bizottság elnökét és tagjait (2 fő) - a küldöttgyűlés négy évre 
választja. 

(2) A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először az Egyesület elnökét, majd az 
elnökség tagjait, ezt követően pedig a felügyelő bizottság elnökét, majd tagjait kell megválasztani. 

(3) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint 
felének „igen” szavazatát megszerezte. Ha több jelölt esetén a küldöttgyűlés a szükséges döntést 
nem hozta meg, újabb választási fordulót kell tartani. Az új választási fordulóban a legkevesebb 
szavazatot kapott jelölt(ek) már nem vesz(nek) részt. A választást mindaddig ismételni kell, amíg a 
jelöltek valamelyike a megválasztáshoz szükséges szavazatot meg nem szerzi. 

(4) Nem lehet vezető tisztségviselő: 
a) az, akit bíróság jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítélt, mindaddig, amíg a büntetett 

előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült, 
b) az, akit e foglalkozásától jogerősen eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt, 
c) az, aki a választást megelőző két éven belül olyan közhasznú szervezetnél töltött be vezető 

tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, 
d) az akinek közvetlen hozzátartozója tagja a felügyelő bizottságnak. 

(5) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet az Egyesületnek a vezető 
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt 
- annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és 
vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 

felfüggesztette vagy törölte. 
(6) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 

szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. 

(7) Az elnökség a küldöttgyűlés előtt legalább egy hónappal megalakítja a jelölő bizottságot. A jelölő 
bizottság kiértesíti a tagokat, hogy milyen módon tehetnek javaslatot a vezető tisztségviselőkre. A 
jelölő bizottság feladata a tagok javaslatainak összegyűjtése, összegzése.  

(8) Az ennek alapján elkészített személyre szóló javaslatot a jelölő bizottság elnöke terjeszti a 
küldöttgyűlés elé. 

(9) A vezető tisztségviselők visszahívhatók. A visszahívást a küldöttgyűlésnek címzett bizalmatlansági indítvánnyal kell 
kezdeményezni a küldöttek és magánszemélyű tagok legalább 1/3-ának akaratnyilvánításával. 

(10) Az Egyesület vezető tisztségviselőinek a névsorát a betöltött tisztségek szerint a jelen Alapszabály mindenkori, 
elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklet tartalmazza. 

 
VI. AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE 

Az elnökség tagjai 
19. § 

(1) Az elnökség létszáma 10 fő. 
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(2) Az elnökségnek csak olyan nagykorú magyar állampolgár, illetőleg Magyarországon letelepedett 
nem magyar állampolgár lehet a tagja, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához 
szükséges körben nem korlátozták, nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. Az elnökség tagjai 
tisztségüket társadalmi megbízatásként látják el. A tisztségük ellátása során felmerülő költségeiket 
az Egyesület megtérítheti. 

(3) Az elnökség tagjai: 
a) az elnök, 
b) a diáksport dimenziói és ahhoz kapcsolódó szakterületeken jártas további 9 elnökségi tag  

(4) Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei: 
a) az elnökségi üléseken és az elnökség határozathozatalában való részvétel, 
b) észrevételek, javaslatok tétele az Egyesület működésével, a tisztségviselők döntéseivel 
kapcsolatban, 
c) javaslattétel rendkívüli küldöttgyűlés, elnökségi ülés összehívására, 
d) megbízás alapján az Egyesület képviselete, 
e) az Egyesület küldöttgyűlése által hozott határozatok és ajánlások megtartása, 
f) folyamatos kapcsolattartás az Egyesület tagjaival és szerveivel, 
g) az elnökségben vállalt feladatok végrehajtása és azokról történő beszámolás. 

(5) Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók. 
(6) Az elnökségi tagság megszűnik: 

a) a mandátum lejártával, 
b) lemondással, 
c) visszahívással, 
d) elhalálozással 
e) a tagsági viszony megszűnésével, illetve szervezet küldötte esetén a küldötti minőség 
megszűnésével. 
 

Az elnökség feladata és hatásköre 
20. § 

(1) Az Egyesület tevékenységét két küldöttgyűlés közötti időszakban az elnökség irányítja. Az 
elnökség az Egyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve 
azokat az ügyeket, amelyek az alapszabály szerint a küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe 
tartoznak, vagy amelyeket a küldöttgyűlés saját hatáskörébe vont, vagy az Egyesület más 
szerveinek hatáskörébe utalt. 

(2) Az elnökség feladatai és hatásköre: 
a) összehívja a küldöttgyűlést, végrehajtja a küldöttgyűlés határozatait, 
b) megalkotja és elfogadja az Egyesület szervezeti és működési szabályzatát, befektetési és 

vagyonkezelési szabályzatát, valamint egyéb szabályzatait, 
c) megtárgyalja és Küldöttgyűlés elé terjeszti az Egyesület stratégiáját, 
d) megállapítja a tagdíjat, 
e) az Egyesület pályázati programjait, valamint  az Egyesület éves munkatervét megtárgyalja és 

Küldöttgyűlés elé terjeszti az Egyesület éves költségvetését, határoz az éves gazdálkodási 
beszámolóról, 

f) előkészíti a küldöttgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, 
g) létrehozza és beszámoltatja az Egyesület bizottságait, kinevezi a bizottságok vezetőit, 
h) határoz a tagok, és pártoló tagok felvételéről és törléséről, vezeti a tagnyilvántartást 
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i) együttműködik a diáksportban érdekelt területi (megyei) szervekkel, területi (megyei) sportági 
és más szövetségekkel, 

j) az Egyesület rendes tagjainak anyagi és erkölcsi támogatása 
k) bajnokságok, versenyek kiírása 
l) pályázatok kiírása és elbírálása 
m) javaslattétel állami és egyéb elismerések adományozására 
n) kapcsolattartás az állami szervekkel és társadalmi szervezetekkel 
o) diáksport titkár megbízása és munkaköri feladatainak meghatározása 
p) döntés minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a küldöttgyűlés hatáskörébe 
q) dönt a rendkívüli, a költségvetésben szereplő, valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról 
r) dönt a költségvetési előirányzatok évközi módosításairól, átcsoportosításáról 

 (3) Az elnökségi tag tisztségének bármely okból történő megszűnése esetén – a mandátuma 
lejáratának kivételével - helyére a soron következő küldöttgyűlés választhat új elnökségi tagot, 
akinek megbízatásának lejárata annak az elnökségi tagéhoz igazodik, akinek a helyére lép. 

 
Az elnökség működése 

21. § 
(1) Az elnökség maga állapítja meg ügyrendjét, évenkénti munka- és üléstervét. 
(2) Az elnökség szükség szerint, de legalább évente 4 alkalommal ülésezik. Rendkívüli ülést kell 

összehívni, ha azt az elnök, a felügyelő bizottság elnöke, a diáksport titkár vagy az elnökségi tagok 
egyharmada írásban az ok és a cél megjelölésével indítványozza. 

(3) Az elnökség ülései nyilvánosak. Az elnökségi ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni a felügyelő 
bizottság elnökét, a diáksport titkárt, az Egyesület gazdasági vezetőjét és a tiszteletbeli elnököt. 

(4) Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés 
időpontját, napirendjeit, az elhangzott lényeges észrevételeket és a hozott határozatokat, azok 
hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát. A hozott határozatokról az érintett 
szerveket, személyeket és az állandó tanácskozási jogú meghívottakat a jegyzőkönyv 
megküldésével kell értesíteni. 

(5) Az elnökség döntéseit az érintettekkel jelenlétük esetében szóban is, de minden esetben írásban, 
elektronikus levélben – annak hiánya esetén postai küldeményként - kell közölni a határozat 
meghozatalát követően haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül feladva. 

(6) Az elnökség döntései – meghozataluktól számított 15 napon belül – megtekinthetőek a titkár által 
vezetett, és nyilvános határozati könyvben, vagy az Egyesület honlapján. Az Egyesület titkára 
köteles az ehhez szükséges intézkedéseket – jelen alapszabály rendelkezéseinek megtartása mellett 
– megtenni a határozat meghozatalát követő három napon belül akként, hogy a határozat nyilvános 
közlése nem járhat az érdekeltek személyéhez fűződő jogainak sérelmével. 

(7) Az elnökség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki szabadon betekinthet azt 
követően, hogy a nyilvántartást vezető és kezelő titkárral előzetesen időpontot egyeztetett. Az 
iratokból saját költségre bárki szabadon másolatot készíthet a másolat kérése iránti kérelem 
beérkezésétől számított 15 napon belül.  

 
22. § 

(1) Az elnökség üléseit a munkatervben meghatározottak szerint az elnök – a titkár útján - hívja össze. 
A titkár az ülés helyéről, időpontjáról és a napirendről – az előterjesztések megküldésével – 
legalább egy héttel korábban írásban értesíti az elnökség tagjait és a meghívottakat. 
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(2) Az elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok több mint fele megjelent. A 
határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést 7 napon belül újra össze kell hívni.  

(3) Az elnökség működéséért a küldöttgyűlésnek tartozik felelősséggel. A tagok, tagszervezetek az 
elnökség döntése ellen a küldöttgyűléshez fordulhatnak. 

(4) Az elnökség döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza; szavazategyenlőség esetén 
az elnök, távolléte esetén az elnökségi tagok által szótöbbséggel megválasztott ülést levezető elnök 
szavazata dönt; 

(5) A döntéshozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közvetlen hozzátartozója a 
döntés alapján 
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

 
Az Egyesület elnöke 

23. § 
(1) Az Egyesület legfőbb vezető tisztségviselője az elnök. Az elnök az elnökség közreműködésével 

irányítja az Egyesület tevékenységét. 
(2) Az elnök feladatai: 

a) az elnökség üléseinek összehívása és vezetése, 
b) az Egyesület képviselete, 
c) az alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a küldöttgyűlési és elnökségi határozatok 

végrehajtásának ellenőrzése, 
d) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a küldöttgyűlés, az 

elnökség, illetőleg az Egyesület egyéb szervének kizárólagos hatáskörébe, 
e) önálló aláírási és utalványozási jogkört gyakorol, 
f) javaslattétel a bizottságok, más szervezeti egységek elnökeire és tagjaira 
g) a diáksport titkár beszámoltatása az elnök távollétében hozott döntésekről és intézkedésekről 
h) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az alapszabály, illetőleg a 

küldöttgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal, 
i) munkáltatói jogot gyakorol az egyesület dolgozói felett. 

(3) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az általa megbízott elnökségi tag vagy titkár 
helyettesíti, kivéve azokat az ügyeket, amelyeket az Elnökség ügyrendjében meghatározottan 
magának fenntartott. 

(4) Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben az Egyesület titkárára írásban átruházhatja. 
(5) Az elnök és elnökségi tagok feladat- és hatáskörét, munkamegosztását az elnökség külön 

ügyrendben határozhatja meg. 
(6) Az elnök feladatát társadalmi munkában látja el és tevékenységéért a küldöttgyűlésnek felelős. 
 

A titkár 
24. § 

(1) Az Egyesület szervezési és operatív feladatainak irányításáért a titkár a felelős. 
(2) Az Egyesület titkára az Egyesület rendes tagja, aki a tevékenységét az elnökség megbízása és az 
általa jóváhagyott a SZMSZ leírása szerint végzi. 
(3) Az Egyesület titkára az Elnökségnek nem tagja. 
(4) A titkár feladatai és hatásköre: 

a) a küldöttgyűlés és az elnökség ülései között a testületek határozatainak megfelelően 
folyamatosan intézi az Egyesület adminisztratív ügyeit, 
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b) elkészíti az Egyesület éves munkaterveit, 
c) elkészíti a gazdasági vezetővel együtt az egyesület pénzügyi tervét és intézi az egyesület 

gazdasági ügyeit, 
d) elkészíti a gazdasági vezetővel együtt a pénzügyi, gazdálkodási beszámolással kapcsolatos, 

jogszabályban meghatározott dokumentumokat, 
e) felelős a gazdálkodási rend megtartásáért, a feladatok megvalósítása érdekében gazdálkodik az 

Egyesület vagyonával, 
f) az elnökség felhatalmazása alapján aláírási (kötelezettségvállalási) és utalványozási jogkört 

gyakorol, 
g) előkészíti az elnökség üléseit, szervezi és összehangolja az elnökség határozatainak 

végrehajtását,  
h) gondoskodik az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, őrzéséről, az érintetteknek 

megküldéséről, a határozatok végrehajtásáról, 
i) kapcsolatot tart a gyermekek és tanuló ifjúság fizikai aktivitásának ösztönzéséért, sportjáért, 

testi és mentális neveléséért és egészségfejlesztéséért felelős területi (megyei) államháztartáson 
belüli és azon kívüli szervezetekkel, 

j) felelős a nemzetközi kapcsolatok ápolásáért és fejlesztéséért, 
k) gondoskodik az Egyesületi nyilvántartások vezetéséről, 
l) az elnök meghatalmazása alapján képviseli az Egyesületet, 
m) koordinálja az Egyesület hosszú távú stratégiájának kidolgozását, megvalósítását 
n) koordinálja az Egyesület pályázati programjainak kidolgozását, megvalósítását. 
o) felelős az Egyesület tájékoztatási és kommunikációs tevékenységéért és arculatáért, 
p) felelős a szponzorációs szerződések megkötéséért, teljesítések igazolásáért. 
q) megyei, területi és országos döntők lebonyolításában, szervezésében a helyszínen aktív 

részvétel az elnökkel való egyeztetés alapján és amennyiben ez nem hátráltatja az irodai 
feladatok ellátását. 

 
VII. A FELÜGYEL Ő BIZOTTSÁG 

25. § 
(1) A küldöttgyűlés az Egyesület működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére 4 évi 

időtartamra felügyelő bizottságot választ az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezései alapján. A 
felügyelő bizottság létszáma 3 fő, elnökét és tagjait a küldöttgyűlés választja meg. 

(2) Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy,  
a) akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn 
b) aki a vezető szerv elnöke vagy tagja 
c) aki a szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 
d) aki a szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 

nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a civil szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 
létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást-, illetve 

d) az b)-d) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
(3) A felügyelő bizottság testületként működik, tevékenységét a bizottság elnöke irányítja. 
(4) A felügyelő bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről az Egyesület elnökségét 

tájékoztatja. 
(5) A felügyelő bizottság üléseit szükség szerint – legalább évente két alkalommal - a bizottság elnöke 

hívja össze. 
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(6) A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van, döntéseit nyílt 
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

 
A felügyelő bizottság feladatai 

26. § 
A felügyelő bizottság feladata: 

a) az Egyesület vagyonkezelésének vizsgálata, 
b) a társadalmi szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások 

betartásának ellenőrzése, 
c) a tagdíjak befizetésének ellenőrzése, 
d) az éves mérleg (zárszámadás) felülvizsgálata, ellenjegyzése, 
e) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások 

teljesítésének évenkénti vizsgálata, 
f) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése, 
g) az Egyesület vagyon megóvása érdekében hozott intézkedések ellenőrzése. 

 
27. § 

(1) A felügyelő bizottság ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető 
tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást 
kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

(2) A felügyelő bizottság tagja az Egyesület elnökségi ülésein tanácskozási joggal részt vehet, illetve 
részt vesz.  

(3) A felügyelő bizottság köteles az elnökséget tájékoztatni és a küldöttgyűlés összehívását 
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: 
a) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként 

súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek 
elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé,  

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
(4) A küldöttgyűlést a felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - 

össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a küldöttgyűlés összehívására a felügyelő 
bizottság is jogosult. 

(5) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket 
nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet 
ellátó szervet.  

(6) A felügyelő bizottság elnöke, illetve az általa megbízott tagja az elnökségi ülésen tanácskozási 
joggal részt vehet. 

(7) A felügyelő bizottság elnöke tevékenységének tapasztalatairól évente köteles a küldöttgyűlésnek 
beszámolni. 

(8) A felügyelő bizottság ügyrendjét a fenti alapszabályi előírások keretein belül az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. tv. rendelkezései alapján maga állapítja meg. 

(9) A felügyelő bizottság elfogadott ügyrendjét a tagság körében – az Egyesület honlapján - közzé kell 
tenni. 

 
VIII. BIZOTTSÁGOK 

28. § 
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(1) Az Egyesület elnöksége egyes szakfeladatok ellátására – állandó és ideiglenes jelleggel működő – 
bizottságokat hozhat létre. A bizottságok vezetőit az elnökség legfeljebb egy éves időtartamra 
választja. A választás módját a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. 

(2) A bizottságok és a bizottsági vezetők feladatait és hatáskörét a szervezeti és működési szabályzat, a 
bizottságok működésének részletes szabályait az elnökség által jóváhagyott saját működési 
szabályzatuk határozza meg. 

(3) Az Egyesület elnöksége az Egyesülethez beérkezett pályázatok elbírálása és értékelésére ideiglenes 
bizottságot hozhat létre. A Bizottság feladata a pályázatok áttekintése, megbeszélés és az értékelés. 
A bizottság az értékelés eredményéről értesíti az Egyesület elnökségét. 

(4) Az Egyesület elnöksége sportági szakágvezetőket bízhat meg az egyes Sportágak megyei 
diákolimpiájának szervezésével, lebonyolításával. A szakágvezetők feladata a megbízási 
szerződésben foglaltak szerint a megyei diákolimpia versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása és 
értékelése. 

(5) A szakágvezetők működése tanévenként addig tart, ameddig az adott sportágban zajlanak a megyei 
versenyek. A szakágvezetők hatásköre a megyei diákolimpiai versenyekre terjed ki. 

(6) Diákszekció létrehozásáról az elnökség indokolt esetben intézkedhet. 
 

IX. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA 
29. § 

(1) Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, vállalkozási tevékenységet kizárólag 
kiegészítő jelleggel, céljai elérésének veszélyeztetése nélkül végez. 

(2) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapszabályában 
meghatározott tevékenységre fordítja. 

(3) Az Egyesület cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó 
bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 

(4) Az Egyesület bevételei: 
a) az Európai Unió költségvetéséből és az államháztartás alrendszereiből kapott támogatás  
b) adományozótól céljára vagy működési költségei fedezésére, kapott természetbeli juttatás, 

adomány (szponzoráció) 
c) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó 

bevétel, 
d) az Egyesület eszközeinek befektetéséből származó bevétel, 
e) tagdíj, pártoló tag anyagi hozzájárulása 
f) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel, valamint 
g) vállalkozási tevékenységből származó bevétel, melyek megnevezése:  

- reklámbevétel, 
- ügynöki tevékenységből származó bevétel 

(5) Az Egyesület költségei: 
a.) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások), 
b.) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, 

kiadások), 
c.) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások). 
d.) A közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek 

(ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani. 
 (6) Az Egyesület vagyona: 

a.) készpénz (bankbetét, folyószámlán levő összeg), 
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b.) pénzre szóló követelés, 
c.) értékpapír, 
d.) ingatlan és ingó vagyon, 
e.) vagyoni értékű jog. 

(7) Az Egyesület vagyona oszthatatlan. 
(8) Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület 

tagjai és tagszervezetei, annak tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 
(9) Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében azokat 

nem veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt 
legfontosabb feladatainak elvégzésére fordítja.  

(10) Az Egyesület gazdálkodását az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint  a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezései alapján végzi. 

(11) A diáksport titkár a tagokról nyilvántartást vezet. 
(12) Az Egyesület csak olyan pénzügyi forrást fogadhat el, amely az Egyesület önállóságát és 

függetlenségét nem befolyásolja. 
(13) Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot az Egyesület elnöke és a diáksport titkára 

önállóan gyakorolja. 
 

A Fejér Megyei Diáksport Egyesület tagsági díjai 
31.§ 

(1) Fizetésre kötelezettek  
- a jogi személyiséggel rendelkező szervezetek,  
- a jogi személyiséggel nem- vagy  rendelkező diáksport szervezetek, közösség, 
- a nem állami fenntartású iskolák,  
-  az egyéni tagok.  
(2) Az éves tagdíjat (a Fejér Megyei Diáksport Egyesület 11736116-20279699 számlaszámú 

számlájára minden év október 31-ig) kell utalni, illetve a szervezet pénztárába személyesen 
befizetni.  

(3) A tagsági díj befizetésével nyilvánítja ki az iskola a szervezethez való tartozást.  
(4) A tagsági díj alapján jogosult az iskola igénybe venni az Egyesület szolgáltatásait és a versenyeken 

való részvételt nevezési díj befizetése nélkül. 
(5) Amennyiben az iskola elmulasztja a határidőig befizetni a tagsági díjat, valamennyi versenyen, 

amit az Egyesület rendez, kizárólag nevezési díj befizetésével indulhat és vehet részt abban a 
tanévben. 
A nevezési díj összege:  5000 Ft/csapat/sportág/korosztály/nem 

500 Ft/egyéni versenyző/sportág 
(6) Az elnökség a tag összes körülményét mérlegelve eltekinthet egyedi méltánylást érdemlő esetben a 

tagdíj befizetésétől. Döntését elnökségi határozatba foglalja. 
(7) Pártoló tagdíj összege: 1.000 Ft/év (melyet a Fejér Megyei Diáksport Egyesület számlájára  

minden év október 31-ig be kell fizetni). 
   (8) A jogi személyiséggel rendelkező szervezetek, a jogi személyiséggel nem vagy azzal rendelkező 
diáksport szervezetek,    közösségek;    egyéni tagok tagsági díja: 1000Ft/év. (melyet a Fejér Megyei 
Diáksport Egyesület számlájára minden év október 31-ig be kell fizetni). 
 

X. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 
31. § 
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(1) Az Egyesület megszűnik: 
a) feloszlásának a küldöttgyűlés által történt kimondásával, 
b) más egyesülettel vagy szövetséggel vagy társadalmi szervezettel való egyesülésével, 
c) feloszlatásával, 
d) megszűnésének megállapításával, amennyiben tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el 
a tíz főt.. 

(2) Az Egyesület megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról az Egyesület küldöttgyűlése 
rendelkezik. Ha a vagyonról a küldöttgyűlés nem rendelkezett, továbbá ha az Egyesület 
feloszlatással szűnt meg, vagy megszűnését állapították meg és vagyonáról nem történt rendelkezés, 
vagyona - a hitelezők kielégítése után – a törlést elrendelő bíróság döntése szerint, a diáksport 
céljaira kell fordítani. 

(3) Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e minőségükben 
az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági törléstől számított egy 
éven belül - az Egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az 
érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy 
ha lett volna vagyon, át kellett volna adni. 

(4) Ha az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési 
igényt érvényesíthetnek az Egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott 
károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az egyesület 
fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez 
a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható. 

    
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
32. § 

(1) Az Egyesület feletti adóellenőrzést a szervezet székhelye szerint illetékes adóhatóság. 
(2)  A költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, a törvényességi 

felügyeletet pedig – a közhasznú működés tekintetében – a reá irányadó szabályok szerint az 
ügyészség, egyebekben pedig az Egyesületet nyilvántartó Bíróság látja el. 

(3)  Az Egyesület az esetlegesen keletkező fegyelmi ügyek kivizsgálása, elbírálására az elnökség három 
fős ad hoc fegyelmi bizottságot hozhat létre. A bizottság döntése ellen jogorvoslatért az 
elnökséghez lehet fordulni. 

(4)  Az Egyesület elnökségének és küldöttgyűlésének esetleges törvénysértő határozatát Az Egyesület 
bármely tagja – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja. A 
határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja a bíróság azonban indokolt esetben a 
végrehajtást felfüggesztheti. 

(5)  A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a hatályos Ptk., valamint az egyesülési jogról, 
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. tv. rendelkezései és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók. 

 
Jelen alapszabályt a Fejér Megyei Diáksport Egyesület küldöttgyűlése 2014. április 15. napján fogadta 
el.  
 
Székesfehérvár, 2014. április 15. 
 
 ……………………………… 
 elnök 


