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ATSK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 

AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSE, SZOLGÁLTATÁSAINAK 

IGÉNYBEVÉTELE 

 
 

Az egyesület működése alapvetően négy területre terjed ki, és ennek megfelelően 4 

szakosztályra tagolódik: 

 

1. Versenysport szakosztály 

 

A versenysport szakosztály formailag (és adott esetben működés tekintetében is) három 

szakágra tagolódik: 

 Női csapat (ok) 

 Férfi csapat (ok) 

 Utánpótlás szakág 

 

A női és férfi csapatok tagjai az egyesület igazolt felnőtt, valamint a felnőtt  

NB-s csapatban való szereplést kiérdemlő utánpótláskorú versenyzői. 

 

A felnőtt NB-s csapatban szereplő játékosok kizárólag amatőr módon, nem munkaviszony 

keretében folytatják sporttevékenységüket. 

Mint az egyesület igazolt versenyzői, az egyesületi tagdíjat, illetve az elnökség által 

meghatározott játék díjat kötelesek megfizetni. 

Az NB-s csapatok edzéseit látogató vendégjátékosok, az elnökség által megállapított 

edzésdíjat kötelesek fizetni. 

 

Az utánpótlás szakághoz az egyesületnél jelentkező alsó tagozatos (7-10 éves) gyerekek a 

tanfolyami csoportba kerülnek, ahol megismerkedhetnek a sportág alapjaival. A tanfolyami 

csoportból fejlődésük, életkoruk alapján az előkészítő csoportba, vagy a Szabadidő –és 

diáksport szakosztályhoz tartozó, úgynevezett JÁTÉK csoportba kerülnek. 

Mindkét csoportból az edzők javaslatára, a sportoló és a szülő egyező szándéka szerint – 

ismerve és elfogadva az egyesület érvényben lévő szervezeti és működési szabályzatát – 

leigazolásra kerülhetnek sportolók. Ezek az igazolt játékosok alkotják a versenyzői csoportot. 

 

 

1.) A tanfolyami csoportban, az iskolai tanévvel azonos időszakban (szeptembertől – 

júniusig) folyamatos oktatás folyik.   

A csoport tagjai, az elnökség által meghatározott tanfolyami díjat fizetnek az oktatásért. 

A tanfolyami díj rendezésének határideje: tárgyhó 10. napja   
A tanfolyami foglalkozásokon való részvételnek szintén alapfeltétele a megállapított térítési 

díj időben történő megfizetése. 

 

2.) Az előkészítő csoportba kerülnek azok a gyerekek, akiket életkoruk, hozzáállásuk és 

képességeik alapján az edzők javasolnak további rendszeres, irányított edzésmunkában való 

részvételre. A csoport tagjai részt vehetnek a számukra javasolt versenyeken, az egyesület 

színeiben. Az edzéseken és a versenyeken mutatott teljesítmény alapján tesznek az edzők 

javaslatot a sportoló leigazolására (versenysport), vagy a szabadidős játékban történő további 

részvételre. 



A csoport tagjai az elnökség által megállapított tanfolyami díjat kötelesek fizetni az 

oktatásért (edzések), és a versenyeztetésért. 

Az edzések látogatásának és a versenyeztetésnek alapfeltétele a megállapított díj időben 

történő rendezése. 

A megállapított edzésdíj rendezésének határideje: tárgyhó 10. napja   
 

 

3.) A versenyzői csoport (az egyesülethez leigazolt utánpótláskorú versenyzők) városi, 

megyei, országos versenyeken vehetnek részt az egyesület színeiben, illetve csapatbajnoki 

mérkőzéseken szerepelhetnek. 

 

Az egyéni versenyeken való részvétel költségeit a szülőknek kell biztosítaniuk. Az egyesület 

anyagi helyzetétől függően természetesen átvállalhatja a versenyeztetés költségeit, vagy 

annak egy részét, illetve egyes versenyzőket a szakmai felelősök (edzők) javaslatára 

menedzselhet. 

 

A csapatbajnoksággal kapcsolatban felmerülő költségeket az egyesület viseli. 

 

Az igazolt versenyzők – mint az egyesület tagjai, a közgyűlés által megállapított egyesületi 

tagdíj mellett – az elnökség által megállapított versenyzői díjat kötelesek fizetni havi, 

negyedéves vagy évi egy alkalommal, hozzájárulva ezzel az egyesület működési költségeihez, 

saját felkészítésükhöz.  

Az edzések látogatásának és a versenyeztetésnek alapfeltétele a megállapított díj időben 

történő rendezése. Bármely okból történő akadályoztatás esetén az egyesület vezetőjével van 

mód konzultációra, egyeztetésre. 

 

 

 

2. Szabadidő –és diáksport szakosztály 

 

1.) Diáksport (JÁTÉK csoport) 

 

A játék csoportba a felső tagozatos, illetve a középiskolás gyerekek, valamint  a tanfolyami 

csoportból ide irányított gyerekek kapnak további rendszeres játéklehetőséget, illetve részt 

vehetnek a városi, megyei és az amatőr asztalitenisz versenyeken. 

A foglalkozásokon való részvétel feltétele, az elnökség által megállapított játékdíj időben 

történő rendezése. 

 

2.) Szabadidősport: 

 

A szabadidősport működtetésének célja a sportág népszerűsítése, az asztalitenisz játékot 

kedvelők táborának kiszélesítése, ezáltal támogatók megnyerése, illetve 

a játékdíjakból  befolyt pénzeszköz felhasználásával segíteni az egyesületben folyó utánpótlás 

nevelést és szakmai munkát. 

Az amatőr játékosok számára a klub a következő lehetőségeket ajánlja: 

 

 Nyílt Nap 

- a klub a játék népszerűsítése, valamint a bárki számára elérhető játéklehetőség 

biztosítása céljából negyedévente egy alkalommal nyílt napot tart. A nyílt napon a játék 

ingyenes. Az erről szóló értesítés, illetve felhívás megjelenik az egyesület faliújságján, 

illetve a városi sajtóban. 



 

 Alkalmi játék 
- Az elnökség által meghatározott asztalbérleti díj megfizetésével bárki számára van mód 

játékra, aki betartja az alapvető viselkedési normákat. 

 

 Bérletes játék 

- rendszeres játék esetén kedvezőbb áron elérhető játéklehetőség  

(min. 10 óra játékidőt jelent a bérlet váltása) 

 

 Amatőr klubtag 

- azok az amatőr játékosok, akik játékuk, és egyéb vonatkozásban az átlagnál jobban 

kötődnek az egyesület tevékenységéhez, kérhetik az amatőr klubtagok közé történő 

felvételüket. 

Az amatőr klubtagok, a közgyűlés által meghatározott egyesületi tagdíjat, illetve havonta, 

az elnökség által meghatározott, kedvezményes  

klubtagsági díjat fizetnek. A klubtagok felvételéről az elnökség dönt. 

- a klubtagok a részükre biztosított időszakban önállóan, saját szervezés szerint 

játszhatnak, edzésnapló vezetése mellett. Érkezéskor a klubtagok kötelesek regisztrálni 

magukat az ATSK Edzésnaplóban. 

 

 

3.) Mozgáskorlátozottak – és fogyatékkal élők szakosztály  

 A tagok az egyesületi tagdíj megfizetése ellenében sportolhatnak. 

 

 

Az egyesület működésével és a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos további 

rendelkezések 

 

1. Az asztalitenisz teremben játszani 

 kizárólag tornacipőben; 

 illetve a sportszerű játék íratlan szabályainak betartásával lehet. 

 

2. Az asztalitenisz teremben dohányozni, szeszes italt fogyasztani és ittas állapotban 

tartózkodni nem lehet. 

 

3. A sportolói tagdíjakat havi, negyedéves, vagy éves gyakorisággal lehet rendezni. Az 

egyesület szolgáltatásaiért – havi időszakokra - megállapított díjakat, az esedékes    

hónap 10-éig kell rendezni. 
 

4. Az egyesület edzői, igazolt játékosai az ügyvezető, illetve az elnökség jóváhagyásával, 

meghatározott időben és költségtérítés ellenében, magánórákat adhatnak az egyesület 

tagjainak, illetve nem tagoknak is. 

 

5. Az asztalitenisz terem rendeltetésszerű működésért mindenkor a klub vezetése által 

megbízott személy a felelős. 

 

6. Az Asztalitenisz Sport Klub szolgáltatásait igénybevevő személyek, a terem nem 

rendeltetésszerű használatából eredő károkért anyagi felelősséggel tartoznak. 

 

 



ATSK versenyeztetési koncepció-2015 

 

 
SZMSZ 3. pont) A versenyzői csoport (az egyesülethez leigazolt utánpótláskorú versenyzők) 

városi, megyei, országos versenyeken vehetnek részt az egyesület színeiben, illetve 

csapatbajnoki mérkőzéseken szerepelhetnek. 

 

Az egyéni versenyeken való részvétel költségeit a szülőknek kell biztosítaniuk. Az egyesület 

anyagi helyzetétől függően természetesen átvállalhatja a versenyeztetés költségeit, vagy 

annak egy részét, illetve egyes versenyzőket a szakmai felelősök (edzők) javaslatára 

menedzselhet. 

 

A lehetséges kedvezményekre vonatkozó iránymutatás: 

 Válogatott kerettagok    - 100%-os költségátvállalás 

 Korosztályos ranglista 1-8. helyezettek - 50-100%-os költségátvállalás 

 Korosztályos ranglista 9-16. helyezettek -   egyedi kedvezmény adható 

 

Az egyesület a fenti szisztéma mellett a következő szempontokat veszi figyelembe az egyéni 

versenyeztetés terén: 

 Elsősorban az újonc korosztályban igyekszik támogatni általánosan is a 

versenyeztetést. 

 A nem ranglista versenyek esetében kifejezetten szakmai döntés alapján ad 

támogatást. 

 A nemzetközi szintű versenyeztetés szülővel történő egyeztetést követően működhet, 

esetlegesen amatőr sportszerződés keretében. 

 

Az igazolt versenyzők – mint az egyesület tagjai, a közgyűlés által megállapított egyesületi 

tagdíj mellett – az elnökség által megállapított versenyzői díjat kötelesek fizetni havi, 

negyedéves vagy évi egy alkalommal, hozzájárulva ezzel az egyesület működési költségeihez, 

saját felkészítésükhöz.  

Az edzések látogatásának és a versenyeztetésnek alapfeltétele a megállapított díj időben 

történő rendezése. Bármely okból történő akadályoztatás esetén az egyesület vezetőjével van 

mód konzultációra, egyeztetésre. 

 

 

A csapatbajnoksággal kapcsolatban felmerülő költségeket az egyesület viseli. 

 

A felnőtt csapatokban szereplő játékosok a felnőttekre vonatkozóan megállapított versenyzői 

díjat kötelesek megfizetni. 

A felnőtt versenyzők egyéni versenyeztetését – a felnőtt versenyeken - az egyesület biztosítja, 

saját versenyeztetési koncepciójának, illetve anyagi lehetőségeinek megfelelően. 

 

Az ATSK felnőtt csapataiban szereplő utánpótláskorú versenyzőket a felnőttekkel megegyező 

kedvezmények illetik, amennyiben amatőr sportszerződés keretében rendezve van a sportoló 

és az egyesület viszonya, az érdekeiknek megfelelő kölcsönös együttműködés feltétel 

rendszere. 

 

Az elnökség jóváhagyásával - külső finanszírozással – az egyesület által felvállalt csapatokon 

túl, további csapatok szerepeltetésére is sor kerülhet a különböző csapatbajnokságokon. 

 


