HONVÉD BOTTYÁN JÁNOS SPORTEGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A Honvéd Bottyán János Sportegyesület
Neve: Honvéd Bottyán János Sportegyesület
(továbbiakban: Bottyán HSE.)
Székhelye:
4400. Nyíregyháza, Szántó K. J. 18. II.9.
Színe: piros – fehér.
Jelvénye:

Alapításának éve: 1970. szeptember 28.
Működési területe: Nyíregyháza helyőrség és vonzás körzete.
Közhasznúsági fokozata:
KÖZHASZNÚ SZERVEZET.
Bélyegzője: körbélyegző, felirata: Honvéd Bottyán János Sportegysület elnöksége.
1.) A Bottyán HSE. önálló jogi személy
2.) A Bottyán HSE. működését elsődlegesen az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény valamint a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és a jelen alapszabály
alapján fejti ki.
3.) A Szövetség a közhasznú szervezetekről szóló törvény alapján sport, valamint
természetvédelmi közhasznú tevékenységet folytat és nem zárja ki, hogy tagjain kívül más
is részt vehessen közhasznú szolgáltatásaiból.

II.
A BOTTYÁN HSE. MŰKÖDÉSÉNEK ELVI ALAPJAI, CÉLJA ÉS
FELADATAI
1.) A Bottyán HSE.működésének elvi alapjai
a.) A Bottyán HSE olyan társadalmi szervezet, amely a sportolás és a versenyzés, a felüdülés,
erő, egészség növelése, szinten tartása, Az Egészéges életmódra, hon ismeretre,
hazaszeretetre valamint honvédelemre valamint természetvédelemre szabadidő-sportok, ,
környezetvédelemre nevelés A célok megvalósításáért önkéntesen szerveződik és ennek
szellemében működik,
b.) magát a demokratikus civil társadalom alkotórészének tekinti,

c.) politikai pártoktól, szervezetektől és áramlatoktól független, azokat és azok jelöltjeit nem
támogatja és azoktól támogatást nem fogad el,
d.) politikailag és ideológiailag semleges,
e.) országgyűlési képviselőjelöltet nem támogat és nem is állít
f.) megyei és települési önkormányzati választáson jelöltet nem támogat és nem állít,
g.) nem nyereségelvű szervezet, minden bevételét a sportolás céljaira fordítja, mindenben
tagszervezeteinek, a szervezett természetbarátoknak az érdekeit képviseli és szolgálja.
h.) a Bottyán HSE szolgáltatásait bárki igénybe veheti
i.) a Bottyán HSE rendezvényeiről a lakosságot interneten, a médiákon keresztül értesíti
2.) A Bottyán HSE célja:
a.) a verseny és szabadidős sportolás feltételeinek biztosítása, a tájfutás, a természetjárás és a
cselgáncsozás szervezett keretek közötti működtetése, népszerűsítése, érdekérvényesítése,
b.) az egészséges életmódra való nevelés és annak népszerűsítése,
c.) a természetvédelem, környezetvédelem, nevelés és oktatás.
d.) a honvédelem érdekében, honismereti-, tereptani-, térkép ismereti és tájékozódási
ismeretek bővítése.
e.) Bottyán János bátor, hősies életének ismertetése és népszerűsítése.
f.) Nemzetközi kapcsolatok kiépítése, működtetése,rendezvények
szervezése.
3.) A Bottyán HSE feladata, hogy:
a.) A katona állomány, nyugdíjas katonák, hozzátartozók és polgári személyek részére
sportolás, rendszeres testedzés, minőségi és szabadidő sportolás lehetőségének biztosítása
szakosztályi keretek között.
b.) A szakági sportolás, cselgáncs, tájfutás,és a természetjárás ismeretek bővítése, oktató
tanfolyamok tartása.
c.) felkeltse a szervezett természetjárás iránti figyelmet és igényt, növelje a természetjárásba
bekapcsolódók számát, ösztönözzön a természetjárás rendszeres gyakorlására,
d.) segítse elő a szabadidő kellemes, hasznos eltöltését a természetben,
e.) szakmailag támogassa, versenyek, illetve kezdeményezze túrák és táborozások
szervezését, baleset megelőzését, elsősegélynyújtó ismeretek bővítését.
f.) propagálja és népszerűsítse az egészséges életmódot, a becsületes, közösségi szellemet.
g.) alakítsa ki hazai, ill. külföldi hasonló célokat kitűző civil szervezetekkel a tevékenységét
elősegítő szakmai és társadalmi kapcsolatait, A Magyar Cselgáncs Szövetséggel, a
Magyar Tájékozódási Futó Szövetséggel, a Magyar Természetjáró Szövetséggel.
A Honvédelmi Sportegyesületek Országos Szövetségével, valamint a Sz-Sz-B Megyei
Sport Szövetséggel.
4.) A Bottyán HSE a sport tevékenységet
A Cselgáncs-,a Tájfutó- és Természetjáró- Szakosztályokban tájfutást, gyalogos,
kerékpáros, vízitúra, hegymászó, sítúra, természetvédelem és a természetben űzhető,
fizikai aktivitást igénylő szabadidő-sportok lehetőségeinek felhasználásával fejti ki.
5.) A Bottyán HSE közhasznú tevékenysége:
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
rehabilitációs tevékenység,
- kulturális tevékenység,
- természetvédelem, állatvédelem,

gyógyító-,

egészségügyi

-. környezetvédelem,
- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének
elősegítése,
- a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a
határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében
megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
6.) A Bottyán HSE közhasznú tevékenységét a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv) 13.§ (1) bekezdésében meghatározott alábbi közfeladatokhoz
kapcsolódóan végzi.
környezet-egészségügy
(köztisztaság,
települési
környezet
tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); Mötv. 13.§ (1)
bekezdés 5. pont alapján;
- szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; Mötv. 13.§ (1)
bekezdés 8. pont alapján
helyi
környezetés
természetvédelem,
vízgazdálkodás,
vízkárelhárítás; Mötv. 13.§ (1) bekezdés 11., 19. pont alapján
- sport, ifjúsági ügyek; Mötv. 13.§ (1) bekezdés 15. pont alapján
- nemzetiségi ügyek; Mötv. 13.§ (1) bekezdés 16. pont alapján
A Bottyán HSE közhasznú szolgáltatásaiból a tagokon kívül más is
részesülhet.
III.

A Bottyán HSE TAGSÁGA
A tagsági jogviszony a belépési kérelem Közgyűlés általi elfogadásával
keletkezik.
1.) A Bottyán HSE tagja (tagszervezete) lehet
a) a jelen alapszabályt elfogadó és a HSE. célok megvalósításában tevékenyen résztvevő
mindenki aki vállalja az alapszabályban meghatározottakat és azt belépési nyilatkozatában
elismeri. A nem magyar állampolgároknak, meg kell felelni a biztonsági
követelményeknek. Rendszeresen fizeti a tagsági díjat.
b) valamennyi törvényesen bejegyzett társadalmi szervezet.
2.) A Bottyán HSE pártoló tagja lehet:
a.) minden természetes, nagykorú személy, aki vállalja a Szövetség erkölcsi és anyagi
támogatását,
b.) minden olyan jogi személy, amely belépésekor együttműködési megállapodásban
kötelezettséget vállal a Bottyán HSE erkölcsi és anyagi támogatására.
3.) A Bottyán HSE tiszteletbeli tagja
A Bottyán HSE közgyűlése az elnökség javaslatára tiszteletbeli tagjává választhatja azt a
magánszemélyt, aki a Bottyán HSE elveinek és céljainak megvalósulásáért több évtizeden át
kimagasló eredménnyel dolgozott.

A Szövetség tagja egyidejűleg más társadalmi szervezetnek is tagja lehet.
5.) A Szövetségbe való be- és kilépés önkéntes
a) a belépési szándékát írásban kell bejelenteni, amihez csatolni kell a belépő szervezet ide
vonatkozó közgyűlési határozatát, amelyben elfogadja ezen alapszabályunkat; amely a
felvételről dönt.
b) A felvételről a szakoszályok vezetősége dönt.
c) a belépés a Bottyán HSE tagdíj befizetésével válik hatályossá,
d) a Bottyán HSE tagságáról nyilvántartást kell vezetni, (a tag neve, lakhelye, elérhetősége).
e) A Bottyán HSE nyilvántartja pártoló tagjait, valamint tiszteletbeli tagjait.
6.) A tagság megszűnik:
a szervezet megszűnésével,
A tag tagsági jogviszonyát a Bottyán HSE képviselőjéhez intézett
írásbeli
nyilatkozattal
bármikor,
indokolás
nélkül
megszüntetheti.
- ha a tagot a közgyűlés a Bottyán HSEből kizárja. A tagot a Bottyán
HSEből ki lehet zárni, ha jogszabályt, az alapszabályt vagy a
Bottyán HSEi határozatot megsérti vagy a Bottyán HSE céljával
összeegyezhetetlen magatartást tanúsít.
a pártoló tagság kilépéssel, a tagdíj befizetésének egy éves elmulasztásával, vagy
elhalálozás miatti törléssel, ill. kizárással szűnik meg.
A pártoló jogi személyek tagsága a jogi személy megszűnésével, kilépéssel vagy a
tagdíjfizetés egy éves elmulasztásával szűnik meg,
a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
kizárás ellen a közgyűléshez lehet fellebbezni, a határozat kézhezvételétől számított
15 napon belül.
A Bottyán HSE befizetett tagdíjat, támogatást, adományt a tagság megszűntével nem
lehet visszakövetelni.
7.)A tagok jogai és kötelezettségei
a.) A Bottyán HSE tagjainak jogai:
a tagszervezet a Bottyán HSE közgyűlésén képviselteti magát, részt vesz a határozatok
meghozatalában, az ajánlások kialakításában, a tisztségviselőinek megválasztásában,
a szakosztály tagjai, akik a közügyek gyakorlásától nincsenek eltiltva, választhatók a
Bottyán HSE tisztségeire, szervezeteibe,
véleményt nyilváníthat, javaslatot és indítványt tehet a Bottyán HSE illetőleg a
sportolást érintő bármely kérdésben,
az adott naptári évre érvényesített természetbarát igazolvánnyal rendelkező tagjai
igénybe vehetik a szervezett természetjárók részére biztosított kedvezményeket.
jogosult a Bottyán HSE tevékenységében részt venni

b.) A Bottyán HSE tagjainak kötelezettségei:
az Alapszabály és más belső szabályzatok betartása, és tagjaikkal annak betartása,
a Bottyán HSE céloknak megfelelő tevékenység végzése,
a szövetségi célok elérésének, a Szövetség tevékenységének elősegítése, erkölcsi és
egyéb támogatása,

-

a Bottyán HSE által megállapított összegű tagdíjnak évenkénti befizetése.

c.) A pártoló tag
Nem választó és nem választható, a közgyűlés határozatainak meghozatalában nem
vehet részt.
d.) A pártoló tag jogai és kötelezettségei:
véleményt nyilváníthat, javaslatot és indítványt tehet a Bottyán
HSE tevékenységét érintő bármely kérdésben, ill. részt vehet a
Bottyán HSE rendezvényein, szavazati joga nincs.
kötelessége a Bottyán HSE erkölcsi támogatása, a Bottyán HSE
tevékenységének elősegítése, a pártoló tagdíj befizetése.
e.) A tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei
személyre szóló igazolványa alapján megilletik a szervezett természetbarátok jogai és
kedvezményei, véleményt nyilváníthat, javaslatot és indítványt tehet a Bottyán HSE a
sportolást érintő bármely kérdésben, tanácskozási joggal, részt vehet a Bottyán HSE
közgyűlésén, szavazati joga nincs.
Kötelessége erkölcsileg támogatni a Bottyán HSE és elősegíteni annak tevékenységét.

IV.
BOTTYÁN HSE SZERVEZETE
A Közgyűlés
A közgyűlés a tagok összessége, a Bottyán HSE döntéshozó
szerve.
16.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály módosítása;
b) a Bottyán HSE megszűnésének, egyesülésének és szétválásának
elhatározása;
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának
megállapítása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek a Bottyán HSE
vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a
vezető tisztségviselő a Bottyán HSEvel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Bottyán
HSE saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság
tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a
felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni
kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
i) a ellenőrző bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és
díjazásuk megállapítása;
j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és
díjazásának megállapítása; és

k) a végelszámoló kijelölése.
l)
a Fegyelmi Szabályzat megállapítása, módosítása
m) A közhasznúsági melléklet elfogadása
n) A tagsági díj összegének,ill. a pártoló tagdíj legkisebb mértékének
meghatározása.
16.3. A Közgyűlés összehívásának rendje:
a. A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze
kell hívni, amelyen meg kell tárgyalnia éves pénzügyi tervét,
illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a
számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített
beszámolót.
b. Az elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges
intézkedések megtétele céljából, ha
- a Bottyán HSE vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
- a Bottyán HSE előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat
esedékességkor teljesíteni; vagy
- a Bottyán HSE céljainak elérése veszélybe került.
Az így összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra
okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni
vagy a Bottyán HSE megszüntetéséről dönteni.
c. A közgyűlés nyilvános.
d. A közgyűlést az elnökség hívja össze. A meghívónak a közgyűlés
kezdő napját 15 nappal megelőzően kell a tagokhoz megérkeznie.
e. A meghívó kiküldését megelőzően az elnökség biztosítja, hogy a
Bottyán HSE tagjai a közgyűlés napirendi pontjára javaslatot
tehessenek. A javaslattételre legalább 5 napot kell biztosítani.
f. A közgyűlést írásban a napirend közlésével kell összehívni. A
meghívót a tag által erre a célra megadott e-mail címre kell
küldeni.
g. A meghívó tartalmazza a közgyűlés helyét és idejét, a
szavazóképességre
vonatkozó
rendelkezéseket,
ismételt
közgyűlés összehívásának lehetőségét, a napirendi pontokat és
azok előadóit, aláírást.
közgyűlési
meghívó
kézbesítésétől
számított,
az
h. A
alapszabályban 15 napon belül a tagok és a Bottyán HSE szervei
az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés
indokolásával. (napirend kiegészítése)
i. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség jogosult
dönteni. 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.
j. A közgyűlést össze kell hívni, ha azt a Bottyán HSE tagjainak
legalább egytizede az ok és a cél megjelölésével kéri.
A közgyűlés helyét az elnökség esetileg határozza meg
16.3.1. A közgyűlés lebonyolítása

a. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint
fele részt vesz.
b. A közgyűlés döntéseit a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt
szavazással hozza
c. Az a. és b. ponttól eltérően titkosan, írásbeli szavazással dönt
c.1. az elnökség tagjainak megválasztásáról
c.2. tag egyesületből való kizárásáról
d. Az elnökség tagját csak akkor lehet visszahívni, ha az új
elnökségi tagot megnevezik, a két kérdésről egyszerre kell
határozni
e. A Bottyán HSE alapszabályának módosításához a jelen lévő
tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
f. A Bottyán HSE céljának módosításához és a Bottyán HSE
megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal
rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata
szükséges..
g. A közgyűlés levezető elnököt választ.
h. A közgyűlés jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvet hitelesítő
két tagot választ.
i. A közgyűlés határozatait a határozatok tárában közzé kell tenni.
j. Ha a közgyűlés nem határozatképes megismételt közgyűlést kell
tartani.
k. A megismételt közgyűlésen kizárólag az eredeti meghívóban
rögzített napirendi pontok tárgyalhatóak meg
l. A megismételt közgyűlés a résztvevők számától függetlenül
határozatképes, ha a távolmaradás jogkövetkezményeit és a
megismételt közgyűlés időpontját és helyét a meghívó
tartalmazza.
m. A megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlési meghívóban
az eredeti közgyűlés napjára lehet összehívni
n. A megismételt közgyűlés a tag kizárásáról, egyesület más
egyesülettel való egyesüléséről, feloszlásáról csak akkor
határozhat, ha azon a tagok több mint fele részt vesz
o. a titkos szavazást a közgyűlés által választott 3 fős ad-hoc
bizottság bonyolítja le. A bizottság kiosztja az elkészített
szavazólapokat. A szavazás megtörténte után összesíti a
szavazólapokat és kihirdeti az eredményt.
p. a szavazati jogot csak személyesen lehet gyakorolni. Minden
rendes tagnak egy szavazata van.
q. A közgyűlésről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv
készítésének szabályai: Formai követelmények:
- a jegyzőkönyv megnevezése,
- Készítés helye, ideje
- A jegyzőkönyv készítőinek, a hitelesítést végzőknek a
megnevezése,
- A jelenlévők elsorolása, vagy személy szerint vagy utalva arra,
hogy a résztvevők névsorát a jelenléti ív tartalmazza.
- Napirendenként az előterjesztéseket, a hozzászólásokat, és arra
adott válaszokat.
- A szavazást módját, a hozott döntést.
- Keltezést, aláírásokat.

További formai követelmények:
- Minden esetben számítógéppel készül.
- A K. m. f. + aláírások nem kerülhetnek önmagukban új oldalra,
ilyenkor az utolsó hozzászólást is át kell vinni az új oldalra.
- Az utolsó hozzászólást meg lehet bontani, ha túl hosszú.
- Úgy kell összefűzni, hogy ne lehessen megbontani az egyes lapok
sérülése nélkül.
16.3.2. A határozathozatal rendje:
a.

a Bottyán HSE valamennyi szerve üléséről jegyzőkönyvet kell
készíteni. A jegyzőkönyvet elnökségi ülés esetén az elnökség
tagjai, közgyűlés esetén a levezető elnök és a Bottyán HSE két erre
kijelölt tagja írja alá
b. az elnökség és a közgyűlés döntéseit határozatba foglalja. A
határozatokat a határozatok tárában kell nyilván tartani. A
határozatok tára tartalmazza a meghozott döntéseket, a döntések
időpontját és hatályát, a döntést támogatók és ellenzők arányát.
c. A közgyűlés döntéseiről az érintettek közvetlenül, ill. a döntéskor
jelen nem lévők a jegyzőkönyvbe való betekintéssel szerezhetnek
tudomást. A jegyzőkönyvet bármelyik tag saját költségén
lemásolhatja. Azon személyeket és szerveket, akiket a közgyűlés
döntése név szerint érint, de a döntés meghozatalakor nem voltak
jelen, a Bottyán HSE elnöksége 8 napon belül írásban értesíti a
rájuk vonatkozóan meghozott döntésről.
A Bottyán HSE működését, szolgáltatása igénybevételének
módját, beszámolóit, a közgyűlési döntéseket a Bottyán HSE
székhelyén, a hirdetőtáblára való kifüggesztéssel, valamint a
Bottyán HSE honlapján való közzététellel hozza nyilvánosságra.
Az iratokba az elnökkel történt előzetesen egyeztetett időpontban
a Bottyán HSE székhelyén lehet betekinteni.
A Bottyán HSE hivatalos honlapja: www.nyirturista.hu
d. A tag kizárására irányuló eljárás szabályai: Azt a tagot, aki a
tagsági díjat felszólítás ellenére sem rendezi, és aki kirívó, a
Bottyán HSE célaival ellentétes magatartást tanúsít, a tagok
sorából ki lehet zárni. A tag kizárása felől a Bottyán HSE
elnöksége dönt.
- A tag kizárására irányuló eljárás lefolytatását a Bottyán HSE
elnöke vagy hivatalból, vagy a Bottyán HSE bármely tagjának
írásos megkeresésére rendelheti el.
- Az eljárás megindítása esetén az elnök erről írásban értesíti az
eljárás alá vont személyt, és ha van a bejelentőt. Az eljárás az erre
vonatkozó írásos tájékoztatás postára adásának napján indul
meg.
- Az elnök a tényállás tisztázása érdekében köteles az érintett tagot
személyesen meghallgatni.
- A meghallgatás helyszínéről és időpontjáról az eljárás alá vont
személyt azt megelőzően legalább 8 nappal korábban írásban,
igazolható módon értesíteni kell.
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A személyes meghallgatáson az érintett tagon kívül jelen lehet a
képviselője is, továbbá mindazok, akiknek jelenlétét az elnök
indokoltnak tartja.
A meghallgatásról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet az elnök,
valamint a meghallgatott tag illetőleg képviselője aláírásával lát
el.
Az elnök a tényállás tisztázása érdekében további meghallgatást
tarthat, és az eljárás során tanú meghallgatására is sor kerülhet
akár hivatalból, akár az eljárás alá vont személy kérésére. A
tanúkat egymás távollétében kell meghallgatni.
Az eljárás alá vont személyt és képviselőjét nyilatkozattételi,
észrevételezési, indítvány tételi, és a tanúkhoz történő kérdés
feltevési jog illeti meg.
Ha a személyes meghallgatáson az eljárás alá vont személy nem
jelenik meg, és távolmaradását sem menti ki, úgy az elnök nem
köteles a meghallgatásra újabb időpontot tűzni.
A meghallgatási eljárást annak megindításától számított három
hónapon3 belül be kell fejezni.
Az elnök a meghallgatási eljárás alapján dönt az eljárás
megszüntetéséről, illetőleg ellenkező esetben írásban indokolt
indítványt terjeszt elő a kizárás iránt a Bottyán HSE elnöksége
felé.
A kizárás felől az elnök által benyújtott indítvány alapján a
Bottyán HSE elnöksége soron következő ülésén dönt egyszerű
szótöbbséggel hozott határozatával.
Az eljárást megszüntető, valamint az elnökség által a kizárás
tárgyában hozott határozatról az eljárás alá vont személyt,
illetőleg ha van a bejelentőt írásban, térti vevényes ajánlott
levélben kell értesíteni. Az eljárás során hozott határozatokat
röviden indokolni kell.
A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az
eljárás alá vont személy, az elnök, illetőleg amennyiben van, a
bejelentő fellebbezéssel élhet a Bottyán HSE közgyűléséhez.
Nincs helye az eljárás lefolytatásának abban az esetben, ha az
eljárás alapjául szolgáló magatartás megtörténtétől az eljárás
megindításáig
6
hónapnál,
illetőleg
az
erről
való
tudomásszerzéstől számítva 3 hónapnál több idő eltelt. A
tudomásszerzés időpontja az a nap, amikor az eljárás alapjául
szolgáló magatartás megtörténtéről az elnök igazolható módon
tudomást szerez.
A Bottyán HSE közgyűlése hozzá benyújtott fellebbezésről soron
következő ülésén dönt. Fellebbezés esetén a közgyűlés rendkívüli
ülését a fellebbezés kézbesítését követő 30 napon belül időpontra
össze kell hívni. A közgyűlés döntését egyszerű szótöbbséggel
hozza meg. A fellebbező fél részére , valamint ha fellebbező fél nem
maga az eljárás alá vont személy, akkor az ő részére is a
közgyűlésen lehetőséget kell adni álláspontja rövid ismertetésére.
A közgyűlés határozatát törvénysértés miatt bármely tag a
tudomásszerzéstől számított 30 nap alatt a bíróságnál
megtámadhatja.
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A kizárás tárgyában hozott valamennyi határozatot tértivevényes
küldeményben, vagy írásban az átvételt igazolható módon kell
közölni.
A kizárt tag tagsági viszonya a kizáró határozat jogerőre
emelkedésének napján, vagy fellebbezés benyújtása esetén, ha a
közgyűlés az elnökség általi kizáró határozatot helyben hagyja,vagy bírósági jogorvoslat benyújtása esetén, ha a bíróság a
közgyűlés általi kizáró határozatot helyben hagyja – a közgyűlés
általi kizáró határozat meghozatalának napján szűnik meg.

3.) Az ELNÖKSÉG
a.) az elnökség
• a BOTTYÁN HSE működését 3 tagú elnökség irányítja, melynek tagjait a közgyűlés
választja meg 5 év időtartamra,
• az adminisztratív munkát végzők személyének kiválasztása, munkaköri leírása
elkészítése.
• az elnökség köteles az éves beszámolók elkészítésével egyidejűleg közhasznúsági
jelentést készíteni
a közhasznúsági jelentés tartalmazza:
- a számviteli beszámolót
- a költségvetési támogatás felhasználását
- a vagyon felhasználására vonatkozó kimutatást
- a cél szerinti juttatások kimutatását
- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól, és mindezek
szerveitől kapott támogatás mértékét,
- a BOTTYÁN HSE vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
valamint a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.
A közhasznúság jelentés nyilvános, abba bárki betekinthet, és abból saját költségére
másolatot kérhet.
b.) az elnökség feladata és hatásköre:
biztosítja a BOTTYÁN HSE működését,
végrehajtja a közgyűlés határozatait, szervezi és ellenőrzi a BOTTYÁN HSE
tevékenységét, céljainak megvalósítását, összeállítja és jóváhagyja a BOTTYÁN HSE
éves munkatervét, eseménynaptárt, éves költségvetését,
az adminisztratív munkát végzők foglalkoztatása,
jóváhagyja az előző évi gazdálkodásról szóló jelentést, a gazdálkodás előző évi adatait
nyilvánosságra hozza,
beszámolót készít a két közgyűlés közötti időszak munkájáról,
az elnök irányításával kapcsolatot tart a társadalmi, állami, önkormányzati és
gazdasági szervezetekkel, valamint más intézményekkel, megállapodásokat köt ezen
szervezetekkel és gondoskodik ezek végrehajtásáról,
lemondott vagy egyéb okból tisztségétől megvált elnökségi tagok és tisztségviselők
helyére behívja a közgyűlés által megválasztott póttagokat.
szakosztályokat hoz létre és megbízza azok vezetőit, beszámoltatja őket
tevékenységükről, illetve szakosztályokat szüntet meg,
dönt a pártoló tagok felvételéről, kizárásukról vagy tagságuk megszüntetéséről,
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céljai érdekében kialakítja, illetve fenntartja a Bottyán HSE hazai és nemzetközi
kapcsolatait,
a Szövetség céljait érvényesítő érdekvédelmi feladatokat lát el. Az állami és más
társadalmi szervezetekkel történő együttműködése során a számára meghatározott
egyetértési és véleményezési jogot gyakorolja,
dönt a közgyűlés által alapított elismerések adományozásáról,
döntései és határozatai a Szövetség tagjai részére nyilvánosak.

c.) Az elnökség tagjai:
az elnökség létszáma 3 fő (+ 1 fő póttag)
az elnökségnek csak olyan nagykorú magyar állampolgár lehet a tagja, aki nincs
eltiltva a közügyek gyakorlásától és nem áll büntető ítélet hatálya alatt,
az elnökség tagjai feladataikat önkéntes munkával látják el,
az elnökség tagjai: elnök, elnökségi tagok, akik, illetve közvetlen hozzátartozóik az
Ellenőrző Bizottságban tisztséget nem tölthetnek be.
d.) Az elnökségi tagok jogai és kötelességei:
az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel,
a közgyűlés határozatainak végrehajtása,
megbízás alapján a Bottyán HSE képviselete,
jogosultak és kötelesek a Bottyán HSE tevékenységét figyelemmel kísérni, azokkal
kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket az elnökség elé terjeszteni.
e.) Az elnökség működése:
az elnökség maga állapítja meg munkatervét,
az elnökség szükség szerint, de legalább évente négyszer ülésezik,
Az elnökséget az elnök hívja össze legalább 8 nappal a tervezett
ülés előtt, a tervezett napirend közlésével, (a következő elnökségi
ülés napirendjét az elnökség is megállapíthatja)
Az elnökség határozatképes, ha legalább 2/3 jelen van.
Az elnökség bizottság határozatait nyílt szavazással hozza, ha
mindhárom tag jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel
hozza, míg ha két tag van jelen, egyhangúlag hoz határozatot.
Az elnökség ülései nyilvánosak, azokon bármely egyesületi tag
jelen lehet, Az
elnökség
határozatairól
nyilvántartást
vezet.
E
nyilvántartásba bármely egyesületi tag betekinthet.
Az elnökség döntéseiről szóban (az érintetteket szükség esetén
írásban) tájékoztatják a tagokat.
f.) Az elnökség létszáma
Ha az Elnökség létszáma eredeti létszámának felére csökken, vagy, ha az Ellenőrző Bizottság
létszáma 1 főre csökken, akkor a szövetség elnökségének rendkívüli közgyűlést kell
összehívnia.
g.) A tisztségviselők megbízatás megszűnik:
a mandátum lejártával
visszahívással
lemondással
elhalálozással.

h.) A tisztségviselők visszahívása
A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők visszahívását a tagok 1/3-a írásban
indítványozhatja. Az indítványt az elnökhöz kell benyújtani, aki a rendkívüli közgyűlésre
vonatkozó szabályok szerint köteles közgyűlést összehívni, amely dönt a visszahívásról.
i.) A BOTTYÁN HSE elnöke:
irányítja a Bottyán HSE tevékenységét, gazdálkodását, aláírási jogot önállóan
gyakorol,
képviseli a Bottyán HSE az állami, önkormányzati szervek, társadalmi és más
szervezetek előtt,
elnököl a közgyűlésen és az elnökségi üléseken,
tevékenységéért a közgyűlésnek felelős,
szervezi és végzi az éves tagsági érvényesítéssel kapcsolatos munkát,
irányítja az adminisztratív és ügyviteli teendők ellátását,
előkészíti az elnökségi üléseket.
j.) A Szövetség Főtitkára:
az elnök távollétében, vagy annak akadályoztatása esetén, teljes jogkörrel és
felelősséggel ellátja az elnöki hatáskörbe tartozó feladatokat, képviseli a Szövetséget,
összehangolja a Szövetség tevékenységét,
az elnök akadályoztatása esetén aláírási jogot gyakorol,
irányítja a szakmai munkát.
4.) Az Ellenőrző Bizottság
a.)
a közgyűlés a BOTTYÁN HSE működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének
ellenőrzésére 3 tagú és 1 póttagú Ellenőrző Bizottságot választ,
b.)
nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke, vagy tagja az a személy aki a vezetőszerv
elnöke, vagy tagja, a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység
kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképpen nem rendelkezik,
a közhasznú szervezet célszerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatás, illetve a fenti pontokban meghatározott személyek hozzátartozója,
c.)
feladatukat társadalmi munkában látják el,
d.)
tagjai büntető ítélet hatálya alatt nem állhatnak,
e.)
az Ellenőrző Bizottság éves ellenőrzési terv alapján végzi tevékenységét, amelyről a
Bottyán HSE elnökségét tájékoztatja. Az Ellenőrző Bizottság tevékenységét a
bizottság
elnöke irányítja.
f.) Az Ellenőrző Bizottság feladata:
a Bottyán HSE gazdálkodás törvényességének ellenőrzése, a pénzügyi és gazdasági
tevékenység rendszeres vizsgálata és szakmai segítése,
véleményezi a hatályos jogszabályok alapján a Bottyán HSE éves beszámolóit
az Ellenőrző Bizottság észrevételeiről, tapasztalatairól, javaslatairól rendszeresen
tájékoztatja az elnökséget,
az Ellenőrző Bizottság tevékenységéért a közgyűlésnek felelős, annak köteles
beszámolni.

- Az Ellenőrző Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.
- az Ellenőrző Bizottság tagja a Bottyán HSE vezető szervének ülésén tanácskozási joggal
részt vehet.
- Az Ellenőrző Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a Bottyán HSE működése során,
olyan jogszabálysértés vagy a Bottyán HSE érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény
(mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve
enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszik szükségessé.
- HA a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel az elnökséget, ill. a
közgyűlést az Ellenőrző Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül
– össze kell hívni.
- Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedést nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
5.) Szakosztályok
• Az Elnökség tartalmi munkája fejlesztése érdekében, egyes szakfeladatok ellátására
állandó, vagy ideiglenes szakosztályokat hozhat létre. A szakosztályok tagjait az
Elnökség legfeljebb mandátumának időtartamára kéri fel.
• Az szakosztályok véleményezési, javaslattételi, illetőleg szervezési joggal
rendelkeznek mindazon ügyekben, amelyekre rendelték őket.
• Az szakosztályok munkájukról kötelesek beszámolni az elnökségnek Az elnökség az
szakosztályok részére jogokat ruházhat át.
• Az szakosztályok üléseit az szakosztály elnöke vezeti. Az szakosztályok üléseire meg
kell hívni a Bottyán HSE elnökét v. elnökségi agját.
6. Összeférhetetlenség
a. Az egyesület szervei határozathozatalában nem vehet részt az a
személy, aki, vagy akiknek közeli hozzátartozója, a határozat alapján
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más
előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáltatás, ill. az egyesület által tagjainak, a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, létesítő okiratában megfelelő cél szerinti juttatás.
b.
Nem lehet a Ellenőrző bizottság elnöke vagy tagja, illetve
könyvvizsgálója az a személy, aki
aa) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja
(ide nem értve az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik
tisztséget nem töltenek be),
bb) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység
kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
cc) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony

alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél
szerinti juttatást -, illetve
dd)
az
aa)-cc)
pontban
meghatározott
személyek
közeli
hozzátartozója.
Nem lehet a Ellenőrző bizottság elnöke vagy tagja, illetve
könyvvizsgálója az a személy, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták.
A Ellenőrző bizottság elnöke vagy tagja, ügyvezetési feladatait
személyesen köteles ellátni.
Nem lehet a Ellenőrző bizottság elnöke vagy tagja, az, akit
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre
ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények
alól nem mentesült.
Nem lehet a Ellenőrző bizottság elnöke vagy tagja, az, akit e
foglalkozástól jogerősen eltiltottak.
A Ellenőrző bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem
korlátozták. Nem lehet a Ellenőrző bizottság tagja, akivel szemben a
vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy
akinek a hozzátartozója az egyesület vezető tisztségviselője.
A Ellenőrző bizottság tagjai a Ellenőrző bizottság munkájában
személyesen kötelesek részt venni. A Ellenőrző bizottság tagjai az
egyesület ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem
utasíthatóak.
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban
olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak
megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és
vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette
ki,
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű
adóhiányt tárt fel,
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás
intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott
ki,
- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás
rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
A Ellenőrző bizottság elnöke vagy tagja, illetve az ennek jelölt személy
köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.

A BOTTYÁN HSE GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA
1.) A Bottyán HSE gazdálkodása
a.)

A Bottyán HSE az elnökség által jóváhagyott éves költségvetés alapján gazdálkodik.

b.)

A Bottyán HSE vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak elérése
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
A Bottyán HSE a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az
alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.
A Szövetség váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki,
illetve vállalkozásának fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű
hitelt nem vehet fel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást
hitelfedezetéül, illetve hiteltörlesztésre nem használhatja fel.
A Bottyán HSE a cél szerinti tevékenységből, illetve vállalkozási tevékenységből
származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

c.)
d.)

e.)

2.) A Bottyán HSE bevételei:
-

tagdíj, a tagszervezetek által befizetett díj összege,
állami, önkormányzati, alapítványi és egyéb támogatások,
rendezvények bevételei,
pályázatokon nyert pénzösszegek,
szolgáltatási tevékenység ellenértéke,
a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó
bevétel,
szponzorálás,
egyéb bevételek.

3.) A Bottyán HSE költségei
-

A közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások kiadások).
Az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek
(ráfordítások - kiadások).
A közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett
költségek (ráfordítások - kiadások), melyeket bevételarányosan kell megosztani.

4.) A Bottyán HSE vagyona lehet:
-

készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg),
követelés,
ingó- és ingatlan vagyon,
értékpapír,
tőkerészesedés.

5.) A Bottyán HSE bevételével önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.
6.) A Bottyán HSE tagszervezetei a Bottyán HSE tartozásaiért saját vagyonukkal nem
felelnek.
7.) A Bottyán HSE a gazdasági események rögzítését önállóan végzi, vagy végezteti.
8.) A Bottyán HSE a tagszervezetek adósságaiért nem felel

9.) A Bottyán HSE feloszlása vagy más szervezettel történő egyesülése esetén a
határozatot kimondó közgyűlés rendelkezik a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon
hovafordításáról. Ilyen döntés hiányában a vagyont a továbbra is működő szakosztályok
között – ezek egyéni tagjai létszámának arányában – kell felosztani.
10.) A Bottyán HSE céljai megvalósítására létesítményeket, vállalkozásokat,
intézményeket hozhat létre és tarthat fenn, továbbá ilyen célból részt vehet más társadalmi
szervezetek, illetőleg gazdasági társaságok létrehozásában, működésében.

VI.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. A Bottyán HSE egyesület megszűnik, ha
Feloszlását s közgyűlés kimondja.
Más sportegyesülettel egyesül.
A Bíróság feloszlatja, vagy megszűnését megállapítja.
az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának
megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg;
vagy
az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a
tíz főt.
2. Megszűnés esetén az alapszabály előírásai, vagy a közgyűlés döntése
szerint kell rendelkezni.
3. A Bottyán HSE tagjai kötelezik magukat arra, hogy a Bottyán HSE kapcsolatos vitás
ügyeikkel mindaddig nem fordulnak bírósághoz, amíg a Bottyán HSE elnöksége a vitás ügy
megoldását nem kísérelte meg. Ezeket, az ügyeket az elnökség 30 napon belül köteles
megvizsgálni, és arról az érdekelt feleket határozatban értesíteni.
Az elnökség határozata ellen a közgyűlésnél lehet fellebbezni.
A közgyűlés által hozott határozat ellen 30 napon belül a bírósághoz lehet jogorvoslattal
fordulni.
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