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l. A sportcgyesület

- ncve : Szonl batlrcl yi lr,lÁV ll alacl/is V asutlts S porlt, gvcsi-] ] ct.
- nc,r énel<, r(jiidítése : Ilaladlis \1SI: lIVSL.
- l.ástla.ja ilornllrját 1ckint\ c eg} csítcsiira állított hárorllsziig,

Szenlbe tlózr.,c t liigg(jlcgcs tcllgclltől balrir cső rész zölcl. a

.jobbra esil rósz lchór,szirlr,i. A zászl(l kiizc,peln jclrón1, 1atr.

- jclr,ónl-e : lieliil araIrlszirrű szárn} aslicrú li. Aialta arann}al szególl,czctt t'clrór Ktlssuth
címer alakr: pa.jzs. lclstl szélón ..l l,\L.ADAS" ttlirattal, \
pajzsot n,]cgoslltj hlironl tiiggólegcs ztilcl oszlopon V-S-I:
kezclőbetii]... li 1litizstltl ] t) ] 9, ór sl iinr látllattj.

- színc: zöld - lchór (I)ant()1,1c ]_s"1 zii]tl. l)atltoIle 871 nt,a;lr ).

-szókhell,c: Szombathclr,.
- cínrc: 9700 Szonrbathclr. Ilohonci út ],.
- tclcfon/faxszána: 94/3 ] .1-9ó6. r,asúli: ] 7-78.
- alapításának ér.,e: 19 ] 9,.

- szlim]aszáIla: 1 1 7.17006-]]895].1-1.

2, r\ sportegyesület műkiidósi tcrülelt:
Szonlbathcl1, vát,os ós Vas nlcgl,c iIlctrc Nlagl,arország tcr,ülete.

3. A sportcgycs ü |ct alapítíl,ja:
Magvar Allamr asutali Szonlbathc,lr i \1iihc-llc.

{. }-cnntartója:
\,/1,1]lbJtl)cl} V.,!r.,i Joltr \'1lo. ( )l,]k,lll]].ll]\./illil

Sztrnlbathe)1. Kossuth I-, rr, ] -],

5.'|'ámogatói:
Az SZVSZ-ben nlcgjr_-lölt szcrr czctck,

ll.
A7, l, (; Y I S Í'l L lil, .l l.] t - l - ll ( ; ll. C É L.l A t Ii s r,, E l.,\ l) A 1,A l

l. Az eg1,-'esület je llcge :

sportegl,csiilet,
2. A spo rtcgl,c§ ü let ci,Ijai:

s ptl rltcvt-1 k c n 1 só r,._

- lcnclszcres sportoliis. \ crscl-]\./ci]i. 1cste.]lús biztositása.
- ilr,cn ir,án1.,ú igúnyck lclkcltósc a rliros és a nrcglc laliosságálrak kijrclhcn"



- a sportegyes iilel i tagclk ncvclése.
- nlinőségi spofl kifLilcsztósc. nlűl,clósc" pár1olása.

.]. A spOrtcg],esü let í'cladatai:
- széleskör,űi és szítlvonalas sportol1is. lcrsenvzós :zerl,cztl.r,a, i'e ltél c lrcnclszcróne k
I]1egteren]tése.
- a lakosság testrlevelési és spcrrttcr,ókcnr sógónck clóscgítesc^
, meghatározo11 körben ós tcritlctckc,n gazclasági. virllalkozói tcr ókcnr sóg lill; tetása.
- lehetőség nl űitása a tálllogató szcrr ck tcr ókcnvsr-lgónck rcklátntlzlislira.
- cg),Littnriiködes az alapíttira). a fillnlartill<kal ós lr tár-nogaltikk al,

l\z cgve,siilct közl,etlcn ptllitilili tcró]ienrscc.ct n.n,] lbl\tilt. slclv.zctc pártoktól iiiggetlen es
azokrtak all1tlgi táI-tlogaliist tlcIti tlri:il. pr,iltpolitikai terókcnlsógct ncil-l lclgez. olszággl,űJési
kcplisclói. nleglei. 1iir iirosi i)nktlrnlátlr zati r álasztáson.jeliiltcl neln állit,

Cazdálkodása során elért eretlnlórrl é1 trctrr osztja li]. azt az .\ lapszal-rálr,ban n]c!.l]atározott
tc,l ékeny,ségére lbrtiít ja.

,\z cglcsiilet a spolltal a,ss/c llclll 1iiggti terékcny,súget. valanlint s po rtter,é k en 1,ségéve l
iisszeliigg(l kereskedclrli tcl,úkcn;,sógct (idcórrve a spol,tcgvcsiile t lagvoni órtékű .jogainak
]rasznosítását is) csak kiegészit(i tcr,ékenl sógkónt 1blvtathat. r\ sporliótcsítnlón;"ck használata.
il]ctrc rlliiködtetése a spot-tegr esiiiet alapter,éken) ségénck nrinósiil.

A spolte8\,cstjlct a tc\ó](en)sógltt i,l ](X].+, É,li l, tiiI,r,én1 ( torlrbbiakbarl :Sporltiirrórl1 ) ló,-
]7.§-ban ]eiltak szerirrt r ú9zi.

lll.
A7, l]G\,Isi'LET TAGSÁ(;A

l, A sporteg},esület tagsági íbrmái:
- SDo rtegr,€sü lcti tag ]chct tllintlctl tcrn]ószales szetllc]t. itkt llc].lp.-r, rtr iIlrt|,t,zatban
l'állal.jr. hogr tagdijat 1rzct. i,s tcrúlictlren I,észl resz a sportcllcsiilcl ralanrclr
szcrr,Ór-ick (elnöksúg. biztlttsirg. szaktlszllilr. apparlitLIs) rrl|ikijcli.sóbr.,n tts akinck a

.jclcntkezését az cgrcsiilc,t cllbgaclja, Kiskorúr l'clrótclóhcz 1örrúnrcs képr"iselóje
irásbe)i h tr z záj r'r rtr li]r s a szüksógcs.

- Nem magl,ar á|lamDolgár tagl,ént ttjftónő lilvótcle csctó]] az eg!,csűlet
ell-röksógclhcz bc,jclerlrcsi kijtclczcnsa,!,. tcrhcli az il]eti,lics szakosztitlr t_

- Pártoló tagok azok lehctttck..rkik bc|ópclsi nr ilatkLlzatbatl rállaljúk a sp()rtcll\ csiilcl
cólk itirzóseineli crk(j]csi és atlrir!i tát,tlogatását. l)iirtoló tag .jogi szerrlélr is lelrct.
azonbalr költscrgl,ctósi szcf\ ill cglcsL)lct pár-tol(l tagjlr nenr lclrct

- Próbaidős tag - nártoló tag ós tiszteletbc|i tag kir,ótc|ór,eI - tlritrcletl tlig a
beltlpéstől cltc]t cg\ órl!. l]z iiIdtt ir7 iJ(i allrtt lrlcgilictil., tllitlclazot-l .jtllok. arrlell.ek a
fcl]Llcs tago1. kirtlrc htlgr liii]rli'ttú Irenl iltlaszthatil. ígr a kiildött9.r i]lóscn szltrazati
.joga nincs.

- Tiszteletbeli tagként feIvehető az a személy, aki különleges és kiemelkedő
tevékenységével, elsősorban erkólcsileg támogatja a sportegyesületet. Tiszteletbeli tag
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iogi szerllély,is 1chct. azotlbarl kiillsúg\ct!!si szcr\ az cglesiilet tisztclctili_-li tatja nenr

leh et

- A .,HVSE örökös tag" kitüntetó címet aZ nyerheti eI. akit az elnökség életműve
alapj án arra érdemesnek tafi.

2. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése:
A sporlegyesületbe való beiépés és a sportegyesiiletbő] való kilépés önkéntes.

a.) 'I'agsági viszon1 íclr,titcIIcl rlgr l tagsligi cínl ar,lotlrlinr ozásár,a] kc]ctkczik,

I agí'clr étcl.i l lctr'c tagsá g1 citl adonlánr ilztisa:
a spoltegl"c.stilcti tag. a pártilló tilg. ós a tisztelctbcli tag tagsági t,isztlnt,a l'clvútclIel
tllig azz .eg),cst]lc1 ttrla.jcltlntiban tillci gazclasági tllrsasággtrl jogl,iszonl,ban álló
spoltoló. tagsága a jtlgviszon1 lc1I!,jöttónck icliiptlnt jiiban kelctliezi]i a sportcglesiilcti
cs 1lártolr1 tagoklt ilz illctókcs:za]ioszliilrrlk reszili 1'cl lníg a tisztclctbcli tagoll
l'cll,étele a ktildtitlg1 iilcs. a l1\'Sll ijr(jk('s 1agia kitiiIltctés adtlttliinr tlzl'tslt iLz clrl()lisóg
hatáskörébe tarto/ik.

b.) A tagsági l,iszon1, megsziirlik:
- kilépéssel: a tag cllratltroziisa js bc,jelentése aiapján.
- a tagsági .iogviszorr1 sp(lrtcg\ csii]ct álta]i íi ll-no ndáslir al: a tagcir.j.a tag iiltirl
lállalt anlagi llilllogilliis llzctesúncl, ltat htlnappal hosszabb itlcjir clmulasztása

"\,ag!, az alapszabálr iil1ll lr t.rggi,rJ szcn]l]!,l] tiilllas7tot1 ícltótcl nlcgszílnése
esetén,illetijlc8 cIl1iirlt.
-a tag halálozása (.jirgi szenlól1, tag.jtlgutód nóllitili rncgsziincisc) csctón.
- kizárás csctún:.
A tagnak jogszabál1 az cg,r,cstilct alapszabálrát. r,ag1 liiildiittgl iilési
lratározatál sitlrtrsatl rllgl isnlctcllcrr sórló nla8alli]rtási] !,SctóI-] a 1'egYclnli és
.tikai bizilltsiig biiI,Illel1 cg,l,c,siileti 1ag. \ a8\ cgl csi.ileti SZerY

kezclcnrónrczósór,c, kiziirási cljlirlrsL lill1,tathlit lc. .,\ liizárlisi cIjlirás során a

tag;lali biztosítarri kcll a tisztcssógcs cl.járirst: cnnck ].'crcttlbcn a kizlu,ási el.járás
nregindításárti l a lcgl,clnri ós ctikai bizottság h0;/ ],]atározatot. A kizárási
cl.iárást a t'cgleJnli és etikai bizotiság lill1taqa ie a l'egl,elnli és etikai biztlttság
elIe vona(kozó szabályzata alapjárr. anlclr szabáll,zatot az elnöliség hag1 jór,á.

l\ tag liizJlrlisl'irr'l] lt llatát,tlzitttl1 lt lcgvclrli ós ctiliai bizottslrg javaslata alapján
aZ eln(ikSr]! hozzit tttcu. .\ hatailoZll101 írásba licl] lbglalIli ós incloklassa] liell
cllálni; irz irlr]okllisnak larlalnlaztlia kcll a kizárás alapiáLrl szoIgá]tl tórr_"-cket ós
bizonyilókokat. tolábbá a .jogorloslati lehctósógr(iI ral(l tiritlkoztatást, Kizáró
htltároZa1()t a Laggal közijlni kell. Az elnilkscg határoZala cllcrl a határ,trzat
kézhez\ étc l.tt(il szlttllítclt1 J5 trapon lrclr:i] i'cllebbczóst ]clrct bcn},(l]tani a
kiild(ittg1 iiIeshcz. .,\ ktild(jltg\ tilós t'cll,-,bbczús csclóll a kizrirás iigl,cben
tltilstlcllb]itltl cgr sl clt] szLltiill1lsr_igucl. \ ógle!r,scn a]iillt.

3, A tagnvilvá nta rtiis:
'I 

agn,v- ilr,ántarlás :

- a sptlrtcgl,cstiIcI a \c]e bltl,rlilren tagsági riszotlrball lrllti tagokrtil pontcls
ll\ iI\ ál]larIilsl \(.,/\,t.
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, tlz .ll) c\i]lcl tagiait tarslui
ncl,c. lakcinlc. tagsirgirnak
rtjgzítctt nlitlcictr atlat,

il.Lzrrlrántlrll llitl.i cl. arrlclliriil liitiinik a ta3oI..

keztjete és r,"1gc. lllatllint a Sportt() rr ón} bcn

l!,.

^Z 
EGYESt]l,ti,l, l,AGsÁ(;Áv,.{L .lÁR(i .I()GOK l.:s xÖTEt.nzl:,f fSl,](;laK

|. A sporte5.v-esületi tag:

a,).j o g a i :

- amcnnribcn kiilr_l(jttncli raIaszl.ják, rószt lc.he1 a spolteg)eSiilet
liüldöltg),íilósón; rószt vchct az cln(ikség tagjainak és tisztsógviseli!inek. l,a]anrint a

ícltigl,eló bizottság tagjainalr. a f'egl elnri és etikai bizottslig lttgittillttk
nr egl,álaszt ásában " tor,lrbbá a kiil('nb('li) halá1,ozatilk tlleghoziitalliban 

"

- tisztsói:l,c, nltglkoritsltga e§ctóll pedig ttlliI- rczetti 1isltsúgrc is r. álaszthatil
( lltllctrtl v ibcn rc,lc szcIlllrctt az alapszabltl.r ban i]lclic lr .jlltszabiLlr ban lllcghatllrozott
kizáx] okclk ncm lilIrllk finIlj,

- ,,"élertlénr 1 nr,,i]rllnítlrat. iaIaS]iltot tehet a spOrle!\,e sii lctct órintő bárniel1,
kéI,désberr.

- az egycstilct alapittii" tagiai i]letre szer-rei által hozott .jog- r,ag1,
alapszabál1,,sért(i hatiiro7tlt hatlt]r,on ]iít i_il lrc]vczóse irlint a határozat tudtlnlltsára

.iutásátill-.r,ag; ittlól szanlilott hartllitlc ttaptls hatirrir,l(ibcn. anljktlrtrjl lr h itt liI,ozalt,il l

lucloll]ás1 szelelh.lctl \ollll] p.n in(lithat.
- ttt S/.NIS/. iiltal rncghatiirtl z()l1 tl,]tólclck szcI,itll rcszt vc]rct a bizottságok.

szakosziálr,ok. spL)flcsop()rto]\ nlurlliá j liban.
- edzósekcrl. rcrscnrckctt haszniilhatja a sptlt,tIcltcsítnlótlvckct. a sportszcrcket

és spo11 lt)szeI-elésckct.
- ieón)elheti a spoltcg\csi]lct szakctnbcrcitle]i segítségót"
- az cgt,esl.ilel cln(jksclp.c által rlcgállapítt)l1 ós it sl]ol,tc1_1Ycstilct által nrírjtott

kcclr czrrrónvekbcn r,úszcstil ltet

h )kiil(, lezctl.e !.,i:
- az alapszabálr ós a spoítcg\csii]etr lczctij szervek hatálozatainak bctafiása.

r,óglehajtása, az eglcsiilct cóljai nrcgvaltisítástinak clősegítése,
- a tagsági díj lizelése. a spoltcg),tsl']]eti r,ag1-oIl l]].u()\;t\il.
- sportszcrii ]Ia!]ataítás. a sptlrltlirslli segít.isc.
- egr,óni l-e],,lárnszcrzildóst csa]r &/ cg)csi_]lcl iigrvezctil c]nijkórlck
egl'ctclrlésór'c|. ttz. S /-\,lS7. cs a7 erl\úni szclztjr-iúse 1tltal szabiilrozc)tt lllódoll
köthct.
- a versen\ s7cfiier. sportoltik esctóLJen a hazai és a nemzctközi verscnlckte
való lclkiisl-rler.,,tcs lt]liószti]ós es a lcgjobb turlJts szer.inli szcr.cplós,

2. ,\ párto|ó tag:
a,).j o g a i :

-.jaraslatrrt. úszI,crótclt lchct il7 e9\csii]et rlltilii]tlésércl kirpcsolatlran.
- részestillrct iL spoltcg\Cst]lct által nvirjtott l.,cdr czrnlitlr c].bct-t.

h l|,;i1.. lc./cll:cle i:
- az alapszablrJ1, betanllsa.
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5.

- a sponL-g) .sil]r,t ct|lkjttizóscincl, er]iij]csi cs arrl agi tirrrlogatiisa.
- aZ eB},csi]]ct te.r elkcrrr sógónck kcleten ilc]ii] S]]ofL\,/elLl lllJgaialtii\ tlnúsit.rsl,

3. A tiszteletbeli tag:
a,).j o g a i :

- részt Ychet a sptlt,teut esLilct liiilcl(itlg1 i'ilisttn.
- r,ólcnlótlr t rrr ilr áníthlt. jlr aslalokat 1chcl il sportcgl,csiiIctc1 órintő
kórc]ósckbcrl.
- r,ószcsLiIhct lt s1,1rlt,tcgr csiiLet liltal rlr Lrjtolt l,.dvclll]óll\ ckt]cll.

h, lk iiIc le,/ct ls.,;.,i:
- ul allp:z:rl..iIr hr.,tartlr:.t.

- a sportegr esiilct ell..iilcsi t.tlllogittiisa.
- spot,tszcrii n]agalarlilS 1iIl1 ilSil|iSal,

]. A ,.lIVSE iirökiis tagir" cirrl rldaíli,li,snek íc]tótclcrt a kitiintetési szabáJl zat
tartalnlaZZa.

Próbaidős tag:
a,)jocai:szal<osztá]l,ábanatagokkal azilt-ltls jtlgok illctik mcg. kti]dötté ncnl
r,álasztható. szit\ alati .jtli:lr nincs.
b.)k (i t e lc7e tts,,1 gci:il7()l]()sil l-crltlcs tagulil.

.\Z E(;YISt]l,]lT' sZl.] ltv lr7. E'I l]. Nl Í. KÖl)ÉS l]

A küldött5,űlós:

A sporlcgr csiilcl lcgliibb ilijtrtós]lirzri szer\ c il kiildiittgl,úlós., Ktlldi'ttg] Lilóslrc
k|il.iötlcket a szakoszlltIr tll, lalaszlttIlak_ iIlctrc r.lelegalll:rk létszlirrluk ]0 9ó-ában. A
sza]tosztá]r,ok a l,i]ld(ittckcl nrilt szarazlissal rálasztják^ a r,ltlasztlts ril l jeglzókilny,r,ct
kel] 1élvenni. A szakosztáJl,i kiildöttck rnegbízatása az adott k ülclöttgy,iilósi időszakra
szó]. A kiildöttneli ír,ásbcli rrlcgb ízó lcvclct kcll átadni. anlcll,tartalt-llirzza a nregbizatás
idótaIlanrát, A megbízcilevcJct a szakosztiil\,\,ezetii iria alá, l(tildöttck nlég az elnökség
tagjai. a bizottságok clrl(ikcl és .l7 cc\.si]|cl aIIialnllzoltaj kcizii] r irlaszltlll l,e,t lii,
A kiildöttgl rlilósl sziil.,stlg szcl,irlt. dc lcgallrbb ól,cnkónt .9.\ slcl ajsszL. lie ll hitni az
cg\ !,siilct szókhclr órc.
()tóverrkérrt. r,agr sz|ikseie szet,itlt a cililtrsic]ó ]ctcltc c]ótt is t isztsólr,álasztó
k tildijttg),űlést kcll tartarri. Kiilclöttgl rilóst ke]] (isszchirrli a tagok cgt harnlaciának az
o]i és cél nlci:jclölóse ll1ellett l(1rlóIló k ír.,árr ságlrr-lL. \,ag\ a t()r\ónlcssógi l-clügreletet
clláló szelv indítr,llnr ozlsiira. il]c.tlc a birLisllg rcnclelkezésérc is,
L3l,óbkónt a kiilcli)tLgr Lilúst Lt: tlllttjk.:t:,j ill(,l\,( u,,lltlr)t hír j.t rlsszc,

.,1- alnók,slg, illetyt tt_ r,üTrlk kijlclcs a ktildillt!l],Ljlósl ijsszchír ni. hlr
a) a sporteg),cstilet r agr tlna az csctlt!Lcs taltozásokat tlcnl lcclezi:
b) a sportcgr csiilet céljainak elórttsc i cszólvbc kertilt.

A meghivónak tartirIlllaznia ki-ll a kíildajltg} tilés he]}ét. napircnd.jét. a
hat jlrozatk clpes set gót,c rtlnat]iozó clijirlisilkat: a lii]ldijtlurii]ós hlllrrozatkóptclcrrsóge

l,
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l/l.

A küldöttgyűlés határozatait anlenrryiben törvén). il]etve az Alapszabály rlásképpen
nem rendelkezik - nyí|t szavazással. cgyszer[i szótöbbséggeI htlzza.

A tisztségviselők. a l-eliigl,cló bizottsági tagok. és a legyclmi ós c,tjkai bizottsági tagok
megválasztása titkos szavazással történik.

A spofteg},esii lL.t a lapszabltl1 árra]< rrrilcltlsítltsához a jelcn lór,(i tagok háromnegyedes
sztitöbbséggel hoz(rt1 haliilo7&ta szi,ikseigcs
A sportegyesiiIet cóliának nródclsitásához és a sportegyesiilet nregszűnéséről.
szétválásáról. egyesüléséről szó|ó küldöttgyűlési határozathoz a szava7,aLi joggal
rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott halároz,ata szükséges.

l/3. A küldöttgyiilés kiziu,ólagos hatásk(jróbc 1anoZjk:
* a sportegyestiIet nrcgalaku lásának. l'closzlásának. valarrlint tnás spoúegyesi.ilettcI való

cgy,esiilésének, szótr áIásár-rak clhatározitsa,.

- az. alapszabály és a i'egyelmi és etikai szabályzat megállapítása. rnódosítása.

- a Sportegyesület pónziigyi és sportszakmai tervének nregtárgtalása. ér,es költsclgvetés.
illetve az elózó éves pénzügyi, továbbá sporlszakmai terr tel.jesítésóről sztiló. illetve a
számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített. ilictve az egyesület vagyoni
helyzetóről szóló bcszánlo ló elíbgadása,

- szakosztály, illetvc más szervezeti cgy,sóg iogi szenrólly,é nl,ili,,ánítása,
,- az egyesület vezet(j tisztségviscliiinck 1u: elnóknek !.s ct: elnök.lég többi tugicinak). a

lbltig.v-e|ó bizottság taglainak. .",alanlint a t'cgvclni tis ctikai hizottság tagiainak
nlegvá|asztása és r, i sszah ír,ása. tor.,iibbá d í j azásuk nlegál lapítása

- a vezeíő tisztsógviselő f'eletti nrunkáltatói jogok gyakorlása. anrennyiben
munkaviszonyban áll az egyesülettel.

, a törvény szerint a kiildöttgyűlés kizáxllagos hatáskörébc 1artoz(l egyéb Ligyck,

!/]- l ktildöttgyűlés ér,ente rrlegtár,gvulla a: elnókség sponszaknrai besr,ámolóidt. egyúttal
meghatározza a spoItvezetés szaknrai irányeIveit.
A küldöttgyűlés bánrrel1,, egyéb ügyct is hatáskörébe vonhat.

esetére a nlcgistrlcicl1 kiilclöttgr[ilós id(ipontiát. irnnlrli |relri,t. illctve az V.1,1. pont

sz,erinti fi gyelnleztetést,

A küldöttgyűlés akkor határozatképes. ha azon a küldöttck (öbb nrint fele.jelen van. A
határozatképtelenség miatt megisnléteIt küldöttg1,,iilés összelrír,ása során az erccleti
napirendben í'elvett kérdésekben a nregjelentek száIrrára való tel<intet nélkü]
határozatképes. lill,e l rneghívcibarr tttaIni l<e]l,

A kiildöttgyűlés tisztségviseIóit. lerczctő elncikót. tolábblt. a szar, azalszámláló
bizottság és mancl/ttr"trrrvizsgáió bizottsirg tagiait kLildöttg\,iilés cgl,szerű szólöbbséggcl
nyílt szavazásstil rlrIasztja, A ]c!czcl(i cIrr(!li elótcricsztósc rrlapján a kiildöttgyűlós
Irárom-hárclnl tagit nlarldálunll izsgirlti- d,s szaviizittszcd(i bizottságot. l,alanlint
jegl,zőkönvl,vczct(jt ós liót .jeí]r ziikön1 v-hitelesítőt l álaszt,

l /5,

A meghivót a k iildiittgytilés elótt lcgalább 7 nappal. irásban
érintettek részére. kivévc, ha az clnökség illetve elnök rJrgy dönt.
valanrely lontos oknál logva korábban indokolt nleBtafiani,

kcll küldeni az
a küldöttgyíilést

l16. nl L-g

hog}
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l11 ,

l18,

.A ktild(jt1 szavilzilti .iilga gl ltkrlrllisliniik lcltúlelc. hrlur tllcgbiztilcr elet Llenvitjtsa a

n1.1l](laltlI]]\ izsga|., bizulls.ig \/ill] ].l|,l,

A küldöttgvűlésrii l .jegyzőkönl,r et kell 1elvenni..inlcl}c1 a .jeg),ző]iönvvve zet(i r.czct es
il al/r. továbbá kr_!1 jclcnlúr,ő ktildött hitclcsít aIáirásál al.

,\ l,iildötlg),ljlós halarozatai1 az cr,lcs|ilct hildcttitúblá jlin kell kihirclctni a hatáfoza1
rlcghozatalál k(jrctii 8 nlporl lrcItil. iL kiIiit]g.sztclt póldlilrrt t,t: tlntlk aláíLásírval kcll
e]látni. ;\ kil'tiggc.sztctt póldlrnlrr,r lt] Iic]l vezetni a klliiggcsztós idópontiát. to\ábbá
annir]i icl(itartanlát.arncl1. tletll ]ehcl Lcr esebb ll naptirr-i rlapnal,

2. A sporte8J-csülct vczető tisztségvisclői uz elnökség, uz elnijk és elnökh cl.yetíes:

2,1 Az clnökség lcgalúl-,,tT ilt. lcg1.,lie bb httl tlrgbti1 all,'! tt,qiu ,,1: (,l11(jk, i.: tttvúhbí lcgulithh
ll i,q.l, l a gl t l t a b b l.//. ],|ildij119\ itl úS |i] 1lll \ iilils./t()lt 1a}],

Az clnökség íeladata ós hatásköre:

- a sporteg1,'esiilet Szervezcti és Víiiködósi Szabá]rzatának ós nlel]ékletcinek
nlegálJapítása.

- .r k Li 1 clö tt g},ii lé s cl(i]iószítósc
- a Spofieg}csiilet i'\ cs sl]orls7lk1l]l]i tt,r,r-lkcnl,stigóriil tls gazdálkoclásáró] szóló

besz/lrllolóinak il]ctrc ú\cs l(iiltsó!\ !.tósénck ór-télielc!sc_ cltogadása. ós a
k üldilttgy ű lós cié tcrjcsztósc..

- az cgl"esüIcti r.agron kczelésc.t vitg\,ol] lelhasználására ós |reí'ektetósórc yonirtkozó a
küldöttgyiilés hatáskör,ébc l,]L.l1] tiut()7ó dőntések tlcghozatala és r,ógrchajtása. az
egyesiilet jogi személl,iségű szel,rezeti cgvsógeinek lctlrchtlzása és nlcgszünletóse
szakosztál1,ok rll ijk ijrltc tósórc gazdlslrgi társaság aliipítása" n]cgsziintctrisc.

- az egl'estilct jtlgszablilr cs a]al]\.,.lliil\ szerjtlli szcrrci rlrci:lrlaLitltsltnak és a
tiszlségl isclcik tllclr ltlasztlisllnlrli clokcszitósc.

- aZ c8\cSiiletet e|rintct ll1.95/Linósi rlk lcnrlállasiillai. rninclenkori rizsgálata ós arlIlak
bckövetkeztc esetén a tijrr únr bcn e]ijit-t intúzkcdések lrtcgtételc.

- a tagdíj-. illetóleg a pltrtolo tagok anl,agi hozzáiárulásának legkisebb llórlékének
rneghatározása.

- a Sportegycstllel crcdtlónl cs nl[iködóséhcz. biztorlságos sp()ltt.\,ókcn\ 5cg
lb l1ratirs1llr o z. tcstcclzóshcz szLiksólc: lt,]tctc]ek lllc!teIelllle\e.

- szakosztálvok- lé1l'choliisa. l]lc9sli]llt.tósc. iitaclása. 1irzitiilL ós czcli nlr_rnkájtir(]l tönéni;
bcszánoltatás.

- az AJaPszabálvbarr rrrcghatározL]ttoll tiL]nlenócll. cgl,e.b bizonságok létrelrozasa.
]llcgsziintetése. a bizottsiigtlk tagjairrak Illegr álasztiisa és visszahír,ása. és czck
nlunkájáról történó beszárlloltattis

- a szakosztály a ]lVSl: ncvc rncl]ctl a tiirl]o!]atói tcrólicnlség nlórtókc á]tal indokoit
alnér, használatrinak clbir,lrl|rsa az SZ\.1SZ-bcn r.is7lL.telctt l'ellétc]e.li szcrint.

- f'cgl'elnli .jLlgki)r rlr lrktlr]lisll- cliLiLi e l.járás IcIillr tlrrása, ir szilbálr zatokbirn
lncgIlatáIoZot1 n](ldOn.

- a.jogszabálr,birn Illcghatilrozotl cglób li,laclLrtok cllátiisa,

2,2.A sportegl,esü let elniikségónek tagjai;

renc,lszercsctl és tcr ú],ctlrcn rószt vcsznek az cln(iksé9 nlr:trliájábarl
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- al SpOrlcu\ cstil!,t t'c]aclatirinal, r n e gltatii roziisabarl Ós rllcgYalc'lsitásábtrl "

- a l]atáro/alok clőkószítúsúbcn ós mcghozatalábirn.
- a kiilclöngyiilós cls az elrlökség lralározatainak. \,.1lalrrin1 törr,érly,ességi

lclügyelctct cllátó szerv rencle]kezéseineli l,ógrchajtiisában^ illctőleg a

végrehaitás c1 lcnőrzósében.
l\z clnilkség tagja.jogtlsLrlt tls k(itclcs a sllrlrteg,r cstiletel c!rinlii L(jrii]nlclnr clict ligrclcrnnlel
l,ístirni . azokkal kapcsolltLtls jar asllttai1. !,slI!,\ !itc]L,it itz alI](jks!rg clct tcl,jcsztcni

2.3 Az elnökség llatározatajt a jelenlór,ók cgr szcrli sztiLiibbs(,gcr el |lozza.

2.4 Nenl lelret az egy,esi-ilet YeZető tisztség\isel(ije akirc] szcnlbcn a I)tk 3:225\ (4)-(6)-ban
.r,ag) egl'éb.jogszabáll,barr lilglalt k iziil,ri rl]iok á] lnaL t'enn,

3.1 ,Az egyesület elnöke:

A sportegyesület elnöke:
- vezeti az elnökség munkáját, képviseli a sportegyesületet,
- irányítja a sportegyesület tevékenységét,

Az clrrök képviseleti .jogát és egr c,s hatásliiileit az iig.,-el, llleqhatllrol()tt cstllltlíjáI-it t-tczr c
litluhlrzhatja u: c lnökht !,l r,t lt,: t,t,

_j,2. A sportegl,csü lct clnökh c|l,crtcsc:
Az clnöksóg tagjai sor,ából eln(jkhc]r ettesL r,á]aszthl1. Az eln(ik tár,ollétéberl. l,ag1
akadályoztatása csctén lcl.]cs .jogk(irrcl cls ítlelőssóggcl clltitja az elnijki haláskörbe
l,tlrlol.ó f é lutluto klll: iiépVisc,li a sporteg) esii]elet

-/-l-.1 \!)a],lf :4.\,C,sulcl ::ttl,tlltti 1:<lt:,q.lli)fLr tt- altujktlck, t;s tt:. clrtt)kscgncli ultirantlalIan y,.,t:i
ntltnk|tjtit,

,1: egle.\ilellel mu nkuyi,slm,yhűn űll, íclcttc u nttlnkdltuttii jogki)rt u: eg.l.?.stilct elnöke
g.ytkt11,olltt.

l"elrulaíni:
- tnttnkűltlltji 1ogki;rral rt,tru.lelkt,:ik u: ,S/,,\í,\7,-b clt mc glttt ltlrozrltl leltételek

,l:criltl Ll /til',stt,stig t',qtt.: ulkttltlttt:ttl/tti, slltll,ttlltii ,"tltlulktl:ti.stihun
- inté:kcdik l: tlönt tt: t,ltttlk lug.l, u: tlttt)k,;ig úllttl u hutt.i:kajréha tttult

lj g),he n.

- tlz clndknck és alnt)kségnck tiúrcnclalltn irttn.vítlu Ll \pll.te g_\,e,\ú!c!

s:pot,l.s:uktnui í c:,ó kc n.l,,st: gi l,
/bltututu i ltll,,ti hhtj
- t,é::l,,t'tt l u kttltlótt,qvííli,:t,n
- tt tu.q.stig n.l,i ly ti tt l t tt,l ti,: L l
- u: (L\(,\lilal llttlártl:ttlLtiltLtk r:L,1.\,(:alí tlkiruluinttk ncg|jr:l,sa
- u: ag.te,:últl lle.: s:1'ltlrl::ukntui lat,yénak ti.s hcs_tinttl!óf tinttk c!kt:.s:íté,ya

4.2. A sportegycsülct gazdasági igazgató.ja az elniiksógnck alárcndelten r,ógzi
munkájál.
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Az egyesülettel nlunkaviszotlyban áll. l'clcttc a munkáltatói jogkört az egycsület elnöke
gyakorolja.

F'eladatai:
- az elnöknek és az elnökségnck alálerrclclterr az egyesiilet gazdasági operatív vezetését,

irárryítását és gazdasági elIenőrzését vógzi.
- utalványozási .jogot gyakorol az crrc tlIhatalnlazott szcnlóll\cl. szc-méll,ckkcI cgyütt.
- t'elelós a gazdasági. pénziigy,i ós egy,éb kérdésekben hozott küldöttgl,űlósi elnökségi

halározatok végleha.itásáért.
- f'elelós az egyesület él,es pénziigy,i terr,ének és éves beszámoló.iának elkészítéséért.

í'cladatai továbbá:
- az egyesület gazdálkodásár,al kapcsolatos iratok ntegórzese.
- lelelős a gazdasági. pénziigl,i tls c,gl,c(h kérdósekben hozott kü]dötlgviilósi clnökségi

lratározatok végreha.jtásáért.
- rószvétel a kü]döttg),űléSen,

5. Bizottságok:

5/l. A í'elügyelő bizottság
0 .) A három tagú }rcltigy,cló l]iZottság az egl,estileti cllenőrzós olyan

szerve. amely biztosítia a sportegycstil.t szakszerti pénziigl"i ós
gazdasági tevékenl,scgét. az egyesiileti tulaidon megóvását ós cé|szerú
ielhasználását.
A f'elüg1,,eló bizottságnak nem lehet tagia a7.. aki a sportegyesiilet
elnökségébe tartozik. aki a sporlegyesűlct a|kalmazásában áll. vagy a
spoltegycsii lctbcn gazdasrigi |'cladatokat lát el,

b.) A íeii,igl,eló biztlttság 1cladata:
A lelügl,el(ibizottság 1cIadata az cgy,cstilcti szcrvck. valamint a
jogszabályok. a7, alapszabály és az egyesületi határozatok
végreha.itásának, betartiisának cI lenőr,zése.

c.) A felügyelő bizottság tevékenységéért a küldöttgyűlésnek í'elelós
annak beszánlolási köteIezcttséggel tartozik,

ijvente beszámoI tcvókcnységéről az éves rendes kiildöttgyúlésen a
kiildöttgvűlésnek,
A í'elügyeIő bizotts;ig észrevételciról. .iavaslatairól szükség szerint
tá|ékoztada a sportcgl,csi.iIet elnökét ós a tórvén},essclgi í'cli,igyeIetet
ellátó szervet.
A l'elügyelő bizottság scgiti a költségvetési tervezel összeállítását. a
pénzügyi és gazdasági beszánroló elkészítését. a leltározások és
sele.jtezésck cl(ikószít[,sét cts etikai lcbonyolítását.

5/2. Fegyelmi és etikai bizottság
o A fegyelnli és etikai jogkör clső íbkú gyakorlására a kűldötlgyíilés három

tagbót álIó fegyelnli és etikai bizottságot hoz |étre.
- A legyelmi és etikai bizottstig a ki,ildöttgyiiIés által .jóváhagyott í'egyclnri és

etikai szabályzat szerint végzi tcvékenységét,
- A legyelrni és ctikai biztlttsiig lratározatai cllcn az elnökséghcz lehet

í'ellebbeznr.

9
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- lilclltc tlli,.!kLrztal jiL i|7 cgJcsLilct.t l'cgl,clnli hcllzctett,ól" az cLntiltsóget t]: l,t

k iildö tt g r lrli:t,

5/3. A sportcgl csiilet n-riiködósének elec]nrónvességc óI-dekében az elnöksúg
különbözó bizoltságoliat ]-rclzhat létl,e.

6. Szakosztá ly,o k:
a.) A sptll,tegl,csiilctbcn sporlligankúnI s/ak()s./lil1)(lk. azokrlt-t bclül szakágak
nlfjk(jdhetnek.

b.) A szirkosztá L1.,o k rrrr"lnkJrját szakosztltl1,-r,czctiiség irlrrrlítja. anrel) nlLll1kajár(il
az clnöksógnck szánlol bc, .\ szakosztá l1,-r,ezet(i ség tisztséur iselijit (elntik.
elnökhe l1,cttes- tcchniliai rczetii. r ezel(iccizii slb.) és tagiait a spo rtcur,cs Lilc1

elrröksége bizzil tllcg. ,

c,) A szakosztály 1é]adata:
- lt sptlr-Ltllól, o]\trtllsiL ús tlcr e]ése.
- r,ersctlt,ck. Irltlrkőzósck rendezése. il]etr.,c czekcn raló rószr citcl

1,1tcgsz. rr czé.e.
- az LrtirnptltIirs ncrc]ésc. az ul:it-tpiitliis bizlosítlrsa ólcjekébcn a ki]lijnbiiző

k()rcs()1]()rtok r,ószúr,c nlecIelcl(l sportltlglal1,ozlisi lilrnlák kialakitása.
- kiizl,cIllii]iödós az illúsrigl tis lakossligi szabac]iclils spoltprogranrokkitl

összcliiggti cg1 csiiIcti 1 clariatoli nlcglalt)sításábarl.
- a szakosztltll lratásk(jróbc utalt cuvclb tc,lar,,lattlli cllirtása.

7,Apparátus:

A sptll,tegr cstilct eInöksógón.I( rrttrnliájlill1 kapcsolalos ()l]clalí\, 1claclatrlli ,-1s az tiglintézés
cilátásár,a apparátust nrűkiitltct, Az lpparátus il sltkntui igLl:guló irárlr,ítása. lcliiglclcte és
cllcnórzése alatt az SZN.lSZ-bcn 1bglaltaL _sze.r,int l,ógzi nlullká;át,

Vl.

^Z. 
E(;YEsi]1.11T,loGKt]P!]Ssl.](; E

Az egvesűlct.jogi szcr.Tc1l1," anlclrcl it 5}](}fle9\ cs|ilct clnölic ragr clrltikhcllettcsc l<ópriscl. fl
.iogkiilt esetenkónt. \,ag\ irz iigrcl< rrrcghatlir-ol()1t cSopofijitlil n!i7\c lll clrr(jk Inás szcnrtilrt,e is
án,ulrázhatja,

Vll.
AZ !](; \ t]si'l l _I,.l .\ N \. 

^( 
; I l.,()ltRÁs.\l Í,s t ; rz_ lr.i t.xtrtl.(s,c

l, A sporteglesLilct bcr óte]ci:
a.) tagsági di.jak:

- spolto lti i tagsági dí1"
- pártolti tagsági díj.
- .|tlgi tar:sligl díj.

b) gazdaslrgi-l,il lIalkrlzlrs i tcr ékcnr,_,ógb(il (sl. tr lgiiltatás nl,ilirásábii l)
szlirtllazri Ire\,a,tc lek :
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c) a köitsógl etesi tlilllogalás:

ca) a páll,ázat útján. l,alirmint cgl,cdi d(lntósscl kapotr költségvetési
1i111,,g.lt.i::

cb) az I]ulópai 1,1nirj slrukturális ala|rixib(i]. illetr,c a Kohózi(ls Alapbtil
s7.árnaló- a kilJtsógr ctrisbcil.i ultatott lillll()B.ll.is.

cc) az IiLrrtipai [1Iliri ktiltsógr ctósóbill rag1 nllis ltl]arllLcil. rrctltzclközi
slc l\ .lcitaj ] \lílIllit7(j tiill,]o|]|itlls :

cd) a szcnlólvi .iör ccle lcnlaciii 1-1,1c!]lltttá],ozolt Iószónck a,/. adózó
rcn.]clkcZósc sZcrint k iuta]t (iSSzcgc;

d) az á] larllháztartás alrerldszcreibő] közszolgáltatási szcrződós
e] ]enr-lrlékckérlt S7cllctt bc\ ótel :

e) tlllis szcrlczcltijl. illclr c naultnszcnló lvlő l liapot1 aclottritnr,:

l) bclc]itctósi tcr,úlicnlsúgbiil szltl,nlazi'lbclútcl:
c) az il) l') ]ronlok ala tle,Il tartrlzil e gl elb bcr óte l,

]. A spoftcg),csli]ct úr,es köitségvctós alapján gazdálktldik.

3, A sportcg},csü]ct tartozásaiórt sajá1 r,au,lorlárirl lclcl. A ta!.tlk csak a lilgdíiakat
k(itelesck aZ cg},eS(i]ctt]ck nteglizctni. az cgYcsLjlct 1ilftolásiliúft sililit ragltlrrukkal
ncnl íelelnek.

]. A spoltegyesiilct \ag\otla ktit rószbij] tcrijc]ik összc:
a) az cgl,csülct saját r agr onábtll és
b.) a Szorllbathcll i lVlcgr ci .logú Viiros. r agr cgléb h.rrrnadik szcmól1, lltal

tafiós béI]etbe ragr lraszrlálatba aclotl ragyorlbtiJ.
-.\ sportcgl,esiilet trlegszúnósc csclóti tt Szontbatlrclvi N,lcgrei .Itlgú \'1rrrlstijl. r,ag; egr,éb
harrrladik szcnrólltől lrót,be rct1. rlgt tnlis tllticlon |raszIlá]11ba l,apott \.t|]\()Ila lclett a bórbr.
lLcitlk rcndclkczllc]<
.,\ 3. szcrnély. által hórbt, ragy hirszrrltlatba acltllt itlgatlanokilt 1ótclcsen az. S/.MSZ, solol.ja l'el.

5. Az eg),esiilct r.ál]a]koztli terékcnlsóget csak közlrasztl[t cé]jainak Ilrelvalósítása
órdekében. azokat nenl \ es7éi\ c7tct\ c \,égez.

yllI.
AZ l](;YEsilLET S7-}]R\,,1.7.}]1,1 íis yl[lxÖoÉsI s7.A BÁ l,\,7-AT,.\

A Sportcg}'esiilct nrúikijdésót az elnöksóg. ir Lisztségvisclcik. a bizotlságok. a szaktrsztiil1,o k
szerrczctót. l'cladatait és nlűkijdósót órirrtij lrz alapszabáll blrtl rószlelcsct-l netll szabálrttztltt
alapl ctii kórtlósckct a SzcI,r czeli és N]iil,ijdt,sj Szabitlr zatllarl kcIl ntcltltatt'ir.ozn i.
,\ Szcrrczcti Ós \1i]kijdósi Szltblllrzit1 l].l]l irlihlit cllcrltótbc;l il sportcgvesiiIet
,\ lirpszabá lr ár al.

Ix.
,\Z l,(;\ } \i'l,t, l vr,(;sz,a]\ist

A s po rt c gve s i-ile t megszűnik. lra

.i) a kiiltlöttgl,Lilós i] 1]]L.1_1sztiI]telésór,ill hatl]rloz.
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b) az arrajogosLtl1 szet,r lllctsu űntcli.
., a sportegyesiilc1 nlegr alósittltta cól.ját rag1, a slltlt,Leg.r csiilet céliának ]]legval(isitása
lehctctlcnnó r.áit. és irj có]t t-icItr hutártlztak nreg
d) a sporleg"vesület tagjainak szltnla hat hónapon kc,rcsztiil ncnr óíi cl a tíz í'ijt
c) a.jogszabályban mcghatáIo,/ott cgYctlr csctckbcn.

.'\ sportcllr csiilct biliisági lc]oszlallisli.sctújl ,l lr;tclczijk Liclcgítcsc Li|ál] 1L,]]l-]l]litradi) \ itg\,0n
állanri tLrlajdonba kel'i]l. és ltzl ll s1lortl;tllitiltlielr,t Iclcli!s tllillisztel, 1ti111] \ezctett nr inisztól,iLrnl
kci]tsétvctósében az Lttárrlltitlús-ncl clús tlinlrlgalására kcll lilrdítarli. ,\ sl]ortegvesi_ilctnck a
bir-óstigi nvilvántaltásb(i ] \,aló törlósélc akkor kcrtilhet stlt. ha a M()B igazolja. hog,r a
SportegvcsLilct az állanri sporlcólú lál)]ogat.is lé ] h aszrr/rllrsriva l A Spr:l1,1törr,ónvbcn. r,alaIrlint az
á]]anlháztartás múködóscír,e vollatktlzti.jtlgszabállokbarl lilglaltakrlak nregl'eleliien clszáttlo1t.
\ag\ ilz1. hogY a sportcgrcsiilct lillarlli s1lortcÚlit tánltxatásharl t-tcttl rószcsii]1,

,\ .it-lcn ;\lapszabá]tban ne rll s7aLrál\ ozott l,,.1rclr"sc k bc n l\ spor-tl,rll sztilcj ](X).1, ór,i L töt,r r-n,l .

Az eglestilési .jogróJ, a közhasznír .jogrillásról. r,alarltint a cjlil szervezctck nlűköc]éséről és
táIlrogatásáról szóló 20l ]. ór,i C'I-XXV, tijrr tlnt, ós a l'tllgiiri '['örr, 

cínr,]i(inr r t,(il szijl(l ]0l3,
ór i V. törvérry rcndelkezósci az ilán,v-adóak.

Az Alapszabályt a sportegyesület l995. október 30-án megtartott küldöttgyűlése fogadta
el, mely jelen egységes szerkezetbe foglalt okirat elkészítésére a dőlt betűvel szedett
változások adtak okot, ezen módosításokról a 20l7, június 9. napján megtartott
kü ldöttgyűlés döntött.

Szombathely, 20 1 9. június I 9.

lgazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe fogla|t szövege megfelel a létesítő
okirat módosítások alapján hatályos tartalmá

.'...'...''..''...';;ni+.-.-.%<

Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Spot
l lotll lok zsolt clrrijk

\'ítjdositiiso]t:
Kiild(ittu\ lilós hatllrolata i

li iild(jttg\ iilós lratározatai
Kiilcii]ttg) űlós határozatiri
i( iild ijl19\ iiléS hati]iroZiltai
KL]]dtillLll i]]tis hltl/t rozata i

K iilcliittu1 iiljs ]tatiit,tlzala i

KL]ldö119) iilós határoZelal
KtiJdilttgr úilcs llatálozaliri
Kiild(lttg1 íilés határ,ozalai
KiilClöttg\ iilóS határozatai
KLiltl(ittg1 iilús hatiil()/ata i

K iili]iilt!lr ii]tls ]-].tt1lI( ) / i l1a

l 999. f'cbrLlrir 1]-i
2000. március ]-i
200 ] . rT or.,cr-nber l]-i
2002. nrájLIs 3 0- i

]00.{, 1eblLrrir ]0-i
2005,.jarlLrar l8-i
2006. április 2J-i
20l 0. márciLrs j]-i
20l2. nrárc iLrs 2-i
20l4, dccenlber ] 6-i
20 i 7. .jú n ius 9-i
20J9. j ún iLrs l 9-i

alap ján

alapján
a Japj án
a lalljlrll
a Ia1l.jlin

i Llll;l ili n

aiapjrn
alap jrill

alapjárr
alapján
rllapján
illlrrpjiin


