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Az egyesület közgyűlése által 2011. július 08-án elfogadott az egyesület szervezeti és működési 
szabályzatának III./2.10. pontját érintő - vastag dőlt betűvel jelzett - módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalva. 

  
 

 



Az SZMSZ részletesen szabályozza a KOMTHERMÁL Kft. Úszóklub S.E. vezető szervei, a 
közgyűlés, az elnökség, az elnök, azok vezetőségének, illetve tagjainak hatáskörét.  
 
 
I. Általános rendelkezések:  
 
1. Az egyesület neve:   KOMTHERMÁL Kft. Úszóklub Sportegyesület 
    Rövidített neve:     KOMTHERMÁL Kft. Úszóklub S.E.  
2. Székhelye:      Komárom, Táncsics M. u. 34-36.  
3. Az egyesület vagyona:    400.000.-Ft, azaz Négyszázezer forint 
4. Az egyesület nyilvántartási száma:  1119.  
                                                                                                                                                                          
 
II. Az egyesület célja és feladatai:  
 
Az egyesület az 1997. évi CLVI. törvénynek megfelelően az alábbi közhasznú tevékenységet 
végzi:  
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,  
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott 
sporttevékenység kivételével.  
 
A fenti célok elérése érdekében az egyesület feladatának tekinti:  
 
- Az úszás sportág meghonosítását, széleskörű megismertetését és megszerettetését,  
- Az ifjúság egészséges életmódra nevelését, edzettségének, állóképességének javítását,  
- A sportszerűség, a fair play szellemében gondolkodó, cselekvő ifjúság nevelését,  
- A versenyben elért eredmények útján Komárom város hírnevének öregbítését,  
- A különböző színhelyeken lévő versenyek útján, a sportoló ifjúság megismertetését hazánk 
szép tájaival, nevezetességeivel.  
 
A sportegyesület:  
- Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem 
veszélyeztetve végezhet,  
- Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban 
meghatározott közhasznú tevékenységre, közhasznú célok elérésére fordítja,  
- Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak 
anyagi támogatást nem nyújt (országgyűlési képviselőjelölt állítását és támogatását a jövőben 
is kizárja tevékenységéből).  
 
 
III. Az egyesület szervezete 
 
Az egyesület szervezeti felépítése:  
1.) Közgyűlés 
2.) Elnökség 
3.) Elnök 
4.) Felügyelő Bizottság 
5.) Szakmai irányító (edző) 
6.) Gazdasági vezető 
 
 
1. Közgyűlés 
Az egyesület legfőbb döntést hozó szerve a tagok összességéből álló közgyűlés.  



 3

 
1.1. A közgyűlésen a rendes tagok szavazati joggal rendelkeznek, míg a pártoló és a 
tiszteletbeli tagok tanácskozási joggal vehetnek részt.  
 
1.2. A közgyűlés az egyesületet érintő minden kérdésben döntési jogkörrel rendelkezik.  
 
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:  

 a.) Az alapszabály megállapítása és módosítása, 
 b.) Az évi költségvetés meghatározása, 
 c.) Az elnökség éves beszámolójának elfogadása, 
 d.) Más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának, illetőleg 

megszűnésének kimondása, 
 e.) A tagdíj megállapítása, 
 f.) Az elnökség megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, 
 g.) Döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály kizárólagos hatáskörébe 

utal, vagy a közgyűlés határozatával saját hatáskörébe von, 
 h.) Az egyesület éves beszámolójának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, 
 i.) A felügyelő bizottság tagjainak megválasztása. 
 

 
1.3. A közgyűlést egy évben legalább egy alkalommal kell összehívni (rendes közgyűlés).  
A közgyűlés összehívásáról az elnökség gondoskodik, a közgyűlés helyét, időpontját és 
napirendjét tartalmazó meghívókat a közgyűlést megelőző legalább 8 nappal megküldi a 
tagok részére. A meghívót az egyesület székhelyén ki kell függeszteni.  
 
1.4. Az elnökség rendkívüli közgyűlést indokolt esetben bármikor összehívhat.  
Az elnökség rendkívüli közgyűlést köteles összehívni, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg ha a 
tagok legalább 1/3-a az ok és cél megjelölésével írásban indítványozza.  
 
1.5. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint fele 
jelen van.  
Az ismételten összehívott közgyűlés - melynek 15 napon belüli időpontját az eredeti 
meghívóban közölni  kell - az eredeti napirendi pontok vonatkozásában a megjelentek 
számára tekintet nélkül akkor minősül határozatképesnek, ha a tagokat a távolmaradásuk ezen 
jogkövetkezményéről szintén az eredeti meghívóban tájékoztatták.   
 
1.6. A tagok által a közgyűlésen megtárgyalni javasolt rendkívüli kérdések napirendre 
kerüléséhez a közgyűlésen jelenlévők szavazatainak többsége szükséges.  
 
1.7. A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással, személyi ügyekben 
titkos szavazással hozza, legalább 2/3-os szótöbbség szükséges azonban az 1.2. a.)-d.) 
pontjaiban meghatározott döntések meghozatalához.  
Az egyesület tisztségviselőinek megválasztása és visszahívása titkos szavazással történik.  
Szavazategyenlőség esetén a határozatot elvetettnek kell tekinteni. 
 
1.8. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a közgyűlésen elhangzott 
javaslatokat, valamint a közgyűlés által meghozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a 
közgyűlés levezető elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá.  
A jegyzőkönyvből megállapítható kell, hogy legyen a közgyűlés döntéseinek tartalma, 
időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (lehetséges 
személye).  
 
1.9. A közgyűlés ülései nyilvánosak.  
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1.10. A közgyűlés létszámának több mint felét nem teheti ki az egyesülettel munkaviszonyban 
álló dolgozók száma. A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, 
vagy akinek hozzátartozója (Ptk. 685.§ b.) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: 
hozzátartozó) a határozata alapján:  
a. Kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül 
b. Bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
 
1.11. A közgyűlés a döntéseit az érintettekkel ajánlott levélben közli, amelyet évente legalább 
egyszer ismertetni kell az egyesület működése, szolgáltatásai igénybevétele módjáról, éves 
gazdálkodására vonatkozó beszámolóval együtt. A tagok az egyesülettel kapcsolatos bármely 
ügyben tájékoztatást, felvilágosítást kérhetnek, továbbá az egyesület könyveibe és irataiba 
hivatali órában bármikor betekinthetnek, azokat megvizsgálhatják, azokról - saját költségükre 
- másolat kiadását kérhetik az egyesület elnökétől.  
Az egyesület éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére 
másolatot készíthet. Az egyesület közhasznúsági jelentését a Komthermál Kft. honlapján is 
közzéteszi.  
 
 
2. Az elnökség 
Az egyesület operatív ügyintéző szerve az elnökség.  
 
2.1. Két közgyűlés közötti időszakban az egyesület tevékenységét - a közgyűlés határozataival 
összhangban - az elnökség irányítja.  
 
2.2. Az elnökség a közgyűlés által 5 évre választott elnökből és három elnökségi tagból álló 
testületi szerv.  
 
2.3. Az elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek az elnökség által meghívott 
személyek.  
 
2.4. Az elnökség üléseit az elnök (akadályoztatása esetén bármely elnökségi tag) hívja össze 
legalább évente egyszer, írásban az elnökségi ülést megelőző legalább 8 nappal az időpont, a 
hely és a napirend közlésével.  
 
2.5. Az elnökségi ülések nyilvánosak, amennyiben az elnök - személyes adatok, személyiségi 
jogok védelme miatt - zárt ülést nem rendel el. Az elnökség akkor határozatképes, ha 
valamennyi elnökségi tag jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel 
hozza, szavazategyenlőség esetén a határozatot elvetettnek kell tekinteni. 
 
2.6. Az elnökség döntésre jogosult minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés 
kizárólagos hatáskörébe, illetőleg amelyet a közgyűlés nem von saját hatáskörébe. Az 
elnökség döntései kötelező érvényűek az egyesület tagsága számára.  
 
2.7. Az elnökség hatáskörébe tartozik különösen: 
- Rendes és rendkívüli közgyűlés helyének és időpontjának meghatározása, a közgyűlések 
összehívása, a javasolt napirendi pontok előkészítése,  
- A közgyűlési határozatok végrehajtása,  
- Az egyesület szervezeti és működési szabályzatának megállapítása és módosítása,  
- A közgyűlés kizárólagos hatáskörén kívül eső, az egyesület törvényes és alapszabály szerinti 
működését biztosító határozatok meghozatala és végrehajtása,  
- Ideiglenes, vagy állandó feladatok ellátására munkabizottságok létrehozása,  
- Gazdálkodás a megállapított költségvetés keretein belül,  
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- Éves költségvetési előirányzatok évközi szükség szerinti módosítása, átcsoportosítása,  
- Döntés a költségvetésben nem szereplő rendkívüli kiadásokról, gazdasági vállalkozási 
tevékenység folytatásáról, jelentős terhet jelentő kötelezettség vállalásáról,  
- Az egyesület éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elkészítése és a közgyűlés elé 
terjesztése,  
- Tagfelvételi kérelem elbírálása,  
- Tiszteletbeli taggá nyilvánítás.  
 
2.8. Az elnökség beszámolási kötelezettséggel tartozik a közgyűlés felé.  
Az elnökség éves munkájáról beszámolót készít és azt jóváhagyás végett a közgyűlés elé 
terjeszti.  
 
2.9. Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek 
hozzátartozója 
a. Kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül 
b. Bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
 
2.10. Az elnökség döntéseit az érintettekkel e-mailben, az egyesület web oldalán 
(www.kukse.hu) és az egyesület faliújságán (a fedett uszoda bejáratánál) közli, amelyeket 
évente legalább egyszer a közgyűlésen ismertetni kell, a sportegyesület működésére, 
szolgáltatásai igénybevétele módjáról, éves gazdálkodására vonatkozó beszámolóval együtt. 
 
 
2.11. Aláírási és utalványozási jog 
A sportegyesületet az ügyvezető elnök képviseli, képviseleti jogkörében egy személyben ír 
alá.  
Ha nem az egyesület elnöke az aláíró és jogszabály a nyilatkozat érvényességéhez írásbeli 
alakot kíván, két elnökségi tag együttes aláírása szükséges.  
A bankszámla felett való rendelkezéshez minden esetben két személy együttes aláírására van 
szükség: e körben az elnökség két tagja együttesen jogosult aláírni.  
 
A pénzkezelés rendje:  
A számlával igazolt működési költségek kivételével kifizetést teljesíteni csak az elnökség 
döntése alapján két elnökségi tag együttes aláírásával lehetséges.  
A házi pénztárat az ügyvitel ellátásával megbízott elnök kezeli.  
A pénzügyi iratok tárolása az egyesület székhelyén történik.  
 
 
3. Az elnök 
Az elnök az egyesület legfőbb tisztségviselője, az elnökség szavazati jogú tagja.  
 
Az elnök feladatai különösen:  
a. Összehívja és levezeti az elnökség üléseit,  
b. Előterjeszti az elnökség munka és üléstervét, ügyrendjét,  
c. Képviseli az egyesületet harmadik személyek, bíróság, más hatóságok előtt,  
d. Aláírási jogkört gyakorol, két tanú aláírásával visszterhes szerződéseket köthet,  
e. Felügyeli az egyesület törvényes és szabályszerű működését,  
f. Ellenőrzi a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását,  
g. Kidolgozza az elnökség munkájáról szóló beszámolót és a közgyűlés elé terjeszti,  
h. Tájékoztatja a hírközlő szerveket az egyesület tevékenységéről,  
i. Munkáltatói jogkört gyakorol az egyesület alkalmazottai felett,  
j. Ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a jelen alapszabály, illetőleg a közgyűlés, vagy az 
elnökség a feladatkörébe utal.  

http://www.kukse.hu/
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4. Felügyelő Bizottság 
 
Létszáma 3 fő. A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés választja. 
A közgyűlés által választott Felügyelő Bizottsági tag visszahívásához egyhangúság szükséges. 
A Felügyelő Bizottság az elnökség állandó ellenőrző szerve. 
A megválasztott Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. 
 
A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze, legalább évente egyszer, írásban a 
felügyelő bizottsági ülést megelőző legalább 8 nappal az időpont, a hely és a napirend 
közlésével. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. 
A Felügyelő Bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.  
A Felügyelő Bizottság elnöke köteles elkészíteni a Felügyelő Bizottság ügyrendjét. 
 
 A Felügyelő Bizottság feladatai: 
 - saját ügyrendjének kidolgozása 
 - a törvényességben kifejeződő társadalmi érdek megóvása, 
 - az egyesület elnökségének ellenőrzése, 
 - a közgyűlés elé terjesztett valamennyi - a közgyűlés által fontosnak ítélt - jelentés, a 
 mérleg- és vagyonkimutatás megvizsgálása, és a vizsgálat eredményének ismertetése, 
 - a Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése nélkül a jelentésekről, a  mérlegekről 
nem hozható határozat, 
 - a közgyűlés összehívása, ha 
 1.) az egyesület elnöke elmulasztja, 
 2.) az egyesület érdekei úgy kívánják, 
 3.) az egyesület képviselete az elnök ellen indítandó pereknél. 
 
 A Felügyelő Bizottság jogai: 
 - az elnökségtől, az elnöktől jelentés vagy felvilágosítás kérése 
 - az egyesület könyveibe és irataiba való betekintés 
 - a vizsgálatokhoz szakértő igénybevétele 
 - a közgyűlésen való részvétel és felszólalás. 
 
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki 
a) a vezető szerv elnöke vagy tagja, 
b) a közhasznú szervezettel a 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 a társadalmi szervezet által tagjának a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve 
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
 
5. Szakmai irányító (edző) 
 
5.1. Az edzőt az elnökség bízza meg a szerződés alapján 5 éves időtartamra. Munkáját az 
elnök utasításának megfelelően köteles ellátni.  
 
5.2. Szervezi az egyesület hatékonyságát növelő lehetőségeket, felkutatja az egyesület 
számára szükséges pénzeszközöket, pályázatokat és irányítja, ellenőrzi az elnyert 
pénzeszközök felhasználását.  
Irányítja az egyesület marketing tevékenységét.  
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5.3. Munkájáról havonta köteles beszámolni az egyesület elnökségének.  
 
5.4. Tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlés és az elnökség ülésein.  
 
 
6. Gazdasági vezető  
 
6.1. A gazdasági vezetőt az elnökség bízza meg a szerződés alapján 5 éves időtartamra.  
Munkáját az elnök és a szakmai irányító utasításának megfelelően köteles ellátni.  
 
6.2. Vezeti az egyesület pénzügyi és vagyoni nyilvántartásait, elkészíti az egyesület pénzügyi 
helyzetéről szóló beszámolót és a gazdálkodási terveket.  
 
6.3. Kezeli az egyesület rendelkezésére álló pénzeszközöket, vezeti a szigorú számadású 
nyomtatványok nyilvántartását.  
 
6.4. Kezeli a készpénzes bejövő és kimenő számlákat, vezeti a kiadási és bevételi 
pénztárbizonylatokat.  
 
6.5. Munkájáról havonta köteles beszámolni az egyesület elnökségének.  
 
6.6. Tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlés és az elnökség ülésein.  
 
 
Záró rendelkezések:  
 
Ez a Szervezeti és Működési Szabályzat az egyesület 1999. 06. 02. napján megtartott 
közgyűlésén annak elfogadásával hatályba lépett. A Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosítására az egyesület 2011. július 08-án megtartott közgyűlésén került sor. 
 
Komárom, 2011. július 08. 
 
 
 
       -------------------------------------- 
           Szeidl Balázs 
                 elnök  
 


