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Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület

MÓDOSÍTOTT

ALAPSZABÁLYA
( egységes szerkezet )

 1./ Általános rendelkezések

 1.1./A CSEPEL ÍJÁSZ ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ( a továbbiakban: 
egyesület ) az egyesülési jogról szóló 1989.évi II. törvény alapján működő, 
önkéntesen létrehozott, demokratikus önkormányzattal rendelkező társadalmi 
szervezet.

 2./ Az egyesület adatai

 2.1./Az egyesület neve: Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület
 2.2./Az egyesület rövidített neve: CSIHE
 2.3./Alapításának ideje: 2OO2. március 24.
 2.4./Székhelye: 1211. Budapest, Kiss János altábornagy utca 61. szám VII. emelet 

76. ajtószám
 2.5./Működési területe: Magyarország

 3./ Az egyesület felügyelete

 3.1./Az egyesületet a Fővárosi Bíróság veszi nyilvántartásba.
 3.2./Az  egyesület  működése  felett  a  Fővárosi  Főügyészség  a  reá  irányadó 

szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol.
 3.3./Az egyesület  pénzügyi ellenőrzését az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 

illetékes szerve látja el.
 3.4./Az egyesület  által  végzett  egyes  tevékenységek  felett  a  tevékenység  célja 

szerint  illetékes  állami  szerv  a  hatósági  ellenőrzésre  vonatkozó szabályok 
szerint felügyeletet gyakorol.

 4./ Az egyesület célja és feladata

 4.1./Az egyesület célja:
 4.1.1./ az íjász sport népszerűsítése, az érdeklődés felkeltése  
 4.1.2./ sport és szabadidős tevékenységek szervezése, részvétel biztosítása
 4.1.3./ társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása
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 4.1.4./ az ifjúság nevelése
 4.1.5./ sportkapcsolatok / bel és külföldi / létesítése és fejlesztése
 4.1.6./ természeti értékek megóvása, megvédése
 4.1.7./ történelmi hagyományok ápolása, hagyományőrzés
 4.1.8./ az  egyesület  tagjai  számára  az  íjászat  gyakorlásához  szükséges 

feltételek megteremtése.
 4.2./Az egyesület feladatai:

 4.2.1./ a célok megvalósítása érdekében az egyesület tagjai részére edzéseket 
tart,  versenyeket  szervez  és  gondoskodik  a  tagok  sportszakmai 
képzéséről,

 4.2.2./ versenyeket  rendez,  továbbá mások által  rendezett  versenyeken részt 
vesz,

 4.2.3./ az íjász sport tanítása, gyakorlása
 4.2.4./ az  egyesületi  célok  megvalósítása  érdekében  a  működés  feltételeit 

biztosítja
 4.2.5./ az egyesület céljai megvalósítása érdekében jogszabályi keretek között 

gazdasági,  vállalkozási tevékenységet folytathat
 4.2.6./ az  edzések  számára  megfelelő  terület  és  biztonsági  felszerelések 

biztosítása.

 5./ Az egyesület tagsága

 5.1./Az  egyesület  tagjai  a  tagokat  megillető  jogok  és  az  őket  terhelő 
kötelezettségek terjedelme alapján:

 5.1.1./ rendes tag
 5.1.2./ pártoló tag 
 5.1.3./ tiszteletbeli tag 

 5.2./Az  egyesületnek  tagja  lehet  minden  magyar  állampolgár,  aki  belépési 
nyilatkozattal kéri felvételét, elfogadja az alapszabályt és az egyesület egyéb 
szabályzatait  és  vállalja,  hogy  tevékenyen  részt  vesz  a  sportegyesület 
munkájában és hozzájárul a feladatok teljesítéséhez A 14 éven aluli fiatalok 
tagfelvételéhez  a  törvényes  képviselő  írásbeli  hozzájárulása  szükséges. 
Magyarországon  letelepedett,  illetőleg  magyarországi  tartózkodási 
engedéllyel  rendelkező  nem  magyar  állampolgár  is  tagja  lehet  az 
egyesületnek

 5.3./Az egyesület  pártoló  tagja  lehet  minden jogi  és magánszemély,  illetve  jogi 
személyiséggel nem rendelkező bármilyen más szervezet is, ha az egyesület 
célkitűzéseit erkölcsileg és anyagilag támogatja.

 5.4./Az egyesületbe tiszteletbeli tagként az a magánszemély vehető fel, aki a sport 
illetőleg  az  egyesület  érdekében  végzett  kimagasló  tevékenységével  az 
egyesület célkitűzéseit elsősorban erkölcsileg támogatja.
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 6./ A tagsági viszony keletkezése és megszűnése

 6.1./Az egyesületbe történő belépés illetve kilépés önkéntes.
 6.2./Az egyesületi tagság felvétellel keletkezik és

 6.2.1./ kilépéssel,
 6.2.2./ törléssel,
 6.2.3./ kizárással szűnik meg.

 6.3./A tagfelvétel kérdésében az  egyesület Elnöksége határoz.
 6.4./Az egyesület  rendes  tagjairól,  pártoló  és  tiszteletbeli  tagjairól  az  ügyintéző 

szerve nyilvántartást vezet, és a tagokat tagsági könyvvel, a pártoló tagokat 
pártoló tag igazolvánnyal látja el.

 6.5./Az egyesületből történő kilépést az egyesület elnöksége részére írásban kell 
bejelenteni.

 6.6./Fel  kell  szólítani  azt  a  tagot,  aki  a  tagsági  díjat,  illetve  a  vállalt  anyagi 
támogatást  a fizetési  határnap után 1 (egy) hónapnál hosszabb időn belül 
nem rendezi. Törölni kell azt a tagot, aki a felszólítás ellenére sem rendezi 
tartozását.  Erre  egy  hónap  áll  rendelkezésére.  Az  elnökségnek  joga  van 
rendkívüli esetben a körülményeket mérlegelve a tag javára ettől eltérni.

 6.7./Törölni kell a tagok sorából azt, aki elhalálozott,
 6.8./Törölni  kell  a  nyilvántartásból  azt  a  tagot,akinek  kizárásáról  a  Fegyelmi 

Bizottság határozatot hozott.
 6.9./Törlést az Elnökség rendeli el és hajtja végre.
 6.10./Kizárás csak a Fegyelmi Bizottság határozata alapján történhet.

 7./ A tagok jogai és kötelezettségei

 7.1./Az egyesület rendes tagjának jogai :
 7.1.1./ az  egyesület  tagja  személyesen  részt  vesz  szavazati,  tanácskozási 

joggal  az  egyesület  közgyűlésén,  az  egyesület  vezető  szerveinek 
megválasztásában, a határozatok meghozatalában

 7.1.2./ Az egyesület 14 éven aluli tagja csak az egyesület személyi kérdéseiről 
szavazhat.

 7.1.3./ részt vesz az egyesület tevékenységben, rendezvényein
 7.1.4./ az egyesület szerveibe választható, amennyiben betöltötte 18. életévét
 7.1.5./ észrevételt,  javaslatot tesz, illetőleg véleményt nyilvánít az egyesületet 

érintő  bármely  kérdésben,  valamint  szerveinek  működésével 
kapcsolatban  az  egyesület  közgyűlésén,  illetve  az  egyesület  bármely 
szervénél

 7.1.6./ az  egyesület  valamely  szervének  törvénysértő  határozatát  -  a 
tudomására  jutástól  számított  3O  napon  belül  -  a  bíróság  előtt 
megtámadhatja

 7.1.7./ részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben
 7.1.8./ igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait
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 7.1.9./ az egyesület megszünése esetén, ha a közgyűlés a vagyon felosztását 
rendeli el, jogosult abból részesedni.

 7.2./Az egyesület rendes tagjainak kötelezettségei:
 7.2.1./ az egyesület alapszabályzatának és egyéb szabályzatainak a betartása
 7.2.2./ az  egyesületi  tevékenységet  folytató  tag  esetén  részvétel  és 

fegyelmezett  magatartás  a  rendezvényeken,  versenyeken  és  a legjobb 
tudás szerinti szereplés

 7.2.3./ tagsági díj megfizetése, melynek mértékét a közgyűlés évente határozza 
meg.

 7.2.4./ az egyesület vagyonának megóvása, megőrzése
 7.2.5./ a Fegyelmi Bizottság felszólítására fegyelmi tárgyaláson megjelenni
 7.2.6./ fegyelmi büntetés hatálya alatti időszakban a tagsági díjat megfizetni
 7.2.7./ az általa okozott kárt az egyesület  részére megfizetni, amennyiben az 

helytállt helyette, kívülálló károsulttal szemben
 7.3./7.3./Az egyesület pártoló tagjának jogai:

 7.3.1./ a  magánszemély  személyesen,  jogi  személy  képviselője  útján 
tanácskozási joggal részt vehet az egyesület közgyűlésén,  

 7.3.2./ javaslatokat tehet az egyesület működésével kapcsolatban
 7.3.3./ külön  megállapodás alapján  használhatja  az  egyesület  létesítményeit, 

igényelheti az egyesület szakembereinek a segítségét
 7.4./Az egyesület pártoló tagjainak kötelezettségei:

 7.4.1./ az egyesület alapszabályzatának, szabályzatainak és határozatainak a 
betartása

 7.4.2./ az  egyesület,  illetve   vezető  szervei  által  meghatározott  célkitűzések 
megvalósításának elősegítése

 7.4.3./ tagdíj megfizetése
 7.4.4./ a jogi személy pártoló tagok a kötelezettségeiket  is a bejegyzett  kép-

viselőik útján teljesítik
 7.5./A tiszteletbeli tagok jogai és kötelezettségei

Jogok:
 7.5.1./ tanácskozási és szavazati joggal részt vehet az egyesület közgyűlésén
 7.5.2./ javaslatokat  tehet,  véleményt  nyilváníthat  az  egyesület  működésével 

kapcsolatban
 7.5.3./ részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben
 7.5.4./ Választható az egyesület  fegyelmi és felügyelő bizottságába, és teljes 

körű szavazati joggal is rendelkezik.
Kötelezettségek:

 7.5.5./ az egyesület alapszabályzatának, szabályzatainak és határozatainak a 
betartása

 7.5.6./ az egyesület népszerűsítése, hagyományainak ápolása
 7.5.7./ az egyesület céljainak erkölcsi  támogatása

A Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület Alapszabálya, kelt: 2005.04.04. 13/4.oldal



Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület
1211 Bp., Kiss J. alt. u. 61. Levélcím: 1751 Bp., Csepel 1. Pf:262. email: csihe@freemail.hu

 8./ Az egyesület szervezete

 8.1./Az egyesület szervei:

 8.1.1./ rendes Közgyűlés
 8.1.2./ rendkívüli Közgyűlés
 8.1.3./ Elnökség
 8.1.4./ Felügyelő Bizottság
 8.1.5./ Fegyelmi Bizottság

 8.2./Az egyesület közgyűlése:

 8.2.1./ Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés
 8.2.2./ Az egyesület rendes közgyűlését évenként kell összehívni. A közgyűlés 

időpontját  az  Elnökségnek  legalább  15  nappal  korábban  meg  kell 
állapítania,  és  annak  helyéről,  időpontjáról,  továbbá  a  tervezett 
napirendjéről az egyesület tagjait értesítenie kell.

 8.2.3./ A közgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek:
 8.2.3.1./ rendes tagok
 8.2.3.2./ tiszteletbeli tagok

 8.2.4./ A közgyűlésen minden szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik. 
Szavazni csak személyesen lehet

 8.3./A közgyűlés határozatképessége:

 8.3.1./ A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több, mint a 
fele  a közgyűlésen jelen van.

 8.3.2./ Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlés az eredeti időpontban nem 
határozatképes,  úgy a közgyűlés 30 perc után újra  összeül.  Ebben az 
esetben  az  új  közgyűlés  tekintet  nélkül  a  megjelentek  számára 
határozatképes.  A  határozatok  meghozatalához  azonban  a  megjelent 
szavazati  joggal  rendelkező  tagok  két  harmadának  igenlő  szavazata 
szükséges,  és  az  egyesület  vagyonának  elidegenítéséről, 
megterheléséről, hitel felvételéről nem dönthet.

 8.3.3./ A  közgyűlés   a  határozatait  általában  nyílt  szavazással,  általában 
egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a szavazást 
meg kell ismételni.

 8.3.4./ A  közgyűlés  titkos  szavazással  hoz  határozatot,  ha  a  szavazásra 
jogosultak  legalább  1/3-a  indítványozza.  Az  egyesület  valamennyi 
tisztségviselőjének megválasztása, vagy visszahívása titkos szavazással 
történik

 8.3.5./ A  közgyűlésről  jegyzőkönyvet  kell  készíteni,  mely  tartalmazza  az 
egyesület nevét, közgyűlés helyét és időpontját, a taglétszámot, megjelent 
szavazásra  jogosultak  számát,  jegyzőkönyv  vezető  és  a  jegyzőkönyv 
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hitelesítők  nevét,  a  hozott  határozatokat,  bejelentéseket  és 
hozzászólásokat.  A  jegyzőkönyvet  a  közgyűlés  elnöke,  a 
jegyzőkönyvvezető  írja  alá  és  a  két  jegyzőkönyv  hitelesítő  személy 
hitelesíti. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a jelenléti ívet, a meghívó egy 
példányát  és mindazon iratok,  beszámolók egy-egy példányát,  amely a 
közgyűléssel ismertetve lett.

 8.3.6./ Határozatképtelen közgyűlésről is jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyből 
ki kell hogy tűnjön a határozatképtelenség oka.

 8.3.7./ A  közgyűlés  nyilvános.  A  nyilvánosságot  a  közgyűlés  többségi 
határozattal korlátozhatja vagy kizárhatja.

 8.3.8./ A  közgyűlés  napirendjét  az  Elnökség  állapítja  meg  és  terjeszti  a 
közgyűlés elé.

 8.4./A közgyűlés hatásköre:

 8.4.1./ A közgyűlés az egyesületet érintő minden kérdésben dönthet.
 8.4.2./ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 8.4.2.1./ az  egyesület  megalakulásának,  más  sportegyesülettel  való 
egyesülésének, valamint a feloszlásának a kimondása,

 8.4.2.2./ az alapszabály és az egyesület  valamennyi  saját  szabályzatának 
megállapítása és módosítása,

 8.4.2.3./ az Elnökség, Elnök, Elnökhelyettes, Felügyelő Bizottság elnökének 
és  tagjainak,  Fegyelmi  Bizottság  elnökének  és  tagjainak 
megválasztása, felmentése, visszahívása,

 8.4.2.4./ az évi költségvetése, pénzügyi tervének meghatározása,
 8.4.2.5./ az éves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása,
 8.4.2.6./ tagfelvétel elutasítása elleni kérelem elbírálása,
 8.4.2.7./ a tagdíj összegének a megállapítása,
 8.4.2.8./ mindazon kérdések, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály a 

közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,
 8.4.2.9./ az  elnökség,  a  felügyelő  bizottság  éves  beszámolójának 

elfogadása, jóváhagyása
 8.4.2.10./ az egyesület vezető szerveinek, tisztségviselőinek megválasztása
 8.4.2.11./ döntés  az  egyesület  részére  ingatlanvagyon  megvételéről, 

elidegenítéséről,  megterheléséről,  gazdasági  tevékenység 
elhatározásáról,  valamint  minden  olyan  kérdés  eldöntése,  melynek 
során jelentős vagyoni terhek, vagy kötelezettségek keletkeznek.

 8.4.2.12./ a Fegyelmi Bizottság határozata elleni fellebbezés elbírálása

 8.5./A tisztségviselők megválasztása:

 8.5.1./ A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselők:
 8.5.1.1./ Az egyesület elnökségének tagjai,
 8.5.1.2./ Az egyesület elnöke,
 8.5.1.3./ Az egyesület elnök helyettese,
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 8.5.1.4./ Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai,
 8.5.1.5./ Fegyelmi Bizottság elnöke és tagjai

 8.5.2./ (8.5.1.) bekezdésben meghatározott tisztségviselőket a közgyűlés négy 
(4) évre választja meg, titkos szavazással.

 8.5.3./ Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a leadott szavazatok 
több  mint  felét  megszerezte.  Több  jelölt  esetén  az  első  választási 
fordulóban  egyik  jelölt  sem  kapta  meg  a  megválasztáshoz  szükséges 
szavazatot, újabb választási fordulót kell tartani, amelyben a két legtöbb 
szavazatot kapott jelölt  vesz részt. Az újabb választási fordulóban az a 
jelölt  tekintendő  megválasztottnak,  aki  a  legtöbb  szavazatot  kapta. 
Szavazategyenlőség esetén a választást meg kell ismételni.

 8.6./Az egyesület rendkívüli közgyűlése:

 8.6.1./ Rendkívüli közgyűlést kell összehívni
 8.6.1.1./ az elnökség többségi határozata alapján,
 8.6.1.2./ az egyesület tagjainak 1/3-a az ok és a cél megjelölésével írásban 

kívánja,
 8.6.1.3./ a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv elrendeli.
 8.6.1.4./ a Felügyelő Bizottság kezdeményezésére, 30 napon belül

 8.6.2./ A rendkívüli  közgyűlést  az erre  okot  adó körülmény bekövetkezésétől 
számított 30 napon belül össze kell hívni.

 8.6.3./ A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a rendes közgyűlésre vonatkozó 
szabályok az irányadók.

 8.6.4./ Amennyiben az Elnökség a Felügyelő  Bizottság  kérése ellenére  nem 
hívta  össze  a  közgyűlést  30  napon  belül,  úgy  a  Felügyelő  Bizottság 
jogosulttá  válik  a  rendkívüli  közgyűlést  összehívni.  Az  így  összehívott 
közgyűlés a rendes közgyűlésre vonatkozó szabályok  és jogosítványok 
vonatkoznak.

 8.7./Az egyesület elnöksége:

 8.7.1./ Az  egyesület  tevékenységét  két  közgyűlés  közötti  időszakban  az 
Elnökség  irányítja,  a  közgyűlési  határozatok  és  az  elfogadott  éves 
pénzügyi terv (költségvetés) által megszabott keretek között. Az Elnökség 
az egyesület  működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult 
szerv,  kivéve  azokat  az  ügyeket,  amelyek  az  alapszabály  szerint  a 
közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

 8.7.2./ Az Elnökség feladata és hatásköre:
 8.7.2.1./ az egyesület rendes és rendkívüli közgyűlésének összehívása.
 8.7.2.2./ az  egyesület  alapszabályban  meghatározott  törvényes 

működésének biztosítása és felügyelete,
 8.7.2.3./ a közgyűlési határozatok végrehajtása, és ezek ellenőrzése
 8.7.2.4./ az  éves  költségvetés  és  beszámoló  elkésztése,  közgyűlés  elé 

terjesztése.
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 8.7.2.5./ a  működéshez  szükséges  személyi  és  tárgyi  feltételek 
megteremtése,

 8.7.2.6./ tagfelvételi kérelem elbírálása,
 8.7.2.7./ döntés  mindazon  kérdésekben,  amelyeket  jogszabály  vagy  az 

alapszabály nem utal a közgyűlés hatáskörébe.
 8.7.2.8./ A  feladatok  pontos  meghatározását,  a  tisztségviselők  pontos 

hatáskörét a Kiegészítő szabályzat tartalmazza. (12.2. pont)
 8.7.3./ Az  Elnökség  a  közgyűlés  felhatalmazása  alapján  lebonyolíthatja  az 

egyesület  gazdasági  tevékenységeit,  ingatlan  és  egyéb  nagyértékű 
vagyonszerzését, annak elidegenítését, megterhelését.

 8.7.4./ Az elnökség a költségvetés keretein belüli átcsoportosításra jogosult, de 
csak olyan mértékben, ami az egyesület  céljai  szerinti  működését  nem 
veszélyezteti.

 8.7.5./ Az  Elnökség  tevékenységről  az  egyesület  közgyűlésének  tartozik 
beszámolási kötelezettséggel.

 8.7.6./ Az Elnökség tagjai:

 8.7.6.1./ Az  Elnökség létszáma: 3 (három) fő
 8.7.6.2./ Nem lehet az Elnökség tagja az a személy, aki közügyektől eltiltás 

hatálya alatt áll, vagy aki más sportegyesületnél elnökségi tag, illetve 
sportvállalkozásnál  vezető tisztségviselő volt  az annak megszűnését 
megelőző három évben, feltéve, hogy a sportszervezetet felszámolták.

 8.7.6.3./ Az Elnökség Elnökből, Elnökhelyettesből és tagból  áll.
 8.7.6.4./ Az Elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:

 8.7.6.4.1./ az  elnökségi  üléseken  és  az  Elnökség  határozatainak  a 
meghozatalában történő részvétel 

 8.7.6.4.2./ a működéssel,  a gazdálkodással   kapcsolatos észrevételek, 
javaslatok  megtétele,  illetve  ezekre  vonatkozó  felvilágosítások 
kérése

 8.7.6.4.3./ rendkívüli  közgyűlés,  elnökségi  ülés  összehívására 
javaslattétel

 8.7.6.5./ Az Elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók
 8.7.6.6./ Az elnökségi tagság megszűnik:

 8.7.6.6.1./ mandátum lejártával
 8.7.6.6.2./ felmentéssel
 8.7.6.6.3./ visszahívással
 8.7.6.6.4./ elhalálozással
 8.7.6.6.5./ egyesületből való kizárással

 8.7.7./ Az Elnökség működése

 8.7.7.1./ Az  Elnökség  maga  állapítja  meg  munkatervét,  valamint  az 
ügyrendjét. 

 8.7.7.2./ Az Elnökség szükség szerint, de legalább három havonta ülésezik. 
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 8.7.7.3./ Az elnökségi ülések nem nyilvánosak, azokon az Elnökség tagjain 
kívül csak a meghívott személyek vehetnek részt. Az Elnökség ettől 
eltérően is rendelkezhet.

 8.7.7.4./ Az  elnökségi  ülést  az  Elnök  hívja  össze  az  ülést  megelőzően 
legalább egy héttel. A meghívó tartalmazza az ülés helyét, idejét, és a 
megtárgyalandó napirendi pontokat. Halaszthatatlan, sürgős ügyekben 
az elnökségi ülés rövidebb határidővel is összehivató.

 8.7.7.5./ Az elnökség határozatképes, ha legalább két tag jelen van.
 8.7.7.6./ Az  elnökség  határozatait  általában  nyílt  szavazással,  egyszerű 

szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata 
dönt.  Titkos  szavazással  hoz  határozatot  bármelyik  elnökségi  tag 
javaslatára.

 8.7.7.7./ Az  elnökség  ülésein  a  Felügyelő  Bizottság  elnöke  tanácskozási 
joggal részt  vehet.  Az elnökségi  ülés időpontjáról,  helyéröl  az Elnök 
köteles értesíteni.

 8.8./Az egyesület Elnöke

 8.8.1./ Vezeti  és  szervezi  az  Elnökség  munkáját  és  üléseit,  összehívja  a 
közgyűlést, és azon elnököl.

 8.8.2./ Képviseli az egyesületet
 8.8.3./ Intézkedik és dönt a közgyűlés vagy az Elnökség által  a hatáskörébe 

utalt ügyekben
 8.8.4./ Aláírási  és  utalványozási  jogkört  gyakorol,  együttesen  az  Elnök 

helyettessel.
 8.8.5./ Munkáltatói jogkört gyakorol
 8.8.6./ Minden olyan feladatot ellát, amelyet jogszabály, alapszabály, illetőleg a 

közgyűlés, vagy a az Elnökség a hatáskörébe utal.

 8.9./Apparátus

 8.9.1./ Az  egyesület  tevékenységével  kapcsolatos  operatív,  adminisztratív 
feladatokat  az  Elnökség  látja  el.  Szükség  esetén  e  célra  apparátust 
hozhat létre. Az apparátus létszámát, valamint szervezetét az Elnökség 
állapítja meg, figyelembe véve  a hatékony és gazdaságos ellátást.

 8.10./Felügyelő bizottság

 8.10.1./ Az egyesület  – közgyűlése útján -  gazdálkodásának ellenőrzésére 3 
tagú, elnökből és két tagból álló felügyelő bizottságot választ.

 8.10.2./ A felügyelő bizottság feladata és hatásköre:
 8.10.2.1./ az  egyesület  alapszabályban  meghatározott  törvényes 

működésének és vagyonkezelésének, gazdálkodásának ellenőrzése
 8.10.2.2./ a közgyűlési határozatok végrehajtásának ellenőrzése
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 8.10.2.3./ az egyesület gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése,
 8.10.2.4./ az egyesület elnöksége tevékenységének az ellenőrzése
 8.10.2.5./ az egyesület  rendkívüli  közgyűlésének összehívása a közgyűlés 

összehívására vonatkozó szabályok szerinti esetben és módon.
 8.10.2.6./ hiányosság  esetén  tájékoztatja  az  egyesület  Elnökségét, 

felszólítja a megfelelő intézkedés megtételére
 8.10.2.7./ az egyesület  alapszabállyal  ellentétes működése esetén, ha ide 

vonatkozó intézkedései nem vezettek erdményre, értesíti az egyesület 
törvényességi felügyeletét ellátó hatóságot.

 8.10.3./ Az  egyesület  tisztségviselői,  a  tagok  a  felügyelő  bizottság  kérésére 
korlátozás nélküli jelentési és felvilágosítási kötelezettséggel tartoznak. A 
felügyelő  bizottság  bármikor  megvizsgálhatja  az  egyesület  könyveit, 
iratait, pénztárát.

 8.10.4./ A felügyelő bizottság tagjai

 8.10.4.1./ A felügyelő bizottság elnökének és tagjainak megbízatása 2 évre 
szól, a tagok  újra választhatók.

 8.10.4.2./ Felügyelő  bizottsági  tag csak olyan természetes  személy lehet, 
aki nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt.

 8.10.4.3./ A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:
 8.10.4.3.1./ mandátum lejártával
 8.10.4.3.2./ felmentéssel
 8.10.4.3.3./ visszahívással
 8.10.4.3.4./ elhalálozással
 8.10.4.3.5./ egyesületből való kizárással

 8.10.5./ A felügyelő bizottság működése

 8.10.5.1./ A felügyelő bizottság maga állapítja meg munkatervét, szervezeti 
és működési szabályzatát, valamint ügyrendjét. 

 8.10.5.2./ Tevékenységéről a közgyűléseken évente beszámol.

 8.11./A Fegyelmi Bizottság

 8.11.1./ Az egyesület közgyűlése, tagjai közűl, két évre, elnökből és két tagból 
álló Fegyelmi Bizottságot választ. 

 8.11.2./ A Fegyelmi Bizottság a közgyűlésnek tartozik felelősséggel.

 8.11.3./ A fegyelmi Bizottság feladata és hatásköre:

 8.11.3.1./ A  Fegyelmi  Bizottság  feladata  a  fegyelmi  szabálysértések 
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kivizsgálása,  elbírálása,  fegyelmi  büntetések  kiszabása  a  közgyűlés 
által jóváhagyott fegyelmi Szabályzat alapján.

 8.11.3.2./ A Fegyelmi Bizottság hatásköre kiterjed az egyesület valamennyi 
tagjára és tisztségviselőjére.

 8.11.3.3./ A  Fegyelmi  Bizottság  a  munkájáról  évente  a  közgyűléseken 
beszámol. A fegyelmi bizottság valamely tagjának érintettsége esetén 
a  fegyelmi  eljárás  lebonyolítására  az  illető  fegyelmi  bizottsági  tag 
helyett az elnökség egy tagját delegálja.

 8.11.3.4./ A fegyelmi  bizottság  a  fegyelmi  határozatát  tárgyaláson  hozza, 
ahol minden érintett felet meg kell hallgatnia.

 8.11.3.5./ A  fegyelmi  bizottság  határozata  ellen  fellebbezni  első  fokon  a 
közgyűlésnél lehet, másodfokon a bíróságon.

 8.12./A fegyelmi bizottság tagjai

 8.12.1.1./ A fegyelmi bizottság elnökének és tagjainak megbízatása 2 évre 
szól, a tagok  újra választhatók.

 8.12.1.2./ A fegyelmi bizottsági tag csak olyan természetes személy lehet, 
aki nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt.

 8.12.1.3./ A fegyelmi bizottsági tagság megszűnik:
 8.12.1.3.1./ mandátum lejártával
 8.12.1.3.2./ felmentéssel
 8.12.1.3.3./ visszahívással
 8.12.1.3.4./ elhalálozással
 8.12.1.3.5./ az egyesüleből való kizárással

 9./ Az egyesület jogképessége

 9.1./Az egyesület jogi személy, melyet az Elnök képvisel. E jogkörét esetenként 
vagy  az  ügyek  meghatározott  csoportjára  nézve  az  Elnök   -  alakszerű 
meghatalmazással - más személyre is átruházhatja.

 9.2./A bankszámla feletti rendelkezéshez az Elnök, és az Elnök helyettes együttes 
aláírása szükséges.

 10./ Az egyesület gazdálkodása és vagyona

 10.1./Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
 10.2./Az egyesület működéséhez szükséges bevételek:

 10.2.1./ tagsági díjak
 10.2.2./ magán és jogi személyek támogatása
 10.2.3./ rendezvények bevételei
 10.2.4./ reklámtevékenységből származó bevételek
 10.2.5./ állami, önkormányzati, társadalmi és szövetkezeti szervek cél és egyéb 
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támogatásai
 10.2.6./ gazdasági - vállalkozási tevékenységből származó bevételek
 10.2.7./ egyéb bevételek

 10.3./Az egyesület költségei:
 10.3.1./ a célja szerinti tevékenység közvetlen költségei
 10.3.2./ gazdasági - vállalkozási tevékenység közvetlen  költségei
 10.3.3./ egyéb közvetett költségek

 10.4./Az  egyesület  bevételeivel  önállóan  gazdálkodik,  tartozásaiért  a  saját 
vagyonával felel.  Az egyesület tagjai  a tartozásokért -  a befizetett  tagdíjon 
túlmenően - saját vagyonukkal nem felelnek.

 10.5./Az  egyesület  a  gazdasági  -  vállalkozási  tevékenységet  a  társadalmi 
szervekre  vonatkozó  jogszabályi  rendelkezések,  valamint  a  sportról  szóló 
törvény  szerint,  és  csak  másodlagosan,  az  egyesületi  célok  és  feladatok 
megvalósításának alárendelten végezhet.

 10.6./Az  egyesület  csak  kiegészítő  tevékenység  keretében  szerezheti  meg 
sportlétesítmény  tulajdonjogát,  használhat,  illetve  működtethet 
sportlétesítményt,  folytathat  sporttevékenységével  összefüggő kereskedelmi 
tevékenységet  vagy  hasznosíthatja  az  ezzel  kapcsolatos  vagyoni  értékű 
jogokat, illetve végezhet sporttal össze nem függő tevékenységet.

 10.7./A  gazdálkodás  részletes  szabályait  a  gazdálkodásra  vonatkozó 
rendelkezések (Számviteli Törvény, Társasági adótörvény) határozzák meg.

 11./ Az egyesület megszűnése

 11.1./Az egyesület megszűnik:
 11.1.1./ feloszlásának a közgyűlés általi kimondásával
 11.1.2./ más egyesülettel történő egyesüléssel
 11.1.3./ feloszlatással
 11.1.4./ a megszűnésnek bírósági határozattal történő kimondásával

 11.2./Az  egyesület  megszűnése  esetén  vagyonának  a  felhasználásáról  a 
közgyűlés dönt. Ha a vagyonról a közgyűlés nem rendelkezett, továbbá ha 
feloszlatással szűnt meg, vagy megszűnését megállapították, vagyona - az 
esetleges  hitelezők  kielégítése  után  -  állami  tulajdonba  kerül,  és  azt 
sportcélokra kell fordítani.

 12./ Záró rendelkezések

 12.1./Az  Alapszabályban  illetve  egyéb  szabályzatokban  foglalt  rendelkezések 
értelmezésére az egyesület közgyűlése jogosult. 

 12.2./Az  Elnökség  és  az  egyesület  pontos  működését  szabályozó  további 
dokumentumok:

 12.2.1./ Kiegészítő szabályzat
 12.2.2./ Fegyelmi szabályzat
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 12.2.3./ Biztonsági szabályzat
 12.2.4./ Határozatok könyve, a közgyűlési és elnökségi jegyzőkönyvek alapján 

A dokumentumok kidolgozása az Elnökség feladata. E szabályzatok nem 
lehetnek ellentétesek az Alapszabállyal.

 13./ Összeférhetetlenség:
 13.1./A Közgyűlés és  az  elnökség  határozathozatalában  nem vehet  részt  az  a 

személy,  aki,  vagy akinek közeli  hozzátartozója  (Ptk.685.§ b.)  a határozat 
alapján

 13.1.1./ - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül
 13.1.2./ - bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 

egyébként érdekelt. (nem minősül előnynek a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás)

 13.2./Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy aki
 13.2.1./ az Elnökség elnöke vagy tagja
 13.2.2./ az  Egyesülettel  a  megbízásán  kívüli  más  tevékenység  kifejtésére 

irányuló  munkaviszonyban  vagy  munkavégzésre  irányuló  egyéb 
jogviszonyban áll

Záradék

A jelen Alapszabályt  a Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület  közgyűlése a 2005. 
április  4.-én  hozta,  és  ezzel  minden  korábbi  keltezésű  alapszabályt  hatályon  kívül 
helyezett.

A Fővárosi Bíróság ……………………............. számon vette nyilvántartásba.

Herczeg Zsolt elnök

Hitelesítők:

Bernáth Balázs Újvári Tamás
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