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A Veszprémi Honvéd SE Tájfutó Szakosztályának 
Működési Rendje 

 

 

1. Általános rendelkezések 

 
A Veszprémi Honvéd Sportegyesület (továbbiakban Egyesület) Szakosztálya a Tájfutó Szak-

osztály (továbbiakban Szakosztály). A Szakosztály Működési rendjét a szakosztály vezetősé-

ge határozza meg, a Szakosztálygyűlés fogadja el és az Egyesület elnöksége hagyja jóvá. A 

Működési rend nem lehet ellentétes a Sporttörvénnyel és  az Egyesület Alapszabályával. Jelen 

működési rendben nem részletezett esetekre az Egyesület Alapszabályának előírásai értelem-

szerűen alkalmazandók. 

 

2. A Szakosztály célja és feladatai 

 
A Szakosztály célja tájfutás sportágban az utánpótlás és felnőtt korú versenyzők versenyezte-

tése és egészséges életmódra nevelése. 

 

A Szakosztály feladatai: 

 Sportolási lehetőséget biztosítani valamennyi, nálunk edzésre jelentkező fiatalnak — 

ezzel megfelelve a szabadidősport elvárásainak is. 

 Magas szakmai színvonalú edzésmunkát biztosítani az utánpótlás sportolóknak — ez-

zel megfelelni az amatőr versenysport elvárásainak is. 

 A felkészültségüknek megfelelő versenyeken, bajnokságokon versenyzési lehetőséget 

biztosítani valamennyi tagunknak — ezzel megfelelni a legtehetségesebbek élsportolói 

elvárásainak is.  

 Időszakosan toborzókon, felmérőkön kiválasztani, és a Szakosztályba leigazolva spor-

tolási lehetőséget biztosítani a tájfutásban tehetséges és szorgalmas gyerekeknek.  

 A Szakosztály nyújtotta rendszeres edzésmunkával, és a közösség nevelő erejével a 

gyerekek sokoldalú, egészséges fejlődését biztosítani. 

 Az Egyesület céljának megfelelően fiatal sportolóinkat a tudatos környezetvédelemre 

nevelni. 

 A Szakosztály célja évente legalább kettő tájfutó verseny megrendezése hazai és a kül-

földi versenyzők részére. 

 

 3. A Szakosztály működése 

 
Az Egyesület az 1997. évi CLVI. törvény alapján közhasznú szervezet, ezért szervezeti egy-

ségei, szakosztályai is közhasznúak. A Szakosztály működése során be kell tartani a közhasz-

núságból eredő kötelezettségeket, és alkalmazni az ebből fakadó jogokat. 

A Szakosztály feladata, hogy tagjai számára biztosítsa a tájfutás sportágban a tervszerű felké-

szülést és versenyzést, törekedjék az elérhető legmagasabb szakmai színvonal elérésére, és a 

minél nagyobb eredményességre.  

A Szakosztály éves terv szerint működik. Az éves szakmai és pénzügyi tervet ( költségvetés ) 

a szakosztályvezető az edző(k) közreműködésével állítja össze, és terjeszti a szakosztály-

vezetőség elé. Az éves szakmai és pénzügyi tervet a szakosztálygyűlés előtt ismertetni kell.  
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4. A Szakosztály vezető szervei és működésük 

 
Szakosztálygyűlés 

A szakosztálygyűlés a szakosztályi élet legfőbb fóruma. Résztvevője a szakosztály valameny-

nyi tagja. A gyűlést évente össze kell hívni (a naptári év végén vagy a következő naptári év 

elején). A szakosztálygyűlés a Szakosztály teljes működésének, az éves gazdálkodásnak 

(költségvetés) és a sportszakmai munkának az értékelését, valamint a következő év előzetes 

tervezését végzi.  

A szakosztálygyűlést a szakosztályvezető hívja össze. A szakosztály-vezetőségnek a szakosz-

tálygyűlés időpontjáról, helyéről és napirendjéről a Szakosztály valamennyi tagját legalább 8 

nappal korábban írásban vagy e-mailben értesíteni kell. A szakosztálygyűlésre meg kell hívni 

az Egyesület elnökét. 

A szakosztálygyűlés megkezdése előtt meg kell állapítani a létszámot. A szakosztálygyűlés 

akkor határozatképes, ha a Szakosztály tagjainak több mint fele megjelent. A 14 évnél fiata-

labb tagokat a szülő vagy a gyám képviseli. A szakosztálygyűlés a döntéseit nyílt szavazással 

hozza meg. Amennyiben nincs meg a határozatképességhez szükséges létszám, ismételten 

össze lehet hívni a gyűlést, amely ekkor létszámtól függetlenül határozatképes.  

A szakosztálygyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a szakosztály-vezetőség megválasztása  

beleértve a szakosztály-vezetőség létszámát, tisztségviselőit, többi tagjait és a választás érvé-

nyességi idejét. A szakosztálygyűlésről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell készíteni. En-

nek elkészítéséért a szakosztályvezető a felelős.  

 
Szakosztály-vezetőség 

Két szakosztálygyűlés között a szakosztály-vezetőség a Szakosztály vezető szerve. A szakosz-

tály-vezetőség — a jogszabályok és az alapszabály keretei között, valamint a Működési rend 

előírásainak megfelelően — jogosult intézkedni a Szakosztály szervezeti életével, működésé-

vel és gazdálkodásával kapcsolatos minden ügyben és dönthet esetleges lemondások esetén 

tisztségviselők kinevezéséről. 

A szakosztály-vezetőség éves terv alapján dolgozik. Maga állapítja meg munka- és üléstervét, 

készíti el ügyrendjét. A szakosztály-vezetőség legalább félévente ülésezik. A szakosztály-

vezetőség üléseit a szakosztály vezetője hívja össze, készíti elő. A szakosztály-vezetőséget 

össze kell hívni, ha legalább hat szakosztálytag az ok és a cél megjelölésével ezt indítványoz-

za. A szakosztály-vezetőségi ülés időpontjáról, helyéről és napirendjéről lehetőleg legalább 8 

nappal az ülés előtt értesíteni kell a szakosztály-vezetőség tagjait és a meghívottakat. Halasz-

tást nem tűrő esetben az ülés egy héten belüli időpontra is összehívható. 

A szakosztály-vezetőségi ülés határozatképes, ha azon a vezetőségi tagok több mint fele jelen 

van. A szakosztály-vezetőség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Szavazategyenlőség esetén a szakosztályvezető szavazata dönt. A szakosztály-vezetőségi 

ülésről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell készíteni, ennek elkészítéséért a szakosztályve-

zető a felelős. A szakosztály-vezetőség döntéseit nyilvánosságra kell hozni (faliújságon, le-

vélben vagy elektronikus úton) és az érintetteket írásban értesíteni kell. 

 

5. A szakosztály-vezetőség tisztségviselői 
 

A szakosztály-vezetőség tisztségviselőit a szakosztálygyűlés határozza meg, a munkamegosz-

tást a szakosztály-vezetőség maga alakítja ki. A javasolt szakosztály-vezetőség száma 5 fő, a 

tisztségviselők javasolt feladatai az alábbiak: 
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Szakosztályvezető 

A Szakosztály egyszemélyes vezetője, irányítója, személyes tekintélyével érdekeinek képvise-

lője. A Szakosztály munkájának, szakmai és technikai feladatainak szervezője, irányítója. 
Távollétében a vezetőség kijelölt tagja helyettesíti. 

Feladatai: 

 Tisztségviselő, külső szerveknél (pályázatok, MTFSZ, VMTFSZ stb.), sportszakmai 

ügyekben a Szakosztály önálló képviselője.  

 Részt vesz (állandó meghívottként) az Egyesület vezető szerveinek munkájában (Köz-

gyűlés, Elnökség). 

 Előkészíti, összehívja és vezeti a szakosztálygyűléseket és szakosztály-vezetőségi ülé-

seket, gondoskodik a jegyzőkönyvek (emlékeztetők) vezetéséről.. 

 Személyes tekintélyével rendezi a szakosztályon belüli vitás kérdéseket. 

 Megtervezi az éves költségvetést, folyamatosan figyelemmel kíséri végrehajtását, és 

év végén beszámol a költségvetés teljesítéséről. 

 Irányítja a pénzügyi gazdálkodást, a folyamatos pénzügyi munkát, a vagyongazdálko-

dást, a leltárnyilvántartást, a házipénztár kezelését. 

 Ellenőrzi az alkalmazottak (edző/edzők) munkaszerződését/munkaszerződéseit, a 

megbízási szerződések maradéktalan, pontos betartatását. 

 Felelős a Szakosztály gazdálkodásáért, a költségvetés végrehajtásáért. 

 Gondoskodik a Szakosztály irattáráról, ügyiratkezeléséről, külső levelezéséről. 

 Végzett munkájáról a szakosztály-vezetőség ülésein rendszeresen beszámol. 

 Gondoskodik a Szakosztály sajtó- és egyéb médiakapcsolatainak fejlesztéséről. 

 A Szakosztály működéséhez, fejlesztéséhez külső anyagi forrásokat, támogatókat ke-

res, pályázatok, szponzorok, reklámszerződések révén. 

 Ellenőrzi és nyilvántartja a tagdíjbevétel alakulását, elmaradás esetén intézkedéseket 

tesz. 

 Több edző esetén kialakítja az edzők közötti munkamegosztást, összehangolja munká-

jukat. 

 Felelős az éves szakmai terv elkészítéséért, melyet az edző(k)nek kell személyekre 

vagy csoportokra lebontva megterveznie. Folyamatosan figyelemmel kíséri, felügyeli 

annak végrehajtását, és az év végén beszámoltatja az edző(ke)t a teljesítésről.  

 A Szakosztály lehetőségeihez mérten biztosítja a színvonalas edzésmunkához és ver-

senyekhez szükséges felszerelések, eszközök, sportszerek meglétét, szükség esetén a 

szakaosztály anyagi lehetőségei függvényében gondoskodik újak beszerzéséről. 

 Megszervezi és működteti a Szakosztályon belüli információáramlást. 

 Végzett munkájáról a szakosztály-vezetőség ülésein rendszeresen beszámol. Éves 

munkájáról a tagságnak a szakosztálygyűléseken ad részletes tájékoztatást, az Egyesü-

let elnökségének évente egyszer, elnökségi ülésen számol be. 

 Az edzővel/edzőkkel közösen Intézi a versenyzők versenyengedélyezési (igazolási) és 

átigazolási ügyeit. 

 

Gazdasági felelős 

A szakosztályvezetővel együtt a gazdasági feladatok felelőse. Feladatai: 

 Kezeli a házipénztárt és a szakosztályi/egyesületi bankszámla ügyeit, elvégzi a szük-

séges kifizetéseket. 

 A tagdíjbevételt folyamatosan nyilvántartja, ellenőrzi. 

 Elkészíti a szakosztály által beadott pályázatok pénzügyi elszámolását a pályázat be-

adójával egyeztetve. 

 A szakosztály költségvetési helyzetéről rendszeresen tájékoztatást ad. 
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 A versenyekre és egyéb rendezvényekre (pl. edzőtábor) szükség esetén előleget bizto-

sít a csapatvezetéssel megbízott személynek. 

 A versenyek és egyéb rendezvények után elszámol a csapatvezetővel, ellenőrzi a csa-

patvezető által az erre a célra kialakított elszámolási lapon (lehetőleg 1 héten belül) 

beadott elszámolást. 

 
Szakosztályvezető helyettes 

 
 A Szakosztály vezetőjének távollétében, vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörrel 

és felelősséggel ellátja a szakosztályvezető feladat- és hatáskörébe tartozó feladatokat.  

 

PR,kommunikációs és honlap felelős 

 

 Szervezi az egyesület PR-jához és külső kommunikációjához szükséges médiát és 

kommunikációs csatornáit. Kapcsolatot tart a média képviselőivel, tájékoztatja őket a 

szakosztály tagjai által elért eredményekről és a szakosztály által szervezett verse-

nyekről, rendezvényekről. Fejleszti és folyamatosan karbantartja a Szakosztály hon-

lapját (a szakosztály versenyeinek adatai,versenyeredmények, szöveges és képes be-

számolók, archív anyagok, friss hírek feltétele a honlapra). 

 

Technikai felelős 

 Karbantartja a Szakosztály tulajdonában vagy kezelésében levő eszközöket. 

 

6. Az edző feladatai (munkaköri leírás) 
 

A szakosztály-vezetőség a versenyzőkkel végzendő sportszakmai munkára szakképzett edzőt 

vagy edzőket (továbbiakban edzőt) alkalmaz. Az edző megbízási szerződés keretében, megha-

tározott feltételekkel és díjazás ellenében végzi munkáját. Az év folyamán edzőtáborokat, 

versenyekre, edzőtáborokra utakat szervezhet.  

Az edző feladatait a szakosztály-vezetőség határozza meg. Az edző megbízási szerződésének 

megkötéséért, maradéktalan végrehajtásáért és a megbízási díj pontos kifizetéséért a szakosz-

tályvezető (vagy a szakosztály-vezetőség egyik tagját) vagy az elnökség valamelyik tagja a 

felelős.  

Az edző feladatai 

 Rendszeres időközökben edzéstervet készít egyéneknek és/vagy csoportoknak és leve-

zeti az edzésterv szerinti edzéseket. Minden edzésre felkészülten és pontos időben kö-

teles megjelenni.  

 Folyamatos feladata a gondjaira bízott csoport minden tagjának nevelése, technikai 

tudásuk folyamatos, minőségi fejlesztése.  

 Feladata a gondjaira bízott versenyzők versenyeztetése, eredményes szerepeltetése, a 

felkészülés során edzőtáborok szervezése. A kiskorú (14 év alatti) versenyzők esetén 

személyes felelősség vállalása testi épségükért a szülők és a szakosztály felé. A baj-

nokságokra a szakosztályvezetővel egyeztetett személyeket, illetve csapatokat nevez. 

 Intézi csoportjának a versenyekre való nevezéseit (felkérésre az egész szakosztály ne-

vezéseit), ellátja a csapatvezetői teendőket, ha a szakosztályvezető külön csapatvezetőt 

nem jelöl ki.  

 Rendszeresen gondoskodik az eredmények közzétételéről, edzőtáborok beszámolójá-

ról, valamint ezek honlapra való eljuttatásáról.  
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 Év végén a szakosztálygyűlésen beszámol a végzett munkáról, eredményekről. Javas-

latot tesz a legjobbak elismerésére. 

 A saját rendezésű versenyeken lehetőség szerint részt vesz a rendezésben, és segít ab-

ban, hogy tanítványai közül azok, akikre a rendezésben szükség van, feladataikat meg-

felelő módon elvégezzék. 

 Lehetőség szerint részt vesz szakmai továbbképzéseken, a legújabb edzésmódszerek 

megismerése esetén azokat a lehetőségek függvényében alkalmazza. 

 A szakosztályvezetővel közösen intézi a versenyzők versenyengedélyezési( igazolási ) 

és átigazolási ügyeit. 

 A versenyekre ő vagy a csapatvezetéssel megbízott személy nevezheti a versenyzőket. 

A jelentkezéskor kapott számlával és egyéb dokumentumokkal az erre a célra kialakí-

tott elszámolási lapon (lehetőleg a versenyt követő héten) kell elszámolnia. 

 Amennyiben valamilyen okból az edző nem tudja megtartani edzését, illetve nem tud 

részt venni a versenyen, bajnokságon, erről köteles időben tájékoztatni a szakosztály-

vezetőt ( vagy a szakosztály-vezetőség egyik tagját ) és vele közösen gondoskodni a 

megfelelő helyettesítéséről. 

 Az edző a Szakosztállyal fennálló megbízási szerződésének ideje alatt tájfutás sport-

ágban más edzői megbízást csak a szakosztály-vezetőségnek történt bejelentés után és 

annak tudtával vállalhat el. 

 

7. A tagok jogai és kötelességei 

 
Az Egyesületnek tagja lehet minden magánszemély, aki az Alapszabályt elfogadja, a tagdíjat 

befizeti, és vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában. Az Egyesület min-

den tagjának valamely szakosztály tagjának kell lenni, ezért az új tagokat — a feltételek meg-

léte estén — a Szakosztály veszi fel, és a felvétel tényét az Egyesület elnöksége utólag hagyja 

jóvá. A Szakosztály minden tagja jogaiban egyenlő. A tag törlését a szakosztály-vezetőség 

javasolhatja, ha valaki hosszabb ideig nem vesz részt a szakosztály munkájában és tagdíjfize-

tési kötelezettségének sem tesz eleget. 

 

8. Ügyviteli és gazdálkodási szabályok 

 
Kötelezettségvállalási jog 

A szakosztályvezető teljes önállósággal képviselheti a Szakosztályt sportszakmai kérdések-

ben. Anyagi kötelezettséget csak a Szakosztály költségvetésének terhére vállalhat. Az Egye-

sületet érintő anyagi kötelezettségvállalást csak az elnökség jóváhagyásával tehet. 

 

Irattározás 

A Szakosztály működése során keletkező iratok hivatalos dokumentumok, melyeket legalább 

öt évig meg kell őrizni. A szakosztályvezető feladata a szakosztálygyűlések, szakosztály-

vezetőségi ülések és más hivatalos megbeszélések jegyzőkönyveit, emlékeztetőit, valamint az 

összes kimenő és bejövő levelezést, valamennyi megkötött szerződés egy példányát 

irattározni és biztonságos helyen megőrizni.  

Az Egyesület közhasznú szervezet, így szakosztályai is közhasznúak. A közhasznú jogállás-

ból fakadóan a Szakosztály működésével kapcsolatos minden iratba — előzetes egyeztetés 

után — bárki betekinthet, illetve saját költségén másolatot készíthet. 

 

Gazdálkodás 
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A Szakosztály gazdálkodása az éves pénzügyi terv (költségvetés) alapján történik. Kifizetése-

ket eszközölni elsősorban csak a költségvetésben adott soron meghatározott összeghatárig 

szabad. A költségvetés adott során meghatározott keretösszeget csak a szakosztály-vezetőség 

engedélyével szabad túllépni. A gazdálkodás tervszerűségéért a szakosztályvezető a felelős. 

 

Utalványozás 

Valamennyi elszámolásra kerülő számlát utalványozni kell. Az utalványozás a számla kifize-

tésének, elszámolásának jogszerűségét, és a költségvetésnek megfelelőségét igazolja. Az utal-

ványozást a szakosztályvezető végezheti. 

Az utalványozás során tintával rá kell írni a számlára a „kifizethető”, vagy „elszámolható”, és 

a „teljesítve” vagy „felhasználva” szót, a dátumot és aláírást. A gazdasági felelős csak szabá-

lyosan utalványozott számlát fogadhat be és intézhet tovább. 

 

Utólagos elszámolás 

Készpénzt utólagos elszámolásra csak indokolt esetben szabad kifizetni. Utólagos elszámolás-

ra csak akkor lehet pénzt kifizetni, ha az előzőleg kiadott összeggel már hiánytalanul elszá-

moltak. 

 

Jelen Működési rendet a Szakosztály szakosztálygyűlése a 2015. ..........i ülésén fogadta el, és 

az Egyesület elnöksége a 2015.............. -i ülésén hagyta jóvá. 

 

 

Veszprém, 2015.01.26.  

 

 

 

 

     Németh Zsoltné     Szücs Pál      

 a tájfutó szakosztály vezetője                                         az egyesület elnöke 

 


