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I.

fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.

§.

1. A Szövetség neve:
Rövidített neve:

Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége
BTLSz

2. A Szövetség székhelye:
Működési területe:

1053 Budapest, Curia u. 3.
Budapest főváros

3. A Szövetség alapítási éve:

1966

2.

§.

1. A Szövetség emblémája:

pajzs alakú keretben a Főváros címere és a tollaslabda
kombinációja

2. A Szövetség jelvénye:

a Főváros címere és a tollaslabda kombinációja, kitűző
jellegű

3. A Szövetség zászlaja:

álló téglalap alakú, fehér mezőben a Szövetség
emblémája

4. A Szövetség bélyegzője:

fekvő téglalap alakú keretben feltünteti a Szövetség
nevét és egy tollaslabda ábrát, valamint az alapítási évet

5. A Szövetség körbélyegzője: párhuzamos körkeret közepén a BTLSz emblémája,
fölötte az alapítás évszáma, a keretben a Tollaslabdázók
Szövetsége ívelt felirattal, közte két álló tollaslabda
grafikával
6. A Szövetség hivatalos elektronikus honlapja: www.bptollaslabdazas.hu
7. A Szövetség hivatalos elektronikus levelezési címe: btlsz1960@gmail.com

3.

§.

1. A BTLSz (továbbiakban: Szövetség), mint a Magyar Tollaslabda Szövetség (MTLSZ)
területi szervezeti egysége önálló jogi személy, mely köztestületként folytatja
tevékenységét
2. Működését a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV Törvény (a továbbiakban: Civil
törvény), a sportról szóló, 2011. évi CLXXII. Törvénnyel módosított 2004. évi I. Törvény
(továbbiakban: Sporttörvény), valamint a Fővárosi Közgyűlés rendelkezései
szabályozzák, ezek alapján tevékenykedik.
3. A Szövetség – működésénél, jellegénél fogva – közfeladatot ellátó, a Civil törvény által
szabályozott, közhasznú tevékenységet folytató nonprofit civil szervezet
4. A Szövetség működése során közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete politikai pártoktól, csoportoktól független, és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.
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II.

fejezet

A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI
A Szövetség célja

4.

§.

1. A Szövetség a Főváros területén irányítja, szervezi és ellenőrzi a tollaslabdázásban
folyó tevékenységet, közreműködik a sportról szóló 2011. évi CLXXII. Törvénnyel
módosított 2004. évi I. Törvényben meghatározott állami sportfeladatok ellátásában és
ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a Sporttörvény 22.§.-a tartalmaz.
2. A Szövetség célja a tollaslabda sport, mint – 2011. évi CLXXV törvény az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a Civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény alapján – közhasznú tevékenység népszerűsítése, fejlesztése.
A Szövetség feladatai

5.

§.

1. A budapesti tollaslabdázás képviselete
2. A Szövetségi versenyrendszer fővárosi működtetése
3. A tollaslabdázás propagandájának elősegítése és szervezése
4. A tollaslabdázás utánpótlásának elősegítése, különös tekintettel az iskolai sportra
5. A Szövetségi feladatok megvalósításához szükséges gazdálkodás biztosítása
6. (a) Az általa szervezett, illetőleg rendezett sporteseményekkel kapcsolatos, a fővárosban működő egyedi, illetőleg speciális versenyek, versenyrendszerek vagyoni értékű
jogainak hasznosítása
(b) A Budapest, (vagy Budapesti), jelzős szerkezetű, vagy megjelölésű versenyformák
meghatározásai
6.1. Ezen versenyformák és versenyrendszerek, egyéni, páros, vagy csapatra
vonatkozó meghatározásai, mint
6.1.1. Budapest Kupa
6.1.2. Budapest Nagydíj
6.1.3. Budapest Grand Prix
6.1.4. Budapest Bajnokság
és ennek a továbbiakban megfelelő meghatározások
6.2. Ezen versenyformák és versenyrendszerek, egyéni, páros, vagy csapatra
vonatkozó meghatározásai, mint
6.2.1. Budapesti Diákolimpia, (Tollaslabda Diákolimpia Budapesti Döntő)
6.2.2. Budapesti Általános Iskolai Bajnokság
6.2.3. Budapesti Általános Iskolai Csapatbajnokság
6.2.4. Budapesti Középiskolai Bajnokság,
6.2.5. Budapesti Középiskolai Csapatbajnokság
6.2.6. Budapesti Serdülő Csapatbajnokság
6.2.7. Budapesti Ifjúsági Csapatbajnokság
6.2.8. Budapesti Utánpótlás Csapatbajnokság
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6.2.9. Budapesti Csapatbajnokság
6.2.10. Budapesti Felnőtt Csapatbajnokság
6.2.11. Budapesti Női Csapatbajnokság
6.2.12. Budapesti Férfi Csapatbajnokság
6.2.13. Budapesti Senior (Szenior) Csapatbajnokság
és ennek a továbbiakban megfelelő meghatározások
6.3. Ezen versenyformák és versenyrendszerek korhatárra, korcsoportra, vagy
korosztályra vonatkozó meghatározásai, mint
6.3.1. U-9, vagy Aprók Budapest Bajnokság
6.3.2. U-11, vagy Kezdő Budapest Bajnokság
6.3.3. U-13, vagy Újonc Budapest Bajnokság
6.3.4. U-15, vagy Gyermek Budapest Bajnokság
6.3.5. U-17, vagy Serdülő Budapest Bajnokság
6.3.6. U-19, vagy Ifjúsági Budapest Bajnokság
6.3.7. Felnőtt Budapest Bajnokság
6.3.8. Senior (Szenior) Budapest Bajnokság (Férfi, illetőleg Női)
és ennek a továbbiakban megfelelő meghatározások
6.4. Ezen versenyformák és versenyrendszerek időre, vagy időtartamra vonatkozó
meghatározásai, mint
6.4.1. Budapest 2013. éviM
6.4.2. Budapest 2013 – 2014. éviM
és ennek a továbbiakban megfelelő dátum, vagy év meghatározások
7. A sportág Fegyelmi Szabályzatában meghatározott sportfegyelmi jogkör gyakorlása

III.

fejezet

A SZÖVETSÉG TAGSÁGA

6.

§.

1. A Szövetség tagja lehet minden olyan sportszervezet, amely tollaslabda szakosztályt
működtet és kéri felvételét az Országos és Budapesti Szövetségbe és tagdíjat fizet
2. A sportszervezet tagsága megszűnik, amennyiben a sportágban működő szakosztályát
megszünteti

IV. fejezet
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

7.

§.

1. J o g o k
a) részt vehet a Szövetség tevékenységében és rendezvényein
b) észrevételeket, javaslatokat tehet a Szövetség, valamint szerveinek
működésével kapcsolatban
2. K ö t e l e z e t t s é g e k
a) a Szövetség alapszabályának betartása, illetőleg betartatása
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V.

fejezet

A SZÖVETSÉG SZERVEI

8.

§.

A Szövetség szervei
a) a Szövetség rendes Közgyűlése
b) a Szövetség rendkívüli Közgyűlése
c) a Szövetség elnöksége
d) a Szövetség bizottságai
e) a Szövetség Felügyelő Bizottsága
f) a Szövetség Rendkívüli (Eseti) Fegyelmi Bizottsága

VI. fejezet
A SZÖVETSÉG RENDES KÖZGYŰLÉSE
A Közgyűlés összehívása

9.

§.

1. A Szövetség rendes Közgyűlését évenként legalább egyszer össze kell hívni. A
Közgyűlés időpontját a Szövetség elnökségének legalább egy hónappal korábban meg
kell állapítania és annak helyéről, pontos idejéről, tervezett napirendjéről és a
beterjesztett javaslatokról a Közgyűlésen részvételre jogosultakat legalább 15 /tizenöt/
nappal, a napirendhez tartozó anyagok egyidejű megküldésével, írásban értesíteni kell.
2. A Közgyűlés összehívására egyebekben a Ptk. 3.17. §. rendelkezéseit is megfelelően
alkalmazni kell.

10. §.
1. A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok több, mint a fele jelen van.
2. Ha a Közgyűlés az összehívás eredeti időpontjában nem határozatképes, a Közgyűlést
30 perc várakozási idő után meg lehet tartani. Az ismételten összehívott Közgyűlés az
eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképes.
A Közgyűlés napirendje

11. §.
3. A Szövetség rendes Közgyűlésének az alábbi napirendi pontokat kötelezően
tartalmaznia kell:
a) a Szövetség tevékenységéről szóló beszámoló
b) a Szövetség gazdálkodásáról szóló beszámoló
c) a Felügyelő Bizottság beszámolója a gazdálkodás ellenőrzéséről.
A Közgyűlés hatásköre

12. §.
1. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a. az Alapszabály és módosításainak jóváhagyása
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b.
c.
d.
e.
f.
g.

az Elnökség beszámolójának elfogadása
a Szövetség gazdálkodásának jóváhagyása
a Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása
a Szövetség megalakulásának, feloszlatásának kimondása
a Szövetség tisztségviselőinek megválasztása
a tiszteletbeli örökös elnök, tiszteletbeli örökös főtitkár, valamint a tiszteletbeli
örökös elnökségi tag megválasztása
a. a Szövetség tiszteletbeli örökös elnökének az a volt BTLSz elnök
választható, aki e tisztségben kimagasló tevékenységével a BTLSz
célkitűzéseit erkölcsileg és szakmailag támogatta és megvalósította
b. a Szövetség tiszteletbeli örökös főtitkárának az a volt BTLSz főtitkár
választható, aki e tisztségben kimagasló tevékenységével a BTLSz
célkitűzéseit erkölcsileg és szakmailag támogatta és megvalósította
c. tiszteletbeli örökös elnökségi tagnak a korábbi elnökségi tagként
kimagasló munkát végzett válaszható
A Közgyűlés határozathozatala

13. §.
1. A Közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Nyílt szavazás kézfelemeléssel történik és a határozatot az 50 %-nál legalább eggyel
több „IGEN” szavazat jelenti.
2. A Közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a tisztségviselőinek megválasztásakor,
ha a jelenlévő tagok kétharmada a titkos szavazást indítványozza.
3. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a
Közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott
határozatokat. A jegyzőkönyvet a Közgyűlés levezető elnöke, jegyzőkönyv-vezetője és
a Közgyűlés elején erre megválasztott 2 személy jegyzőkönyv hitelesítő írja alá.
4. A Szövetség Közgyűlése nyilvános.

VII. fejezet
A SZÖVETSÉG RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE

14. §.
1. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni az ok és cél megjelöléssel
a) a Szövetség elnökségének határozata alapján
b) a tagok 2/3-ának kérése alapján
c) ha a bíróság elrendeli;
d) ha a Szövetség elnökségi tagjainak több mint fele lemond, vagy az Elnökség
működése bármely ok miatt lehetetlenné vált, vagy ha a Felügyelő Bizottság
azt indítványozza;
e) ha a Felügyelő Bizottság tagjainak több mint a fele lemond, vagy a Felügyelő
Bizottság működése bármely ok miatt lehetetlenné vált;
f) ha az elnök lemond, vagy visszahívják.
2. A Rendkívüli Közgyűlést az erre vonatkozó kezdeményezés kézhezvételétől számított
legkevesebb 15, legfeljebb 30 napon belüli időpontra össze kell hívni.
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VIII. fejezet
A SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE
Az elnökség hatásköre

15. §.
1. A Szövetség tevékenységét két Közgyűlés közötti időszakban a Szövetség elnöksége
irányítja. Az elnökség a Szövetség működését érintő valamennyi kérdésben döntéshozatalra jogosult, amit a Közgyűlés a hatáskörébe utal.
2. az elnökség feladatai:
a) a Szövetség rendes és rendkívüli Közgyűlésének összehívása
b) a Szövetség törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása és
felügyelete
c) a Közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása
d) bizottságok létrehozása, működtetése, az általa létrehozott bizottságok
vezetőinek és tagjainak megválasztása, illetve felmentése
e) a hatáskörébe tartozó fegyelmi jogkör gyakorlása
Az elnökség összetétele

16. §.
1. Az elnökség mindenképpen páratlan számú tagból álló testület, ahol szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata a döntő (3 – 5 fő)
2. Az elnökség tagjai:
a) elnök
b) főtitkár
c) titkár
d) tagok
3. Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:
a) az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való
részvétel
b) észrevételek, javaslatok tétele és felvilágosítás-kérés a Szövetség működésével a sportággal kapcsolatban
c) megbízás alapján a Szövetség képviselete
d) a szövetségi határozatok és ajánlások megtartása, illetve végrehajtása
Az elnökség működése

17. §.
1. Az elnökség maga állapítja meg munkatervét.
2. Az elnökség az ügyrendben meghatározott időszakonként ülésezik.
3. Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
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IX. fejezet
A SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE
A Szövetség elnöke

18. §.
1. A Szövetség legfőbb tisztségviselője a Szövetség elnöke, aki a többi tisztségviselővel
együttműködve és az elnökség közreműködésével irányítja és vezeti a Szövetség
tevékenységét.
2. az elnök feladatai és hatásköre:
a) az elnökségi ülések összehívása és vezetése
b) a Szövetség képviselete
c) az Alapszabály és egyéb szabályok, szabályzatok, valamint a közgyűlési és
elnökségi határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése
d) rendkívüli esetben főtitkári, titkári feladat ellátására főtitkár, titkár felkérése,
megbízása, átmeneti, ideiglenes jelleggel
e) a szövetségi bizottságok munkájának figyelemmel kísérése
f) a hírközlő szervek tájékoztatása a Szövetség munkájáról
g) kapcsolattartás az országos szövetséggel és a tagszervezetekkel
h) aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása
i) döntési jogkör gyakorlása mindazon ügyekben, amelyek nem tartoznak a
Közgyűlés, az elnökség, illetőleg a Szövetség egyéb szerveinek kizárólagos
hatáskörébe
A Szövetség főtitkára

19. §.
1. A főtitkárt az elnökség saját sorából nevezi ki.
2. Rendkívüli esetben az elnök felkérése, megbízása alapján tevékenykedik
3. A főtitkár feladatai és hatásköre:
a) A főtitkár tevékenységét az elnökkel egyetértésben, az Alapszabály
betartásával és az eseti döntéseket végrehajtva végzi.
b) Aláírási és utalványozási jogkörrel rendelkezik.
A Szövetség titkára

20. §.
1. A titkárt az elnökség saját sorából nevezi ki.
2. A titkár feladatai és hatásköre:
c) A titkár tevékenységét az elnökkel és a főtitkárral egyetértésben, az
Alapszabály betartásával és az eseti döntéseket végrehajtva végzi.
d) Aláírási és utalványozási jogkörrel nem rendelkezik.
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X.

fejezet

A SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA

21. §.
1. A Közgyűlés a Szövetség gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére egy
elnökből és két tagból álló Felügyelő Bizottságot hoz létre
2. A Felügyelő Bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja.
3. A Felügyelő Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről a Szövetség
elnökségét tájékoztatja
4. A Felügyelő Bizottság feladata
a) a Szövetség pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata
b) az éves mérleg, zárszámadás felülvizsgálata
c) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése
5. A Felügyelő Bizottság tagjai feladatuk ellátása során jogosultak a Szövetség gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a Szövetség tisztségviselőitől tájékoztatást kérni.
6. Az ellenőrzések megkezdéséről a Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatni köteles a
Szövetség elnökét. Az ellenőrzés során a Felügyelő Bizottság a pénzügyi-gazdasági,
illetve a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.
7. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Felügyelő Bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől
számított 15 napon belül tájékoztatja a Szövetség elnökségét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot, vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek megszüntetésére is fel
kell hívnia a figyelmet.
8. A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő
elteltétől számított 30 napon belül a Felügyelő Bizottság utóvizsgálat keretében
ellenőrzi.

XI. fejezet
A SZÖVETSÉG BIZOTTSÁGAI

22. §.
1. A Szövetség elnöksége egyes szakfeladatok ellátására – állandó vagy ideiglenes –
bizottságokat hozhat létre.
2. A bizottságok feladatait és hatáskörét a Szövetség Szervezeti és Működési
Szabályzata, a bizottságok működésének részletes szabályait az elnökség által
jóváhagyott saját működési szabályzata határozza meg.
3. A bizottságok véleményezési, javaslattételi, illetőleg szervezési jogokkal rendelkeznek
mindazokban az ügyekben, amelyre rendelték őket.
4. A bizottságok üléseit a bizottságok elnöke vezeti. A bizottságok üléseire meg kell hívni
a Szövetség elnökét.
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XII. fejezet
A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA

23. §.
1. A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik
2. A Szövetség bevételével önállóan gazdálkodik.
3. A Szövetség működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:
a) a Fővárosi Önkormányzat támogatása
b) tagsági díjak (pártoló tagi hozzájárulások)
c) magán- és jogi személyek támogatásai
d) alapítványok és közérdekű kötelezettségvállalások
e) televíziós közvetítések jogdíjai
f) reklámtevékenységből származó bevételek
g) egyéb bevételek

XIII. fejezet
A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE

24. §.
1. A Szövetség megszűnik:
a) feloszlásának a Közgyűlés által történt kimondásával
b) más szövetséggel való egyesüléssel
c) feloszlatásával
d) megszűnésének megállapításával

ZÁRADÉK
Jelen Alapszabályt a
Közgyűlésén elfogadta.

Budapesti

Tollaslabdázók

Szövetsége

2015.

június

22.-i

Jelen Alapszabály 2015. június 22.-én lép életbe és a korábbi Alapszabályok érvényüket
vesztik.

Derecskei Zsolt
elnök

- 10 -

