A TUNGSRAM Sport Club Alapszabálya
A TUNGSRAM Sport Club, mint a Polgári Törvénykönyről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) alapján működő egyesület 1989. május 16-i. küldöttgyűlése által
jóváhagyott, többször módosított, majd a 2015. augusztus 27-én megtartott küldöttgyűlés
által elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt szövege

I.
Az egyesület neve, székhelye, működési területe,
egyéb adatai és jelképei
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Az egyesület neve: TUNGSRAM Sport Club
Az egyesület rövidített neve: TUNGSRAM SC.
Az egyesület székhelye: 1044 Budapest, Megyeri út 6.
Az egyesület elektronikus levélcíme: TungsramSC.Windows@ge.com
Az egyesület működési területe: Magyarország
Az egyesület alapításának éve: 1911
Az egyesület szine: piros-kék
Az egyesület zászlaja: piros-kék, a közepén a a TUNGSRAM SC. jelvényével
Az egyesület jelvénye: pajzs alakú, alul aranyozott koszorúval kék alapszínnel, középen
átlósan piros sávban aranyozott "TUNGSRAM" felírással. A pajzs alján egy fehér alapszínű
kis kőrben aranyozott szám az TUNGSRAM SC. alapításának évszámával : "1911"
10. Az egyesület fő támogatója: GE Hungary Kft.
II.
Az egyesület célja

1. Az egyesület (a továbbiakban: TUNGSRAM SC.) célja, hogy a tagjai és fő támogatójának

munkavállalói részére a szabadidős sportolási lehetőségek széles körének biztosításával
segítse elő egészségük megóvását, társadalmi öntevékenységük és ezzel a közösségi élet
kibontakoztatását.
2. A TUNGSRAM SC. fő célja a szabadidős sporttevékenység szervezése, feltételeinek - a fő
támogatójával kötött szerződés keretei között történő - megteremtése.
3. A TUNGSRAM SC. céljai gazdasági feltételeinek megteremtése érdekében – a fő
tevékenységet nem veszélyeztetve, kiegészítő jelleggel – vállalkozási tevékenységet
folytathat.
4. A TUNGSRAM SC. használatában álló sportlétesítmények működtetése a TUNGSRAM SC.
alaptevékenységének minősül.
III.
A TUNGSRAM SC. feladata
1. A szabadidős sporttevékenység feltételeinek - a fentiek szerinti - megteremtése, a szabadidős
sporttevékenység, ennek keretén belül sportrendezvények szervezése, lebonyolítása. Fentiek
mellett helyt ad a fő támogatója által szervezett csapatépítő és családi rendezvényeknek is.
2. A tervszerű működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése és biztosítása.
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3. Rendszeres, magasszínvonalú sportolási, továbbá széleskörű testedzési és kikapcsolódási
lehetőség biztosítása, az egészséges életmód iránti igény felkeltése, mindenek előtt a
TUNGSRAM SC. tagjai különösen a fő támogató budapesti telephelyein dolgozó
munkavállalók és családtagjai részére, ezzel is hozzájárulva a jó közösségi élet
kibontakoztatásához.
4. Lehetőséget biztosít továbbá Újpest oktatási intézményeiben tanulók, továbbá az újpesti
lakosok részére szabadidős sporttevékenység folytatásához valamint, az egészséges
testmozgás iránti igényük kielégítéséhez.
5. Amennyiben a TUNGSRAM SC-n belül szerveződő csapatok vagy a TUNGSRAM SC.
tagjai egyénileg, de a TUNGSRAM SC. szineiben kívánnak bekapcsolódi szakáguk
szövetsége által szervezett bajnokságok, egyéb versenyek küzdelmeibe, és ehhez az
TUNGSRAM SC. elnöksége előzetes hozzájárulását adta, úgy az induláshoz szükséges
szervezeti háttér biztosítása részükre.
6. Céljai megvalósítása érdekében szorosan együttműködik a fő támogatója vezetésével, az ott
mükődő érdekképviseleti szervekkel, illetve mindazon - különösen újpesti - szervezetekkel,
amelyek a TUNGSRAM SC-vel maguk is együtt kívánnak működni.
7. A TUNGSRAM SC. a tevékenysége során mindent elkövet fő támogatója hírnevének
öregbítésére és lehetőségeihez mérten reklámozza fő támogatóját.
8. Segítséget nyújt fő támogatója Budapesten kívüli telephelyein működő sportegyesületek
részére a szabadídő és a dolgozói sport terén szerzett tapasztalatainak átadásával, illetve részt
vesz fő támogatója Budapesten kívüli telephelyein foglalkoztatott dolgozókat is összefogó
rendezvények lebonyolításában.
IV.
A változásbejegyzési kérelem benyújtása
1. A változásbejegyzési kérelem benyújtására a TUNGSRAM SC. elnöke köteles.
2. A változásbejegyzési kérelemet a TUNGSRAM SC. elnökének akadályoztatása esetén az
elnökség által ezzel a feldattal megbízott tagja nyújtja be.
V.
A TUNGSRAM SC. tagsága
1. A TUNGSRAM SC. tagjai, az őket megillető jogok és az őket terhelő kötelezettségek
terjedelme alapján:
a) rendes tagok,
b) különleges jogállású tagok, ezen belül:
(i) pártoló tagok,
(ii) tiszteletbeli tagok.
2. A TUNGSRAM SC. rendes tagja lehet minden olyan természetes személy, illetve jogi
személy, aki/amely a belépési nyilatkozatban a TUNGSRAM SC. alapszabályát elfogadja, a
tagsági viszonyból származó kötelezettségeinek teljesítését, így különösen a tagdíjfizetést
vállalja, és felvételének nincs jogi akadálya.
3. A TUNGSRAM SC. pártoló tagja lehet minden olyan természetes személy, illetve jogi
személy, aki/amely a TUNGSRAM SC-vel kötött megállapodásban, vagy a TUNGSRAM
SC. részére adott nyilatkozatban a TUNGSRAM SC. alapszabályát elfogadja, valamint a
pártoló tagsági viszonyából eredő kötelezettségének teljesítését, így különösen a
TUNGSRAM SC. céljai megvalósításának anyagi és erkölcsi támogatását vállalja.
4. A TUNGSRAM SC. tiszteletbeli tagjává az a természetes személy választható meg, aki a
TUNGSRAM SC. érdekében legalább egy évtizeden át kiemelkedő tevékenységet végzett, és
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nyilatkozatban vállalja a TUNGSRAM SC. célkitűzéseinek erkölcsi támogatását, valamint
alapszabályának elfogadását.
VI.
A tagsági viszony keletkezése és megszűnése
1. A TUNGSRAM SC-be való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes.
2. A belépési nyilatkozatot a TUNGSRAM SC. elnökségéhez kell címezni. A belépési
nyilatkozat hatályosságához kiskorú esetében a törvényes képviselő aláírása szükséges.
3. A tagsági viszony a felvétellel keletkezik és
a) kilépéssel,
b) a tagsági jogviszony TUNGSRAM SC. általi felmondásával;
c) kizárással
d) a tag halálával, jogutód nélküli megszűnésével, továbbá
e) az éves tagsági díjnak, illetve a vállalt anyagi támogatásnak a TUNGSRAM SC.
elnöksége által meghatározott és a TUNGSRAM SC. létesítményeiben és/vagy egyéb
módon közzétett határidőre történt meg nem fizetése esetén a határidő lejártát követő
napon szűnik meg.
4. A tagfelvétel kérdésében a TUNGSRAM SC. elnöksége, a kérelem benyújtását követő
harminc (30) napon belül határoz. Az elnökség ezt a jogkörét, elnökségi határozatban - a
tiszteletbeli tagok kivételével - a TUNGSRAM SC. elnökére ruházhatja át.
5. A taggá válás feltétele, hogy a tagfelvételt kérelmező a belépési nyilatkozatában:
a) elfogadja a TUNGSRAM SC. céljait,
b) magára nézve kötelezőnek ismerje el a TUNGSRAM SC. alapszabályát,
c) vállalja az éves tagsági díjnak az elnökség által meghatározott határidőig – a határidő
lejártát követő felvételi kérelem esetén az éves tagsági díj arányos részének a kérelem
benyújtásáig - történő megfizetését és
d) vállalja a TUNGSRAM SC. tagjaira előírt egyéb kötelezettségek teljesítését, különösen a
TUNGSRAM SC. tevékenységében történő rendszeres részvételt és a TUNGSRAM SC.
céljának megvalósítására irányuló folyamatos közreműködés kötelezettségét.
6. A tagfelvétel elutasítása ellen fellebbezésnek helye nincs.
7. A tagsági viszony a tagfelvételi kérelem benyújtásának napjára visszaható hatállyal jön létre.
8. A TUNGSRAM SC-ből való kilépést a TUNGSRAM SC. elnöksége részére írásban kell
bejelenteni. A kilépés az azt tartalmazó nyilatkozat elnökség általi kézhezvételével hatályosul.
A kilépéssel a tag, tagsági jogviszonyból eredő jogai és kötelezettségei megszűnnek.
9. Ha a tag nem felel meg a tagság feltételeinek, a TUNGSRAM SC. a tagsági jogviszonyát
harminc (30) napos felmondási idővel írásban felmondhatja. A felmondásról az elnök
előterjesztésére a TUNGSRAM SC. elnöksége dönt.
10. A TUNGSRAM SC-ből történő kizárást csak az elnökség által, fegyelmi eljárás során
kiszabott jogerős büntetésként lehet alkalmazni. A kizárással a tag tagsági jogviszonyból
eredő jogai és kötelezettségei megszűnnek. A határozatot az érdekelt a kézbesítéstől számított
harminc (30) napos jogvesztő határidővel a bírósághoz benyújtott keresettel megtámadhatja.
VII.
A TUNGSRAM SC. tagjainak jegyzéke
1. A TUNGSRAM SC. elnöke a tagok nevét, lakóhelyét és egyéb, az azonosításukhoz
szükséges személyi adatát tagjegyzékben tartja nyilván és a tagokat erre rendszeresített
igazolvánnyal látja el. A tagjegyzék nem nyilvános, annak adatbázisát, vagy abból bármely
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tag személyi adatát közzétenni, egyéb módon nyilvánosságra hozni, harmadik személlyel
közölni kizárólag a hatályos adatvédelmi jogszabályokban előírt feltételekkel lehet.
2. A tagjegyzékből haladéktalanul törölni kell annak a tagnak az adatait, akinek a tagsági
jogviszonya megszűnt.
VIII.
A rendes tag jogai és kötelezettségei
1. A rendes tag jogai:
a) az erre irányadó szabályok szerint jogosult választani és az elnökség, valamint a
felügyelőbizottság tagjainak személyére javaslatot tenni,
b) ha annak törvényes feltételek fennállnak, tisztségviselőnek választható,
c) részt vehet a TUNGSRAM SC. tevékenységében és rendezvényein,
d) összeférhetetlenségi és elfogadó nyilatkozata alapján választható a TUNGSRAM SC.
szerveibe (kiskorú tag képviselettel járó tisztségre nem választható),
e) észrevételeket, javaslatokat tehet a TUNGSRAM SC. működésével kapcsolatban,
f) az elnökségi határozatokban és a házirendben meghatározott feltételekkel használhatja a
TUNGSRAM SC. létesítményeit, eszközeit,
g) részesülhet a TUNGSRAM SC. által nyújtott kedvezményekben, igénybe veheti a
TUNGSRAM SC. szolgáltatásait,
h) tagsági jogait személyesen gyakorolhatja.
2. A rendes tag kötelezettségei:
a) a TUNGSRAM SC. alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a küldöttgyűlés
és a vezető szervek határozatainak betartása,
b) a TUNGSRAM SC. által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése,
c) a TUNGSRAM SC. és a fő támogató hírnevéhez méltó magatartás tanúsítása,
d) a tagdíj határidőre történő megfizetése,
e) a TUNGSRAM SC. vagyonának megóvása.
5. Tagsággal rendelkező jogi személy rendes tag természetes személy tagja, a kizárólag
természetes személy által gyakorolható jogokat akkor gyakorlhatja, ha a jogi személy tagdíja
és az érintett tagjának a természetes személyekre irányadó tagdíja egyaránt befizetésre került.
IX.
A pártoló tag jogai és kötelezettségei
1. A pártoló tag jogai:
a) az elnökség meghívására személyesen – jogi személy a képviselője útján – tanácskozási
joggal részt vehet a TUNGSRAM SC. küldöttgyűlésén, rendezvényein,
b) javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat a TUNGSRAM SC. működésével kapcsolatban,
c) külön megállapodás alapján – az általa vállalt hozzájárulással arányosan – részesülhet a
TUNGSRAM SC. által nyújtott kedvezményekben, igénybe veheti a TUNGSRAM SC.
szolgáltatásait.
2. A pártoló tag kötelezettségei:
a) a TUNGSRAM SC. alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint az elnökség
határozatainak betartása, illetve betartatása,
b) a TUNGSRAM SC. népszerűsítése, hagyományainak ápolása,
c) a vállalt hozzájárulás megfizetése.
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X.
A tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei
1. A tiszteletbeli tag jogai:
a) az elnökség meghívására, tanácskozási joggal részt vehet a TUNGSRAM SC.
küldöttgyűlésén, rendezvényein,
b) javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat a TUNGSRAM SC. működésével kapcsolatban,
c) részesülhet a TUNGSRAM SC. által nyújtott kedvezményekben, igénybe veheti a
TUNGSRAM SC. szolgáltatásait.
2. A tiszteletbeli tag kötelezettségei:
a) a TUNGSRAM SC. alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint az elnökség
határozatainak betartása,
b) a TUNGSRAM SC. népszerűsítése, hagyományainak ápolása,
c) a TUNGSRAM SC. célkitűzéseinek erkölcsi támogatása.
XI.
Jogszabályt, alapszabályt, egyesületi határozatot sértő, vagy a TUNGSRAM SC.
céljával összeegyeztethetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható
jogkövetkezmények és a taggal szembeni eljárás szabályai
1. A jogszabályt, alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az TUNGSRAM SC.
céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezmények: (i) a
figyelmeztetés és (ii) a TUNGSRAM SC. rendezvényeitől illetve az TUNGSRAM SC.
létesítményeinek használatától történő eltiltás legfeljebb egy (1) év időtartamra.
2. A jogszabályt, alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy a TUNGSRAM SC.
céljával összeegyeztethetetlen tagi magatartás miatt jogkövetkezmény alkalmazására irányuló
eljárást az elnök javaslatára az elnökség rendeli el, illetve folytatja le.
3. A eljárásban az érintett tagot az elnök vagy az általa e feladatra kijelölt más személy (a
továbbiakban: vizsgáló) jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja.
4. A vizsgáló jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja továbbá azokat a személyeket is, akik
az ügyre tartozó bizonyítandó tényekről tudomásul bírnak. A vizsgáló okiratokat szerez be,
tisztázza a tényállást, és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján harminc (30) napon belül
elkészíti – ha nem az elnök a vizsgáló, akkor az elnökhöz továbbítja - az elnökséghez címzett
határozati javaslatát.
5. Az elnök, ha nem ő a vizsgáló, akkor a határozati javaslat kézhezvételétől, ellenkező esetben
annak elkészültétől számított tizenöt (15) napon belül köteles összehívni az elnökséget. Az
elnökség megtárgyalja a határozati javaslatot. Ennek során a vizsgálat adatainak ismeretében
bármely elnökségi tag indítványozhatja a határozati javaslat módosítását, illetve módosított
tartalmú határozati javaslat elfogadását.
6. Az elnökség a megvitatott illetve módosított határozati javaslatról az ügy megtárgyalását
követően nyomban határoz.
7. A jogkövetkezmény alkalmazásáról rendelkező elnökségi határozatot meg kell indokolni és
abban fel kell tüntetni a jogorvoslati jogra vonatkozó tájékoztatást. A határozatot a taggal
írásban közölni kell.
8. A hátrányos jogkövetkezménnyel sújtott tag a Ptk. szabályai szerint kérheti a határozat
felülvizsgálatát.
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XII.
A tag kizárása
1. A tagnak jogszabályt, alapszabályt vagy küldöttgyűlés, illetve az elnökség határozatát
súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén az elnökség - bármely egyesületi tag vagy
egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le.
2. A tag kizárására irányuló kezdeményezést az elnökséghez kell bejelenteni. A bejelentett
kezdeményezést az elnök terjeszti az elnökség elé. Az eljárás megindítását az elnökség
határozattal rendeli el. A kizárás elrendelésére irányuló eljárásban személyek meghallgatására,
a tényállás tisztázására, a jegyzőkönyv felvételére, a határozati javaslat előterjesztésére,
megtárgyalására, és a határozat hozatalra az alapszabály XI. pontjában foglaltak az
irányadóak.
3. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni. Az
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá
a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A határozatot a taggal írásban közölni kell.
4. A kizárásról rendelkező határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye. A kizárt tag a Ptk.
szabályai szerint kérheti a határozat felülvizsgálatát.
XIII.
A TUNGSRAM SC. szervei és tisztségviselői
1. A TUNGSRAM SC. szervei:
a) a küldöttgyűlés,
b) az elnökség,
c) a felügyelőbizottság
2. A TUNGSRAM SC. vezető tisztségviselői az elnökség tagjai.
3. A TUNGSRAM SC. tisztségviselői a felügyelőbizottság tagjai.
4. Felelős személyek:
a) a 2. pontban felsorolt személyek,
b) az a személy, aki a küldöttgyűlés, illetőleg az elnökség határozata vagy szerződés alapján
a TUNGSRAM SC. képviseletére vagy pénzforgalmi számlája feletti rendelkezésre
jogosult, továbbá tartósan vagy egyedi esetben érdemi döntési jogkörrel rendelkezik.
XIV.
A küldöttgyűlés, küldöttek
1.
2.

3.

4.

A TUNGSRAM SC. legfőbb szerve a küldöttgyűlés. A küldöttgyűlés a küldöttek összessége,
amely a TUNGSRAM SC. valamennyi tagját képviseli.
Küldött a TUNGSRAM SC. azon tagja lehet, aki tagdíját legkésőbb az elnökség által az
alapszabály VI. pontja szerint meghatározott időpontig befizette és a küldöttválaszás
időpontjában nincs egyéb tartozása sem a TUNGSRAM SC-vel szemben, továbbá vele
szemben a küldöttgyűlés időpontját megelőző egy (1) éven belül nem került sor az
alapszabály XI. fejezetében írt valamely szankció alkalmazására.
A küldötteket a TUNGSRAM SC-n belüli egyes szakágakban aktív tevékenységet folytató
rendes tagok közvetlenül választják. Ha egy tag több szakágban is folytat aktív
tevékenységet, küldöttet csak egy, általa választott szakágban választhat.
Az egyes szakágak által delegálandó küldöttek számát az adott szakág rendes tagjainak a
TUNGSRAM SC. teljes rendes tagságához viszonyított %-os aránya alapján kell
meghatározni. Egy tagot csak egy, általa választott szakágban lehet figyelembe venni. Az
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5.
6.

egyes szakágak által delegálandó küldöttek számának meghatározásánál a küldöttgyűlés
évének január 31. napján rendes tagsági viszonnyal rendelkező tagok létszáma az irányadó.
A küldöttek száma 30 fő.
A küldötteket a küldöttgyúlés tervezett időpontját megelőző tizenötödik (15.) napig kell
megválasztani.
XV.
A küldöttgyűlés ülésezése, napirendje és hatásköre

1.

2.

3.

4.
5.

6.

A küldöttgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal, a költségvetés és az
előző évről szóló pénzügyi beszámoló elfogadása végett össze kell hívni. A küldöttgyűlést
össze kell hívni, akkor is: (i) ha azt a rendes tagok legalább egyharmada az ok és a cél
megjelölésével kéri, (ii) ha a megválasztott elnökség mandátuma lejár vagy az elnökségi
tagok száma három (3) fő alá csökken, (iii) ha a felügyeletőbizottság kezdeményezi és ha
(iv) a bíróság elrendeli.
A küldöttgyűlést az elnök hívja össze. Ha a küldöttgyűlést az elnök nem hívja össze a
megadott határidőig, akkor azt bármely elnökségi tag, továbbá a XV. 1. (iii) és (iv.) alpontok
esetében pedig a felügyelőbizottság elnöke is összehívhatja.
A küldöttgyűlés időpontjáról, helyéről, tervezett napirendjéről a küldötteket legalább
küldöttgyűlés időpontját tíz (10) nappal megelőzően írásban értesíteni kell (küldöttgyűlési
meghívó). Írásbeli értesítésnek számít a TUNGSRAM SC. honlapján és egyidejűleg a
küldöttek TUNGSRAM SC. részére bejelentett elektronikus címére küldött értesítés. A fő
támogatóval munkaviszonyban álló küldöttek esetében bejelentett elektronikus címnek kell
tekinteni a fő támogató levelezőrendszerében feltüntett címet is. Az elektronikus úton történt
értesítés kézbesítettnek tekintendő, ha azt munkanapon küldték, akkor az üzenet átvitelének
időpontjában, egyébként pedig az azt követő munkanapon. Akik semilyen bejelentett
elektronikus címmel nem rendelkeznek azokat írásban kell értesíteni azzal, hogy az értesítés
az átvétellel történik meg.
A küldöttek az írásbeli értesítés megtörténtétől számított három (3) napon belül, írásba
foglalt indokolással kérhetik az elnökségtől a napirend kiegészítését.
A küldöttgyűlés napirendjét – a küldöttgyűlés tisztségviselőinek megválasztását követően – a
küldöttgyűlés fogadja el, az elnökség által megküldött tervezett napirend, valamint a
szavazásra jogosultak által tett helyszíni javaslatok alapján.

A küldöttgyűlés nem nyilvános, azon a küldötteken kívül az elnökség tagjai (ha nem
küldöttek), és az elnökség által meghívottak vehetnek részt. Szavazati joggal
kizárólag a küldöttek rendelkeznek.

7. A küldöttgyűlés (kizárólagos) hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály módosítása;
b) a TUNGSRAM SC. megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) az elnökség tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámolónak - ezen belül az elnökségnek a TUNGSRAM SC. vagyoni
helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;
f) az elnökség tagja(i) feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha az elnökség tagja(i) a
TUNGSRAM SC-vel munkaviszonyban áll(nak);
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a TUNGSRAM SC. saját
tagjával, az elnökség tagjával, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával
köt;
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h) a jelenlegi és korábbi TUNGSRAM SC. tagok, elnökségi tagok és a felügyelőbizottsági
tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igény érvényesítéséről való
döntés;
i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és
k) a végelszámoló kijelölése.
XVI.
Az küldöttgyűlés összehívásának kötelezettsége
1. Az elnökség az alapszabály XV.1. pontjában írtakon túl köteles a küldöttgyűlést összehívni a
szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
a) a TUNGSRAM SC. vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) a TUNGSRAM SC. előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni, vagy
c) a TUNGSRAM SC. céljainak elérése veszélybe került.
2. Az 1. pont alapján összehívott küldöttgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a TUNGSRAM SC.
megszüntetéséről dönteni.
XVII.
A küldöttgyűlés összehívásának, lebonyolításának, a küldöttgyűlés helye
meghatározásának, a küldöttgyűlési meghívó tartalmának, a napirendnek, a
küldöttgyűlés tisztségviselőinek, a levezető elnöknek, a szavazatszámlálók
megválasztásának, a határozatképességnek, a szavazásnak, a jegyzőkönyv
vezetésnek valamint a határozatok kihirdetésének szabályai
1. A küldöttgyűlést a TUNGSRAM SC. székhelyére kell összehívni.
2. A meghívónak tartalmaznia kell:
a) a TUNGSRAM SC. nevét és székhelyét;
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
c) az ülés tervezett napirendjét;
d) azt a figyelmeztetést, hogy a megismételt küldüttgyűlés az írásban közölt napirendi
pontok tekintetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképest. A
meghívóban megjelölhető a megismételt küldöttgyűlés napja is.
3. A napirendet olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a küldöttek a tárgyalni kívánt
témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
4. A meghívóhoz csatolni kell a már rendelkezésre álló határozati javaslatokat és az
előterjesztők indokolását.
5. Ha a küldöttgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, a küldöttgyűlést akkor lehet megtartani,
ha azon valamennyi küldött jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a küldöttgyűlés
megtartásához.
6. Határozatképtelenség miatt megismételt küldöttgyűlést az eredetivel azonos napirendi
pontokkal, az eredeti időpontot követő harminc (30) percen belülre is összehívható, de azt
legkésőbb az eredeti időpontot követő harminc (30) napon belül meg kell megismételni.
7. A küldöttgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat,
kivéve, ha valamennyi küldött jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés
megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
8. A küldöttgyűlést a TUNGSRAM SC. elnöke, vagy a küldöttgyűlés által választott levezető
elnök vezeti. A levezető elnök személyére a TUNGSRAM SC. elnöke tesz elsőként javaslatot.
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9. A levezető elnök, a küldöttgyűlés más tisztségviselője, az elnökségi és a felügyelőbizottsági
tagok illetve más személy megválasztására bármelyik küldött javaslatot tehet.
10. A küldöttgyűlés a határozatait nyílt szavazással hozza. Bármelyik küldött indítványára a
küldöttgyűlés úgy határozhat, hogy a megjelölt napirenddel kapcsolatban titkos szavazással
határoz. Ha egy küldött valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat
meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
11. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a TUNGSRAM SC.
terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek hozzátartozója érdekelt a döntésben,
e) aki a TUNGSRAM SC. nem rendes tagja;
f) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
g) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
12. A küldöttgyűlésen hozott határozatokat a levezető elnök szóban kihirdeti.
13. A küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben meg kell jelölni a
küédöttgyűlés helyét, idejét, továbbá a jelenléti ívre utalással fel kell sorolni a
küldöttgyűlésen megjelent személyeket. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a javasolt illetve
elfogadott napirendet, az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban hozott határozatokat. A
jegyzőkönyvet a küldöttgyűlés levezető elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a küldöttgyűlés
tagjai közül választott hitelesítő aláírásával hitelesíti.
14. A küldöttgyűlésen a küldött csak személyesen gyakorolhatja a szavazati jogát.
XVIII.
A küldöttgyűlés határozathozatala
1. A küldöttgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint a fele jelen van. A
küldöttgyűlés határozatképességét a levezető elnök állapítja meg.
2. Határozatképtelenség miatt megismételt küldöttgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképes, amennyiben az eredeti meghívóban – a távolmaradás következményeire
történő figyelmeztetés mellett – a megismételt küldöttgyűlés időpontja is feltüntetésre került.
3. A TUNGSRAM SC. alapszabályának módosításához a jelen lévő küldöttek háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
4. A TUNGSRAM SC. céljának módosításához és a TUNGSRAM SC. megszűnéséről szóló
döntéshez a szavazati joggal rendelkező küldöttek háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.
5. Mindazokban az ügyekben, amelyekben a határozathozatalhoz nem szükséges a jelenlévő
küldöttek vagy a szavazati joggal rendelkező küldöttek háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata, a küldöttgyűlés a határozatait a jelenlévő küldöttek egyszerű szótöbbségével
hozza meg. Szavazategyelőség esetén a határozathozatalt meg kell ismételi.
XIX.
Határozathozatal ülés tartása nélkül
1. Az ilyen módon történő határozathozatalt az elnökség a határozat tervezetének a küldöttek
részére történő megküldésével kezdeményezi. A küldöttek számára a tervezet kézhezvételétől
számított legalább nyolc (8) napos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat
megküldjék az elnökség részére.
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2. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során az alapszabály határozatképességre és szavazásra
vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás
akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az elnökség részére, mint
amennyi szavazati jogot képviselő küldött jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne
ülés tartása esetén.
3. Ha bármely küldött az ülés megtartását kívánja, a küldöttgyűlést az elnökségnek össze kell
hívnia.
4. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három (3) napon belül - ha
valamennyi küldött szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat
beérkezésének napjától számított három (3) napon belül - az elnökség megállapítja a szavazás
eredményét, és azt további három (3) napon belül közli a küldöttekkel. A határozathozatal
napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az
utolsó szavazat beérkezésének napja.
XX.
Az elnökség, az elnökség tagjai
1. A TUNGSRAM SC. tevékenységét két elnökségválasztó küldöttgyűlés közötti időszakban az
elnökség irányítja. Az elnökség a TUNGSRAM SC. ügyvezető szerve.
2. Az elnökség hét (7) tagból áll. Az elnökség tagjait a küldöttgyűlés, a TUNGSRAM SC.
elnökét pedig az elnökség választja a tagjai közül, a megválasztásuk napjától számított öt (5)
év időtartamra.
3. Az elnökség tagjait a TUNGSRAM SC. rendes tagjai közül kell megválasztani.
4. Elnökségi tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet az elnökség tagja az, akivel
szemben a Ptk. 3:22. §-ban rögzített kizáró feltétel áll fennt.
5. Az elnökségi tagság a megválasztott személy által történő elfogadással jön létre.
6. Az elnökség tagjai - akkor is, ha nem küldöttek - kötelesek a küldöttgyűlésen részt venni, a
TUNGSRAM SC. működésével, tevékenységével kapcsolatos kérdésekre válaszolni.
7. Az elnökség határozatait a jelenlévő elnökségi tagok szótöbbségével hozza.
8. Az elnökség tagjai feladatukat személyesen kötelesek ellátni.
9. Az elnökségi tagság megszűnik:
a) a megbízás időtartamának lejártával;
b) visszahívással;
c) lemondással;
d) az elnökségi tag halálával;
e) cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával;
f) a törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
10. A küldöttgyűlés az elnökségi tagot bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.
11. Az elnökség tagja megbízatásáról az elnökséghez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
Ha a TUNGSRAM SC. működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új elnökségi tag
megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik (60.)
napon válik hatályossá.
12. Az elnökség tagjai:
a) dr. Farkas Mihály – 1042 Budapest, Árpád út 67.
b) dr. Bársony Farkas – 2132 Göd, Sellő u. 34/a.
c) dr. Stanka István - 1046 Budapest, Pálya u. 5/b. II.12.
d) Kürthy Attila – 2000 Szentendre, Vasvári u. 12.
e) Ladvenicza Tibor – 1046 Budapest, Erdősor u. 18.
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f) Gulyás Ferenc – 1041 Budapest, Rózsa u. 56. VI.35.
g) Pócs Imre – 2020 Dunakeszi, Bajza u. 5.
XXI.
A TUNGSRAM SC. elnökségének feladatai és
az elnökségre vonatkozó egyéb szabályok
1. Az elnökség az alapszabály XIV.5. pontjában felsorolt, a küldöttgyűlés (kizárólagos)
hatáskörébe tartozó kérdések kivételével a TUNGSRAM SC. működését érintő valamennyi
kérdésben döntésre jogosult szerv.
2. Az elnökség feladatkörébe tartozik különösen, de nem kizárólagosan:
a) a TUNGSRAM SC. napi ügyeinek vitele, az elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a
döntések meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a küldöttgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a küldöttgyűlés elé terjesztése;
d) a TUNGSRAM SC. vagyonának kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére
vonatkozó, a küldöttgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és
végrehajtása;
e) a TUNGSRAM SC. jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
f) a küldöttgyűlés összehívása, a küldöttek értesítése;
g) a küldöttgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a küldöttgyűlésen és válaszadás az TUNGSRAM SC-vel kapcsolatos
kérdésekre;
i) az TUNGSRAM SC.et érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és
annak bekövetkezte esetén a törvényben (Ptk.) előírt intézkedések megtétele;
j) engedélyt ad a bajnokságokon, illetve más versenyeken a TUNGSRAM SC. csapataként,
vagy versenyzőjeként történő részvételre.
k) megállapítja a tagsági díj, illetve a pártoló tagok anyagi hozzájárulásának legkisebb
mértékét,
3. Az elnökség legalább három havonta egy alkalommal tart űlést, illetve akkor is, ha legalább
egy elnökségi tag a téma megjelölésével ezt írásban kéri. Az ülés összehívására, helyére, a
meghívó tartalmára, az ülés napirendjére, határozatképességére, lebonyolítására,
jegyzőkönyvének elkészítésére valamint a határozatok kihirdetésére az alapszabály XVII.
fejezetében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy az elnökségválasztó
küldöttgyűlést követő első elnökségi űlést, amelyen sor kerül a TUNGSRAM SC. elnökének
megválasztására, legkésőbb a választást követő első munkanapon meg kell tartani.
4. Az elnökségi ülés személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő eszközök útján is
lefolytatható. Ennek előfeltétele, hogy a résztvevők azonosítása biztosított, a résztvevők közötti
kommunikáció pedig kölcsönös és korlátozás mentes – így különösen: kör-email, konferenciakapcsolás – legyen.
XXII.

Az elnök
1. Az elnök a TUNGSRAM SC. vezető tisztségviselője, aki
a) a TUNGSRAM SC-t teljes körűen képviseli,
b) biztosítja a TUNGSRAM SC. folyamatos működtetésének személyi és tárgyi (anyagi)
feltételeit,
c) szerződéseket, megállapodásokat köt,
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d) engedélyezi a kifizetéseket,
e) elnököl a TUNGSRAM SC. küldöttgyűlésein és elnökségi ülésein,
f) gondoskodik a TUNGSRAM SC. határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb
könyveinek vezetéséről;
g) ellátja a küldöttgyűlés és az elnökség által rábízott feladatokat;
h) az elnökség előzetes jóváhagyásával megbizza a szakági vezetőket, illetve visszavonja
megbízásukat;
i) gondoskodik a TUNGSRAM SC. működésével kapcsolatos iratok megőrzéséről;
j) gyakorolja a munkáltatói jogkört a TUNGSRAM SC-vel munkaviszonyban álló
mindazon személyek felett, akik feletti munkáltatói jogkör gyakorlás nem tartozik a
küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
2. Az elnök képviseleti jogát önállóan gyakorolja.
XXIII.
A felügyelőbizottság létrehozása és tagsága
1. A küldöttgyűlés három (3) tagból álló felügyelőbizottságot választ azzal a feladattal, hogy az
elnökség tevékenységét a TUNGSRAM SC. érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A
felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.
2. A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása öt (5) év időtartamra szól.
3. Amennyiben a felügyelőbizottság létszáma két (2) fő alá csökken, úgy a létszám
helyreállítására küldöttgyűlést kell összehívni.
4. A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság
tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki
vagy akinek a hozzátartozója a TUNGSRAM SC. elnökségének tagja. Nem lehet a
felügyelőbizottság tagja továbbá az, aki a TUNGSRAM SC. alkalmazásában áll vagy a
TUNGSRAM SC-ben gazdasági feladatokat lát el.
5. A felügyelőbizottság elnökét maga választja tagjai közül.
6. A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt
venni. A felügyelőbizottság tagjai az elnökségtől függetlenek, tevékenységük során nem
utasíthatóak.
7. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére az elnökségi tagok megbízatásának megszűnésére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó
nyilatkozatát a TUNGSRAM SC. elnökéhez intézi.
8. A felügyelőbizottság tevékenységéért a küldöttgyűlésnek felelős, az éves ellenőrzésről
készült jelentését a küldöttgyűlésnek köteles benyújtani.
9. A felügyelőbizottság tagjai:
a) Vághi Istvánné – 1135 Budapest, Szent László út 91/b.
b) Halász Sándor – 1047 Budapest, Izzó u. 8.
c) Bajáné Somogyi Tímea – 1045 Budapest, Klára u. 30.
XXIV.
A felügyelőbizottság működése
1. A felügyelőbizottság köteles a küldöttgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és
ezekkel kapcsolatos álláspontját a küldöttgyűlésen ismertetni.
2. A felügyelőbizottság a TUNGSRAM SC. irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe
betekinthet, az elnökség tagjaitól és a TUNGSRAM SC. munkavállalóitól felvilágosítást
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kérhet, a TUNGSRAM SC. fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát,
valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
3. A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.
4. A felügyelőbizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc (30) napon belül –
az elnökséget, illetve szükség esetén a küldöttgyűlést össze kell hívni. E határidő
eredménytelen eltelte esetén az elnökség, illetve szükség szerint a küldöttgyűlés
összehívására a felügyelőbizottság is jogosult.
5. Ha a küldöttgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
XXV.
A felügyelőbizottság tagjainak felelőssége
A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő
teljesítésével a TUNGSRAM SC-nek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való
felelősség szabályai szerint felelnek a TUNGSRAM SC-vel szemben.
XXVI.
Az TUNGSRAM SC. anyagi forrásai, gazdálkodása, a költségvetés
1. A TUNGSRAM SC. a küldöttgyűlés által jóváhagyott éves költségvetés alapján gazdálkodik.
2. A TUNGSRAM SC. bevételei:
a) tagdíjak,
b) természetes és jogi személyek anyagi támogatásai,
c) gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevétel, bérleti díj,
d) befektetési tevékenységből származó bevételek,
e) egyéb bevételek.
3. A TUNGSRAM SC. gazdálkodásának részletes szabályait szabályzatban kell meghatározni.
XXVII.
A TUNGSRAM SC. megszűnése
1. A TUNGSRAM SC. megszűnik, ha
a) a küldöttgyűlés a jogutód nélküli megszűnésről határoz,
b) a küldöttgyűlés jogutódlással történő megszűnésről határoz (egyesülés, szétválás),
c) a bíróság feloszlatja,
d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti, vagy
megállapítja megszűnését,
e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az egyesületi
nyilvántartásból törlik.
2. A TUNGSRAM SC. jogutód nélküli megszűnése esetén, a hitelezők kielégítése után
fennmaradó vagyon a TUNGSRAM SC. fő támogatója tulajdonába kerül és azt az
TUNGSRAM SC-ével azonos, vagy ahhoz szorosan kapcsolódó célokra kell felhasználni.
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XXVIII.
A működési szabályzat
1. A TUNGSRAM SC. működésének további szabályait a küldöttgyűlés normatív határozattal
szabályozhatja.
2. A felügyelőbizottság működésének részletes szabályait a felügyelőbizottság határozza meg.
XXIX.
Záró rendelkezés
1. A TUNGSRAM SC. személyi és vagyoni viszonyaira egyebekben a Ptk. rendelkezései az
irányadóak.
2. A TUNGSRAM SC. alapszabályának fenti egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az
TUNGSRAM SC. 2015. augusztus 27-i küldöttgyűlésén elfogadott módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövegnek.

______________________________
dr. Farkas Mihály
a TUNGSRAM SC. elnöke

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. augusztus 27.

______________________________
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