
A RADÓTI MIKLÓS GIMNÁZIUM DIÁKSPORT 
EGYESÜLETÉNEK 
ALAPSZABÁLYA 

 
1. Általános rendelkezések 

 
1.1. Az egyesület neve:    Radnóti Miklós Gimnázium Diáksport Egyesület 
 Rövidítése:   Radnóti DSE 
 Alapításának éve: 1989. 
 Székhelye:   2120 Dunakeszi, Bazsanth Vince utca 10. 
 
1.2. Az egyesület célja. 
 A Radnóti Miklós Gimnázium nevelő-oktató munkájával összhangban, az egyesület tagjai részére rendszeres 
helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt, játék-, turisztikai-, versengési-, és 
versenylehetőségek tervezése és szervezése, mert az intézmény a Közoktatási törvény alapján szerződéssel 
köteles biztosítani az iskolai sportkör működését, vagy a meghatározott feltételekkel a diáksport-egyesületet 
támogatni. Valamint az állami, társadalmi szervek támogatásának, a diáksport-egyesület jogi és anyagi 
lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás tanórán kívüli feltételeit. Cél a rendszeres 
sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, a sporttal való nevelés, a 
társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása, különösen tervezni, szervezni és összehangolni a tanulók 
órán kívüli testnevelését, sportolását. 
 
1.3. Az egyesületet képviseli: 
 - az egyesület elnöke, - aki képviseleti jogát írásban, az ügyek meghatározott csoportjára nézve az 
elnökségi tagokra átruházhatja. Az egyesület nevében aláírásra képviselője jogosult. Ha nem ő az aláíró és 
jogszabály a nyilatkozat érvényességéhez írásbeli alakot kíván, két képviseleti joggal felruházott személy 
aláírása szükséges. A bankszámla felett való rendelkezéshez minden esetben kizárólag az ez irányú képviseleti 
joggal felruházott gazdasági vezető és az egyesület elnöke együttes aláírása szükséges. 
 
1.4. Az egyesület politikamentes, pártoktól független, azoktól támogatást nem kér és nem fogad el, 

országgyűlési képviselőt nem állít és nem támogat, politikai tevékenységet nem folytat és nem támogat. 
 
             2. Az egyesület tagjai, azok jogai és kötelességei 
 
2.1. A tagság rendes és pártoló tagokból áll. 
A Radnóti DSE rendes tagjai az adott intézmény nappali tagozatos tanulói, és minden magyar állampolgár, aki 
elfogadja az alapszabályban leírtakat és az éves tagdíjfizetést vállalja. A DSE pártoló tagja lehet az a természetes 
jogi személy, aki az egyesület alapszabályával egyetért és, aki belépési nyilatkozatban vállalja az DSE. 
célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatását. Az egyesületbe való be- és kilépés önkéntes, az egyesületi rendes 
tagság a belépési nyilatkozat aláírásával és a tagdíj befizetésével keletkezik. A tagsági viszony a tag kilépésével 
megszüntethetõ, illetve megszűnik kizárással, és ha a tagdíj befizetése bármely okból 3 hónapnapnál hosszabb 
ideig szünetel, ha azt megelőzte egy írásbeli felszólítás 8 napos határidővel a hátralék megfizetésére, s ezt 
követően sem történt meg a tagdíj befizetése. 
A pártoló tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, illetve a tagdíj fizetésének bármely okból 3 hónapnál 
hosszabb idejű elmulasztása esetén (ha azt megelőzte egy írásbeli felszólítás 8 napos határidővel a hátralék 
megfizetésére, s ezt követően sem történt meg a tagdíj befizetése) törléssel, vagy fegyelmi büntetésként 
kizárással szűnik meg. 
 
2.2. A tagsági díj: mértékérõl évente a költségvetés készítésekor a közgyűlés dönt. 
(maximum a mindenkori minimálbér 2%-a) 
 
2.3. A rendes tagok jogai és kötelességei: 
 
2.3.1. A Radnóti DSE rendes tagok jogai: 

 
- részt vehetnek az egyesület szakosztályainak munkájában, rendszeresen sporttevékenységet 
folytathatnak és hozzájárulhatnak az egyesület feladatainak teljesítéséhez. 



- használhatják az DSE rendelkezésre álló sportlétesítményeket, sporteszközöket, 
sportfelszereléseket, 

- az DSE színeiben részt vehetnek a sportversenyeken 
- véleményeket nyilváníthatnak, javaslatokat tehetnek, az egyesületet érintõ kérdésekben, részt 

vehetnek és szavazásra jogosultak a közgyűlésen.  
- kezdeményezhetik bármely rendes vagy pártoló tag felvételét vagy kizárását 

 
2.3.2. A Radnóti DSE tagok kötelességei: 

 
Rendszeres sporttevékenységet folytassanak, vegyenek részt az egyesület célkitűzésének megvalósításában 
tartsák be az DSE alapszabályzatában foglaltakat, hajtsák végre az DSE közgyűlésének és   vezetõségének 
rájuk vonatkozó határozatait. 

- óvják meg a testnevelési és sportlétesítményeket, eszközöket, felszereléseket 
- fizessék az DSE tagsági díját, 
- magatartásuk mindenkor sportszerű legyen, 
- legjobb tudásuknak megfelelõen képviseljék az egyesületet. 
 

2.4. A pártoló tagok jogai és kötelességei: 
 
2.4.1. A Radnóti DSE pártoló tagok jogai: 

- használhatják az DSE által igénybe vehetõ sportlétesítményeket 
- részt vehetnek a közgyűlésen, ott felszólalhatnak, de azon szavazati jogokkal 

nem rendelkeznek 
- javaslatokat, észrevételek tehetnek az DSE működésével kapcsolatban, tisztviselőktől tájékoztatást 

kérhetnek 
- a vezetőség megbízásával foglalkozásokat vezethetnek, felügyeleteket 

tarthatnak, 
- elláthatnak technikai és egyéb feladatokat. 

 
2.4.2. A Radnóti DSE pártoló tagok kötelességei: 

- az alapszabályban foglaltak betartása, 
- a DSE célkitűzésének erkölcsi és anyagi támogatása, 
- sportszerű magatartás, 
- fizesse a pártoló tagsági díjat. 
 

2.5. A tagfelvétel módja: 
 
A rendes és pártoló tagok belépése az elnökség egyszerű többséggel hozott határozata alapján történik. 
 
2.6. A tagság törlése: 
Törölni kell a tagságát: 

 
- aki írásban nyilatkozza, hogy kilép, 
- akit az elnökség egyhangú szavazattal kizár, 
- aki a tagdíj befizetést bármely okból három hónapnál tovább nem fizeti (ha azt megelőzte egy írásbeli 

felszólítás 8 napos határidővel a hátralék megfizetésére, s ezt követően sem történt meg a tagdíj 
befizetése) 

 
3. Az egyesület szervezete 

 
 

3.1. A Radnóti DSE legfõbb szerve: a küldöttgyűlés, amely az osztályonként delegálható minimum 2 főből áll. 
 
Az DSE küldöttgyűlést szükség szerint, de legalább évente 2 (kettő) alkalommal össze kell hívni az előző 
időszak munkájának értékelésére, és a következő időszak feladatainak, költségvetésének meghatározására, 
valamint a vezetőség beszámoltatására. (Ezeknek legmegfelelőbb ideje az iskolakezdés, tehát a szeptember – 
beszámoló, sportcsoportok tervezése – , és a városi költségvetéshez igazodva tavasszal – költségvetésterv). A 
DSE küldöttgyűlés össze kell hívni, ha a tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével az 
elnökségnél írásban indítványozza. Az DSE küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a küldöttek legalább 50 %-a 
+1 fõ jelen van. (Az osztályok száma, szorozva kettővel, plusz egy). A DSE küldöttgyűlés a határozatait 



egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a küldöttgyűlést levezető elnökének szavazata dönt. A 
DSE gyűlésen alkalmanként választott levezető elnök elnököl. 
 
 
3.2. A Radnóti DSE küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
 

- az DSE megalakulásának, egyesülésének, feloszlásának kimondása, 
- az alapszabály megállapítása, módosítása 
- az DSE elnökségének megválasztása, és indokolt esetben visszahívása, 
- a szakosztályok kialakítása, munkatervének megvitatása és elfogadása, versenyek kiírása, 
- az DSE esemény- és versenynaptárának megvitatása és elfogadása, 
- a tagdíjak megszavazása, fizetési mód eldöntése, 
- az DSE költségvetésének jóváhagyása, 
- az elnökség beszámolójának elfogadása, 
- az elnökség határozata ellen benyújtott kifogás felülvizsgálata, 
- határozathozatal minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a közgyűlés hatáskörébe utal. 

 
3.3. Az elnökség 
 
Az DSE működését a küldöttgyűlés által négy évre választott 3 tagú elnöksége irányítja, amelynek összetétele: 
egy elnök és két elnökségi tag. 
 
3.4. Az elnökség feladata, hatásköre: 

- az DSE tevékenységének irányítása, 
- tagok és pártoló tagok felvétele, 
- az DSE munkaterv és eseménynaptár tervezetének az elkészítése, 
- az DSE fejlesztési tervének és költségvetési előirányzatainak kidolgozása a vonatkozó munkaterv 

és eseménynaptár alapján, 
- sportcsoportok létrehozása és megszüntetése, 
- a szakosztályvezetők megbízása és visszahívása, 
- fegyelmi jogkör gyakorlása, 
- pártoló tagság szervezése, 
- kapcsolattartás az gimnázium vezetőivel, 
- valamint egyéb, a sportban érdekelt más egyesületekkel és társadalmi szervezetekkel. 
- az DSE-t érintő és megillető egyetértési joggyakorlás, 
- az DSE foglalkozásokon a balesetvédelmi és más biztonsági előírás betartása, belső szabályzatok 

elkészítése, 
- beszámolás a közgyűlésnek, 
- a közgyűlés előkészítése és összehívása. 

 
3.5. Az elnökség szükség szerint, de legalább félévenként ülést tart. Az ülést az elnök hívja össze. Az 
elnökségi ülésre meg kell hívni a gazdasági vezetőt. Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha legalább 2 fő 
jelen van. A vezetőség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a DSE elnökének 
szavazata dönt. 
 
3.6. A Radnóti DSE a helyi lehetőségek figyelembevételével – a tagság igénye, az intézmény tanulóinak 
életkori összetétele és az elnökség határozata alapján – szakosztályokban vagy sportági sportcsoportokban 
működhet. 
 
3.7. A szakosztályok feladatai: 

- rendszeres játék, gyakorlási és versenyzési lehetőségek biztosítása, 
- az intézményen belüli játékok, vetélkedések, versenyek megszervezése, 
- turisztikai események szervezése, 
- a vezetőség által meghatározott egyéb feladatok ellátása (pl. aktívaképzés, önköltséges tanfolyamok 

szervezése stb.), 
- a szakosztályok munkájának népszerűsítése, arra történő mozgósítás, 
- a szakszövetségek által szervezett versenyeken való részvétel biztosítása. 



4. A Radnóti DSE gazdálkodása 
 

4.1. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, bevételeit saját OTP számláján tartja. Az egyesület 
gazdasági vezetőjét az elnökség javaslatára a közgyűlés bízza meg. A gazdasági vezető irányítja és vezeti az 
egyesület pénzügyeit és gazdasági tevékenységét. Utalványozási jogot gyakorol.  
A bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben kizárólag az ez irányú képviseleti joggal felruházott 
gazdasági vezető és az egyesület elnöke együttes aláírása szükséges. 
 
4.2. A Radnóti DSE bevételei: 
 

- tagdíj, melynek mértékét és befizetés módját a közgyűlés határozza meg, 
- állami vagy önkormányzati hozzájárulás, 
- a Radnóti Miklós Gimnázium támogatása, 
- egyéb bevételi források. 

 
4.3. A Radnóti DSE kiadásai: 

 
- eszközök és felszerelések (pl. labdák, sportszerek, mérőeszközök, erőfejlesztõ gépek stb.) 
beszerzése, 
- az egyesület irányításához szükséges személyi feltételek biztosítása (pl. szakosztályvezetõk, 

foglalkozásvezetők, gazdasági vezető, technikai, személyzet bérei stb.). 
- versenyeztetéssel kapcsolatos költségek. 
 
 

4.4. A Radnóti DSE önálló vagyonnal rendelkezik, amelyről a közgyűlés dönt. Az egyesület megszűnésével az 
akkori tagság között egységesen kerüljön felosztásra az egyesület vagyona. 
 
 

5. Fegyelmi felelősség 
 
 

A Radnóti DSE tagjai felett - ilyen minőségében elkövetett fegyelmi vétségük esetén fegyelmi jogkört az 
elnökség gyakorolja. A fegyelmi eljárás során az elnökség a következõ büntetéseket szabhatja ki: 

- figyelmeztetés, 
- megrovás, 
- a tagság felfüggesztése meghatározott időre, de legfeljebb egy év tartamára, 
- kizárás. 

A fegyelmi büntetés ellen fellebbezésnek van helye, amelyet a közgyűlés bírál el egyszerű szótöbbséggel. 
 
 

6. Az egyesület megszűnése  
 
 

A Radnóti DSE megszűnik: 
- feloszlással vagy feloszlatás esetén; 
- egyesülés esetén, 
- megszûnésének megállapításával. 

 
 
 
Jelen alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövegét az egyesület közgyűlése 2006. április 05-i ülésén 
fogadta el. 
 
Dunakeszi, 2006. április 05. 
 
 
        ……………………………………. 
          elnök 
 


