
1. számú melléklet 

 

Szakosztályi szabályzatok 
 

 

1.) MTB Szakosztály: 

 

1.1.) A szakosztály céljai és feladatai: 

- versenyeken való minél sikeresebb szereplés, 

- színvonalas versenyek szervezése, 

- utánpótlás nevelés. 

1.2.) Szakosztályi ülések negyedévente egy alkalommal kerülnek összehívásra, de sürgős esetekben 

lehetőség van a gyűlést bármikor összehívni. 

1.3.) A szakosztálynak van vezetője és marketing felelőse. 

1.3.1.) A szakosztályvezető feladatai: 

- a szakosztály vezetése és összefogása, 

- a tagok nevében a szakosztály érdekében eljárni, 

- a szakosztály előrejutásának segítése (pályázatok figyelése, nyomon követése) 

- értesíti a tagokat az MTB Szakági Szövetség döntéseiről, 

- segíti az MMTBSzSz munkáját, megküldi részére a Szakosztály programjait, 

- elkészíti a szakosztály aktuális programtervét, 

- tájékoztatja a tagokat az MMTBSzSz programjairól, versenyekről, illetve különféle 

rendezvényekről, 

- segíti a marketing felelős munkáját, 

- felelős a pályázatokon elnyert és a szakosztály által felhasznált támogatások felhasználásáért. 

- a szakosztály pénzügyi eszközeivel gazdálkodik, kezeli és rendezi azokat, 

- elszámolással tartozik a szakosztály felé, 

- pontos könyvelést vezet a szakosztály bevételeiről, illetve kiadásairól, 

1.3.2.) A szakosztály marketing felelőse: 

- a szakosztály fejlődésének, fennmaradásának, és előremozdításának érdekében végzi a 

tevékenységeit, 

- figyelembe veszi a szakosztály érdekeit, a tagokkal való egyeztetés után, mérlegelés során hoz 

döntést, 

- munkájának eredményeiről tájékoztatja a szakosztály tagjait a gyűlésen, 

- a felmerült költségekről nyilvántartást vezet és elszámol vele (pl. telefonköltség). 

 

 

2.) Asztali labdarúgó Szakosztály: 

 

2.1.) A szakosztály a létszámára való tekintettel elnökség nélkül, a képviselője útján tartja a kapcsolatát a 

DÖKÉ-vel. 

2.2.) A szakosztály tagjai heti rendszerességgel találkoznak a játék napokon, itt történik az információk 

megbeszélése, szükség esetén a döntések meghozatala. (Minden héten szerdán.) 

2.3.) A képviselő a tagság megbízása alapján felelős a pályázatok aláírásáért, valamint a pénzügyek 

intézéséért. 

2.4.) A szakosztály célja:  

 - a három évtizede Komlón működő, asztali-labdarúgást (gombfoci) művelő érdeklődőknek játék 

lehetőség biztosítása, új érdeklődőknek a játék bemutatása, népszerűsítése; 

 - az országos szövetség tagjaként az országos versenyeken Komló város képviselete. 

 

2.5.) A szakosztály feladatai: 

 - a szabadidős sporttevékenység keretein belül a játék iránt érdeklődőknek szervezett formában 

lehetőség biztosítása a kulturált szórakozásra, 

 - versenyzési lehetőség biztosítása, 

 - a játékhoz szükséges feltételek biztosítása (terem, eszközök, kapcsolatok stb.) 



2.6.) Programok szervezése: 

 - az országos, a regionális, valamint a megyei és városi éves versenynaptárhoz igazodóan történik, 

 - az illetékes szervekkel való kapcsolattartás módja levél, email, telefon útján, 

 - a programok a tagság igényeihez igazodóan szerveződnek, azok véleményének megkérdezését 

követően, 

 - a programok szervezésénél figyelembe veszi a szakosztály az Országos Asztali-labdarúgó 

Szövetség Alapszabályát, valamint Versenyszabályzatát, a Dél-Dunántúli Regionális Asztali-

labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

2.7.) Egyebek: A szakosztály vezetője tagja az országos szövetség elnökségének, valamint a regionális 

szövetség vezetőségének. 

 

3.) Teljesítménytúra és Túrakerékpáros Szakosztály: 

3.1.) A szakosztály céljai: 

- a térség fiatal- valamint felnőtt kerékpárosainak segítése céljainak elérése érdekében, 

- minél több kerékpáros tag bevonása az egyesületi munkába, 

- az egészséges életmód érdekében programok szervezése, 

- a környezetvédelem, a természetjárás illetve turisztikai mozgalom népszerűsítése, 

- a teljesítménytúrázás  mint sporttevékenység népszerűsítése, a természetjárás megszerettetése, 

- a környezetért felelős szemléletre nevelés. 

- minél több tag bevonása az egyesületi munkába, 

- az egészséges életmód, és a szabadidő hasznos eltöltése érdekében programok szervezése. 

 

3.2.) A szakosztály feladatai: 

- túrakerékpáros rendezvények pontos, egyszerű szervezése és lebonyolítása, 

- kerékpáros táborok szervezése, 

- környezetvédelmi feladatok ellátása, 

- gyalogos és kerékpáros teljesítménytúra rendezvények szervezése és lebonyolítása 

-  régió teljesítménytúráin való rendszeres részvétel 

- a tagság igényeihez igazodóan az ország távolabbi részén zajló teljesítménytúrára való utazás 

megszervezése 

- más természetjáró és/vagy kerékpáros egyesületekkel való együttműködés erősítése 

- környezetvédelmi feladatok ellátása, 

 

 

4.) Kosárlabda Szakosztály 

 

4.1.) Célja és feladata: a kosárlabda sportág megszerettetése és népszerűsítése a komlói fiatalok körében. 

Ennek érdekében színvonalas tornákat és kosárgálákat szervez. 

4.2.) Valamint amennyiben van rá igény, tornatermet biztosít a kosárlabdázni vágyóknak heti egy 

alkalommal. 

4.3.) A szakosztályvezető feladata: részt vesz az elnökségi ülésen, ahol a szakosztály érdekeit képviseli. 

Megtervezi az éves programokat. Szerkeszti a szakosztály honlapját.  

 

 

5.) DÖKE Futó és Triatlon Klub 

 

5.1.) A klub célja a komlói, illetve a környező települések sportszerető embereinek az összefogása, egy 

közös klub létrehozása a számukra. Fő szakága a klubnak a névből is eredendően a futás! Először is 

az iskoláskorú gyermekekkel a sport megszerettetése, edzések segítségével pedig a sportágak 

űzésének biztosítása a cél.  

5.2.) Természetesen a futás mellett a másik két sportág - kerékpár és úszás – kedvelőinek is biztosítanak 

lehetőséget a rendszeres sportolásra.  

5.3.) Feladatai: A kerékpárosok számára közös tekerések szervezése, versenyekre való felkészülési edzések 

közös teljesítése.  



5.4.) Az edzések mellett természetesen támogatnánk támogatja a versenyeken való indulást, illetve a 

klub is szervezne sportrendezvényeket, melyek mind tömegsport, mind pedig versenyjellegűek 

lennének.  

5.5.) A szakosztályvezető feladata: részt vesz az elnökségi ülésen, ahol a szakosztály érdekeit képviseli. 

Megtervezi az éves programokat. Szerkeszti a szakosztály honlapját.  

 

 

6.) Antigravity Zsonglőr Szakosztály: 

 

6.1.) Céljai:  

         - összegyűjtse a zsonglőrködés iránt érdeklődőket, 

         - a zsonglőrködés ismertetése, terjesztése, és megszerettetése kórhatártól függetlenül,  

         - élettani szempontból: mozgás, ügyesség és koordinációs készség fejlesztése, 

         - felkéréseken való szereplés. 

6.2.) Feladata: 

         - rendszeres közös gyakorlás. (Minden hétfőn 17:30-21:00-ig a Közösségek Házában)   

 - zsonglőr játszóház tartása - Eszközök biztosítása és segítségnyújtás az érdeklődő részére, hogy 

kipróbálhassák azokat, 

         - zsonglőr bemutató - A csapat és a zsonglőrködés népszerűsítése különböző felkéréseken.  

6.3.) Szakosztályvezető feladata: 

         - a szakosztály irányítása, 

         - feladatok ellátása, 

         - programok szervezése,   

         - gyűléseken való részvétel. 

 

 

7.) KKC Szakosztály: 

 

7.1.) A szakosztály céljai és feladatai: 

- az NBIII-ban való minél sikeresebb szereplés, megfelelő anyagi feltételek mellett osztálylépés.  

- sportszerű életmódot folytató közösség kialakítása 

- színvonalas sportrendezvények szervezése, rendezése 

- Együttműködni a DÖKE más szakosztályaival,munkájukat segíteni 

- utánpótlás nevelés (gyengébb képességű játékosok azonos szintre emelése) 

 

7.2.) Szakosztályi ülések havonta egy alkalommal kerülnek összehívásra, de sürgős esetekben lehetőség van 

a gyűlést bármikor összehívni. 

 

7.3.) A szakosztálynak van elnöke, elnökhelyettese, titkára, edzője. 

7.3.1.) A szakosztályvezető feladatai: 

- a szakosztály vezetése és összefogása, 

- a tagok nevében a szakosztály érdekében eljárni, példamutatóan sportemberhez méltóan 

viselkedni 

- a szakosztály előrejutásának segítése (pályázatok figyelése, nyomon követése) 

- értesíti a tagokat a BMKSZ döntéseiről, határozatairól. 

- segíti munkáját, megküldi a tagok részére a Szakosztály programjait, 

- elkészíti a szakosztály aktuális programtervét, 

- tájékoztatja a tagokat a BMKSZ programjairól, versenyekről, illetve különféle rendezvényekről, 

7.3.2.) A szakosztály elnök helyettes felelőse: 

- a szakosztály fejlődésének, fennmaradásának, és előremozdításának érdekében végzi a 

tevékenységeit, 

- figyelembe veszi a szakosztály érdekeit, a tagokkal való egyeztetés után, mérlegelés során hoz 

döntést, 

- példamutatóan sportszerűen viselkedik 

- munkájának eredményeiről tájékoztatja a szakosztály tagjait a gyűlésen, 



- az elnök távollétében gyakorolja a szakosztály elnök jogköreit 

7.3.3.)  A titkár feladatai: 

- felelős a pályázatokon elnyert és a szakosztály által felhasznált támogatások felhasználásáért. 

- a szakosztály pénzügyi eszközeivel gazdálkodik, kezeli és rendezi azokat, 

- elszámolással tartozik a szakosztály felé, 

- pontos könyvelést vezet a szakosztály bevételeiről, illetve kiadásairól, 

- a felmerült költségekről nyilvántartást vezet és elszámol vele (pl. telefonköltség). 

7.3.4.) Az edző feladata:  

- hogy a tagokat, játékosok tudása szerint legjobban felkészítse a következő versenynapra, 

kupára. 

7.3.5.) A tagok:   

- kötelessége a gyakorlásokon (edzéseken) való részvétel, hiányzást köteles a gyakorlást megelőző 

nap este 8 óráig bejelenteni az edzőnél, vagy szakosztály vezetőnél.  

- a gyakorláson köteles edzésre alkalmas állapotban megfelelő sportfelszerelésben megjelenni 

- a gyakorláson, és azokon kívül magaviselete legyen sportemberhez méltó! 

- a játékos sportszerűtlen magatartása esetén (a pályán vagy azon kívűl) a szakosztályvezető és/vagy 

az edző határozatával a csapatból véglegesen és visszavonhatatlanul kizárható.  

 

 

A közgyűlés fenti egységes formában elfogadta 2013. március 11-én. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


