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BÉKÉS MEGYEI SPORTSZÖVETSÉGEK 

 ÉRDEKSZÖVETSÉGI  

EGYESÜLETE 

 

ALAPSZABÁLYA 

 

A megye területén működő sportági szakszövetségek, hogy feladatukat a jövőben is 

megfelelően elláthassák, érdekeiket megfelelően képviseltetni tudják – figyelemmel a 

távlati tervekre is, az Egyesülésről szóló 1989. évi II. törvény alapján – az alábbi 

alapszabályban körülírt módon és szervezettel egyesületet hoznak létre: 

 

I. 

1. Az egyesület neve:  

Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesülete 

Az egyesület rövidített neve: BMSÉE 

2. Az egyesület székhelye: Békéscsaba, Árpád sor 18. 

3. Működési területe: Békés megye 

4. Alapításának éve: 1991. 

5. Az egyesület nyilvántartott tagsággal rendelkező, önálló jogi személy. 

6. Az egyesület bélyegzője: kör alakú, benne az egyesület neve és székhelye. 

7. Nyilvántartásba vette a Békés Megyei Bíróság 977. számon. 

8. Pártoktól teljesen függetlenek vagyunk, azoktól támogatást nem kaptunk és 

nem kapunk. Nem állítottunk és nem támogatunk országgyűlési képviselő 

jelöltet az 1994. évi választáson, ezután sem fogunk. 

 

II. 
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AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI 

 

 A megyei sportági és egyéb, a sporttal foglalkozó egyesületek, szakszövetségek, 

melyek jogi személyiséggel nem feltétlenül rendelkeznek, és minden más, a sportot 

szerető és támogató érdeklődő érdekképviseletének ellátása, terveik, feladataik 

megfelelő szintű összehangolása, szakmai, elvi, gyakorlati és egyéb tanácsadás, mely 

segíti a tagon működését, mindezt annak érdekében, hogy a tagok feladataik 

megvalósításában közhasznú tevékenységüket a kor követelményeinek megfelelően 

végezhessék. 

 Továbbá célja, hogy a megyében jó szakemberek: edzők, versenybírók, 

játékvezetők, működjenek; ennek érdekében közreműködik a sportszakemberek 

képzésében és továbbképzésében. 

 Az egyesület legfőbb feladata, hogy a célkitűzésben megfogalmazottakat a 

lehetőségek keretei között a legjobban megvalósítsák, így különösen: 

a. a tagok érdekképviseletének ellátása megfelelő fórumok előtt, 

b. a tagok  sportági  szakszövetségek, civil szervezetek  –  akik közhasznú  

tevékenységet végeznek  – működési feltételeinek segítése, támogatása, 

c. a szövetségekkel     közösen     szervezi     a    megye    területén    az    olyan 

sportrendezvényeket,  melyek  az  ifjúság   egészségének   megőrzése   céljából             

– folyamatosak.  A felnőtt lakosság prevenciós programjában részt vállal, és 

önálló programot szervez folyamatosan. 

d. pénzügyi, adminisztrációs tevékenységben való közreműködés a helyi 

sportszervezettel, 

e. szakmai és egyéb tanácsadás, igény szerint, 

é. elősegíti a megyei sportszervezettség kialakítását, 

f. szükség szerint versenyeket, rendezvényeket szervez, 

g. figyelemmel kíséri a megye sportéletével kapcsolatos  történéseket, és a tagok 

érdekében megfelelően eljár az egyes döntések elkészítésénél, véleményez,  

tanácsot ad, 
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h. ellátja  mindazokat a feladatokat,  melyeket a  küldöttközgyűlés  meghatároz,  

és amelyeket a megyei, állami sportirányítás nem lát el, 

 -  végzi a sportszakemberek képzését és továbbképzését  a  Sporttörvény /16. §. 

    (2) bek. h./ alapján 

 -  gondoskodik a játékvezetők, versenybírók képzéséről  és  továbbképzéséről a  

    Sporttörvény /16. §. (2) bek. b./ alapján 

i. együttműködik az országos és megyei sportirányító szervekkel,   

-   az Önkormányzati Minisztérium Sportszak Államtitkárságával 

- a Békés Megyei Önkormányzattal, annak hivatalával, a Békés Megyei 

Önkormányzat sportreferensével, és a Képviselő-testület Művelődési,  

Közoktatási,   Vallásügyi,  Ifjúsági   és   Sport   Bizottságával,  

j. A Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesülete közhasznú   

tevékenységet folytat az egészségmegőrzés, a lakossági sport és az azzal 

kapcsolatos ismeretterjesztés terén. -  1997. évi CLVI. tv. 4. §. (1) a., 26. §. (c) 

1., 4., 14. pont. 

 

III. 

Az egyesület tagsága 

 

a. Az egyesület rendes tagjai elsősorban a megye területén működő sportági 

szakszövetségek. 

b. Tagja lehet az egyesületnek minden más, a sportot szerető és támogató 

természetes és jogi személy, amennyiben az egyesületet anyagilag támogatja 

(pártoló tagok) 

c. tiszteletbeli tagok, akiket a küldöttközgyűlés döntése alapján az elnökség hív 

meg. 

 

A tagság önkéntes. Tag az lehet, aki az alapszabályban foglaltakat magára nézve 

kötelezően elfogadja, és felvételi kérelmét az elnökség elfogadta, valamint az előírt 
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tagdíjat megfizeti. Az elnökség a két küldöttközgyűlés közötti időben új tagokat vehet 

fel, a soros küldöttközgyűlésnek a tagságot meg kell erősítenie. 

A tag a felvételről értesítést kap. 

 

A rendes tag jogai és kötelességei 

 

A rendes tag jogai: 

- Az alapszabályban meghatározott módon képviseltetheti magát a 

küldöttközgyűlésen, 

- részt vehet a határozatok meghozatalában és a tisztségviselők 

megválasztásában, visszahívásában, 

- indítványokat tehet, véleményt nyilváníthat, 

- adatokat kérhet, s azt 30 napon belül az egyesület köteles szolgáltatni. 

 

A rendes tag kötelességei: 

- betartani az alapszabályban foglaltakat, 

- elősegíteni az alapszabályban foglalt rendelkezéseket, elvek 

megvalósulását, 

- tagdíjat fizetni. 

 

A rendes tagság megszűnése: 

a. kilépéssel, 

b. kizárással, 

c. a tag halálával, vagy társadalmi szerv, illetve más személy egyesülés 

esetében, annak megszűnésével. 

Kizárásra akkor kerülhet sor, ha a tag az egyesület céljával és működésével ellentétes 

tevékenységet fejt ki, és ezen tevékenységet felhívás ellenére sem hagyja abba. 

Kizárásra javaslatot az elnökség tehet a küldöttközgyűlésnek. A küldöttközgyűlés 2/3-

os többséggel dönthet a kérdésben. A kizárt tag a küldöttközgyűlés kizáró határozata 

ellen az ügyészséghez fordulhat jogorvoslatért. 
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A tagdíj: 

a. A sportági szakszövetségek tagdíja: a szövetségek 1.000 Ft/ év tagdíjat 

fizetnek, 

b. Jogi személy évi legkevesebb tagdíja: 2.500 Ft, 

c. Magánszemély, vagy pártoló tag éves szinten legkevesebb 500,- Ft 

tagdíjat fizet. 

 

IV. 

Az egyesület szervezete 

 

Küldöttközgyűlés 

 

 Az egyesület legfőbb szerve a küldöttközgyűlés, mely a tagok által delegált két-

két főből illetve a nem delegált elnökség tagjaiból – és szavazati jog nélküli – 

meghívottakból áll. 

A küldöttközgyűlést évente kell összehívni. 

Rendkívüli küldöttközgyűlést akkor kell összehívni, ha azt a tagok közül legalább öten 

kérik, az ok és a cél megjelölésével együtt, vagy a Bíróság elrendeli, ebben az esetben 

az elnök köteles 15 napon belül összehívni. 

A küldöttközgyűlést az elnök hívja össze, az elnökség határozata alapján. A meghívón 

a napirendnek is szerepelnie kell. A meghívókat úgy kell elküldeni, hogy azt a 

meghívott legalább 30 nappal a küldöttközgyűlés előtt megkapja. 

A küldöttközgyűlés akkor szavazatképes, ha a szavazásra jogosultak fele, plusz egy 

szavazásra jogosult jelen van. Szavazatképtelenség esetén új küldöttközgyűlést kell 

kitűzni 15 napon belül, ekkor a jelenlévők arányuktól függetlenül szavazóképesek, 

feltéve, ha a napirend változatlan marad. Az Egyesületbe belépő sportági 

szakszövetségeknek a küldöttközgyűlésen egy szavazata van. 
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V. 

1. Küldöttközgyűlés 

A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 

közvetlen hozzátartozója a határozat alapján 

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

- bármilyen más előnyben részesül, ill. a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. 

 

A küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a. az alapszabály megállapítása, módosítása, 

b. az egyesület vezető tisztségviselőinek megválasztása (elnökség, elnök, 

elnökhelyettes visszahívása) 

c. a működés irányának meghatározása, hosszú távú tervek kidolgozásának 

koncepciójának meghatározása, 

d. a költségvetés meghatározása és a költségvetés megvalósulásáról előterjesztett 

beszámoló elfogadása, 

e. vezető tisztségviselők beszámoltatása, és a beszámolók elfogadása, 

f. fegyelmi jogkör gyakorlása a vezető tisztségviselők felett, 

g. tag felvételének megerősítése, elutasítása esetén a jogorvoslat elbírálása, minden 

olyan kérdés, melyet az alapszabály, vagy törvény a küldöttközgyűlés hatáskörébe 

utal, 

h.  alkalmazotti létszám meghatározása a küldöttközgyűlés kizárólagos hatásköre, 

i. a határozatokról az érintett szerveket, személyeket a határozat, vagy a jegyzőkönyv, 

vagy jegyzőkönyv-kivonat megküldésével értesíteni kell, 

j. a közgyűlés határozatai bárki számára nyilvánosak és a szövetségek székházában 

hozzáférhetőek. 

 

- 1997. évi CLVI. tv. 17. §. 

- 1997. évi CLVI. tv. 8. §. (1) a.-b. 

- 1997. évi CLVI. tv. 7. §. (2) a. 
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- 1997. évi CLVI. tv. 7. §. (2) b. 

 

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással dönt. Titkos szavazásra akkor kerülhet sor, ha azt 

a szavazásra jogosultak 2/3-a kéri. 

A döntéshez egyszerű többség szükséges, amennyiben azonban a tagok 1/3-a 

indítványozza, a kérdésben – minősített többség esetén – lehet dönteni, ilyenkor 2/3-os 

többség szükséges. 

A küldöttközgyűlést az elnök vezeti, akadályoztatása esetén az elnökség felkért tagja. 

A küldöttközgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvet a 

jegyzőkönyvvezető, valamint két hitelesítő írja alá. 

 

2.  Elnökség 

a.) Az egyesület elnökségét a küldöttközgyűlés választja 4 éves időtartamra, a 

megbízás meghosszabbítható. Az elnökség 7 tagú (elnök, elnökhelyettes és 5 tagból 

áll). Az elnökség tagjai: a szakági hovatartozástól függetlenül, mint szakemberek 

jelölhetők és választhatók. 

b.) Nem lehet vezető tisztségviselő: 

- az, akit a bíróság jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítélt, mindaddig, 

amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem 

mentesül, 

- az, aki a választást megelőző két éven belül olyan közhasznú szervezetnél töltött 

be vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti 

köztartozását nem egyenlítette ki, 

- az, akinek közvetlen hozzátartozója tagja a felügyelő bizottságnak. 

1997. évi CLVI. tv. 7. § (1) b. 

1988. évi VI. tv. 29. §. (1)    

1997. évi CLVI. tv. 9. §. (1) 

PTK 685. §. (b) 

c.) Az elnökség működése: 
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- Az ülésről emlékeztetőt kell írni, melyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írnak 

alá. Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell az ülés időpontját, az ülésen elhangzott 

lényeges észrevételeket, valamint a határozatokat, azok hatályát, ill. a döntést 

támogatók és ellenzők számarányát. 

- A határozatokról az érintett szerveket, személyeket a határozat, vagy 

emlékeztető, vagy az emlékeztető-kivonat megküldésével értesíteni kell. 

- Az elnökség határozatai bárki számára nyilvánosak, és a szövetségi szélházban 

megtekinthetők. 

1997. évi CLVI. tv. 7. §. (2) a. 

1997. évi CLVI. tv. 7. §. (2) b.-c.-d. 

d.) Az elnökség határozathozatala: 

- Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Szavazategyenlőség esetén az elnök távolléte esetén az elnökségi ülést levezető 

elnök szavazata dönt. 

- A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, vagy akinek közvetlen 

hozzátartozója határozat alapján 

a.,  kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b., bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 

egyébként érdekelt.1997. évi CLVI. 

e.) Az elnökség a küldöttközgyűlések közötti időszakban irányítja, szervezi az 

egyesület munkáját, dönt minden olyan kérdésben, melyet az alapszabály, vagy 

törvény nem utal a küldöttközgyűlés hatáskörébe. Az elnökség elkészíti a működési 

szabályzatot, amelyet a küldöttközgyűlés hagy jóvá, és megküldi a tagságnak. Az 

elnökség fogadja el az elnök által előterjesztett éves költségvetési javaslatot. Az 

elnökség üléseit negyedévenként tarja, szükség esetén, ezen időn belül is összehívható. 

Az elnökséget az elnök hívja össze, a meghívón szerepel a napirend is, valamint 

mellékelni kell az esetleges írásos anyagokat is. Az elnök akadályoztatása esetén az 

elnökhelyettes veszi át az elnöki teendőket.  

Az elnökség akkor szavazatképes, ha legalább 4 tag jelen van. A szavazás egyszerű 

szótöbbséggel történik. Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt 



10 

folyamatosan számozva kell nyilvántartani. Szavazategyenlőség esetén az elnök 

szavazata dönt. Minden résztvevőnek egy szavazata van. A szavazás nyílt. 

 

3. Az elnök 

Az elnök feladata, hogy irányítsa és összehangolja az egyesület munkáját. Így: 

a. képviseli az egyesületet harmadik személyként, kiemelten az 

Önkormányzati Minisztérium Sport Szakállamtitkársága, a Békés Megyei 

Önkormányzat testülete felé, a Békés Megyei Önkormányzat 

sportreferense felé, 

b. összehívja a küldöttközgyűlést és az elnökséget, ezeken elnököl,  

c. jogosult a működési szabályzat szerinti utalványozásra, 

d. munkáltatói jogot gyakorol az egyesület alkalmazotti felé, 

e. aláírja a küldöttközgyűlési és elnöki határozatokat, 

f. folyamatos munkakapcsolatot tart a Békés Megyei Önkormányzat 

Művelődési, Közoktatási, Vallásügyi, Sport és Ifjúsági Bizottsága elnökével, 

valamint a Békés Megyei Önkormányzat sportreferensével. 

 

4. Elnökhelyettes 

Az elnökhelyettes feladata az egyesület ügyvitelének vezetése, irányítása, 

nyilvántartások vezetése, az operatív teendők intézése. E körben a részletes feladatait 

az SZMSZ tartalmazza. Önálló intézkedésre olyan közegben jogosult, mely nem 

igényli az elnök intézkedését, vagy az elnök huzamosabb idejű folyamatos 

távollétében. Közvetlen operatív munkakapcsolatban áll a Békés Megyei 

Önkormányzat Sportreferensével. 

Az elnök távollétében helyettesíti azt. 

 

5. Megyei Sportreferens 

A Békés Megyei Sportreferens a közgyűlések állandó meghívottja. 

 

6. A Felügyelő Bizottság 
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A 3 tagú Felügyelő Bizottság feladata és hatásköre: 

- az érdekszövetség* gazdálkodásának ellenőrzése, és erről a 

küldöttközgyűlésen történő beszámolása. 

- a lemondott vagy tisztségüktől egyéb okból megvált bizottsági tagok helyére 

új tagok behívása. Az így választott tagokat a következő küldöttközgyűlés 

erősíti meg tisztségégben. 

 

*Teljes neve: Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesülete 

 

 

 

VI. 

 

1. Az egyesület gazdálkodása 

Az egyesület gazdálkodását elsősorban a társadalmi szervezetek gazdálkodási 

tevékenységére vonatkozó 16/1989. (II. 26.) Mt. sz. rendeletben foglaltak szerint 

végzi. Az egyesület költségvetést készít, melyet az elnökhelyettes készít el, és az elnök 

az elnökség elé terjeszti. 

a. Az egyesület vagyona oszthatatlan. 

b. Az egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásiért saját 

vagyonával felel. 

Az egyesület tagjai saját vagyonukkal - a tagdíjon túlmenően - nem felelnek 

az egyesület tartozásaiért. 

c. Az egyesület csak közhasznú céljai megvalósítása érdekében vállalkozási 

tevékenységet is folytathat, a jogszabályok engedélyezte keretek között, 

azokat nem veszélyeztetve. A vállalkozásból származó bevétel az egyesület 

vagyonát növeli. Az egyesület létrehozhat olyan társaságot, intézményt, stb., 

amely az egyesületi közhasznú feladatokat szolgálja, és a legfontosabb 

feladatainak elvégzésére fordítja. A vállalkozási tevékenység lehet egyesületi 
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és szövetségi szintű. Az egyesületi szintű vállalkozási tevékenység 

megkezdésének engedélyezése a küldöttközgyűlés hatáskörébe tartozik. 

 

2. Az egyesület bevételei: 

a. az egyesület csak olyan pénzügyi forrást fogadhat el, amely a tagság 

önállóságát és függetlenségét nem befolyásolja. 

1997. évi CLVI. tv. 4. §. (1) b. 

1997. évi CLVI. tv. 4. §. (1) c. 

b. Állami támogatás – megyei önkormányzati –  

c. Tagdíjak, nevezési díjak, támogatások, adományok 

d. Rendezvények reklámbevétele 

e. Vállalkozásból származó bevételek 

f. Alapítványok pályázatain nyert bevételek 

g. Az adózók 1%-a 

 

3. Az egyesület kiadásai: 

Az egyesület kiadásai elsősorban közhasznú tevékenységet segítő: 

a. szakági szakszövetségek tárgyévi egészségmegőrző rendezvények és 

szövetségi versenyei, 

b. működési, fenntartási költségek, 

c. társadalmi aktívák jutalmazása. 

 

VII. 

 

Az egyesület működése felett az ügyészség törvényességi felügyeletet gyakorol. A 

jelen alapszabállyal kapcsolatos peres ügyek a Békés Megyei Bíróság kizárólagos 

illetékességébe és hatáskörébe tartoznak. 

Az egyesület nyilvántartásba vétellel válik jogi személlyé. 

 

VIII. 
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Az egyesület megszűnése: 

Az egyesület megszűnik: 

- feloszlással, ha azt a küldöttközgyűlés kimondja, 

- egyesüléssel, ha azt a küldöttközgyűlés kimondja, 

- feloszlatással, 

- megszűnésének megállapításával, 

- a tagok száma 10 alá csökken. 

Az egyesület megszűnése után a hitelezők kielégítését követően megmaradó vagyont a 

tagok között kell egyenlő arányban felosztani. 

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az 1989. évi II. tv. és a Ptk. 

rendelkezései az irányadók. 

 

Ezt az Alapszabályt az egyesület küldöttközgyűlése  

1991. február 22. napján megtárgyalta, és az 1/1991. sz. határozatával elfogadta,  

1994. március 11-én módosította, és az 1/1994 sz. határozatával elfogadta,  

1998. április 2-án módosította, és az 1/1998. sz. határozatával elfogadta, 

2006. július 28-án (formailag) módosította és az 1/2006. sz. határozatával elfogadta. 

2010. május 27-én (formailag) módosította és az 1/2010. sz. határozatával elfogadta. 

 

Békéscsaba, 2010. május 27. 

 

 

 

 

 

 

       Marik Lászlóné 
        Békés Megyei Sportszövetségek 

           Érdekszövetségi Egyesülete  

               elnök  
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A BÉKÉS MEGYEI SPORTSZÖVETSÉGEK ÉRDEKSZÖVETSÉGI EGYESÜLETE 

TAGSZERVEZETEI 2010. MÁJUS 27-ÉN 

 

  1. Békés Megyei Aerobik és Fitness Szövetség 

  2. Békés Megyei Asztalitenisz Szövetség 

  3. Békés Megyei Atlétika Szövetség 

  4. Békés Megyei Birkózó Szövetség 

  5. Békés Megyei Búvár Szövetség 

  6. Békés Megyei Harciművészetek, Karate és Taekwon-do Szövetség 

  7. Békés Megyei Judo Szövetség 

  8. Békés Megyei Kajak-kenu Szövetség 

  9. Békés Megyei Kerékpár Szövetség 

10. Békés Megyei Kosárlabda Szövetség 

11. Békés Megyei Lovas Szövetség 

12. Békés Megyei Modellező Szövetség 

13. Békés Megyei Ökölvívó Szövetség 

14. Békés Megyei Rádióamatőr Szövetség 

15. Békés Megyei Röplabda és Strandröplabda Szövetség 

16. Békés Megyei Sakk Szövetség 

17. Békés Megyei Sportlövő Szövetség 

18. Békés Megyei Sportturisztikai és Ifjú Természetjárók Szövetsége 

19. Békés Megyei Súlyemelő és Erőemelő Szövetség 

20. Békés Megyei Tájfutó Szövetség 

21. Békés Megyei Teke Szövetség 

22. Békés Megyei Tenisz Szövetség 

23. Békés Megyei Torna Szövetség 

24. Békés Megyei Úszó Szövetség 

25. Békés Megyei Vívó Szövetség 

26. Békés Megyei Vízipóló Szövetség 
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       Marik Lászlóné 
        Békés Megyei Sportszövetségek 

           Érdekszövetségi Egyesülete  

               elnök  


