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I.
Általános rendelkezések
1.§
1.
A Csepel Lövész Egylet /a továbbiakban: sportegyesület/ a lövészsport és egyéb sportágak
művelésére, az ilyen igények felkeltésére, az egyleten belül működő szakosztályok
tevékenységét összehangoló önkéntes tagság alapján, önkormányzattal rendelkező önálló jogi
személyként működő társadalmi szervezet.
2.
Jogutódja az 1948-ban alakult Magyar Szabadságharcos Szövetség Csepeli
Lövészcsoportjának és az ezt követő előd szervezeteknek, az MHSZ Csepel Lövész Klubnak.
3.
A sportegyesület pártoktól független, azoktól támogatás nem fogad el, országgyűlési
képviselőjelöltet nem állít és nem támogat.
2.§
1.
A sportegyesület neve: Csepel Lövész Egylet
Rövidítése: CSLE
2.
A sportegyesület működési területe: Budapest, Magyarország
3.
Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Nyár u. 27. sz.
4.
Alapítás éve: 1948.
5.
A sportegyesület emblémája: klf. nagyságban,
Pajzs alapban célkép.
Köralapban felírás: Csepel Lövész Egylet 1948.
Felül vízszintesen: a szponzorok neve.
6.
Sportegyesület pecsétje: 38mm átmérőjű körbélyegző.
Köralakban célkép, felirat: Csepel Lövész Egylet 1948.
3.§
Az egyesület neve elé szponzorok neve bármikor felvehető, névváltozás nélkül. Elnökségi
határozat alapján.

4.§
A sportegyesület tagja a Budapesti Sportlövő Szövetségnek, Magyar Sportlövő Szövetségnek
és a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetségnek, melyek alapszabályát és egyéb
szabályzatait magára nézve kötelezőnek ismer el.

II.
A sportegyesület célja és feladatai.
5.§
1.
A sportegyesület célja a rendszeres sportolás /versenyzés/, testedzés, felüdülés biztosítása,
tagjainak nevelése, lövészeti oktatása, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet
kibontakozása.
2.
A sportegyesület feladatának tekinti az egyesület tagjai versenyszerű sporttevékenységének
előmozdítását, a sportolók felkészüléséhez, fejlődéséhez, illetőleg az utánpótlás neveléshez
szükséges feltételek biztosítását és az egyesület által képviselt sportágak széleskörű
népszerűsítését.
3.
A célok megvalósítása érdekében együttműködik az állami, társadalmi, önkormányzati
szervezetekkel.
6.§
1.
A sportegyesület feladatai:
a./ Működési területén elősegíteni a sportág fejlesztését.
b./ Az Oktatási intézmények tanulói, a lakosság testnevelési és sporttevékenységének
elősegítése.
c./ Az utánpótlás biztosítása és versenyeztetésének kialakítása.
d./ Egyesület képviselete bel- és külföldön.
e./ A külön jogszabályokban meghatározottak szerint a sportolók igazolásával
átigazolásával valamint a minősítésével kapcsolatos feladatok ellátása.
f./ Nemzetközi tevékenység.

III.
A sportegyesület tagsága, és pártoló tagsága
7.§
1.
A sportegyesület tagjai:
a./ rendes tagok
b./ tiszteletbeli tagok
c./ pártoló tagok

2.
Az egyesület tagja lehet minden magyar és Magyarországon letelepedett, illetve tartózkodási
engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, természetes személy, aki nincs eltiltva a
közügyek gyakorlásától és büntetlen, illetve olyan bel- és külföldi jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező bel- és külföldi gazdasági társaság, illetve társadalmi
szervezet, aki elfogadja az egyesület alapszabályát és belépési nyilatkozatában vállalja, hogy
tevékenyen részt vesz a sportegyesület működésében.
3.
Tiszteletbeli tag lehet az a személy, aki különleges és kiemelkedő tevékenységével,
elsősorban erkölcsileg támogatja a sportegyesületet. Azok a már nem aktív versenyzők,
versenybírók, sportvezetők, akik a sportágban kimagasló eredményt értek el a tevékenységük
elismeréseként az Elnökség az egyesület tiszteletbeli tagjává választja.
4.
A sportegyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán vagy jogi személy, aki
adományaival segíti az egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni.

A tagsági viszony keletkezése és megszűnése
8.§
1.
A sportegyesületbe való ki és belépés önkéntes.
2.
Sportegyesületi tagság, pártoló tagság felvétellel keletkezik, és az egyesületi tagság
megszűnik:
a./ Magánszemélyek esetében a tag halálával.
b./ Jogi személyek esetén jogutód nélküli megszűnéssel vagy a sportágban a sporttevékenység
befejezésével szűnik meg.
c./ A tag kilépésével. A kilépést írásban kell közölnie a tagnak az egyesület elnökségével. A
kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségei alól.
d./ Kizárással (fegyelmi büntetésként). A közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kizárhatja az
egyesületnek azt a tagját, aki az alapszabály rendelkezése ellen súlyosan vét.
e./ Törléssel. Az elnökség törléssel szűnteti meg a tagsági viszonyt, ha a tag a tagdíj fizetési
kötelezettségének határidőben nem tesz eleget és azt a felszólítást követően legkésőbb 30
napon belül nem pótolja.
3.
A sportegyesületi tagok, pártoló tagok és tiszteletbeli tagok felvétel kérdésében az elnökség
határoz.
4.
Az elnökség a sportegyesület tagjairól, pártoló tagjairól és tiszteletbeli tagjairól nyilvántartást
vezet és ellátja tagjait tagsági könyvvel, a pártoló tagokat pártoló tag igazolvánnyal.

5.
A sportegyesület a tagjai, pártoló tagjai és tiszteletbeli tagjai adatait, versenyzéssel
kapcsolatos adatait, fényképeit tagtoborzás céljára felhasználja, internetes weboldalán
közzéteheti.
6.
A tagsági viszony megszűnésekor a fennálló tagdíjhátralék a sportegyesületet megilleti.

IV.
A sportegyesületi tagok és pártoló tagok jogai és kötelezettségei
9.§
1.
A sportegyesületi tagok jogai:
a./ Választhat és választható a sportegyesület szerveibe.
b./ Tisztségviselőül a 16. életévét betöltött tag választható.
c./ Véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a sportegyesületet érintő bármilyen
kérdésben.
d./ A sportegyesület elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehet a
bizottságok, szakosztályok, szakkörök munkájában, edzéseken, versenyeken,
használhatja a sportlétesítményeket, sportszereket és felszereléseket, igénybe veheti a
sportegyesület szakembereinek segítségét.
e./ Részesülhet a sportegyesület által nyújtott kedvezményekben.
f./ A sportegyesület valamely törvénysértő határozatát – a tudomására jutástól számított
30 napon belül – a Fővárosi Bíróság előtt megtámadhatja.
2.
A sportegyesületi tag kötelezettségei:
a./ Az alapszabály betartása, a sportegyesületi vezető szervek határozatainak betartása,
végrehajtása.
b./ Tagdíj fizetése, az egyesületi vagyon megóvása.
c./ Sportszerű magatartás.
d./ Versenyszerű sportolók esetén a hazai nemzetközi versenyekre való lelkiismeretes
felkészülés és legjobb tudás szerinti szereplés.
e./ A sportegyesület célkitűzéseinek megvalósítása, az abban való tevékeny
közreműködés.
10.§
1.
A sportegyesületi pártoló tag jogai:
a./ Javaslatokat, észrevételeket tehet a sportegyesület működésével kapcsolatban.
b./ Részesülhet a sportegyesület által nyújtott kedvezményekben.
c./ Az Elnökség hozzájárulásával használhatja a sportegyesület sportfegyvereit,
felszereléseit.

2.
A pártoló tag kötelezettségei:
a./ Alapszabály betartása.
b./ A sportegyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása.
c./ Sportszerű magatartás.
3.
A jogi személy tagsági jogai:
a./ Az általa megbízott természetes személy szavazati jogot gyakorolhat, részt vehet a
sportegyesület közgyűlésén, javaslatokat, észrevételeket tehet az sportegyesület
működésével kapcsolatban.
b./ Külön megállapodás alapján részesülhet a sportegyesület által nyújtott
kedvezményekben, használhatja a sportlétesítményeket, sportfelszereléseket, igényelheti
a sportegyesület szakembereinek segítségét.
4.
A jogi személy kötelezettségei:
a./ Alapszabály betartása.
b./ A sportegyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása.
c./ A jogi személy, legkésőbb a közgyűlés megkezdésének időpontjáig írásban köteles
bejelenteni azt a személy, aki a szavazati jogot gyakorolja.
5.
A tiszteletbeli tag jogai:
a./ Részt vehet a sportegyesület közgyűlésén.
b./ Véleményt nyilváníthat, javaslatokat tehet a sportegyesületet érintő kérdésekben.
c./ Részesülhet a sportegyesület által nyújtott kedvezményekben.
6.
A tiszteletbeli tag kötelezettségei:
a./ Az alapszabály betartása.
b./ az egyesület erkölcsi támogatása.
c./ Sportszerű magatartás.

V.
A sportegyesület szervezete
11.§
1.
A sportegyesület szervei:
a./ sportegyesület rendes közgyűlése
b./ sportegyesület rendkívüli közgyűlése
c./ sportegyesület elnöksége
d./ sportegyesület elnöke
e./ számvizsgáló bizottság
f./ az elnökség által létrehozott bizottságok

2.
A sportegyesület tisztségviselői:
a./ elnök
b./ elnökhelyettes
c./ elnökség tagjai
A sportegyesület képviseletét az elnök, illetve akadályoztatása esetén elnökhelyettes tölti be,
mindketten önállóan, teljes jogkörben eljárva.

VI.
A sportegyesület rendes közgyűlése
A közgyűlés összehívása
12.§
1.
A sportegyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A sportegyesület rendes közgyűlését évente egy
alkalommal az elnökség előzetes napirend közlésével hívja össze. A közgyűlésre minden
tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés
napja között legalább 7 nap időköznek kell lennie.
2.
Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha a tagok egyharmada igényli, vagy a tisztségviselők
bármelyike azt szükségesnek tartja, vagy ok és cél nélkül a felügyeleti szerv elrendeli.

A közgyűlés határozatképessége
13.§
1.
A közgyűlés határozatképes, ha a szavazóképes tagok közül legalább 50% + 1 fő jelen van. A
határozatképesség számítása során a pártoló tagokat figyelmen kívül kell hagyni. Ha a
közgyűlés határozatképtelen, akkor a közgyűlést el kell halasztani. Az ismételt közgyűlés az
eredeti kezdési időponthoz képest 1 óra múlva lesz megtartva, az eredetileg meghirdetett
napirendi pontokban határozatképes.
2.
A közgyűlésen a sportegyesület rendes tagjai 1 szavazati joggal, míg az egyesület pártoló
tagjai tanácskozási joggal vehetnek részt. Leadott szavazati jogát minden tag csak
személyesen gyakorolhatja.
14.§
1.
A közgyűlés napirendjére az elnökség tesz javaslatot és terjeszti a közgyűlés elé.

2.
A sportegyesület rendes közgyűlésének az alábbi napirendeket kötelezően tartalmaznia kell:
a./ Sportegyesület tevékenységéről szóló éves beszámolót.
b./ Számvizsgáló bizottság beszámolóját.
c./ A sportegyesület tagjai által beterjesztett javaslatokat, amennyiben azt a közgyűlés
időpontja előtt 15 nappal benyújtották az elnökségnek.
3.
A közgyűlés ülései nyilvánosak.

A közgyűlés hatásköre
15.§
1.
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a./ A sportegyesület megalakulásának, felosztásának, valamint más sportegyesülettel
való egyesülésének kimondása.
b./ Az alapszabály elfogadása, módosítása, jóváhagyása.
c./ Az elnökség, az elnök, a számvizsgáló bizottság és annak elnöke 5 évre szóló
megválasztása és visszahívása. A megürült hely betöltése ismételt választással
közgyűlésen történik.
d./ A sportfejlesztési terv jóváhagyása.
e./ A gazdálkodásról szóló éves beszámolás elfogadása.
f./ A sportegyesület éves (több éves) tevékenységéről való beszámoltatás.
g./ A tagsági díj összegének, illetve a pártoló tagok anyagi hozzájárulásának legkisebb
mértékének elfogadása, illetve két közgyűlés között az elnökség által jóváhagyott
módosítások jóváhagyása.

A közgyűlés határozathozatala
16.§
1.
A közgyűlés határozatait nyílt szavazással,
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

egyszerű

szótöbbséggel

hozza.

2.
A sportegyesület megalakulásának, egyesülésének, felosztásának kimondásához, az
Alapszabály elfogadásához, módosításához, a közgyűlés hatáskörébe tartozó szervek és
személyek megválasztásához 2/3-os minősített többség szükséges.

VII.
A sportegyesület elnöksége
17.§
1.
A sportegyesület elnökségének feladata és hatásköre:
a./ Két közgyűlés közötti időben az elnökség dönt minden olyan kérdésről, mely nem
tartozik kizárólag közgyűlési hatáskörbe.
Döntéseiről, intézkedéseiről köteles a következő közgyűlésen beszámolni. Az elnökség
jogosult az egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések és az egyesületet illető
jogok vállalásáról) dönteni a közgyűlés és a tagok felé történő beszámolási kötelezettség
mellett.
b./ A közgyűlés előkészítése és a választás módjának meghatározása.
c./ A sportegyesület sportfejlesztési tervének, költségvetésének kidolgozása, az éves
sportprogram, munka és ülésterv, valamint a versenynaptár jóváhagyása.
d./ A sportegyesület eredményes működéséhez, sportoláshoz szükséges feltételek
megteremtése.
e./ A szakosztályok, bizottságok létrehozása, megszűntetése és beszámoltatása.
f./ Fegyelmi jogkör gyakorlása.
g./ A bizottságok tisztségviselőinek és tagjainak, a szakosztályvezetők öt évre történő
megválasztása, megbízás, megbízás visszavonása.
h./ A lemondott vagy tisztségről egyéb okból megvált elnökségi tagok, tisztségviselők
helyének betöltése, közgyűlés összehívása és a választás előkészítése.
i./ A sportegyesület költségvetésének megállapítása, a gazdálkodásról, valamint a
sportegyesület éves tevékenységéről való beszámoltatás, ha a közgyűlés összehívására
nem kerül sor. A gazdasági-, vállalkozási tevékenységet más szervezet részére átadja
külön megállapodás alapján.
j./ A sportegyesület szervezeti és működési szabályzatának megállapítása.
k./ A sportegyesület eredményes működését szem előtt tartva a tagdíjak, az
alkalmazható kedvezmények megállapítása.

Az elnökség tagjai
18.§
1.
Az elnökség létszáma 3 fő, az elnökség tagja az elnök, az elnökhelyettes és az elnökségi tag.
Az elnökség tagjai tisztségükben korlátlanul újraválaszthatók, visszavonhatók.
2.
Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:
a./ Részvétel az Elnökség ülésein és a határozatok meghozatalában.
b./ Észrevételek, javaslatok tétele a sportegyesület működésével kapcsolatban.
c./ Rendszeresen és tevékenyen részt vesz:
- a sportegyesület feladatainak meghatározásában,
- a határozatok előkészítésében és megvalósításában,
- a közgyűlés és az elnökség határozatainak, valamint a felügyelő szerv
utasításainak végrehajtásában, illetőleg a végrehajtás ellenőrzésében.
d./ Jogosult és köteles a sportegyesületet érintő körülményeket figyelemmel kísérni,
azokkal kapcsolatban javaslatot, észrevételeit az elnökség elé terjeszteni.

3.
Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza azzal, hogy
szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt.

A sportegyesület elnökhelyettese
19.§
1.
A sportegyesület elnökhelyettese az elnök távollétében vagy akadályoztatása esetén teljes
jogkörrel és felelősséggel ellátja az elnöki hatáskörbe tartozó feladatokat, képviseli a
sportegyesületet.
2.
Vezeti, szervezi és összehangolja az egyesület szakmai tevékenységét, a szakosztályok
munkáját.

Az egyesület elnökének jogai és kötelezettségei
20.§
1.
A sportegyesület elnöke vezeti és szervezi az elnökség munkáját, képviseli a sportegyesületet.
2.
Irányítja és ellenőrzi a sportegyesület tevékenységét, irányítja a sportegyesület gazdálkodását,
utalványozási jogot gyakorol.
3.
Munkáltatói jogkört gyakorol a jogszabályban meghatározott feltételek szerint.
4.
Intézkedik és dönt a közgyűlés, vagy az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben.
5.
A sportegyesület elnökének jogai és kötelezettségei:
a./ A közgyűlést bármikor összehívhatja.
b./ Az egyesület pénzéről a kezelőket bármikor elszámoltathatja.
c./ A kiadások számláit ellenőrzi.
d./ Harmadik személlyel való szerződés megkötése, előzetes elnökségi jóváhagyással.
e./ A tagság észrevételeinek figyelembevételével a közgyűlés határozatai alapján a
szükséges intézkedések foganatosítása.
f./ A tagság által befizetett és harmadik személytől befolyt bármely címet átvett
összegek kezelésének, felhasználásának ellenőrzése.
g./ Az egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése.

VIII.
A számvizsgáló bizottság
21.§
1.
A közgyűlés a sportegyesület gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére
számvizsgáló bizottságot választ, amely az elnökből és 2 (kettő) tagból áll.
2.
A számvizsgáló bizottság tagjai a sportegyesületben más tisztséget nem viselhet. A
számvizsgáló bizottságnak nem lehet tagja az egyesülettel munkaviszonyban álló személy,
illetőleg a sportegyesületben gazdasági feladatokat ellátó személy.
3.
A számvizsgáló bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja.
4.
A számvizsgáló bizottság feladatai:
a./ A sportegyesület pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének vizsgálata.
b./ A pénzügy gazdasági rendelkezések betartásának ellenőrzése.
c./ A tagsági díj befizetésének ellenőrzése.
A számvizsgáló bizottság tevékenységéért a közgyűlésnek felelős, annak beszámolni tartozik.

IX.
A bizottság
22.§
1.
A sportegyesületben fegyelmi ügyek, eljárások lefolytatására az elnökség szükség szerint
fegyelmi bizottságot hoz létre.
2.
A fegyelmi bizottság feladatait, hatáskörét és működésének szabályait a sportegyesület
fegyelmi szabályzata állapítja meg, melyet az elnökség hagy jóvá.
3.
Az elnökség a sportegyesület működésének eredményessége érdekében – állandó vagy
ideiglenes – bizottságokat hozhat létre.

X.
A szakosztályok
23.§
1.
A sportegyesületben szakosztályok működnek. A szakosztályok munkáját szakosztályvezetőség irányítja.
2.
A szakosztály-vezetőség a munkájáról az elnökségnek számol be.
3.
A szakosztály-vezetőség tisztségviselőit (elnök, elnökhelyettes, vezetőedző, stb.) és tagjait a
sportegyesület elnöksége bízza meg.
4.
A sportegyesületben működő szakosztályok:
Lövész szakosztály:
a./ utánpótlás
b./ amatőr sport
c./ dinamikus (sziluett, fémpárbaj, szituációs, IDPA és IPSC)
Kerékpáros szakosztály
Technikai szakosztály
5.
A szakosztályok feladatai:
a./ oktatás, nevelés
b./ versenyek rendezése
c./ versenyeken való részvétel
d./ a szakosztályok hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása

XI.
Egyéb szervezetek
24.§
1.
A sportegyesület elnöksége sportcsoportok (szakköröket) alakíthat, sportiskola rendszerű
utánpótlás nevelés szervezhet. Gyermek, serdülő, ifjúsági és felnőtt sportfoglalkoztatási
formákat alakíthat ki.
2.
A sportegyesület elnökségének működésével kapcsolatos operatív feladatok és az ügyintézés
ellátására apparátust hozhat létre.
3.
Az apparátus szervezeti felépítését és feladatait a sportegyesület szervezeti és működési
szabályzata határozza meg.

XII.
A sportegyesület anyagi forrásai és gazdálkodása
25.§
1.
A sportegyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
2.
A sportegyesület működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődik össze:
a./ tagsági díjak
b./ magán és jogi személyek támogatásai
c./ rendezvények bevételei
d./ reklámtevékenységből származó bevételek
e./ állami támogatások
f./ gazdasági – vállalkozási tevékenységből származó bevételek
g./ egyéb bevételek.
3.
A sportegyesület vagyona:
a./ készpénz (folyószámlán lévő összeg)
b./ készpénzre szóló követelés
c./ értékpapír
d./ ingatlan és ingó vagyon
4.
A sportegyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásáért vagyonával felel. A tagok
azonban csak az esedékes tagdíj befizetésük mértékéig felelnek.
5.
Az utalványozási jog az elnököt, illetve akadályoztatása esetén az elnökhelyettest a 11.§ 2.
pontja szerint illeti meg

XIII.
A sportegyesület megszűnése
26.§
1.
A sportegyesület megszűnik:
a./ feloszlatást a közgyűlés kétharmados többséggel kimondja
b./ a Bíróság felosztja
c./ más sportegyesülettel való egyesüléssel
d./ felügyelő szerv által való megszűnés megállapításával.
2.
A sportegyesület megszűnése esetén vagyonából az egyesület hitelezőit kell kiegyenlíteni.
3.
A hitelezők kiegyenlítése után fennmaradó vagyon hovafordításáról a közgyűlés dönt.

XIV.
A sportegyesület felügyelete
27.§
1.
A sportegyesület működése felett a Pest Megyei Főügyészség a reá irányadó szabályok szerint
törvényességi felügyeletet gyakorol.
2.
A fegyverek tárolása, kezelése, beszerzése, használata során a BM. a hatósági ellenőrzésre
vonatkozó szabályok alkalmazásával felügyeletet gyakorol.

XV.
Záró rendelkezések
28.§
1.
A sportegyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és pártok
részére anyagi támogatást nem nyújt.
2.
Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az Egyesülési jogról szóló 1989. II.
törvény, az 1022/1991 (V.14.) MT. számú rendelet az irányadó.
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