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Veszprémi Diák Atlétikai Club Alapszabálya
I. A SPORTEGYESÜLET ADATAI
1. A sportegyesület neve
A sportegyesület neve: Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club
Rövidített neve: VEDAC
Székhelye: 8200 Veszprém, Wartha V. u. 3.
Alapításának ideje: 1990. március 01.
Jogállása: A sportegyesület társadalmi, önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal
rendelkező szervezet, amely működését a sportról szóló 2004. évi I. (Stv.) törvény, illetőleg
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései szabályozzák, közhasznú
szervezet, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13 § (1) 15.
szerinti sport, ifjúsági ügyek közfeladat ellátására vonatkozóan.
Az egyesület színe: a város színei, sötétkék-vörös.
Az egyesület emblémája: Az embléma központi eleme a VEDAC felirat. Bal oldalát egy
futópályát szimbolizáló háromsávos ív ölel át, mely a VEDAC feliratba csapódó
kalapácsgolyóval végződik.
Az egyesület zászlaja: kis- és nagy méretben egyaránt fehér alapú, amelyben középen
arányosan az embléma van elhelyezve. A zászló formája háromszög alakú, körben zsi nórral
határolt. Anyaga selyem, mindkét oldala nejlon bevonattal van ellátva.
2. A sportegyesület működési területe
A közép-dunántúli és a dél-dunántúli régió.
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II. A SPORTEGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI
1. A VEDAC célja
A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló sporttevékenység - a
munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott
sporttevékenység kivételével -, ezen belül az atlétika működésének elősegítése, a f ejlesztési
célkitűzések meghatározása és azok megvalósítása.
Ennek megfelelően és az egyesület közhasznú jellegére tekintettel
a.) Tagjain kívül más is részesülhet a szervezet közhasznú szolgáltatásaiból.
b.) Közhasznú céljainak megvalósítása érdekében gazdasági társaságot hozhat létre, de ez
a tevékenység az alapcélkitűzést nem veszélyeztetheti. Gazdasági-vállalkozási
tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti
tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.
c.) Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen létesítő okiratban
meghatározott tevékenységére fordítja.
d.) Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
2. A VEDAC feladatai
a.) Tagjainak az alapcélkitűzés megvalósítása érdekében rendszeres és magas szintű
sportolási lehetőség biztosítása.
b.) A működési területhez tartozó Nemzeti Atlétikai Programban résztvevő iskolák,
diáksportkörök és diák-sportegyesületek működésének segítése, együttműködés közös
célok megvalósítása érdekében az önállóságuk tiszteletben tartásával.
c.) Sporttanfolyamok, sportnapközik, sporttáborok és egyéb tanfolyamok szervezése,
lebonyolítása. Megfelelő támogatottság és igény esetén sportcentrumok valamint
sportiskolák működtetése.
d.) A sportegyesület működési területén élő lakosság számára szervezett formában,
szabadidősport-foglalkozások biztosítása.
e.) Nemzetközi kapcsolatok kiépítése, nemzetközi sportesemények, sportversenyek
szervezése és megrendezése, edzőtáborok szervezése és lebonyolítása.
5. oldal

Veszprémi Diák Atlétikai Club Alapszabálya
f.) Egészségre nevelő programok szervezése s sportegyesület működési területén élő
lakosság számára.
g.) Hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő fiatalok felzárkóztatása a sportegyesület által
szervezett programok segítségével.
h.) Együttműködés civil szervezetekkel, a társadalmi kohézió erősítése, a kommunikáció
fejlesztése.
i.) Bűnmegelőzési tevékenység elősegítése, a fiatalok közötti társas kapcsolatok,
csapatszellem kialakításával, közösségépítéssel, illetve a gyermekek egymás iránti
toleranciájának növelésével, közösségi sportprogramok szervezéséve l, ezzel
hozzájárulva a feszültségek levezetéséhez, az egészséges életmód elterjedéséhez
j.) A sportegyesület gazdasági feltételeinek javítása céljából az idevonatkozó
jogszabályok betartásával vállalkozási tevékenység folytatása az alábbi területeken:
•

7311 Reklámügynöki tevékenység

•

931201 Sportszolgáltatás

•

9319 Egyéb sporttevékenység

•

9604 - Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

k.) Sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő
kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak
hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények
használata, illetve működtetése – e rendelkezés alkalmazásában – a sportegyesület
alaptevékenységének minősül.
A vállalkozó tevékenység folytatására csak a közhasznú célok megvalósítása érdekében van
lehetőség.
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III. A SPORTEGYESÜLET TAGSÁGA
1. A VEDAC tagjai
A sportegyesület tagja csak az a magyar állampolgárságú természetes személy, vagy
Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező
nem magyar állampolgár lehet, aki az egyesület alapszabályát elfogadja és a sportegyesület
tevékenységét erkölcsileg, valamint anyagilag - tagsági díjfizetéssel - támogatja.
2. A tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése
a.) Az egyesületbe való be- és kilépés, önkéntes.
b.) Az Egyesületbe belépni szándékozó belépési kérelmét a VEDAC ügyvezető
igazgatójának írásban tartozik benyújtani, és egyben nyilatkozni arról, hogy az
Egyesület alapszabályát elfogadja, kötelezettséget vállal arra, hogy a mindenkori
tagdíjat az alapszabály szerint megf izeti. A tagfelvételi kérelemről az Elnökség a
kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül határoz és annak elfogadását a
kérelmezővel írásban közli. Elutasítás esetén a határozatot ugyancsak írásban kell a
kérelmezővel közölni az elutasítás indokaival együtt. Az elutasító határozatnak
tartalmaznia kell, hogy a határozat ellen a kérelmező a határozat kézhezvételétől
számított 30 napon belül a közgyűléshez fordulhat, amely erről a soron következő
közgyűlésen (küldöttgyűlésen) dönt.
c.) Megszűnik a tagság:
•

a tag tagsági jogviszonya harmincnapos határidővel felmondással szűnik m eg,
ha tagdíjfizetési kötelezettségének, az erre történő felszólítástól számított 15
nap elteltét követően sem tesz eleget,

•

•

más egyesületbe történő átigazolás esetén,

•

kilépéssel,

•

elhalálozás esetén - a nyilvántartásból való - törléssel,

A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát
súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés – bármely
egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére – a taggal szemben
kizárási eljárást folytathat le. A Közgyűlés köteles kizárási javaslat megtételére
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okot adó körülmény fennforgásáról a tagot írásban értesíteni és védekezésének
írásban való előterjesztésére vagy szóbeli meghallgatására megfelelő időpontot
megjelölni. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással
kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket
és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró
határozatot a taggal közölni kell. A határozat hatályon kívül helyezése végett a tag
a határozat kézhezvételtől számított 30 napon belül a bírósághoz fordulhat.
3. A VEDAC tagjainak nyilvántartása
A sportegyesület tagjairól nyilvántartást vezet, amelyet félévente összesít és az aktuális
létszámról készített kimutatást, irattárban helyezi el.
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IV. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1. A sportegyesületi tagok jogai
A sportegyesület elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehet a sportcsoportok
munkájában, használhatja a sportlétesítményeket, sportszereket és a sportfelszereléseket.
Igényelheti a sportegyesület szakembereinek a segítségét.
A sportegyesület képviseletében részt vehet a helyi, a megyei, az országos és a nemzetközi
versenyeken.
Részesülhet a sportegyesület által nyújtott kedvezményekben.
Részt vehet a sportegyesület közgyűlésén, küldöttközgyűlésén ott véleményt nyilváníthat,
javaslatokat tehet, valamint élhet szavazati jogával.
18 éves kor felett képviselettel járó tisztségre választható.
Indítványozhatja a sportegyesület jogszabályba, vagy alapszabályba ütköző határozatának a
megsemmisítését.
2. A sportegyesületi tagok kötelezettségei
A sportegyesület alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a hozott határozatoknak
a betartása.
A sporterkölcs alapvető szabályainak megtartása, sportszerű magatartás és tiszteletadás.
A dopping szabályok mindenkori, következetes betartása.
Legjobb tudásának megfelelően képviselje sportegyesületét, és Veszprém városát a különböző
szintű sporteseményeken.
Rendszeresen fizesse a tagsági díjat, óvja meg a sportegyesület vagyonát, a sportegyesület
által használt és a mások tulajdonát képező eszközöket, létesítményeket!
Köteles az általa okozott kárt megtéríteni.
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V. A SPORTEGYESÜLET SZERVEZETE
1. A közgyűlés
A sportegyesület döntéshozó szerve, a tagokból álló közgyűlés, illetve a küldöttekből álló
küldöttközgyűlés.
Küldöttközgyűlést kell összehívni akkor, ha a VEDAC taglétszáma az esedékes
küldöttközgyűlést megelőző utolsó félévben, az irattárban elhelyezett tagnyilvántartás kimutatás adatai szerint meghaladja a 150 főt, és a napirendi pontok között nem szerepel
olyan kérdés, amelynek eldöntéséhez az alapszabály előírásai szerint a mindenkori tagok
háromnegyedes többsége szükséges (V.3.d.pont).
Küldöttközgyűlés esetén a küldöttek száma
Elnökség tagjai

5 fő

Bizottságok tagjai

3 fő

Sportolók, edzők

92 fő

Összesen

100 fő

A küldöttek választásának módja
Foglalkoztatott csoportonként, csoportértekezletek keretében, választás útján történik, a
küldöttközgyűlés időpontját megelőzően legalább 14 nappal. A csoportértekezletekről
jelenléti ívet és rövid jegyzőkönyvet kell vezetni, melyben rögzíteni kell a küldöttjelölés és a
választás módját, eredményét, majd a jegyzőkönyvet a csoport által választott
jegyzőkönyvvezetőnek és két hitelesítőnek alá kell írnia.
A csoportküldöttek számának meghatározása
Százalékosan történik az alábbiak szerint: a sportegyesület küldöttközgyűlését mege lőző
félévi összlétszám és a 92 fős küldöttlétszám százalékos viszonyszámát kell először
meghatározni. Ezt követően minden csoportlétszámból ennek a száza lékszámnak a
figyelembevételével kerül megállapításra a csoportküldöttek száma, egész számra történő
kerekítéssel.
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2. A közgyűlés (küldöttközgyűlés) összehívása
a.) A közgyűlést (küldöttközgyűlést) szükség szerint, de legalább évente egyszer az elnök
hívja össze, a közgyűlés (küldöttközgyűlés) időpontját megelőzően legalább 14 nappal
írásban.
A meghívónak tartalmaznia kell
• az Egyesület nevét és székhelyét;
• az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
• az ülés napirendjét;
Ezen eredeti közgyűlési meghívóban kell a tagokat tájékoztatni a megismételt
közgyűlés időpontjáról, változatlan napirendjéről, és a határozatképességre vonatk o zó
szabályról.
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
b.) Közgyűlést (küldöttközgyűlést) kell összehívni a tagok egyharmadának az ok és cél
megjelölése mellett történő kívánságára, vagy ha azt a bíróság elrendeli.
c.) A közgyűlés (küldöttközgyűlés) nyilvános.
3. A közgyűlés (küldöttközgyűlés) határozatképessége és határozathozatal
a.) A közgyűlés (küldöttközgyűlés) határozatképes, ha a tagok (küldöttek) több mint a
fele jelen van. Határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlést (küldöttközgyűlést)
14-30 napon belül ismételten össze kell hívni. A megismételt közgyűlésre valamennyi
tagnak új meghívót kell küldeni, melyben szükséges a tagok tájékoztatása arról, hogy
a közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet
nélkül határozatképes.
b.) A közgyűlés (küldöttközgyűlés) határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. A
sportegyesület tisztségviselőinek a megválasztása nyílt szavazással történik, kivéve, ha
az egyes tisztségekre többes jelölés van. Ebben az esetben a közgyűlés
(küldöttközgyűlés)

titkos

szavazással hozza

meg döntését.

A

közgyűlés

(küldöttközgyűlés) levezető elnöke akkor is titkos szavazást rendel el, ha azt a
szavazásra jogosultak egyharmada indítványozza.
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c.) Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
d.) Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.
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4. A közgyűlés (küldöttközgyűlés) hatásköre
a.) A közgyűlés (küldöttközgyűlés) kizárólagos hatáskörébe tartozik:
•

Az együttes éves beszámolójának, valamint a közhasznúsági melléklet
megtárgyalása, elfogadása.

•

Az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása.

•

Az alapszabály elfogadása, illetve módosítása.

•

A sportegyesület sportfejlesztési tervének jóváhagyása.

•

Az éves költségvetés bevételi és kiadási főösszegének megállapítása.

•

A sportegyesület más szövetséghez vagy szervezethez való csatlakozásának a
kimondása.

•

Az elnökség, az elnök, az elnökhelyettes, a Felügyelő Bizottság elnökéne k és
tagjainak 5, azaz öt évre történő megválasztása.

•

Küldöttek, képviselő választása különböző szintű értekezletekre.

•

A sportegyesület éves pénzügyi tervének, illetve az előző éves pénzügyi terv
teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített
beszámolójának elfogadása.

•

Mindaz, amit a sportról szóló törvény, más jogszabály – különös figyelemmel
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:74. §-ában foglaltakra
-, mindaz, amit az Alapszabály a közgyűlés (küldöttközgyűlés) hatáskörébe
utal, illetve amelyeket a közgyűlés (küldöttközgyűlés) saját hatáskörébe von.

5. Az elnökség
a.) Az elnökséget a közgyűlés (küldöttközgyűlés) választja meg a sportegyesület tagjai
sorából 5, azaz ötéves időtartamra.
b.) Az elnökség 5 főből áll
elnök: Dr. Józsa Tamás
elnökhelyettes: Dr. Edvy László
elnökségi tag: Pató Sándor
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elnökségi tag: Dr. Gelencsér András
elnökségi tag: Dr. Földesi Csaba
c.) Az egyesület képviseletét ellátó csak 18 év feletti magyar állampolgár lehet.
d.) Az elnökség üléseit, szükség szerint, de legalább negyedévente az elnök hívja össze,
az elnökségi ülés időpontját megelőzően legalább 14 nappal írásban, a napirendi
pontok megjelölésével.
e.) Az elnökségi ülés határozatképes, ha a tagok több mint a fele jelen van.
Határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést 7-14 napon belül kell összehívni és a
másodszori összehívás során, az eredeti napirendben felvett kérdésekben az elnökségi
ülés határozatképes, ha a tagok több mint a fele jelen van.
f.) Rendkívüli ülést kell összehívni, ha az elnökségi tagok 1/3 -a az ok és cél
megjelölésével ezt indítványozza. Az ülések nyilvánosak.
g.) Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Az elnök titkos szavazást is elrendelhet, ha ezt a szavazásra jogosultak legalább 1/3 -a
kéri.
h.) Az elnökség feladata és hatásköre:
•

A sportegyesület tevékenységének közvetlen irányítása.

•

Az elnökségből, valamint a bizottságokból kivált személyek helyett új
személyek jelölése.

•

Jelölőbizottság vezetőjének és tagjainak a megválasztása.

•

A sportegyesület éves programjának, munka- és ülés tervének jóváhagyása.

•

A sportegyesület sportfejlesztési tervének és költségvetésének kidolgozása,
közgyűlési (küldöttközgyűlési) előterjesztése.

•

A sportegyesület eredményes működéséhez szükséges feltételek megteremtése,
igény esetén gazdasági társaság létrehozása, már működő sporttevékenységre
alakult gazdasági társaság üzleti részének megvásárlása.

•

A sportegyesületet megillető egyetértési és véleményezési jogok gyakorlása.

•

A sportegyesület ügyvezető igazgatójának kinevezése és beszámoltatása.
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•

Munkáltatói jogkört gyakorol az SZMSZ - ben és a Munkaügyi Szabályzatban
foglaltak szerint.

•

Az SZMSZ, a munkaügyi-, a pénzügyi-, a tűzvédelmi-, szabályzatok, valamint
az ügyrend és a számviteli politika jóváhagyása.

•

Sportcsoportok,

sporttanfolyamok,

szakmai bizottságok működtetése,

beszámoltatása.
•

Eljárás

mindazon

ügyekben,

melyek

nem

tartoznak

a

közgyűlés

(küldöttközgyűlés) hatáskörébe.
•

A tagok tagsági díja alsóhatárának, valamint a fizetés módjának a
megállapítása.

6. A sportegyesület elnöke
A közgyűlésen (küldöttközgyűlésen) a jelen lévő tagok közül kerül megválasztásra 5, azaz
ötéves időtartamra.
a) Az elnök jogai és feladatai:
•

Két közgyűlés (küldöttközgyűlés) között vezeti és szervezi az elnökség
munkáját, teljes jogkörrel képviseli az egyesületet.

•

Összehívja az egyesület közgyűlését (küldöttközgyűlését).

•

Összehívja és levezeti az elnökség üléseit.

•

Intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.

•

Munkáltatói jogkört gyakorol az ügyvezető igazgató felett a hatályos
jogszabályoknak megfelelően.1

7. A sportegyesület elnökhelyettese
A közgyűlésen (küldöttközgyűlésen) a jelen lévő tagok közül kerül megválasztásra 5, azaz
ötéves időtartamra.
•

Az egyesület elnöke mellett teljes jogkörrel és hatáskörrel képviseli a
sportegyesületet.

1
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8. A sportegyesület elnökségének tagjai
Rendszeresen és tevékenyen részt vesznek a sportegyesület célkitűzéseinek meghatározásában
és a feladatok megvalósításában. Részt vesznek a testületi határozatok előkészítésében és
meghozatalában.
Segítik a sportegyesület zavartalan működését, gazdasági feltételeinek javítását. Jogosultak és
kötelesek a sportegyesület tevékenységét figyelemmel kísérni, ezzel kapcsolatos javaslataikat,
észrevételeiket az elnökség elé terjeszteni.
9. A sportegyesület ügyvezető igazgatója
A sportegyesület elnöke nevezi ki az elnökség döntése alapján 5, azaz ötéves időtartamra
pályáztatás útján. Az aktuális pályázat feltételeit az elnökség határozza meg. A pályáz at
eredménytelenek nyilvánítása az elnökség határkörébe tartozik. Ügyvezető igazgató, az
elnökség határozata alapján maximum 1 éves határozott időre pályázat nélkül is kinevezhető. 2
Az egyesület ügyvezető igazgatója:
•

A sportegyesület elnöke és elnökhelyettese mellett, teljes jogkörrel képviseli a
sportegyesületet.

•

Irányítja és ellenőrzi a sportegyesület tevékenységét, gazdálkodását és utalványozási
jogkört gyakorol.

•

Betartja és betartatja a közgyűlés (küldöttközgyűlés) és az elnökség határozatait,
intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.

•

Irányítja és szervezi a sportegyesület adminisztrációs tevékenységét.

•

Felel a sportegyesület gazdálkodásáért, a számviteli és egyéb törvények betartásáért, a
pénzügyi fegyelemért.

•

Két elnökségi ülés között eljár az elnökség nevében, tevékenységéről a soros
elnökségi ülésre köteles írásos tájékoztatót készíteni.

•

2
3

Munkáltatói jogkört gyakorol a hatályos jogszabályoknak megfelelően.3
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10. A sportegyesület Felügyelő Bizottsága
•

A Felügyelő Bizottság 3 tagú, elnökből és két tagból áll, akiket 5 azaz ötéves
időtartamra a közgyűlés (küldöttközgyűlés) választ.
felügyelő bizottság elnöke: Németh Ágnes
felügyelő bizottsági tag: Szabóné Harlai Katalin 4
felügyelő bizottsági tag: Szentessy Balázs

•

A Bizottság tagja csak 18 éves kor feletti magyar állampolgár lehet. 5

•

A Bizottság munkáját az elnök vezeti és koordinálja.

•

A Bizottság szükség szerint ülésezik, azokat az elnök hívja össze.

•

A Bizottság ülései akkor határozatképesek, ha azokon az elnök és még legalább egy
bizottsági tag vesz részt, döntéseiket egyszerű szótöbbséggel hozzák meg.

•

A Bizottság tevékenységéért csak a közgyűlésnek (küldöttközgyűlésnek) felelős.

•

Az éves rendes közgyűlést (küldöttközgyűlést) kötelesek tájékoztatni vizsgálataik
eredményéről, tapasztalataikról.

•

A Bizottságnak nem lehet tagja az a személy, aki a sportegyesület alkalmazásában áll,
vagy a sportegyesületben gazdasági feladatokat lát el.

•

A Bizottság észrevételeiről, javaslatairól a sportegyesület elnökségét, szükség esetén a
törvényességi felügyeletet ellátó ügyészséget köteles tájékoztatni.

•

A Bizottságság feladata:
o a sportegyesület pénzügyi-gazdálkodási tevékenységének a vizsgálata,
o a sportegyesület pénzügyi-számviteli fegyelmének és a hatályos jogszabályok
betartásának ellenőrzése,
o a tagsági díj fizetésének vizsgálata,
o a

sportegyesület ügyrendi és

pénzkezelési szabályzatában foglaltak

betartásának ellenőrzése.

4
5
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11. A sportegyesület Fegyelmi Bizottsága
12. A sportegyesület ügyintéző apparátusa
Az elnökség a sportegyesület működésével kapcsolatos operatív feladatok és ügyintézés
ellátására ügyintézői apparátust működtet, az SZMSZ - ben foglaltak szerint. Az ügyintéző
apparátus vezetője az ügyvezető igazgató, aki munkáltatói jogkört gyakorol.
13. Sportcsoportok, sporttanfolyamok, sport napközik, sporttáborok és egyéb
tanfolyamok
Az elnökség megbízása alapján, igény szerint működnek.
14. Sportcentrumok és sportiskolák
Az elnökség döntése alapján dobóakadémia és dobóiskola, szenior szakág, valamint
futócentrum és futóiskola működtetése indokolt abban az esetb en, ha arra igény van és a
működéshez szükséges források rendelkezésre állnak.
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VI. A SPORTEGYESÜLET KÉPVISELETE
a.) A Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club (VEDAC) jogi személy, amelye t a
sportegyesület választott elnöke, elnökhelyettese és az ügyvezető igazgatója különkülön, teljes jogkörrel képviselnek. Bankszámla feletti rendelkezésre a képviseleti
joggal felruházott tagok közül mindig két személy együttes aláírása szükséges.
b.) Az ügyek meghatározott csoportjára vonatkozó képviseleti jogkört az elnök, az
elnökhelyettes, és az ügyvezető igazgató más személyekre is átruházhatja az SZMSZ ben rögzítettek szerint.
c.) A VEDAC országgyűlési képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.

19. oldal

Veszprémi Diák Atlétikai Club Alapszabálya
VII. A SPORTEGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA
A sportegyesület éves költségvetés alapján, a különböző pénzügyi számviteli előírásokban és
a sportegyesület pénzügyi szabályzatában foglaltaknak megfelelően gazdálkodik.
1. A sportegyesület bevételei
Az Ectv. 19. § (1) bekezdése szerinti bevételek, különösen:
•

A tagok által fizetett tagsági díj.

•

Sporttanfolyam, sportnapközi és egyéb sportrendezvények bevételei.

•

Vállalkozási tevékenység bevételei.

•

Önkormányzati támogatás.

•

Költségvetési szervek, intézmények és egyéb szervezetek támogatásai.

•

Pályázati úton elnyert támogatások.

•

Egyéb befizetések és bevételek.

•

Pénzbeli és természetbeni adományok.

2. A sportegyesület kiadásai
Az Ectv. 19. § () bekezdése szerinti kiadások, különösen:
•

Bér jellegű kifizetések.

•

Járulékok és költségvetési befizetések.

•

Tárgyi eszköz, sportruházat és egyéb eszközök beszerzése.

•

Létesítmény- fenntartási, üzemeltetési és bérleti kiadások.

•

A versenyzés, a felkészülés és edzőtáborozások kiadásai.

•

Szolgáltatások számla szerinti megtérítése.

•

Ügyviteli feladatok (posta, telefon, kiküldetés, bankköltség, stb.) kiadásai.

•

Vállalkozási tevékenység kiadásai.

•

Egyéb kifizetések és kiadások.
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3. A sportegyesület vagyoni felelőssége
•

A sportegyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.

•

A tagok - a tagsági díj megfizetésén túl- a sportegyesület tartozásaiért saját
vagyonukkal nem felelnek.

4. A sportegyesület megszűnése
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VIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK
•

A Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club (VEDAC) működését és szervezeti
felépítését érintő, az alapszabályban részletesen nem szabályozott kérdéseket a
Szervezeti és Működési Szabályzatban kell meghatározni. Ennek tartalma nem lehet
ellentétes az alapszabállyal.

•

A közhasznú szervezet ügyvezető igazgatója a közgyűlés és az elnökség határozatait a
sportegyesület honlapján a határozathozatalt követő 8 munkanapon belül köteles
közzétenni.6

•

A közhasznú szervezet ügyvezető igazgatója köteles a határozatok könyvét
(gyűjteményét) évente folyamatos sorszámmal ellátva vezetni, melyből a döntéshozó
és ügyvezető szerv döntéseinek tárgya és tartalma, időpontja és hatálya, a döntést
támogatók és ellenzők, tartózkodók számaránya megállapítható. A közgyűlési
(küldöttközgyűlési) beszámolót és a határozatokat illetve az elnökség és az elnök
határozatait az ügyvezető igazgató köteles az egyesület hirdetőtábláján - a közgyűlést
(küldöttközgyűlést) követő 3 napon belül kifüggeszteni. A közhasznú szervezet
működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki korlátozás nélkül betekinthet. A
betekintést az ügyvezető igazgatótól kell kérni. A közhasznú tevékeny ség, szolgáltatás
igénybevételét, az ügyvezető igazgatónál kell kezdeményezni.

•

Szabó Ernő díj adományozása

1. A VEDAC Küldött Közgyűlése az egyesület működése, tevékenysége, hírnevének és
megbecsülésének növelése terén kiemelkedő érdemeket szerzett személyek
munkájának elismerésére „Szabó Ernő díjat” alapít.
2. A kitüntető díj odaítélésről az elnökség dönt. Az elnökség évente legfeljebb három
„Szabó Ernő díjat” adományoz.
3. A kitüntetett az elismerés jeleként díszoklevelet kap.
4. A „Szabó Ernő díj” adományozását bármely természetes személy, jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kezdeményezheti a sportegyesület
elnökéhez minden év március 31-ig beküldött javaslatával.

6
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5. A kitüntetési javaslatot véleményével ellátva a sportegyesület elnöke terjeszti az
elnökség elé.
6. A „Szabó Ernő díj” átadására a sportegyesület küldött közgyűlésén, ünnepélyes
keretek között kerül sor.
7. A kitüntető díjat (díszoklevelet) a sportegyesület elnöke vagy személyes megbízottja
adja át.7

7
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IX. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG
a) Nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője
1. aki nem nagykorú személy,
2. akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták,
3. akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek,
amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült,
4. akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.
5. akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak és az ítéletben megjelölt
tevékenység kapcsolódik a szervezet tevékenységéhez, az eltiltás hatálya alatt,
6. akit eltiltottak a vezetői tisztségviselői tevékenységtől az eltiltást kimondó
határozatban megszabott időtartamig,
b) 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 –,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt
tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről
szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
c) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg
más közhasznú szervezetnél is betölt.
d) A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e
személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott,
létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem
részesítheti.
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e) A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet
részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
f) Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület
által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél
szerinti juttatás.
g) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve
az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) 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
d) az a)–c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
X. A SPORTEGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
a) Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak
egyesületekre válhat szét.
b) A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület
jogutód nélkül megszűnik, ha
a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek
kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az egyesület céljával megegyező vagy hasonló
cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni.
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Az Elnök köteles a közgyűlést (küldöttgyűlést) összehívni a szükséges intézkedések
megtétele céljából, ha
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni; vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
Az előzőek alapján összehívott közgyűlésen a tagok k ötelesek az összehívásra okot
adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület
megszüntetéséről dönteni.
c) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e
minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt – a jogerős
bírósági törléstől számított egy éven belül – az egyesület törlésének időpontjában
tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a
megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, v agy ha lett volna
vagyon, át kellett volna adni.
d) Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük
erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel
szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a
vezető tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta
után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással
történő megszűnés esetén nem alkalmazható.
e) A sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után f ennmaradó
vagyon állami tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett
minisztérium költségvetésében az utánpótlás-nevelés támogatására kell fordítani.
f) A sportegyesületnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a
MOB igazolja, hogy a sportegyesület az állami sportcélú támogatás felhasználásával e
törvényben, valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban
foglaltaknak megfelelően elszámolt, vagy azt, hogy a sportegyesület állami sportc élú
támogatásban nem részesült.
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XI. ZÁRADÉK
A Veszprém Megyei Bíróság a sportegyesületet 485/1990. sorszám alatt bejegyezte, és
nyilvántartásba vette. A jelen alapszabályt a 2020. szeptember 24-i küldöttközgyűlés
elfogadta, azzal egyidejűleg az egyesület korábbi alapszabálya hatályát veszti. A Veszprémi
Egyetemi és Diák Atlétikai Club (VEDAC) Alapszabálya és melléklete, a 2020. évi
küldöttközgyűlésen elfogadott módosításokkal és pontosításokkal együtt érvényes, 2020 .
szeptember 24-től.
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MELLÉKLET
AVEDAC tagsági díja
Az alapszabály V./5. pontja rendelkezik arról, hogy „ A tagok tagsági díja alsó határának,
valamint a fizetés módjának a megállapítása" az elnökség hatásköre.
A tagsági díj a sportegyesület bevételeinek része, nagysága befolyásolja a kiadások alakulását.
A tagsági díj fizetésének módja
A tagsági díjat havonta előre kell befizetni a pénztárban, illetve banki átutalással. 8
Kedvezményes tagságidíj-fizetést a sportegyesület ügyvezető igazgatója engedélyezhet
személyes kérésre, az indokok írásban történő benyújtása esetén.
Kedvezményes tagságidíj-fizetésre engedély a sportegyesület mindenkori létszámának 20
százalékáig adható.
A kiadott engedélyekről és a kedvezmény időtartamáról az ügyvezetés külön nyilvántartást
köteles vezetni.

Veszprém, 2020. szeptember 24.

sportegyesület elnöke

8

1/2020.IX.24. számú küldöttgyűlési határozatnak megfelelően módosított szöveg
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