
 
A TURAI TORNA CLUB EGYESÜLET  

Az Egyesület adatai:  

1. Az Egyesület neve: Turai Torna Club Egyesület  

2. Az Egyesület rövidített elnevezése: Turai Torna Club  

3.  Az Egyesület székhelye: 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1.  

4.  Az Egyesület színei: kék – ezüst – zöld  

5. Az Egyesület elnöksége: 

- Benke Sándor Elnök  
- Lendvai Márton Elnökségi Tag  
- Tóth Máté József Elnökségi Tag  

6. Szakosztályok:  

- Kézilabda  
- Sakk  
- Torna  

7. Nyilvántartási szám: 13-02-0007043  

8. Adószám: 1875526-2-13  

9. A szervezet statisztikai számjele: 18755262-9312-529-13  

10. Honlap cím: www.turaitornaclub.hu 

11. E-mail cím: info@turaitornaclub.hu  

Az Egyesület létrehozásának célja: 

A Sportegyesület a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, az ilyen irányú igények felkeltése, 

tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása céljából 

létrehozott társadalmi szervezet. A Sportegyesület nemre, nemzetiségre, korra, világnézetre, vallási 

hovatartozásra tekintet nélkül tömöríti tagjait és számukra lehetőségei keretei között egyesületi életet 

és sportolási alkalmat teremt. A Sportegyesület támogatja tagságának és a lakosságnak szabadidő 

sportját, valamint a diáksportot, elősegíti a fiatal, tehetséges sportolók kibontakozását, szakosztályai 

révén hazai és nemzetközi versenyeken, bajnokságokon, kupákban és mérkőzéseken részt vesz, illetve 

ilyeneket rendez. Hozzájárul a hazai sportélet és olimpiai mozgalom céljainak megvalósításához, a 

válogatott keretek működéséhez. 

Az Sportegyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik a szakosztályok szerinti 

szakszövetségekkel, önkormányzatokkal. Széleskörű együttműködést épít ki az oktatási 

intézményekkel. 

A Sportegyesület céljainak megvalósításával összhangban a Sportegyesület tagja lehet az általa 

működtetett sportágakban létrehozott országos sportági szakszövetségeknek. 



 

Az egyesület tevékenysége:  

• a Sportegyesület céljainak megvalósítása érdekében a versenysport, a diák- és szabadidősport 

mindennapossá tétele céljából szakosztályok létrehozásával és működtetésével a sporttevékenység 

megszervezése, végzése, a sportágak működési feltételeinek biztosítása,  

• tagjai közös érdekeinek képviselete és védelme;  

• tagjai tevékenységének szükség szerinti összehangolása;  

• a szövetségek, valamint más sportegyesületek által megrendezett sporteseményeken, 

bajnokságokon és versenyeken való részvétel;  

• tagjai egyesülettel kapcsolatos munkájának segítése, egyes feladatainak közös, szervezetben 

történő ellátása;  

• sportbéli képzés, korszerű felkészülés biztosítása, házi és nyílt sportesemények, versenyek, 

bajnokságok szervezése;  

• együttműködés olyan oktatási és sportszervezetekkel, amelyek célja az egész magyar sport 

előmozdítása;  

• az egyesületi élet alapjait képező közösségi élet kibontakozásának elősegítése, a 

sportegyesület hagyományainak ápolása;  

• információszerzés és -közlés a tagok részére;  

• a tervszerű működéshez szükséges feltételek megteremtése és biztosítása;  

• kapcsolatok létesítése és fenntartása a hasonló tevékenységet folytató hazai és külföldi 

sportegyesületekkel, szervezetekkel;  

• az országos sportági szakszövetség, valamint a helyi és területi szövetség céljai, valamint az 

önkormányzat sportkoncepciójában megfogalmazott célok megvalósításának elősegítése;  

• a sportági bajnoki, illetve kuparendszerben kiírt sporteseményeken való részvétel, ezek 

támogatása;  

• Amatőr- és szabadidősport versenyek szervezése és lebonyolítása  

• Sportesemények szervezése  

• Az Egyesület keretében sportolni szabadidős vagy amatőr sportolóként lehet. Az Egyesület 

sportolója az Alapszabálynak a rendes tagi jogviszony keletkezésére vonatkozó feltételek teljesítése 

esetén lesz az Egyesület tagja.  

• Az Egyesület a működési feltételek javítása érdekében gazdasági, vállalkozási, tevékenységet 

folytathat. Az Egyesület azonban csak kiegészítő tevékenység keretében végezhet sporttal össze nem 

függő tevékenységet.  

• Amennyiben a jogszabály, illetve valamely sportági országos szakszövetség előírja, vagy saját 

elhatározása alapján az Egyesület sportvállalkozást hozhat létre.  



 
• Az Egyesület jogi személy, amelyet általános jelleggel az Elnök képvisel. E jogkör esetenként az 

ügyek meghatározott csoportjára nézve más személyre is átruházható. 

 


