
Alulírottak elhataroztuk, hogy az egyestilési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. $ (1)
bekezdésében, a köztraszrú szervezetekről szóló 1997. évi CLu. törvényben foglalt
követelményeknek, valamint a sportról szőlő 2004. évi I. trirvénynek megfelelően létrehozzuk
a DMGo SK)RPIÓK Sportegyestiletet, melynek a 2012. november 29-i, a hiánypótlásÍ
felhívásnak megfelelő módosítást követően az új elnevezése: Korongot MindenkÍnek
Hokiklub SE, az új riividített elnevezése KMH SE.

I.
A SPoRTEGYESÜLET ADATAI. CÉLJA

1. A egyesület neve: Korongot MindenkÍnek HokÍklub SE

Az egyesület rövidített neve: KMH sE

2. Azegyesület székhelye: 1118 Budapest, Villányi űlt97.
3. Az egyesület működési területe : Magyarcrszág
4. Az egyesület jogállása: Az egyesület önálló jogi személy.

5. Az egyesület célja, hogy:

tagjai és játékosai számára, _ a jégkorong sport tertiletén - rendszeres sportedzéseket
biáosítson, versenyeket, tanfolyamokat szervezzen, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről
gondoskodjék;

sportkapc solatokat létesítsen és fej lesszen;
a kanadai jégkorong iskolát kiivesse;
valamint sportlétesítmények infrastrukturáját fejlessze.

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól ftiggetlen és

azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatast nem kap, továbbá
országgyiilési és megyei, valamint fővarosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem
tárnogat.

Az egyesület alapvető feladatai:
a) tagjai és sportolói tekintélyének, szakmai színvonalának folyamatos növelése;
b) tagjai közös érdekeinek képviselete és védelme;
c) tagiai tevékenységének sztikség szerinti összehangolása;
d) a szövetségek, valamint miís sportegyesületek által megrendezett sporteseményeken,
bajnokságokon és versenyeken való részvétel;
e) tagiai munkájanak segítése, egyes feladatainak ktizös szervezetben történő ellátása;

Í) az egyesületben sportolók képzése, korszerű felkészülésének biztosíüísa, hrízi és nyílt
sportesemények, versenyek, bajnokságok szewezése, azokon részvétel;
g) tagjai és egyéb, sportban érdekelt szervezetek szorosabb kapcsolatanak elősegítése;
h) egyiittműködés olyan oktatási és sportszervezetekkel, amelyek célja az egész magyar sport
'előmozdítása;

il az egyesületi élet alapjait képező közösségi élet kibontakozásanak elősegítése, a
sportegyesület hagyományainak ápolása;
j) információszerzés és -közlés a tagok részére, a tervszerű működéshez sziikséges feltételek
megteremtése és biztosítása;
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k) kapcsolatok létesítése ós fenntartasa a hasonló tevékenységet folytató belft'ldi és ktilft'ldi
sportegyesületekkel, szervezetekkel;
a a közös célok megvalósítasa érdekében gazdasági-vállalkozási, oktatási, marketing és
egyéb tevékenység folytatása;
m) M országos sportági szakszövetség, valamint a helyi és területi szövetség céljai
me gvalósításrának előse gítése, munkáj uk támo gatása;
n) a sportági bajnoki, illetve kuparendszerben kiírt sporteseményeken való részvétel, ezek
támogatasa;
o) valamint sportlétesítmények infrastrukturális fej lesztése.

A sportszelvezet keretében sporttevékenységet folytató sportolók szátmára a sportszervezet
köteles biztosítani a sportág jellege szerinti, továbbá a versenyszabályzatban meghatarozott
biztonságos sporttevékenység folytatásrához sztikséges feltételeket.

Az egyesület biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagiain kívíil mas is
részesülhessen.

Az egyestilet céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-
vállalkoási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az egyesület fő
tevékenysége. Az egyesiilet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodasa sorián elért
eredményét nem oszthatja fel, azt egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre
használja Íel. Az egyesület befektetési tevékenységet aKözgyíilés által elfogadott befektetési
szab ályzat alapj an fo lytathat.

Az egyesület bármely cél szerinti juttatását pá|yéuathoz kötheti.

Az egyesület ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyujthat, valamint az egyesiileti célok mind
hatékonyabb megvalósítása érdekében fo- és mellékállású alkalmazot1at is foglalkoztathat.

Az egyesület besorolási kategóriáj a: közhasznu szervezet.

Az egyesület által végzendő köáasznú tevékenység az 1997 . évi CLVI. tv.26. $ c/ bekezdése
alapjan:

,,4. nevelés és oktatás, képességfej lesztés, ismeretterj esztés
14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbizás a|apján folytatott
sporttevékenység kivételével''.

il.
A TAGSÁGI ToGvIsZoNY

2. Az egyesületi tagság formái:
a) rendes tagstry
b) tiszteletbeli tagság
c) pártoló tagság

2.l Az eryesiilet rendes tagiává választható az a büntetlen előéletű nagykorú
magánszemély, valamint az a jogí személy, Ílletve társadalmi vagy gazdálkodő szewezet
(Ptk. ó85. $ c)' aki a belépésí nyÍlatkozatban az Egyesület Alapszabályát elfogadja' és a
tagsági viszonyból származő kiitelezettsógek teljesítését vállalja.
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Az egyesü|et tagsává választást a jelölt a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat
benffitásával kérelmezheti. A belépési nyilatkozatot az egyesület Elnökségéhez kell
benyújtani. A kérelmet az alelnök terjeszti a Közgyűlés elé, és az Egyesület rendes tagsává
választiísról a Közgyulés egyszeni szótöbbséggel dönt.

Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a tagok személyes aktivitas útján
gyakorolják.

Az egyesület rendes tagiainak jogai:
a) részt vehetnek személyesen vagy meghatalmazottjuk ,tttján az egyesület Közgyűlésén;
b) tanácskozási, indíwányozasi és szavazati jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen;
c) bármely egyesületi tisztségre választhatnak és megvá|xzthatők;
d/ jogosultak részt venni az egyesület rendezvényein;
e) igénybe vehetik az egyesület általnffitott kedvezményeket;
Í) a testületi szervek vezetóitől, valamint a tisztségviselőktől téqékoztatást kaphatnak.

Az egyesület rendes tagiainak kötelességei:
a/ kötelesek megtartani az AlapszabálY, M Ügyrend és egyéb egyesületi szabályzatok
rendelkezéseit, illetőleg az egyesület szervein ek határozatait;
á/ kötelesek teljesíteni az egyestilet tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt
feladataikat, és tőlük elvrárható módon elősegíteni az egyesület célkiíúzéseinek
megvalósítását;
c) kötelesek atagdijat késedelem nélktil befizetni.

Az egyesület rendes tagjai évenként tagdíjat fizetnek, amely az egyesület bankszámlájára
átutalással, vagy ahínipétutárbakészpétubefizetéssel évenként esedékes atfugyévjúlius 30.
napjáig. A tagdíj mértékét a Közgyulés állapítja meg.

2.2. Az egyesület pártoló tagja lehet az a jogi személy, illetve tarsadalmi vagy gazdálkodó
szetvezet (Ptk. 685. $ c), vagy magiínszemély, aki, illetőleg amely kötelezettséget vál|al az
egyesület tevékenységének rendszeres és folyamatos tiímogat ására.

A partoló tagok felvételére u, Alapszabály rendes tagokra vonatkozó felvételi szabályait kell
alkalmazni. A jogi személy tag jogait képviselője útjrín gyakorolja.

A prírtoló tag, illetve képviselője részt vehet az egyesület testületi ülésein, de nincs szavazati
joga, és tisztség viselésére sem választható.

2.3. Az egyesület tiszteletbeli tagia lehet - az Elnökség javaslata és a Közgyilés döntése
alapján az a kiemelkedő oktatási, tudomrányos vagy sporteredményeket elért természetes
személy, illetve az a természetes, vagy jogi személy, aki/amely a sport, illetőleg az Egyesület
érdekében végzettkimagasló tevékenységéve| az Egyesület célkitiizéseit jelentősen támogatja.

A tiszteletbeli taggá választásta az egyestilet Elnöksége tesz javaslatot a Közgyűlés sztímiíra.
Ilyen javaslat előterjesúését az egyestilet tagjai is kezdeményezhetik.

A tiszteletbeli tagok az egyesület rendezvényeire meghívhatóak. A tiszteletbeli tag tisztségre
nem választható, szav azatij oga nincs'

Az egyesület keretében hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet kifejtett személyek
tiszteletbeli tisztségre választhatőak (tiszteletbeli elnök, tiszteletbeli alelnök).
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3. A tagsági viszony megszíinik:

a) a tag kilépésével, amelyet az Elnökséghez kell írásban bejelenteni;
b) a tag kizárásával, ha a tag tevékenységével vagy magatartasáva| az egyesület céljainak
megvaló sulását veszély ezteti;
c) a tagdíjbefizetés elmu|asztása miatt (a felszólítás utiín a kitűzött 15 napos határidő eltelte
után, a tagsági viszonyt megsziintető elnökségihatátrozattaI) az Elnökség törléssel torolheti;
d) ataghalá|ával, illetve jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével.

Taghszárásáról, törléséró| az Elnökség nylt szavazással, többségi határozattal dönt.
A kizárást, törlést kimondó hatinozat ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a
Közgyuléshez |ehet jogorvoslati kérelmet benyújtani. Ahatfuozatot jóvahagyó Közgyűlési
döntéssel szemben az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 10.$. alapjan, 30 napon
beliil bírósághoz lehet fordulni. A hatÍrozat meglámadasa a végrehajtást nem akadáIyozza, a
bíróság azonban indokolt esetben azt felfiiggesztheti.

III.
AZ EGYEsÜLET sZERvEZETE É sTiSZTsÉGvIsELŐI. KÉPvIsELETE

Az Egyesület szervei:

Az Egyesület testtileti szervei:
a) Közgyiilés,
b) Elnökség,
c) Ellenőrző Bizottság,

Az Eryesület tisztségviselői:
a) elnök,
b) alelnök,
c) ellenőrző bizottság elnöke,
d) ellenőrző bizottság tagiai,
e) elnökségi tag

Az Egyesület képviseletére bíróság, hatóságok és harmadik személyek előtt két Elnökségi tag
együttesen jogosult.
A cégjegyzés akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott vagy
előnyomtatott egyestileti név foIé az arra jogosultak együttesen írjak nevüket. A cégjegyzésre
az egyesület két Elnökségi tagia együttesen jogosult.

IIUI. A KÖZGYŰLÉS

A Közgytilés a tagok összessége, az egyesület legfelsőbb szerve. A Közgytílésen a tagok
személyesen vagy meghata|mazottjuk útjan, illetve jogi személyek képviselőik útjan veszrrek
részt. Szavazati joggal csak a rendes tagok rendelkeznek' akik ezt a jogukat személyesen,
vagy meghatalmazottjuk útján' illetve jogÍ személyek képviselőik útján gyakorolhatják.

A Közgyűlés rendes és rendkívüli lehet. Rendes Közgytilést az egyesület évente egyszer tart,
melyen megIárgyalja az éves számviteli beszárnolót és a közhasznúsági jelentést is.
Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni a tagok legalább egyharmada által alaírt kérelemére,
melyben megjelölik az összehívás okát és célját, valamint ha akizirást kimondó Elnökségi
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lntátrozattal szemben hatríridőben benyújtott jogorvoslati kérelem érkezik. A Közgyűlést
össze kell hívni akkor is, ha aztbitőságrendeli el.

A Közgyűlést az elntik, vagy az alelnök írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás
akkor minősül, ha a tagok részére az Elnökség az ülés időpontjaról és targysorczatárőI
legalább nyolc nappal az tilés időpontját mege|őzően írásban atag által megadott elektronikus
hírközlő eszköz (elektronikus postafiók) igénybevételével vagy postai úton órtesítést küld. A
Közgyulés ülósei nyilvánosak.

A Közgyűlés hatarozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak S}Yo-ajelen van. Ha az
egyébként szabá|yszeruen cisszehívott Közgyiilés a megjelent tagoknak az előírtnál
alacsonyabb szátma miatt hatérozatképtelen, legkésőbb egy hónapon belüli időpontra
ugyanazon targysorozattal új Közgytilést kell kihizrri, amely _ a megielent tagok szátmána
tekintet nélkül, az eredeti napirendi pontok tekintetében - hatarozatképes, ha a tagok
figyelmét a távolmaradás jogkövetkezményeire az eredeti meghívóban felhívtak.

A Közgyűlésenaz elnök, akadályonatása esetén az alelnök elnököl.

A Közgyíilésen olyan indítvanyok targyalhatóak, amelyek a Közgyűlés előtt legalább egy
nappal M egyesület alelncjkéhez beérkeztek. A Közgyűlésen résztvevők egyszeni
szótöbbséggel további indítvrányok napirendre hizését hatarozhatjiík el, de ilyen módon nem
kerülhet sor az Alapszabály módosításiára és a tisztségviselők jogállásával kapcsolatos
döntésre.

A sportegyesület a szakosztályát, illetve más szervezeti egységét Közgytilési határozattal jogi
személyé nyilváníthatj a.

A Közgytilésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyből a vezetó szerv döntésének tartalmq
időpontja és hatálya, illetve a dtintést támogatók és ellenzők szátmaránya (ha lehetséges
személye) megállapítható. A jegyzőkönyvet a Közgyrilés által ene megválasÍott legalább két

A Közgyűlés hatfuozatait általában nyílt szavazÍssal, egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos
szavazást rendelhet el a Közgyűlés az elnök előterjesaésére vagy a tagok egyharmadrínak
kezdeményezésére.

A Közgytilés' Elnökség, Ellenfuző bizottság üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és
nyilvantartás készül, amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, időpontj a és hatálya,
illetve a döntést tiímogatók és ellenzők szétmnánya (ha lehetséges személye). A
jegyzőkrinyvet és a nyilvantartást, mint a hatfuozatok nyilvríntartását szolgáló okiratot, az
egyesület iratai között kell megőrizni. Folyamatos kezelését az egyesület alelnöke vagy az
általa megbízott személy látja el.

Az egyestilet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az egyesület székhelyén _ az
egyesület alelnökével előzetesen egyeáetett időpontban _ az egyesület tagtra, valatnint az
egyesület á|tal meghatalmazott személy betekinthet, azot'ről saját költségre másolatot
készíthet.

Az Elnökség a www.kmh.sport.hu web oldalon nyilvránosságta hozza a Közgyűlés,
Elnökség, Ellenőrző bizottság azon döntéseit, melyeket jogszabály kötelező kozzététe|re
rendel el, a dtintés időpontját követő két héten belül. Ugyanezen az oldalon tájékoztatja a
tagokat az egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módjráról, a tiímogatási lehetőségekről, a
működés módjríról, illetve az oldal tartalmazza azok mértékét és feltételeit, valamint a
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működésről készült szakmai-pénztigyr beszámolót. Az egyesület által nyujtott cél szerinti
j uttatások brírki által megismerhetők.

A Közgyril és kizárőlagos hatásköre :

a) Az egyesület köteles az éves beszámoló jóvráhagyásával egyidejtileg köáasznúsági
jelentést készíteni Az Elnökség á|ta| előterjesztett éves besámoló és közhasznúsági jelentés

elfogadasa aKözgyulés kizarólagos haüískörébe tartozik. Az egyesület éves beszámolójának
jóvahagyásáraakozhasznúsági jelentés elfogadásával egyidejiileg kerülsor.
b) A Közgyrilés kizrírólagos hatáskörébe tartozik az éves költségvetés megállapitása; az
Elnökség éves beszámolójanak elfogadrása, és a 2004. évi I. tv. 1.$. (1) bek. a.) pontjában

foglaltakról szóló döntés.
c) az egyesület elnökének, alelnökének és az Elnökség tagjanak, valamint az Ellenórző
bizottság elnökének, és két tagjanak a megválasztisai
d) avezető tisztségviselők visszahívása, a Közgyilésen jelen lévők 2l3-os szótöbbségével,
e) a Közgytiléshatérozaz Elnökség által előterjesztett ügyekben, és kialakitja az egyesület
állaspontját az aktuális kérdésekben, melyet az Elnökség köteles képviselni;

fl jóvahagyja vagy módositja az Alapszabrályt, illetőleg az egyesület egyéb szabá|yzatait;
g) meghatfuozza a kcivetkező naptáti évre esedékes tagdíjak mértékét;

h) jóv áhagyj a a tisztségviselők tiszteletdíj rának és költségtérítésének mértékét;

, elbírálja az Elnökségkizárástkimondó határozata ellen benyújtott fellebbezést;
j) tárgyaljaa tagok által előterjesztett indítvanyokat;
k) az Elnökség javaslata alapjrárr dönt a rendes, illetve tiszteletbeli tagságra jelölt személyek
megválasztása ügyében;

a dönt azegyestilésről más tarsadalmi szervezettel, valamint a feloszlás kimondásráról.

Az éves beszámoló elfogadásáról a határozatképes Közgyilés a megjelentek 2l3-os
többségével, nllt szavazássa| dönt. Az Alapszabálynak a vezető tisztségviselők
visszahívásara vonatkozó rendelkezése módosításahoz aKözgyulés jelen lévő tagjainak2l3-
os szótöbbséggel meghozoff hatarozata sztikséges.

Az egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat a Közgyűlés által válasáott harom
- öt tagu Elnökség látja el. Az Elnökségtagai az elnök és az elnökségi tagok. Az elnök és az

elnökség tagjainak visszahívásához a Közgyűlésen jelen lévő tagok 2l3-os szavazatáva|
meghozott határozat sztikséges.

Az elnök, az alelnök és az Elnökség tagja tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben részesülhet,

melyet a Közgyulés hagy jóvá.

Az Elnökség üléseit sztikség szerinti gyakorisággal, de legalább felévenként havonta évente

kétszer tartja. Az Elnökség üléseit az elnök hívja össze írásban vagy elektronikus hírközlő
eszkoz (elektronikus postaÍiók) igénybevételével. Az Elnökségi ülésre az egyestilet

tisztségviselőit és Ellenőrző bizottsági elnökét és tagjait meg kell hívni, azonban

távolmaradasuk az Elnökségi ülés megtartasát nem akadáIyozza. Az Elnökségi tilés

határozatképes, ha a szavazásra jogosult elnökségi tagok mindegyike jelen van. Hatarozatait
nyílt szavazássa|, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök
szavazata dont. Az Eln<ikségi ülésre * annak targykörére Íigyelemmel _ esetenként

tanácskozási joggal további tagok, és szakértők hívhatóak meg.
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Hatátozatképtelenség esetén _ legkésőbb 15 napon belül - az Elnökséget ismételten össze kell
hívni. Hatérozatkeptelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor
határozatképesek, ha azokon az|egalább két Elnökségi tag jelen van.

Az Elnökség nllt szavazással dönt minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem

utal a Közgyűlés kizarólagos hatáskörébe. Az Elnökség a két Közgytilés közötti időszakban

végzett tevékenysé géről a Közgyűlés előtt beszárnol, és intézkedéseit a Közgyulés hagyja
jóvá.

Az Elnökség 1 éves időtartamot meghaladó szetzodéses kötelezettségvállalás tervezetét a

Közgyulésnek véleményezésre át kell adnia és azt csak a Közgyűlés jóváhagyó

nyilatkozatával kötheti meg.

4. Az egyesület tisztségviselőinek feladatai :

Az elnök feladatai:
a) a Közgyrilés és az Elnökségi ülések levezetése;

b) konferenciák és más rendezvények szervezése;

c) a Közgyűlésről felvett jegyzőkönyv hitelesítésére felkérés;

d) az egyesület működésének irrínyítása;
e) a munkáltatói jog gyakorlása az egyestilet munkavállalói felett;

Í) az egyesület képviselete, szátmárajogok szerzése és kötelezettségek vállalása;
g) utalványozási j og gyakorlása az Alapszabály rendelkezései szerint.

Az alelnök feladatai:
a) az elnök konzultánsaként működik, szakterületi megoszlásban;

a az elnök akadáiyoztatása esetén,vezeti aKozgyttlést és az Eln<ikségi üléseket;

c) gyakorolja azttalványozási jogot az Elnökség egy tagjával együttesen;

d) tájékoztatjaa tagokat az egyesület munkájaról;
e) elokeszíti a Közgyúlés üléseit, biaosítja működését és gondoskodik a határozatok

végrehajtas áről, azoknyilvantartását folyamatosan kezeli.

IIV3. AZ ELLENoRZÓ BIZoTTSÁG

l. Az Egyesület felügyelő szerve az Ellenőrző Bizottság, 4mely a Közgyilés által

választott tugok által jelölt elnökből, és két további tagból á|l. Az Ellenőrző Bizottság

ügyrendjét Ínaga áLlapítjameg, amely nem lehet ellentétes az egyesület AlapszabáIyával.

Nem lehet azB|len&ző bizottság elnöke vagy tagaazaszemély, aki
a) avezetó szerv elnöke vagy taga;
a a közhasznú szewezettel _ a megbizatásán kívtil _ más tevékenység kifejtésére iranyuló

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály

maskepp nem rendelkezik;
c) a kózhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül _ kivéve a barki által megkötés

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat _;

d) az a)_c) pontban me ghataro zott szeméIyek hozzátartozőja; illetve
e) az 1997.-évi CLu. törvény 9. $ (l) bekezdésében foglaltak tekintetében nincs kizátrva.

Az Ellenőrző bizottság tagiai megbízásukat az Alapszabályhoz csatolt nyilatkozatuk

értelmében vállaljak.

Az1|lenórző bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben részesülhetnek.
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2. Az Ellenőrző Bizottság üléseit sziikség szerinti gyakorisággal, de legalább évente egyszer
tartja. Az üléseket az elnök hívja össze. Az ülés batározatképes, ha a szavazásra jogosult
Ellenőrző Bizottság tagiaiból legalább két Íö jelen van. Határozatait nyílt szavazással,
egyszerű szótöbbségge| hozza. Az ülésre _ annak tárgykörére figyelemmel _ esetenként
tanácskozási joggal további tagok, és szakértők hívhatóak meg. Az iilések az egyesület tagjai
számára nyilvanosak, kivéve, ha a személyiségi jog, vagy adatvédelem érdekében a
nyilvánosságot a bizott ság kizá1a.

Határozatképtelenség esetén - legkésőbb 15 napon belül _ az Ellenőrző Bizottság ülését
ismételten tjssze kell hívni. Hatfuozatképtelenség miatt ismételten tjsszehívott tilések is csak
akkor határozatké:pesek, ha azokon azlegalább két bizottsági tag jelen van.

3. Az Ellenőrző bizottság tagiait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így
különösen: jogosultak az egyesület működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést,
táqékoztatást, illetve felvilágosítast kérni a Közgyiiléstől, illetve munkavállalóitól, az
egyesület könyveibe és irataiba betekinthetrrek, azokat megvizsgálhatjak. A KÓzgyulés ülésén
tanácskozasi joggal részt vehetnek, jogszabálysértés vagy súlyos mulasztás esetén kötelesek a
Közgyűlésttájékoztatni,ésannakösszehívásátkezdeményezrri.

4. Az Ellenőrző bizottság ülései az Egyesület tagjai szátmára nyilviánosak, üléseiről
jegyzőkönyvet készít, hatérozatait nyilvántartja.

A jegyzőkönyv tartalma7zai az tilés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és
a jegyzőkönywezető nevét, a napirendet, ahozzászőlásokat, az érdemi hatarozatokat és azok
hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést üímogatók és
ellenzők szÍtmaránya megállapítható legyen. Az Ellenőrző bizottság brármely tagia jogosult
jegyzőkönyvbe foglaltatni - neve felttintetése mellett _ a döntésre leadott szavazatát. A
jegyzőkönyvet az Ellenőrző bizottság ülésén arésztvevő tagok a|ákják.

5. Az1997. évi CLVI. törvény 11. $-a alapján:
a) a feltigyelő szerv ellenőtzi a köáasznú szervezet működését és gazdálkodását, melynek
soriín a vezető tisztségviselőktől jelentóst, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást
vagy felvilágosítast kérhet, továbbá akozhasznű szervezet könyveibe és irataiba betekinthet,
azokat me gviz s gálhatj a;
b) a felügyelő szerv tagja a közhasmú szewezet vezető szervének iilésén tanácskozási joggal
résá vehet, illetve résztvesz, ha a jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik;
c) a felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak
összehívását kezdeményezni,ha uról szercz tudomást, hogy

a szewezet működése során olyan jogszabá|ysértés vagy a szewezet érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése azintézkedésre jogosultvezető szerv döntését
teszi sztikségessé;

avezeto tisztségviselők felelősségét megalapoző tény merült fel;
d) az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványara annak
megtételétől sámított harminc napon belül _ össze kell hívni, mely határidő eredménytelen
eltelte esetén avezető szerv összehívásara a felügyelő szerv is jogosult;
e) ha az arra jogosult szerv a törvényes műk<idés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi ffieg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

Az Ellenőrző bizottság tagiainak visszahívásiíhoz a Közgyűlésen jelen lévő tagok
kétharmadosszavazatávalmeghozotthatározatsziikséges.
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Az egyesiilet tisáségviselői: az Elnökség (u elnök, az alelnök, az Elnökség tagjai), az
Ellenőrző bizottság (elnöke és tagiai). Avezető tisztségviselőket a Közgyűlés válásfiáajelen
Alapszabály rendelkezései szerint.

A tisáségviselők megbízatása a megválasztás napjától határozatlanidőre szól.
Az összeferhetetlenségre vonatkozó rendelkezések :

A Közgyűlés, az Elnökség, vagy az Ellenőrző bizottság hatfuozathozatalábannem vehet részt
az a személy' aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. $ b) pont], élettrírsa (a
tovríbbiakbanegyütt:hozzátartoző)ahatélrozatalapján

kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
brármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogtigyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a barki által megktités
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyestilet által tagtrénak, a tagsági
jogviszony alapjánnyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

Valamely köztrasznú szewezet megszűntét követő két évig nem lehet az egyesület
tisztségviselője az a személy, aki olyan köáasznú szervezstnél töltött be _ annak megszrintét
mege|őző két évben legalább egy évig _ vezető tisáséget, amely az adőzás rendjéről szóló
törvény szerinti kóztartozását nem egyenlítette ki.

Nem lehet az Elniikség, vaBI azB||enőrző BÍzottság tagia az az eryesüIeti tag, aki más
jégkorong sportegyesületben az elnökség, vagl az ellenőlző bizottság tagia.

A tisáségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szewezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szewezetnél is betölt.

v.
AZ E GYE s ÜLE T 

_GAZDÁLKoDÁSA

1. Az Egyesület vagyoni eszközei:

Az alapitáskor az egyesület 300.000.- Ft értékű felszereléssel és 300.000._ Ft készpénzzel
rendelkezik, amelyet a külön jegyzékben felsorolt alapitő tagok bocsátottak az egyesület
rendelkezésére.

Az egyesület bevételei:
a) tagdíjak,
b) a jogi személy tagok áfutalásai,
c) az egyestilet rendezvényeinek bevételei,
il támogatások,
e) pályáuaton elnyert összeg,
Í) gazdasági _ v ál|alkozási tevékenységből szfumaző bevétel.

2. Az e gy esül et p énzes zközeinek felhasznál ás a
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Az egyesület Elnöksége az egyesület pétueszkozeinek célszeni felhasmálásríra éves

költségvetést készít. A következő évre szóló költségvetést és az e|őző év gazdáIkodásaról

szóló beszámolőt az alelnök terjeszti az Elnökség elé jóvahagyás végett.

Az egyesület tartozasaiért saját vagyonával felel.

3. Az egyesület megszíinésére a Sporttörvény (2004. évi I. tv.) 17. $. (4H6) bekezdései az

iranyadók. Az egyesület megszúnik, amennyiben a Közgyúlés kétharmados többséggel

kimondja a feloszlast vagy mas társadalmi szervezette| való egyesülést. Az egyesület

megszűnhet megsziinésének bírósági megá|lapitÍtsával, bírósági feloszlatással, valamint

felszámolassal is.

4' Az egyesület sporttal össze nem fiiggő tevékenységet, valamint sporttevékenységével

osszefiiggő 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. [Sporttv. 17. $ (1) b)].

5. A sportszervezet a Ptk._nak az alka|mazott által okozott karokért való felelősség szabályai

szerini felel minden olyan kéEétt, amelyet a vele szerződéses viszonyban álló sportolói, illetve

sportszakemberei, szerződésben foglalt tevékenységiikkel kapcsolatban, harmadik

személynek okoznak.

vr.
AZ EGYE SÜLET FELÜGYEI=,EIE

Az Egyesület a megalakulását k<ivetően felvételét kéri a Magyar Jégkorong Szövetségbe.

Az Egyesület működése felett a törvényességi felügyeletet - zLz egyesülési jogról szóló 1989.

évi II. tcirvény 14. $ (1) bekezdése alapjan _ azigyészség gyakorolja.
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,ozt amódmításokkal egrseges szerkezetbe foglalt Alapszab á'ilyt az egyesület Közryíilése

2012. november 29'én fogadta el'
(, _aU\^t-' /

Andras Attila /

Ievezető elnök

esítő j egyzőkönyv hitelesítő

/1, tT''t
dr. Biczó Anna

jegyzőkönyv vezetó

Az egységes szerkezetű Alapszabályban vast1-B- betűvel szedett részek a többszöri

hiánypótlási felhÍnísnat< megtetelő, ielutóbb 2ő]2' november 29_i módosítás szerinti

rendelkezések. Dr. Jurasits Ferenc tfroa, eilenjegYezésemmel igazolom, hogy a létesítő

okirat egységes szerkezetbe foglalt 
'láo.gá 

..gi.i.t a létesítő okirat-módosítás alapján

hatályos tartalomnak.

Ellenjegyzem: Budapest, 2Ot2' november 29'

(?

1095 B
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