Budapesti Egyetemi Atlétikai Club Alapszabálya
1.§
A Sportegyesület neve, székhelye, jelvényei
(1) A Sportegyesület neve:
rövidítve:

Budapesti Egyetemi Atlétikai Club
BEAC

(2) A Sportegyesület székhelye:

1117 Budapest, Bogdánfy út 10.

(3) A Sportegyesület színe:
fekete – fehér
A Sportegyesület zászlaja:
hosszanti csíkban fekete – fehér színű
A Sportegyesület jelvénye:
pajzs alakú,
az oldalán arany színű levélfonattal,
a pajzs felső részén fekete sávban arany BEAC felirat,
alatta a fehér alapszínű pajzs közepén fekete E betű,
ez alatt arany színben, számokkal az Egyesület alapítási éve: 1898
(4) A Sportegyesület működési területe: Budapest
(5) Az egyesület tevékenységét sportegyesületként végzi.
A Sportegyesület alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység
feltételeinek megteremtése.
(6) A Sportegyesület közhasznú. Működését a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Stv.), valamint az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény alapján fejti ki.

2.§
A Sportegyesület alapcélja
(1) A Sportegyesület célja széleskörű, színvonalas, rendszeres sportolási lehetőség biztosítása és a
versenysport, a tehetséggondozás, az utánpótlás-nevelés, diáksport és a szabadidősport támogatása,
különösen:
a) az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatói, volt hallgatói, alkalmazottai és ezek családtagjai;
b) bármely magyar egyetem és főiskola hallgatói, valamint volt hallgatói;
c) a XI. kerület lakossága és iskolai tanuló részére, különös tekintettel azokra, akik
sporttevékenységüket versenyszerű keretek között kívánják folytatni.
d) az alapcéljaival érintett sportcélú ingatlanok korszerűsítésének előmozdítása, a tárgyi feltételek
megteremtésében való részvétel;
e) az adórendszerben megjelenő, sportcélú támogatások minél hatékonyabb igénybevétele.
(2) A Sportegyesület célja továbbá
a) olyan sportolók nevelése, akik magatartásukkal, eredményeikkel hozzájárulnak a magyar sportélet
színvonalának emeléséhez, illetve elismerésre méltó hagyományainak fenntartásához;
b) nemzetközi sportkapcsolatok kiépítése és ápolása, elsősorban egyetemi, főiskolai szinten;
c) az Eötvös Loránd Tudományegyetem önszerveződés útján létrejött diáksportköreinek erkölcsi és a
mindenkori lehetőségekhez képest anyagi támogatása.
(3) A Sportegyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében vagyonával
önállóan gazdálkodik, mely keretében az alapcélja szerinti (közhasznú) és az alapcél megvalósításával
közvetlenül összefüggő gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat. Azonban a Sportegyesület a
sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével közvetlenül összefüggő
kereskedelmi és gazdasági - vállalkozási tevékenységet csak kiegészítő tevékenységként az

alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. A
gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapszabályban meghatározott
tevékenységekre használja fel.
(4) A Sportegyesület befektetési tevékenységet a küldöttgyűlés által elfogadott befektetési szabályzat
alapján végezhet. A Sportegyesület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely
nem veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és működésének fenntartását.
(5) A Sportegyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat (párt érdekében politikai tevékenységet
nem végez, nem állít jelöltet országgyűlési képviselői választáson, illetve megyei, valamint fővárosi
önkormányzat és megyei jogú város képviselő-testületébe továbbá az Európai Parlament tagjának sem).
A sportegyesület szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
(6) A Sportegyesület közhasznú szolgáltatásait azonos feltételek mellett bárki igénybe veheti, aki azok iránt
érdeklődik; a Sportegyesület biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból más is részesülhessen.
(7) A Sportegyesület céljainak megvalósítása érdekében végezni kívánt közhasznú tevékenysége:
sporttevékenység. A sportegyesület a közhasznú tevékenysége során az Stv. 16. § (1)-(2) bekezdése
alapján vesz részt a sporttal kapcsolatos közfeladatok megvalósításában. A BEAC az Stv. 16. § (1)-(2)
bekezdésére figyelemmel sportegyesületként, mint civil szervezetként közhasznú tevékenységet végző
szervezetnek minősül.
Feladatkörében ellátja az alábbiakat:
• Az érdeklődő személyek részére sportlehetőség megteremtése
• sport, sportágak népszerűsítése, amatőr-és versenycsapatok működtetése, versenyeztetése
• szabadidő hasznos eltöltéséhez kapcsolódó programok rendezése, egyetemi szabadidősport
programok megvalósítása
• sportversenyek rendezése
• sportklub működtetése
• családi- és sportnapok szervezése
• infrastruktúra biztosítása a sportoláshoz, sportlétesítmény fejlesztése, működtetése.
• egészséges életmódra nevelés és ezzel kapcsolatos ismeretterjesztés
• iskolai, egyetemi sportoktatás, hallgatói sport fejlesztése, szervezése
• utánpótlás nevelés,
• határon túli magyar felsőoktatási intézményekkel kapcsolattartás, közös versenyek rendezése,
• válogatott játékosok és olimpikonok felkészítése, nevelése
• a XI. kerületi általános iskolákkal közösen együttműködés diáksportkörök működtetésében,
versenyek, kerületi toborzók, sportnapok szervezése
• sportpálya létesítés, fenntartás.
(8) A Sportegyesület tevékenységével közvetve szolgálja az alábbi állami közfeladatok ellátását:
• az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése; népszerűsítése
Stv. 49.§ c)-e) pontok, Stv. 54. §
• sportfinanszírozás, Stv. 49.§ c)-e) pontok
• gyermek, ifjúsági és egyetemi sport támogatása, feltételeinek megteremtése Stv. 49.§ c)-e) pontok
• a felsőoktatási versenysport mellett az élutánpótlás-nevelés, diáksport, szervezett szabadidősport
támogatása (Stv. Preambuluma, Stv. 49. §, Stv. 54. §).
• sporttal kapcsolatos nemzetközi együttműködés Stv. 49.§ l) pont
A felsőoktatási intézmények számára előírt közfeladatok teljesítéshez segítséget nyújt a hallgatói sport
intézményekhez kötött feltételeinek megteremtésével. Szoros együttműködésben az Eötvös Loránd
Tudományegyetemmel, segítséget nyújt a főiskolai- egyetemi sport feltételeinek megteremtésében,
rendszeres testmozgás és sporttevékenység megszervezésében, a tehetséggondozás keretében a tantervi
követelményeket meghaladó teljesítmény nyújtására képes, kiemelkedő képességű hallgatók sport
tevékenységének elősegítésében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 11. § (2), 54. §,
84. § szerint.
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A Sportegyesület tevékenységével közvetve szolgálja az alábbi önkormányzati közfeladatok ellátását:
• kerületi sport- és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek, (Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 23. § (5),
• önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának támogatása (Stv. 55. §).

3. §
A BEAC tagsága
(1) A BEAC tagja (továbbiakban sportegyesületi tag) lehet az a nagykorú állampolgár, aki belépési
nyilatkozatban vállalja, hogy részt vesz a sportegyesület valamely szervének (szakosztály, bizottsági
elnökség, stb.) működésében, és a tagsági viszonyból származó (így tagdíj befizetési) kötelezettségének
eleget tesz. Sportegyesületi tag lehet – törvényes képviselőjének jóváhagyásával – kiskorú állampolgár
is. Az egyesület tagjai közé külföldi állampolgárok is felvehetők.
(2) Sportegyesületi pártoló tag lehet jogi személy is, ha nyilatkozatában vállalja az egyesület anyagi
támogatását.
(3) Pártoló tagként felvehető az a magánszemély vagy jogi személy, aki belépési nyilatkozatában vállalja az
egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és tevékenységének rendszeres és folyamatos anyagi támogatását.
(4) Tiszteletbeli tagja lehet az egyesületnek az a magánszemély, aki különösen kiemelkedő oktatási,
tudományos vagy sporteredményeket elérésével, a sport, illetőleg a Sportegyesület érdekében végzett
kiemelkedő tevékenységével, elsősorban erkölcsileg támogatja azt.
(5) Az egyesület örökös tagjává válhat az a személy, aki legalább 20 éven keresztül tagja volt a
Sportegyesületnek és ott aktív sport vagy sportvezetői tevékenységet folytatott.
(6) Az egyesület „örökös bajnoka” címet nyerheti el az a személy, aki legalább 3 alkalommal Európabajnokságon 1-3. helyezést, illetve világbajnokságon vagy olimpián 1-6. helyezést ért el annak tagjaként.
(7) A tagok, pártoló tagok és tiszteletbeli tagok felvétele:
a) A sportegyesületi rendes tag felvétele a szakosztályok javaslatára az elnökség hatáskörébe tartozik.
A Sportegyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége önállóan dönthet a tagok
felvételéről, a szakosztály vezetősége útján.
b) Jogi személynek pártoló tagként való felvételéről, a tiszteletbeli és az örökös tagok sorába történő
felvételről illetve az örökös bajnoki cím odaítéléséről az elnökség dönt.
(8) A tagság megszűnése. Az egyesületi tagság megszűnik:
a) kilépéssel, melyet írásban kell bejelenteni az elnöknek, és amelyre a tag bármikor, indokolás
nélkül jogosult.
b) kizárással,
c) a tagsági díj 12 hónapig be nem történő fizetése esetén, az elnökség a tagok sorából törli a tagot a
tag részére címzett fizetési felszólításban tűzött 30 napos határidő eredménytelen eltelte után. A
felszólítást igazolható módon kell megtenni, és abban fel kell hívni a tag figyelmét a befizetés
elmulasztásának következményeire. Ez az elmulasztott tagdíj vagy egyéb díj megfizetése alól nem
mentesít.
d) jogi (pártoló) személy tagot az elnökség törli tagok sorából akkor, ha a vállalt anyagi támogatás
teljesítését 12 hónapig elmulasztja, és azt felhívás ellenére sem fizeti meg 30 napon belül. Ez az
elmulasztott összeg megfizetése alól nem mentesít.
e) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával. Az elnökség döntése alapján az elnök a
tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel, írásban felmondhatja, ha a tag a felvételi
feltételeknek a felvételkor és/vagy utóbb nem felelt, illetve felel meg.
f) tag halálával vagy jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével.
A Sportegyesület elnöksége, kizárási eljárás lefolytatásával kizárhatja azt a tagot, aki jogszabályt, az
alapszabályt a küldöttgyűlés határozatait súlyosan vagy ismétlődően megszegi; továbbá aki
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magatartásával a Sportegyesület céljainak megvalósítását veszélyezteti, vagy a Sportegyesület céljával,
szellemiségével, értékrendjével össze nem egyeztethető magatartást tanúsít; kizárható a tag akkor is, ha
magatartásával a Sportegyesületnek szándékosan kárt okoz, illetve ha a Sportegyesület jó hírnevét sértő
magatartást tanúsít, nem nyilvános információit illetéktelenek tudomására hozza. A kizárásra irányuló
eljárásban az érintett tag számára lehetőséget kell adni védekezésének előadására. A kizárásról szóló
döntést a taggal helyben közölni kell, és azt részére 8 napon belül írásban is meg kell küldeni. A tag
kizárásáról szóló határozatot írásba kell foglalni, indokolással kell ellátni, mely tartalmazza a kizárás
alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizárás
ellen a tag a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül élhet fellebbezéssel, melyet a
Sportegyesület elnökségéhez kell benyújtani. A fellebbezést a küldöttgyűlés bírálja el a fellebbezés
elnökséghez történt beérkezését követő 60 napon belüli időpontra összehívott rendkívüli ülésén. Az
elnökség a küldöttgyűlés rendkívüli ülésének összehívása iránt a fellebbezés kézhezvételét követő 15
napon belül köteles intézkedni. A tagsági jogviszony megszűnésekor a Sportegyesületnek és a tagnak el
kell számolniuk.
A tiszteletbeli és az örökös tagsági cím megvonható az általános erkölcsi szabályokkal össze nem
egyeztethető magatartás esetén.
4.§
A tagok jogai és kötelezettségei
(1) A sportegyesületi rendes tag
a) Az elnökség által meghatározott feltételek szerint részt vehet a szakosztályok munkájában;
edzéseken, versenyeken használhatja a sportlétesítményeket, sportszereket és felszereléseket;
igényelheti az egyesület szakembereinek segítségét.
b) Részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben.
c) A 16. életévét betöltött sportegyesületi tag tanácskozási és szavazati joggal részt vehet az egyesület
küldöttgyűlésén, és részt vehet a Sportegyesület irányító szerveinek megválasztásában.
d) A nagykorúság elérése után képviselettel járó tisztségre is választható.
(2) A sportegyesületi tag kötelessége
a) Az Alapszabály betartása, a Sportegyesület vezető szervei határozatainak végrehajtása.
b) A tagsági díj fizetése, a sportegyesületi vagyon megóvása, sportszerű magatartás.
c) Versenyszerűen sportoló tag esetében a hazai és a nemzetközi versenyekre való lelkiismeretes
felkészülés és azokon a legjobb tudása szerinti szereplés.
A Sportegyesület rendes tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a tagok személyes aktivitás útján
gyakorolják. A rendes tag tagsági jogait csak személyesen gyakorolhatja. A tagsági jogok
forgalomképtelenek és nem örökölhetők.
(3) A pártoló tag
a) javaslatokat, észrevételeket tehet a sportegyesület működésével kapcsolatban;
b) részesülhet a sportegyesület által nyújtott kedvezményekben az elnökség által szabályozott keretek
között;
c) a Sportegyesület rendezvényein részt vehet;
d) vezető tisztségviselővé nem választható.
(4) A pártoló tag kötelessége
a) az Alapszabály betartása;
b) az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása;
c) sportszerű magatartás.
(5) A jogi személy (pártoló) tag
a) képviselője útján részt vehet az egyesület küldöttgyűlésein, és ott javaslatokat, észrevételeket tehet
az egyesület működésével kapcsolatban;
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b) külön megállapodás alapján részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben, használhatja
a sportlétesítményeket, sportfelszereléseket, igényelheti a sportegyesület szakembereinek
segítségét;
c) a Sportegyesület rendezvényein részt vehet;
d) vezető tisztségviselővé nem választható.
(6) A jogi személy (pártoló) tag kötelessége
a) az Alapszabály betartása;
b) az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása.
(7) A tiszteletbeli tag
a) tanácskozási joggal részt vehet a küldöttgyűlésen;
b) részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben az elnökség által meghatározott keretek
között;
c) a Sportegyesület rendezvényein részt vehet;
d) vezető tisztségviselővé nem választható.
(8) A tiszteletbeli tag kötelessége
a) az Alapszabály betartása;
b) a sportegyesület erkölcsi támogatása;
c) sportszerű magatartás.
(9) Az örökös tag
a) szakosztályi küldöttként szavazati joggal, egyébként tanácskozási joggal részt vehet a
küldöttgyűlésen;
b) részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben az elnökség által meghatározott keretek
között;
c) a Sportegyesület rendezvényein részt vehet
d) vezető tisztségviselővé örökös tagi minőségében nem választható.
(10) Az örökös tag kötelessége
a) az Alapszabály betartása;
b) a sportegyesület erkölcsi támogatása;
c) sportszerű magatartás.
A Sportegyesület tagjai nem veszélyeztethetik a Sportegyesület céljainak megvalósítását és a Sportegyesület
tevékenységét.

5.§
A sportegyesület szervezete
A Sportegyesület szervei: a küldöttgyűlés, az elnökség, a felügyelőbizottság, a szakbizottságok, a
szakosztályok.

6.§
A küldöttgyűlés
(1) Az egyesület legfőbb szerve a küldöttgyűlés, amely a küldöttek összessége. A küldöttgyűlést szükség
szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni, ezen túlmenően küldöttgyűlést kell összehívni a
tagok egyharmadának az ok és cél megjelölése mellett történő kívánságára, továbbá, ha az elnökség azt
írásban indítványozza.
(2) A küldöttgyűlés ülései nyilvánosak, a nyilvánosság biztosítása érdekében a küldöttgyűlési meghívót – a
tervezett küldöttgyűlés előtt 15 nappal – az igazgató kifüggeszti az Sportegyesület hirdetőtábláján, illetve
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közzéteszi a sportegyesület honlapján. A nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben
korlátozható.
(3) A küldöttgyűlés összehívásáról az elnökség gondoskodik. A küldöttgyűlés időpontjáról és helyéről a
küldötteket a szakosztályok útján, a tervezett küldöttgyűlés előtt 15 nappal – a napirendi pontokat is
tartalmazó – meghívó küldésével kell értesíteni. A meghívó tartalmazza az egyesület nevét és
székhelyét, és abban a küldötteket tájékoztatni kell a távolmaradás következményeire is. Meg kell jelölni
továbbá határozatképtelenség esetére a megismételt küldöttgyűlés időpontját, helyét és az eltérő
határozatképességi szabályokra vonatkozó figyelemfelhívást. A meghívót postai vagy elektronikus úton,
vagy személyesen kell a címzetteknek eljuttatni. A határidőt a postai feladástól, illetve az elektronikus
üzenet elküldésétől kell számítani, illetve személyes kézbesítés esetén a személyes átvételtől kell
számítani. A tagok egyharmada és az egyesület szervei a napirend kiegészítését a küldöttgyűlést
megelőző 3. napig írásban kérhetik, az indok megjelölésével. Ha az elnökség a kiegészítés iránti
kérelmet elutasítja vagy arról nem dönt, az esetben a küldöttgyűlés a napirend elfogadásáról szóló
határozat meghozatalát megelőzően dönt a napirend kiegészítése tárgyában.
(4) A küldöttgyűlés határozatképes, ha a küldöttek több mint fele jelen van. A határozatképességet minden
határozatnál vizsgálni kell. Amennyiben a küldöttgyűlés nem határozatképes, az ismételt küldöttgyűlést
30 napon belüli időpontra – mely lehet aznap is –kell össze hívni. A küldöttgyűlés másodszori
összehívása esetén – ha az erre való figyelmeztetés a meghívóban külön szerepelt – akkor az eredeti
napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
(5) A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) a sportegyesület megalakulásának, megszűnésének, szétválásának, valamint más sportegyesülettel
való egyesülésének kimondása;
b) az alapszabály módosítása;
c) az elnökség, az elnök, az igazgató, a felügyelőbizottság tagjainak 4 évre szóló megválasztása;
visszahívása, díjazásuk megállapítása, a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása,
ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
d) az elnökség beszámoltatása a Sportegyesület tevékenységéről;
e) a felügyelőbizottság beszámoltatása a két küldöttgyűlés közötti időszakban végzett munkájáról;
f) a Sportegyesület évi költségvetésének meghatározása és a pénzügyi tervének- a felügyelőbizottsági
jóváhagyását követő - elfogadása, valamint az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a
számvitelről szóló törvény szerint készített beszámoló – és ezen belül az elnökségnek az egyesület
vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - és a 2011. évi CLXXV. törvény 29. § (3)-(7)
bekezdésében foglaltakat tartalmazó közhasznúsági melléklet elfogadása
g) szakosztály, más szervezeti egység jogi személyiséggel történő felruházása;
h) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Sportegyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
i) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy
más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
j) szükség esetén könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
k) a végelszámoló kijelölése.
(6) A küldöttgyűlés határozatait nyílt szavazással, általában egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
Háromnegyedes többség szükséges azonban a sportegyesület megalakulásának, más egyesületekkel
történő egyesüléséről, szétválásáról, megszűnéséről szóló döntéshez, a sportegyesület céljának
módosításához, valamint az alapszabály elfogadásához és módosításához. A küldöttgyűlés hatáskörébe
tartozó szerveket és személyeket titkos szavazással kell megválasztani. A küldöttgyűlés tisztségviselőit,
a levezető elnököt, a szavazatszámlálókat az egyesület elnökének, ennek hiányában egyik alelnökének
javaslatára a küldöttgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel választja meg.
(7) A küldöttgyűlés által hozott határozatokról nyilvántartást kell vezetni, amelyből a döntés tartalma,
időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható (Határozatok
Könyve). A határozatokat a meghozatal után 3 munkanapon belül be kell vezetni a Határozatok
Könyvébe. A határozatokat a küldöttgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és egy erre
megválasztott, a gyűlésen jelen levő tag hitelesíti. A Határozatok Könyvébe bárki betekinthet.
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(8) A küldöttgyűlés és az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek
közeli hozzátartozója /Ptk. 8:1.§ (1) 1. pont/, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat
alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem
minősül előnynek a Sportegyesület cél szerinti juttatási keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Sportegyesület által a tagjának – tagsági
jogviszony alapján – nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
c) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni
d) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll.
Az adott ügyben a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni azt a tagot, aki
valamely oknál fogva az adott ügyben nem szavazhat.
(9) Küldöttválasztás, küldöttválasztó ülés:
Az elnökség a küldöttgyűlés előtt legkésőbb 15 nappal a tagdíjakat befizetett tagok központi
nyilvántartása alapján megállapítja az egyesület taglétszámát, ennek alapján –az arányos képviseletet
biztosítva- szakosztályonként a küldöttek számát meghatározza. A tagok a küldötteket szakosztályonként
szervezett küldöttválasztó gyűlésen választják meg, és a küldöttek névsoráról a szakosztályvezető köteles
az elnökséget tájékoztatni, legkésőbb a küldöttgyűlés előtti 3. napig.
A küldöttválasztó gyűléseket az elnökség által – a küldöttgyűlési napirendi pontok ismertetésével együtt
– megadott, a küldöttgyűlést legalább 10 nappal megelőző időintervallumon belül, az adott szakosztály
vezetője köteles megszervezni. A küldöttválasztó gyűlések időpontjáról és helyéről a szakosztályvezető
köteles valamennyi szakosztályi tagot közvetlenül az adott szakosztályban szokásos úton – pl.
elektronikus levél, hirdetés, edzői tájékoztatás, stb. -, legkésőbb a küldöttválasztó gyűlés előtt 5 nappal
értesíteni.
A küldöttválasztó gyűlés abban az esetben határozatképes, ha azon a tagok több mint fele megjelent.
Amennyiben a küldöttválasztó gyűlés nem volt határozatképes, az ismételt küldöttválasztó gyűlést 3
napon belüli időpontra – mely lehet aznap is – kell össze hívni. A küldöttválasztó gyűlés másodszori
összehívása esetén – ha az erre való figyelmeztetés a meghívóban külön szerepelt – akkor az eredeti
napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A küldöttválasztó
gyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
7. §
A vezető tisztségviselőkre vonatkozó közös rendelkezések
(1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek a cselekvőképességét e tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
(2) Nem lehet a Sportegyesület vezető tisztségviselője az a személy, aki három éven belül olyan megszűnt
közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető
tisztséget,
- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adóés vámtartozását nem egyenlítette ki;
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel;
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletzárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletzárást helyettesítő bírságot szabott ki;
- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette vagy törölte.
Nem lehet továbbá a Sportegyesület vezető tisztségviselője az a személy, akit
- bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett
előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült,
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-

akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel
eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy
vezető tisztségviselője nem lehet.
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől, az eltiltást kimondó határozatban
megszabott időtartamig.

(3) A vezető tisztségviselője, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölti.
(4) Az Sportegyesület vezető tisztségviselői az elnökség tagjai.
(5) A vezető tisztségviselők felelőssége:
A vezető tisztségviselők az ügyvezetési tevékenységük során a jogi személynek okozott károkért a Ptk.
szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben. A
vezető tisztségviselő által e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott károkért a jogi személy
felel. A vezető tisztségviselő a jogi személlyel egyetemlegesen felel, ha a kárt szándékosan okozta.
(6) Vezető tisztségviselővé való választáshoz a választó küldöttgyűlés előtt bármely tag írásban jelöltetheti
magát az elnökségnél, aki a vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályoknak megfelel.
(7) Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás:
- a határozott idejű megbízás tartamának lejártával;
- megszüntető feltételhez kötött megbízása esetén a feltétel bekövetkeztével;
- visszahívással (a küldöttgyűlés határozatával bármikor, indokolás nélkül);
- lemondással (a küldöttgyűlésnek címzett írásbeli nyilatkozattal, azonban ha az egyesület
működőképessége ezt kívánja meg, akkor a lemondás az új vezető tisztségviselő
megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. napon válik
hatályossá);
- a vezető tisztségviselő halálával;
- a cselekvőképesség tevékenység ellátáshoz szükséges körben történő korlátozásával;
- kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
8. §
Az elnökség
(1) Az elnökség tagjait a küldöttgyűlés választja. Az elnökség létszáma 10 fő. Az elnökség tagjai: az elnök,
az igazgató és további 8 fő elnökségi tag. Az elnök személyére az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a
továbbiakban: ELTE) rektora és kancellárja közösen tesz javaslatot a küldöttgyűlés számára. Az
ELTE és a BEAC közötti hagyományos egyetemi kapcsolat fenntartása érdekében az ELTE rektora és
kancellárja 2-2 fő elnökségi tag jelölésére jogosult. A hallgatói sport kiemelt szerepére tekintettel az
ELTE Hallgatói Önkormányzata 1 fő elnökségi tagra tesz javaslatot, míg a szakosztályvezetők 3 fő
elnökségi tagot jogosultak jelölni. A fenti szervek illetve személyek a jelöléseket a választó
küldöttgyűlést megelőző 3. napig az elnökséghez benyújtott írásos nyilatkozatban tehetik meg.
Amennyiben a jelölési jogosultságukkal határidőben nem élnek, vagy bármely okból később válnának
arra jogosulatlanná, az elnökségi tagok jelölésére a jelen alapszabály általános rendelkezései alapján
kerül sor. Ha a küldöttgyűlés az illetékes személy vagy szerv által javasolt személyt nem választja meg,
akkor az erre jogosult személyek új jelöléseket tehetnek, és a választás érdekében haladéktalanul új
választó küldöttgyűlést kell összehívni. Ha azonban bármely okból (pl.: lemondás hatályosulása,
visszahívás, elhalálozás, stb.) a törvényes működéshez szükséges minimális létszám alá csökkenne a
vezető tisztségviselők száma, és így az elnökség határozatképtelen lenne; a következő választó
küldöttgyűlésig a törvényes működés biztosítása érdekében az Elnökség a kooptálásra vonatkozó
szabályok szerint járhat el.
(2) Az elnökség a két küldöttgyűlés közötti időszakban – kivéve a kizárólag a küldöttgyűlés hatáskörébe
tartozó kérdéseket – dönt a Sportegyesület minden lényeges ügyében. A Sportegyesület ügyvezetését az
elnökség látja el. Ennek keretében feladata elsősorban:
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a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

h)

i)

j)

k)
l)

m)

n)

o)

p)
q)
r)

a Sportegyesületi tevékenység irányítása, a Sportegyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés
hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
a küldöttgyűlés előkészítése, összehívása, a tagság és a Sportegyesület szerveinek értesítése; a
Sportegyesület jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők
megválasztatásának előkészítése; az összehívott küldöttgyűlés napirendi pontjainak
meghatározása;
a Sportegyesület éves programjának, az elnökség munka- és üléstervének, valamint a
versenynaptáraknak a jóváhagyása,
a Sportegyesület eredményes működéséhez, sportoláshoz, testedzéshez szükséges feltételek
megteremtése,
a szakosztályok, a bizottságok (kivéve: felügyelőbizottság) létrehozása, megszüntetése, átadása és
beszámoltatása,
döntés a tagfelvételi kérelmekről, a tagsági díj összegének, illetve a pártoló tagok anyagi
hozzájárulása legkisebb mértékének megállapítása,
a bizottságok (kivéve: felügyelőbizottság) tisztségviselőinek és tagjainak, továbbá a szakosztály
vezetőség tisztségviselőinek és tagjainak a következő vezetőségválasztó küldöttgyűlésig tartó
megbízása, a megbízatások visszavonása,
a vezető tisztségviselői megbízás megszűnése esetén a Sportegyesület tagjai sorából új személyek
behívása (kooptálás). Kooptálásra kizárólag ideiglenesen, a következő választó küldöttgyűlésig,
de maximum fél év határozott időre, az egyesület törvényes működésének biztosítása érdekében
kerülhet sor, abban az esetben, ha az elnökség létszáma a határozatképességhez szükséges
létszám alá csökkenne (ebben az esetben is legfeljebb a határozatképesség szempontjából
szükséges minimum létszám biztosítása érdekében). Az ily módon behívott elnökségi tag a
korábbi vezető tisztségviselő is lehet, akkor is, ha az egyesületnek nem volt tagja. Az új
személyek megválasztásakor a kooptált tisztségviselők megbízatása megszűnik, és kötelesek
tevékenységükről a közgyűlésnek beszámolni, amely a beszámolót követően annak
jóváhagyásáról dönt.
a Sportegyesület gazdálkodásának irányítása, a Sportegyesület költségvetésének elkészítése és
annak a felügyelőbizottság és a küldöttgyűlés elé terjesztése, a gazdálkodásról és az egyesület éves
tevékenységéről beszámoló – és ezen belül a Sportegyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentés –
készítése és annak küldöttgyűlés elé terjesztése; valamint a beszámoló küldöttgyűlés általi
elfogadását követően a beszámoló honlapon, illetve a Sportegyesület hirdetőtábláján történő
közzététele,
a szervezeti és működési szabályzat, a pénzkezelési szabályzat, egyéb jogszabály által előírt
szabályzat megállapítása és módosítása, a munkáltatói jogkörök gyakorlásának és az
utalványozás rendjének meghatározása,
fegyelmi szabályzat megállapítása és módosítása, szükség esetén fegyelmi bizottság tagjainak
megválasztása és visszahívása, fellebbviteli fegyelmi jogkör gyakorlása,
a közhasznú működéssel kapcsolatban a Sportegyesület igénybe vehető közhasznú
szolgáltatásairól, azok igénybevételének módjáról és elérhetőségéről tájékoztató készítése, és
ennek a tagokon kívül minél szélesebb körében való megismertetése. Ennek keretében a
Sportegyesület az általa nyújtott és bárki által igénybe vehető szolgáltatásait, azok
igénybevételének módját és elérhetőségét közzéteszi honlapján, valamint kifüggeszti a
Sportegyesület hirdető tábláján,
olyan nyilvántartás vezetése, amelyből az elnökség és küldöttgyűlés döntéseinek a tartalma,
időpontja, hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya, és ha lehetséges, akkor személye
megállapítható,
az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére, befektetési
tevékenységre vonatkozó, a küldöttgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és
végrehajtása,
a tagság nyilvántartása; jogi személynek pártoló tagként való felvételéről, a tiszteletbeli és az
örökös tagok sorába történő felvételről illetve az örökös bajnoki cím odaítéléséről való
döntéshozatal, tagok kizárásáról szóló elsőfokú eljárás és döntéshozatal,
a Sportegyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése,
a Sportegyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele,
a küldöttgyűlés felhatalmazása alapján az Egyesület által alapított gazdasági társaság alapításához,
gazdasági társaságban tulajdonrész megszerzéséhez, illetve elidegenítéséhez, továbbá az Egyesület

9

többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság átalakításához, más társasággal való
összevonásához, megszüntetéséhez, a törzstőke emeléséhez vagy leszállításához való
döntéshozatal, illetve a gazdasági társaság működésével kapcsolatosan az alapítót megillető
jogkörök gyakorlása, azt Egyesület által tulajdonolt gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek
kijelölése.
(3) Az elnökség tagjait az egyesület tagjai közül kell választani, de a tagok legfeljebb egyharmada az
egyesület tagjain kívülálló személyek közül is választható.
(4) Az elnökség szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.
(5) Az elnökség ülései nyilvánosak, a nyilvánosság biztosítása érdekében az elnökségi ülési meghívót – a
tervezett ülés előtt 15 nappal – az igazgató kifüggeszti a Sportegyesület hirdetőtáblájára.
(6) Az elnökségi ülést az elnök, akadályoztatása esetén az egyik alelnök hívja össze. Az elnökségi ülés
időpontjáról és helyszínéről az elnökség tagjait – és szükség esetén más személyeket – az ülést megelőző
15 napon belül – a napirendi pontokat is tartalmazó – meghívó küldésével kell értesíteni. A meghívót
postai vagy elektronikus úton kell a címzettekhez eljuttatni. A határidőt a postára adástól, illetve az
elektronikus üzenet elküldésétől kell számítani.
(7) Az elnökség akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Az elnökség határozatait
egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazás nyílt szavazással történik, de a jelenlévők valamely kérdésben
egyszerű többséggel titkos szavazást is elrendelhetnek.
(8) Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója
/Ptk. 8:1.§ (1) 1. pont/, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
(9) Az elnökség köteles a küldöttgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele
céljából, ha
a) a Sportegyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) a Sportegyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;
c) valamely elnökségi tag, felügyelő bizottsági tag megbízatása megszűnik vagy sikertelen választás
esetén betöltetlen maradna;
d) a Sportegyesület céljainak elérése veszélybe került.
Az így összehívott küldöttgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a Sportegyesület megszüntetéséről dönteni.
9. §
A sportegyesület elnöke
Az elnök
a) képviseli a Sportegyesületet,
b) vezeti és irányítja az elnökség munkáját
c) intézkedik és dönt az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben.

10. §
A sportegyesület igazgatója
(1) Az igazgató
a) ellátja a Sportegyesület operatív ügyeinek vitelét, adminisztrációs, koordináló, döntés előkészítőés végrehajtó feladatokat lát el,
b) utalványozási jogot gyakorol az elnökség által meghatározott rendben,
c) munkáltatói jogkört gyakorol az elnökség által meghatározott feltételek szerint,
d) munkaviszonyban (vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban) áll, felette az elnök
gyakorolja a munkáltatói jogokat,
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e)

intézkedik és dönt a küldöttgyűlés vagy elnökség által hatáskörébe utalt ügyekről,

gondoskodik a küldöttgyűlés és az elnökség döntéseinek az érintettekkel való közléséről, illetve
nyilvánosságra hozataláról, melynek keretében az alelnök ajánlott levélben írásban közli a
küldöttgyűlés döntéseit az érintettekkel, valamint a küldöttgyűlés döntéseit – köztük a
küldöttgyűlés által elfogadott beszámolót is – a Sportegyesület hirdetőtábláján és a Sportegyesület
honlapján is közzéteszi,
g) gondoskodik a közhasznúsági melléklet tárgyévet követő legkésőbb június 30. napjáig a
Sportegyesület hirdetőtábláján és a honlapján való közzétételéről, illetőleg a beszámolót, a
közhasznúsági mellékletet papír alapon megküldi az Országos Bírósági Hivatalnak (1363
Budapest, Pf. 24.).

f)

(2) Az elnök, az igazgató és az alelnökök közötti feladat- és hatáskörmegosztást a szervezeti és működési
szabályzat tartalmazza.
(3) Az igazgatót akadályoztatása esetén a Sportegyesület általa írásban kijelölt tagja vagy munkavállalója
helyettesíti.
(4) Az igazgató nem lehet a Sportegyesület elnöke vagy alelnöke.

11. §
Az egyesület alelnökei
A két alelnök
a) gyakorolja az elnökség által meghatározott hatásköröket,
b) az elnök felkérésére, megbízása alapján képviselik az Egyesületet,
c) helyettesíti az elnököt az elnökség által meghatározott rendben.
Az elnökség a tagjai közül választja meg a Sportegyesület két alelnökét.

12. §
Az elnökség tagja
Az elnökség tagja
a) rendszeresen és tevékenyen részt vesz a Sportegyesület feladatainak meghatározásában és
megvalósításában, a határozatok előkészítésében és meghozatalában, a küldöttgyűlés és az
elnökség határozatainak végrehajtásában, illetve a végrehajtás ellenőrzésében;
b) köteles a küldöttgyűlésen részt venni, azon az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az
egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni;
c) jogosult és köteles a Sportegyesületet érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal
kapcsolatban javaslatait, észrevételeit az elnökség elé terjeszteni;
d) felelős a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott elnökségi határozatokért, kivéve, ha
ellenvéleményét kifejezetten fenntartotta és azt maradandóan kinyilvánította;
e) külön felkérés és annak elfogadása alapján jogosult és köteles meghatározott témakörökben
tevékenykedni, vitás kérdésekben felelős elnökségi tagként dönteni, intézkedni.

13.§
A felügyelőbizottság
Létrehozása
(1) A felügyelőbizottság tagjait a küldöttgyűlés választja. A felügyelőbizottságba egy főt jelöl közösen az
ELTE rektora és kancellárja, továbbá egy-egy főt jelöl a Közalkalmazotti Tanács és az EHÖK elnöke.

11

A felügyelőbizottság tagjainak száma 5 fő. A felügyelőbizottság tagjai személyesen járnak el, az
ügyvezetéstől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
(2) Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) a küldöttgyűlés elnöke vagy tagja (ide nem értve a küldöttgyűlés azon tagjait, akik tisztséget nem
töltenek be), az elnökség elnöke vagy tagja,
b) a Sportegyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a Sportegyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület tagjának a tagsági jogviszony alapján
nyújtott, létesítő okiratainak megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve
d) az a/-c/ pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
A bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja és feladatainak ellátása érdekében külső
szakembereket is igénybe vehet.
Működése:
(3) A felügyelőbizottság saját tagjai közül elnököt választ. Az elnök feladata a felügyelőbizottság üléseinek
összehívása, a napirendi pontok megállapítása. Bármelyik tag indítványt tehet új napirendi pont
felvételére, akár az ülés előtt, akár az ülésen.
A felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább egy (1) alkalommal rendes ülést tart. A
felügyelőbizottság üléseit az elnöke hívja össze, és látja el az elnöki feladatokat.
Az ülésre szóló meghívókat az ülés előtt oly módon kell eljuttatni a címzetteknek, hogy azokat
legkésőbb az ülés előtt legalább három (3) nappal kézhez vegyék. A felügyelőbizottság határozatképes,
ha az ülésen legalább három (3) bizottsági tag megjelent.
Amennyiben a felügyelőbizottság határozatképtelenség miatt nem tud dönteni, a lehető legrövidebb
időn belül új bizottsági ülést kell összehívni. Háromszori eredménytelen összehívást követően, a
felügyelőbizottságot a küldöttgyűlés jogosult visszahívni és új felügyelőbizottságot választani.
Össze kell hívni a felügyelőbizottság ülését, ha azt a felügyelőbizottság legalább két tagja – az ok és a
cél megjelölésével – az elnöktől kéri. Ha az elnök a felügyelőbizottság ülését, az erre irányuló indítvány
kézhezvételét követő nyolc napon belül nem hívja össze, annak összehívására a két tag jogosult.
A felügyelőbizottság ülését az elnök a felügyelőbizottság ügyrendjével összhangban hívja össze.
felügyelőbizottsági ülés akkor is tartható, ha azon valamennyi tag megjelent –bár az összehívása nem
szabályszerű– és a napirend tárgyalását nem ellenzik.
A felügyelőbizottság elnöke:
a) összehívja és vezeti a felügyelőbizottság üléseit,
b) gondoskodik az ülés jegyzőkönyvének vezetéséről,
c) a jelen alapszabályban, illetve jogszabályban meghatározott esetekben kezdeményezi a
küldöttgyűlés és az elnökség üléseinek összehívását, illetve összehívja azokat,
d) a küldöttgyűlés számára beszámol a felügyelőbizottság nevében annak munkájáról
e) A felügyelőbizottság tevékenységét irányítja.
A felügyelőbizottság működésének további rendjét saját ügyrendje szerint állapítja meg.
A felügyelőbizottság hatásköre:
(4) A felügyelőbizottság feladatai:
a) a Sportegyesület szabályszerű működésének és gazdálkodásának ellenőrzése, a működés
célszerűségének, bevételek és kiadások teljesítésének vizsgálata
b) a Sportegyesület évi költségvetésének véleményezése, és arról a küldöttgyűlés számára
javaslattétel,
c) az év végi pénzügyi-számviteli zárlat és beszámoló ellenőrzés,
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d) a tagsági díj befizetésének ellenőrzése,
e) az Alapszabály megtartásának, a költségvetés, a küldöttgyűlés határozatai végrehajtásának,
továbbá az Egyesület szervei törvényes és alapszabályszerű működésének, továbbá a
küldöttgyűlési határozatok jogszabályoknak és az Alapszabálynak való megfelelőségének
ellenőrzése,
f) a közhasznú szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások
betartásának ellenőrzése,
g) az éves gazdálkodásról szóló elnökségi beszámoló felülvizsgálata
h) befektetési tevékenység ellenőrzése az Egyesület határozatainak, szabályzatainak, jogszabályoknak
való megfelelősége szempontjából.
(5) A felügyelőbizottság tevékenységéért a küldöttgyűlésnek felelős, annak beszámolni tartozik. A bizottság
észrevételeiről, javaslatairól tájékoztatja az Egyesület elnökét.
(6) A felügyelőbizottság tagjai feladatinak ellátása során jogosultak a Sportegyesület tisztségviselőitől és
alkalmazottaitól felvilágosítást kérni, a Sportegyesület könyvelésébe és irattárába, pénztárába,
bankszámlájába, szerződéseibe, leltáraiba betekinteni, azokat megvizsgálni.
(7) A megállapított rendellenességek megszüntetésére köteles a figyelmet írásban, a rendellenesség
mibenlétéhez mérten megfelelő határidő (de minimum 15 nap) tűzése mellett felhívni. Amennyiben az
írásbeli tájékoztatás a kitűzött határidőben eredménytelen volt, az esetben a határidő lejártáról való
tudomásszerzéstől számított harminc (30) napon belül az intézkedésre jogosult egyesületi szerv (így a
rendkívüli küldöttgyűlés, rendkívüli elnökségi ülés) összehívását kezdeményezheti.
(8) A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a küldöttgyűlést vagy az
elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
- a sportegyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Sportegyesület érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy a következményeinek
elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését szükségessé teszi;
- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
Ilyen kezdeményezés esetében a Sportegyesület elnöke, a rendkívüli ülést, 30 napon belül köteles
összehívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az összehívásra a felügyelőbizottság is jogosult.
(9) A felügyelőbizottság köteles az elnökséget tájékoztatni, a küldöttgyűlésnek pedig beszámolni az éves
költségvetésről, a mérleg- és vagyonkimutatás vizsgálatáról, a Sportegyesület szabályszerű működéséről.
E nélkül a költségvetésről és a mérlegről, érvényes határozat nem hozható.
(10) Egyebekben a felügyelőbizottság tevékenysége során a Civil tv. 41. §-ában foglaltak alapján jár el. A
felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a jelen alapszabály vezető tisztségviselőire vonatkozó
szabályait kell alkalmazni, azzal, hogy a lemondást az elnökségnek címzetten kell benyújtani.

14. §
A szakbizottságok
A nem versenysporttal kapcsolatos feladatok szervezésére az elnökség szakbizottságokat hozhat létre /pl.
módszertani, kommunikációs, szabadidősport, fegyelmi, gazdasági, stb./.
15. §
A szakosztályok
(1) A BEAC Sportegyesületben sportáganként szakosztályok működnek. A szakosztályok munkáját
szakosztály-vezetőség irányítja, amely munkájáról az elnökségnek számol be. A szakosztály-vezetőség
tisztségviselőit és tagjait a Sportegyesület elnöksége bízza meg. A szakosztály feladata az oktatásnevelés; versenyek, mérkőzések rendezése; versenyeken, mérkőzéseken való részvétel szervezése; a
szakosztály hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása.
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(2) A Sportegyesületen belül az elnökség hozzájárulásával a BEAC nevét is viselő, az egyetem (kari,
kollégiumi) bázisára épülő diáksportkör is alakítható.
(3) A szakosztály az elnökség által jóváhagyott megállapodás alapján együttműködhet más egyesülettel,
szakosztállyal, vagy egyéb jogi személlyel.
(4) A sportról szóló 2004. évi I. törvény 17. § (2) bekezdése alapján az egyesület küldöttgyűlési határozattal
jogi személlyé nyilváníthatja szakosztályát, illetve más szervezeti egységét. Az egyesület és a
származtatott jogi személyiségű szakosztály kapcsolatát külön megállapodásban kell szabályozni.
(5) A sportegyesület a hivatásos versenyrendszerben résztvevő női kosárlabda szakosztályát a küldöttgyűlés
által elfogadott, származtatott jogi személyévé nyilvánítja. A jogi személlyé nyilvánított szakosztály:
- neve: BEAC Női Kosárlabda Szakosztály;
- székhelye: 1117, Budapest, Bogdánfy u. 10.;
- ügyintéző szervének neve: a szakosztály vezetősége;
- a szakosztály önálló vagyonnal, az Egyesülettől elkülöníthető szervezettel és költségvetéssel
rendelkezik.
(6) A BEAC az Atlétikai Szakosztályát az Egyesület küldöttgyűlés által elfogadott, származtatott jogi
személyévé nyilvánítja. A jogi személlyé nyilvánított szakosztály:
- neve: BEAC Atlétika 1898. Szakosztály;
- székhelye: 1111 Budapest, Vak Bottyán utca 3.;
- ügyintéző szervének neve: a szakosztály vezetősége;
- a szakosztály önálló vagyonnal, az Egyesülettől elkülöníthető szervezettel és költségvetéssel
rendelkezik.

16. §
Egyéb szervek
(1) Az elnökség az utánpótlás nevelés érdekében tanfolyamokat, sportiskola rendszerű sportoktatást
szervezhet.
(2) A mindenkori igényeknek megfelelően gyermek, serdülő, ifjúsági és felnőtt sportfoglalkoztatási és
testnevelési formákat alakíthat ki.
(3) A sportegyesület az operatív feladatok ügyintézésének ellátására apparátust működtet.
17. §
A Sportegyesület működése, gazdálkodása, nyilvánossága
(1) A Sportegyesület bevételei:
a) tagsági díjak,
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásból) származó bevétel (pl.: reklám,
tanfolyam és rendezvény bevétel, stb.),
c) költségvetési támogatás,
ca/ pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás vagy normatív
keretek között kapott támogatás,
cb/ az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a
költségvetésből juttatott támogatás,
cc/ az Európai Unió költségvetésből vagy más államtól nemzetközi szervezettől származó
támogatás,
cd/ a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt
összege,
d) államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel,
e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány,(ELTE támogatás, együttműködési
szerződések alapján kapott összegek, stb.)
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f)
g)
h)
i)
j)

XI. ker. önkormányzati támogatás,
egyéb önkormányzati támogatás,
befektetési tevékenységből származó bevétel,
adományok,
egyéb bevétel.

(2) A Sportegyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
(3) A Sportegyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak a tagdíjat kötelesek a
Sportegyesületnek megfizetni, a Sportegyesület tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek.
(4) Az önálló jogi személyként működő BEAC Női Kosárlabda Szakosztály és a BEAC Atlétika 1898.
Szakosztály a számviteli törvény szerint elkülönült költségvetéssel rendelkezik, a Sportegyesület
gazdálkodásától elkülönítve folytatja saját gazdálkodását. Így saját hatáskörében biztosítja a hivatásos
versenyrendszerben előírt gazdasági és ügyviteli körülmények teljesítését.
(5) A Sportegyesület váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve
vállalkozásának fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel,
valamint az államháztartás alrendszereiből kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére
nem használhatja fel.
(6) A Sportegyesület cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit
és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
(7) A közhasznú Sportegyesület a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek
közeli hozzátartozóját cél szerinti juttatásban nem részesítheti, kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető szolgáltatásokat, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszonya alapján nyújtott,
az alapszabálynak megfelelő juttatásokat.
(8) A szakosztályok közreműködése útján címzetten szerzett források, címzett támogatások; pályázati
bevételek - kivéve a sportcélú ingatlanfejlesztésre vonatkozó forrásokat - az egyesület alapszabályának
és egyéb szabályzatainak, a számviteli és egyéb jogszabályoknak, a pályázati feltételeknek és címzett
támogatás esetén a támogató által megjelölt vagy szerződésben kikötött rendelkezéseknek a
betartásával; a(z) (adott) szakosztályok szakmai programjaival összhangban, a szakosztályi célok
szerint használhatóak fel.
(9) A sportegyesület gazdálkodására egyebekben a Civil tv. vonatkozó rendelkezéseit megfelelően kell
alkalmazni.

A Sportegyesület szerveinek ügykezelésére, nyilvánosságra vonatkozó szabályok
(10) A küldöttgyűlés és az elnökség ülésein elhangzottakról minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni,
amelyeknek tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a
jegyzőkönyvet hitelesítő, erre megválasztott, jelen levő tag nevét és aláírását, továbbá a gyűlésen
lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat, indítványokat, határozatokat, a mellette és ellene
szavazók számát, illetve a tartózkodókét, vagy az abban részt nem vevőkét; ha lehetséges, a személyüket.
A küldöttgyűlésen megjelentek nevét, lakóhelyét a jelenléti ív tartalmazza. A jelenléti ívet a levezető
elnök és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
(11) A küldöttgyűlésen és az elnökség ülésén hozott határozatokról az Elnök köteles naprakész
nyilvántartást (Határozatok Könyve) vezetni.
(12) A jegyzőkönyvek és határozatok másolatát az elnökség köteles 15 napon belül az érintettek részére
megküldeni.
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(13) Az Egyesület a küldöttgyűlés és az elnökség döntéseinek, működésének, szolgáltatásainak és
beszámolóinak nyilvánosságát a www.beac.hu honlapon és csak ezen a honlapon való közzététel útján
biztosítja.
(14) Az Egyesület köteles a számviteli beszámolót annak közhasznúsági mellékletével együtt a tárgyévet
követő évben, legkésőbb június 30-áig a saját honlapján közzétenni. A közhasznúsági mellékletbe bárki
betekinthet, és - saját költségére - arról másolatot készíthet.
(15) Az Egyesület a működésével kapcsolatos iratokba való betekintést a fentieken túl a székhelyén,
hivatali időben az Egyesület alelnökei útján, írásbeli bejelentkezés alapján az alelnökök bármelyike és a
betekintő személy által előzetesen kölcsönösen egyeztetett időpontban - a kérelem kézhezvételétől
számított legfeljebb 15 napon belül - biztosítja.
18. §
Szervezeti és működési szabályzat
A Sportegyesület működését, az elnökség, a tisztségviselők, a bizottságok és a szakosztályok szervezését,
feladatait és működését érintő, az alapszabályban részletesen nem szabályozott kérdéseket a szervezeti és
működési szabályzat szabályozza. A szervezeti és működési szabályzatot az elnökség hagyja jóvá. Ez a
szabályzat nem állhat ellentétben a Sportegyesület alapszabályával.

19. §
Az egyesület megszűnése
(1) A Sportegyesület megszűnik, ha:
a) a tagok kimondják megszűnését,
b) az arra jogosult szerv megszünteti, feltéve, hogy a vagyoni viszonyainak lezárására irányuló
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli,
c) a Sportegyesület megvalósította célját vagy a Sportegyesület céljának megvalósítása lehetetlenné
vált, és új célt nem határoztak meg,
d) a Sportegyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt,
e) a küldöttgyűlés elhatározása alapján más egyesülettel egyesül, szétválik,
és a sportegyesület a nyilvántartásból törlésre kerül.
(2) A küldöttgyűlés nem dönthet a Sportegyesület megszüntetéséről, ha Sportegyesülettel szemben
lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy a Sportegyesület fizetésképtelenségét a bíróság
megállapította.
(3) A Sportegyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után
fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott közhasznú szervezetnek kell átadni. Ennek
hiányában a nyilvántartó bíróság a jogszabályban meghatározottak szerint rendelkezik a fennmaradó
vagyonról.
A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a
vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog a
Sportegyesület törlésével száll át az új jogosultra.

20. §
Kiegészítő, záró rendelkezések
(1) Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény egyesületekre vonatkozó rendelkezései és a sportról szóló
2004. évi I. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
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(2) A jelen alapszabályt a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club Sportegyesület küldöttgyűlése 2017. május
31. napján tartott ülésén megtárgyalta és elfogadta.

Dr. Karácsony András
elnök

ZÁRADÉK
A jelen, módosításokkal egységes szerkezetű alapszabály elkészítésére a küldöttgyűlés 2017. május 31.
napján tartott ülésein hozott határozatai alapján került sor. A módosításokat a szöveg vastag, dőlt betűkkel
tartalmazza.
Fentiek alapján ellenjegyzéssel igazolom, hogy a jelen, egységes szerkezetbe foglalt alapszabály szövege
megfelel az annak módosításai alapján hatályos tartalmának.
Ellenjegyzem Budapesten, 2017. május 31.

dr. Kiss Veronika
ügyvéd
Kiss és Szőllősi Ügyvédi Iroda
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