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I. BEVEZETŐ
1. Az egyesület neve: Túravezető Oktatók Sportegyesülete.
2. Rövidített elnevezése: TVO SE.
3. Székhelye: 1183 Budapest, Zalán utca 17. 2
4. Működési területe: Magyarország.
5. Az egyesület önálló jogi személy.
6. Az Egyesület közhasznú szervezetként az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény, illetve a sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján
működő közhasznú sportegyesület, amelynek alaptevékenysége a
sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek
megteremtése.
7. Az egyesület határozatlan időre létrejött közhasznú szervezet, amely nem zárja
ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
8. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Sporttal össze nem függő
tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi
tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását
is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat.
9. Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen
alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.
10. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

II. AZ EGYESÜLET CÉLJA
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés közhasznú tevékenység
keretében a túravezetőképzés és továbbképzés irányítása, szervezése, fejlesztése
valamennyi szakágban. A tagok gyakorlati és elméleti ismereteinek folyamatos
továbbfejlesztése.
Az Egyesület össze kívánja fogni a fővárosban és vonzáskörzetében működő túravezető
oktatókat és mindazon természetbarátokat, természetes és jogi személyeket, akik a
természetbarát mozgalom fejlesztését tevőlegesen is támogatják.
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Céljainak megvalósítása érdekében az Egyesület további feladatainak tekinti a
következőket:
a) Túravezetők képzése és továbbképzése. Ennek érdekében túravezetőképző és
továbbképző tanfolyamok szervezése, rendezése, a tanfolyamot elvégzők
vizsgáztatása.
b) A természetbarát mozgalmat népszerűsítő túrák, táborok, találkozók, előadások,
konferenciák szervezése, rendezése.
c) Konzultációs tevékenység ellátása.
d) A nemzetközi és hazai szakirodalom ismertetése, kiadványok készítése,
terjesztése.
e) Hazai és külföldi túrák, expedíciók szervezése és vezetése.
f) A természeti tájak, értékek, film, fotó és képzőművészeti alkotások által történő
megjelenítése, népszerűsítése és ezek készítése.
g) Az egyesület működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása.
h) Szabadidős- és sportszolgáltatások nyújtása.
i) A közösségi élet szervezése.
j) Jelen alapszabályban foglalt céljai eléréséhez szükséges mértékben gazdasági
tevékenység folytatása.
k) Környezet- és természetvédelem

III. AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGI KÖRE
A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei (a közfeladat megnevezésével):
1. az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek
megteremtése; sportfinanszírozás; a gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatása
/2004. évi I. tv. a sportról 49. § c)-e)/
2. Fővárosi szintű sport és szabadidősport
/ 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (4) 8./,
3. Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek
/ 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) 17./,
4. Sport, ifjúsági ügyek
/ 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 15./,
5. általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai, nemzetiségi
nevelés-oktatás, kollégiumi ellátás, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó
nevelés-oktatás, felnőttoktatás, alapfokú művészetoktatás, fejlesztő nevelés,
fejlesztő nevelés-oktatás, pedagógiai szakszolgálati feladat, a többi gyermekkel,
tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása, azoknak a sajátos nevelési igényű
gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátása, akik a többi
gyermekkel,
tanulóval
nem
foglalkoztathatók
együtt,
a
gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben rehabilitációs
intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének
teljesítéséhez szükséges oktatás, pedagógiai-szakmai szolgáltatás
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/ 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § (1) a)-u)/
IV. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA
1. Az egyesület tagja lehet:
1.1. Minden magyar állampolgár, aki nyilatkozatában kijelenti, hogy az
- egyesület alapszabályát ismeri, magára nézve kötelezően elfogadja,
- az egyesület munkájában részt vesz,
- tagsági díjfizetési kötelezettségének rendszeresen és pontosan eleget tesz,
- nem áll a közügyektől eltiltás hatálya alatt.
1.2. A tagsági viszony a jelentkező belépési nyilatkozatának az Elnökség által történő
elfogadásával jön létre.
1.3. Korlátozottan cselekvőképes személy belépési nyilatkozatának elfogadásához
törvényes képviselőjének közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
hozzájárulása szükséges.
1.4. Tagként felvehető a Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi
tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár is, feltéve, hogy nincs
eltiltva a közügyek gyakorlásától.
1.5. Az egyesület pártoló tagja lehet az a magán-, vagy jogi személy, aki belépési
nyilatkozatában vállalja az egyesület célkitűzéseinek anyagi és erkölcsi támogatását.
Jogi személy tag nevében annak képviseletére jogosultja jár el.
1.6. Tiszteletbeli tagként felvehető az a személy, akit erre a közgyűlés felkér és a
felkérést elfogadja. Az egyesület pártoló tagjának, ill. tiszteletbeli tagjának joga van az
egyesület közgyűlésén, rendezvényein – tanácskozási és indítványozási joggal - részt
venni, szavazati jog azonban nem illeti meg.
2. Az Egyesület közhasznú szolgáltatásai nyilvánosak, szolgáltatásaiból tagjain kívül
bárki részesülhet, rendezvényein bárki részt vehet.
3. Minden rendes tagot a közgyűlésen egy szavazat illeti meg.
4. Az Egyesületbe belépni szándékozó belépési kérelmét az Egyesület Elnökségéhez
írásban tartozik benyújtani. A tagfelvételi kérelemről az Elnökség a kérelem
beérkezésétől számított 30 napon belül határoz és annak elfogadását a kérelmezővel
írásban közli. Elutasítás esetén a határozatot ugyancsak írásban kell a kérelmezővel
közölni az elutasítás indokaival együtt. Az elutasító határozatnak tartalmaznia kell,
hogy a határozat ellen a kérelmező a határozat kézhezvételétől számított 30 napon
belül a Közgyűléshez fordulhat, amely erről a soron következő Közgyűlésen dönt.
5. A tagokról és a befizetett tagdíjakról az Elnökség köteles nyilvántartást vezetni,
amelyet az Elnök hitelesít. Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület
nyilvántartásba vételével, az alapítást követően a belépési kérelemnek a közgyűlés

5

általi elfogadásával keletkezik. A tagok személyére vonatkozó adatok nem
nyilvánosak.
6. A tagsági viszony megszűnik:
a.) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével,
b.) a tag kilépésével,
c.) a tag kizárásával,
d.) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával
A kilépési nyilatkozatot az Elnökséghez kell benyújtani, azt megindokolni nem kell. A
tagsági viszony a nyilatkozat beérkezésének (kézhezvételének) napjával szűnik meg. A
kilépés a kilépő tagot addig esedékessé vált kötelezettségei teljesítése alól nem
mentesíti.
A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan
vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés – bármely egyesületi tag vagy
egyesületi szerv kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le.
A Közgyűlés köteles kizárási javaslat megtételére okot adó körülmény fennforgásáról a
tagot írásban értesíteni és védekezésének írásban való előterjesztésére vagy szóbeli
meghallgatására megfelelő időpontot megjelölni.
A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat,
továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal
közölni kell.
A határozat hatályon kívül helyezése végett a tag a határozat kézhezvételtől számított
30 napon belül a bírósághoz fordulhat.
V. A TAG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1. A rendes tagok jelölési, választási, szavazati joggal rendelkeznek és bármilyen
tisztségre megválaszthatók.
Az Egyesület rendes tagjának joga, hogy
a) a Közgyűlésen személyesen megjelenjen, ott felszólaljon, az Egyesület
tisztségviselőire jelölést tegyen;
b) a határozatok meghozatalában szavazati joggal részt vegyen. Minden tagnak egy
szavazata van;
c) bármilyen tisztségre jelölhető és megválasztható, amennyiben vele szemben
törvényben meghatározott kizáró feltétel nem forog fenn;
d) jogosult az Egyesület rendezvényein, tevékenységében részt venni;
e) jogosult az Egyesület szakmai és érdekvédelmi tevékenysége igénybevételére;
f) joga van az Egyesület munkájáról, gazdálkodásáról az ügyintéző szervtől
tájékoztatást kérni, az Egyesület nyilvántartásaiba, egyéb okiratokba
betekinteni;
g) javaslatot tehet rendkívüli közgyűlés összehívására. Ezt legalább a rendes tagok
egyharmada kérheti az elnöktől az ok és cél megjelölésével;
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h) joga van a törvénysértő határozatokkal szemben az egyesületi törvény előírásai
alapján a határozat bíróság előtti megtámadására.
i) kezdeményezhet tag kizárására vonatkozó eljárást.
2. A tiszteletbeli és pártoló tag javaslatokat, észrevételeket tehet az egyesület
működésével kapcsolatban. Tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlésen,
látogathatja az egyesület rendezvényeit, használhatja a sportszereket,
sportfelszereléseket és részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben.
3. A rendes tag kötelezettsége:
a)
b)
c)
d)

az Egyesület céljai megvalósításában aktívan részt venni;
az Alapszabály rendelkezéseit megtartani;
a közgyűlési és testületi döntéseket elfogadni;
az Egyesület jó hírnevét megőrizni, ápolni és olyan magatartást tanúsítani, amely
méltó az Egyesület céljai megvalósításához és az egyesületi célok érdekeit
szolgálja;
e) tisztségviselőként a törvényes rendelkezéseket betartani és feladatait legjobb
tudása szerint, lelkiismeretesen elvégezni;
f) az éves tagdíjat az Egyesület pénztárába vagy számlájára befizetni. Az éves tagdíj
évenként a tagsági jogviszony keletkezésének napjával azonos napon esedékes.

4. A pártoló tag kötelessége az alapszabály betartása, az egyesület célkitűzéseinek
erkölcsi és -lehetősége szerint- anyagi támogatása. Természetes személy pártoló tag
köteles sportszerű magatartást tanúsítani. A tiszteletbeli tag kötelessége az alapszabály
betartása, az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi támogatása. Sportszerű magatartás
tanúsítása.
VI. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE
Közgyűlés
1. Az Egyesület legfelsőbb, döntéshozó szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés.
a)

b)

c)
d)

A Közgyűlést évente egy alkalommal kell összehívni. Az összehívásra az Elnök
jogosult. A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha ezt a bíróság elrendeli,
illetőleg ha a tagok legalább egyharmada az ok és cél megjelölésével az
összehívást kezdeményezi.
A Közgyűlés összehívása írásban történik a Közgyűlés helyének, időpontjának
és napirendjének a feltüntetésével. A határozatképtelenség miatt megismételt
közgyűlés az eredeti napirend vonatkozásában, a megjelentek számára tekintet
nélkül határozatképes. Az eredeti közgyűlési meghívóban kell a tagokat
tájékoztatni a megismételt közgyűlés időpontjáról, változatlan napirendjéről, és
a határozatképességre vonatkozó szabályról.
A Közgyűlés ülése nyilvános.
A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagság legalább 50 %-a +1 fő részt vesz
azon.
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e)

f)
g)

h)

i)
j)

Amennyiben a közgyűlés a fentiek szerint nem határozatképes, úgy a közgyűlést
30 napon belül változatlan napirenddel újra össze kell hívni, ez a közgyűlés a
megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.
A Közgyűlés a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az
ügyintéző szervek tagjainak megválasztása titkos szavazással történik.
Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának
módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a
szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- az Alapszabály megállapítása, módosítása, kiegészítése;
- az Egyesület munkaprogramjának jóváhagyása;
- az évi költségvetés, éves pénzügyi tervének meghatározása;
- a tagsági díj meghatározása;
- a 3 tagú Elnökség tagjainak öt évre történő megválasztása titkos
szavazással. Az Elnökség tagjának az jelölhető és választható, akinek a
személyében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
rendelkezéseiben írt kizárási körülmények nem állnak fenn;
- A vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának
megállapítása.
- az Elnökség beszámolójának, az együttes éves beszámolójának, valamint
a közhasznúsági jelentés megtárgyalása, elfogadása;
- elutasított tagfelvételi kérelmek tárgyában való döntés;
- tag kizárása;
- döntés minden egyéb saját hatáskörébe vont kérdésben;
A Közgyűlésen jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök és a
jegyzőkönyvvezető ír alá és két jelen volt tag hitelesíti.
A közgyűlés után elsődleges feladat a hozott határozatok végrehajtásának
megszervezése, azok maradéktalan érvényre juttatása. A közgyűlésről
jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:
- a közgyűlés megtartásának helyét és idejét,
- a jelenléti ív alapján megállapított és megjelent tagok számát, a
határozatképesség megállapítására vonatkozó számszerű adatokat,
- a közgyűlés tisztségviselőinek (levezető elnök, hitelesítők, jegyzőkönyvvezető)
megbízatását és nevét,
- a napirendi pontokat és azokkal kapcsolatosan elhangzott hozzászólások
lényegét,
- a szavazás eredményét és a hozott határozatok szövegét,
- a végrehajtás határidejét és az azért felelős személy nevét.

A közgyűlési határozatokat az év kezdetétől emelkedő sorszámmal kell ellátni, azokról
nyilvántartást kell vezetni, melyben az alábbi adatoknak kell szerepelni:
- a határozat kelte,
- rövid tartalma,
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- hatálya,
- a döntést támogatók és ellenzők számaránya.
Az Egyesület, mint közhasznú szervezet határozatainak közlése az érintettekkel,
nyilvánosságra hozatalának módja:
-

-

A közgyűlés üléseiről készült jegyzőkönyv a közgyűlést követő 5
munkanapon belül kifüggesztésre kerül az egyesület székhelyén, valamint
közzétételre kerül az Egyesület honlapján (www.tvose.hu).
Ugyanez a szabály vonatkozik az elnökség határozatainak nyilvánosságra
hozatalára is.
Azokat a határozatokat, amelyek az egyesület valamely tagjára nézve
tartalmaznak döntést, a fenti közzétételen túl postai úton kézbesíteni kell az
érintett részére az ülést követő 5 munkanapon belül.

A közhasznú szervezet működésével kapcsolatos iratokat, beszámolókat bárki
megtekintheti, arról kivonatot készíthet, saját költségére másolatot kérhet. Az erre
irányuló kérelmet az Elnökség felé kell előterjeszteni.
A közhasznú szervezet szolgáltatásainak igénybevételére irányuló igényt az elnökségtől
írásban kell kérelmezni, a kérelem tárgyában az elnökség a soron következő ülésén dönt.
A közhasznú szervezet szolgáltatásait köteles közzé tenni székhelyén.
Elnökség
Az Egyesület ügyintéző képviseleti szerve az Elnökség.
Az Elnökség 3 tagból áll: elnök és két alelnök. Az elnökség tisztségviselőit a Közgyűlés
titkos szavazással öt évre választja. Az Elnökség tagjai elnökségi munkájukat
ellenszolgáltatás nélkül végzik.
Az Elnökség üléseit szükség szerint tartja. Évenként egyszeri alkalommal az ülés
megtartása kötelező. Az Elnökség üléseit írásban, napirend feltüntetésével az Elnök
hívja össze az ülés időpontját megelőző legalább tíz nappal.
Az Elnökség ülése akkor határozatképes, ha az elnökség valamennyi tagja részt vesz
azon.
Az Elnökség ülései nyilvánosak, azon bárki részt vehet, de hozzászólási, szavazati jog
nem illeti meg.
Az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az adott ülés elnöke, és az
Elnökség által megválasztott jegyzőkönyvvezető írnak alá.
Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Az Elnökség feladata:
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben
a döntések meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
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c) az éves költségvetés, pénzügyi terv elkészítése és annak a közgyűlés elé
terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére
vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és
végrehajtása;
e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
g) az összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) tagság nyilvántartása;
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek
vezetése;
k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és
annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
m) a tag felvételéről való döntés.
Az Elnök
- Két elnökségi ülés között a Közgyűlés és Elnökség döntéseinek,
határozatainak megfelelően irányítja az Egyesület ügyintézői, ügyviteli
munkáját;
- Kizárólagosan képviseli az Egyesületet harmadik személyek, szervezetek és
hatóságok előtt;
- Összehívja a Közgyűlés és az Elnökség üléseit;
- Az egyesületi alkalmazottak munkáltatója;
- Az Egyesület számviteli felelőse, utalványozási joggal az Elnök és az
Elnökség egy tagja együttesen rendelkezik a jóváhagyott költségvetés erejéig;
- Évente szakmai, pénzügyi és gazdasági beszámolót készít, melyet annak
elfogadása céljából a Közgyűlés elé terjeszt és elfogadása után sajtó útján
nyilvánosságra hoz.
A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésének esetei:
határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
visszahívással;
lemondással;
a vezető tisztségviselő halálával,
a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához
szükséges körben történő korlátozásával;
f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.

a)
b)
c)
d)
e)

A Közgyűlés a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.
A vezető tisztségviselő megbízatásáról a Közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor
lemondhat.
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A lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek
hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
VII. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA
1. Az egyesület éves költségvetés, pénzügyi terv alapján az egyesületekre vonatkozó
számviteli és pénzügyi előírások szerint gazdálkodik, a gazdálkodás eredményéről
évenként zárszámadást, valamint az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg
közhasznúsági jelentést készít.
A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

a számviteli beszámolót,
a költségvetési támogatás felhasználását,
a vagyon felhasználására vonatkozó kimutatást,
a cél szerinti juttatások kimutatását,
a központi költségvetési szervtől, a helyi önkormányzattól, települési
önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatásokat
és azok mértékét,
f.) a vezetői tisztségviselők részére nyújtott támogatásokat és azok összegét,
g.) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, arról kivonatot készíthet, saját költségére
másolatot kérhet.
2. Az egyesület bevételei:
- alapító tagok alapításkor adott egyszeri hozzájárulása,
- tagsági díj,
- természetes és jogi személyek anyagi támogatásai,
- gazdasági vállalkozás bevételei,
- egyéb bevételek.
Meghatározott célra nyújtott állami, társadalmi támogatást csak az adományozó előzetes
hozzájárulásával lehet a céltól eltérően felhasználni.
3. Az egyesület kiadásai:
- túrák, táborok, versenyek költségei,
- képzési és továbbképzési tanfolyamok kiadásai,
- felszerelési eszközök, anyagok beszerzési költségei,
- egyéb költségek.
4. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az
egyesület esetleges tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

VIII. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI RENDELKEZÉSEK
Nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője
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1. aki nem nagykorú személy,
2. akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben
korlátozták,
3. akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre
ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem
mentesült,
4. akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.
5. akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak és az ítéletben
megjelölt tevékenység kapcsolódik a szervezet tevékenységéhez, az eltiltás
hatálya alatt,
6. akit eltiltottak a vezetői tisztségviselői tevékenységtől az eltiltást kimondó
határozatban megszabott időtartamig,
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig
–,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt
fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg
más közhasznú szervezetnél is betölt.
A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e
személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott,
létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem
részesítheti.
A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt
az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatás.
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IX. EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
1. Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és
csak egyesületekre válhat szét.
2. A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület
jogutód nélkül megszűnik, ha
a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek
kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az egyesület céljával megegyező vagy
hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni.
3. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel
szemben e minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt
– a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül – az egyesület törlésének
időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a
részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha
lett volna vagyon, át kellett volna adni.
4. Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük
erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel
szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint,
ha a vezető tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet
beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés
végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.
5. A sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után
fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős
miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében az utánpótlás-nevelés
támogatására kell fordítani.
X. VEGYES RENDELKEZÉSEK
1.

2.

Jelen Alapszabállyal nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény rendelkezései, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény az
irányadók.
Az Egyesület, mint közhasznú szervezet feletti adóellenőrzést az adóhatóság, az
államháztartásból származó (költségvetési) támogatás felhasználásának
ellenőrzését törvény eltérő rendelkezése hiányában az Állami Számvevőszék, az
állami vagy önkormányzati költségvetésből, illetve a nemzetközi forrásokból
juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön jogszabály szerinti
ellenőrzési szervezet, a közhasznú működés feletti törvényességi ellenőrzést
pedig a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el.
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Ezt a m6dosltdsokkal egysdges szerkezetbe foglalt alapszabdlyt az egyes'iilet a 2018.
november B. napjdn megtartott kozgy{ildsdnfogadta el.

Alul{rott szervezet kdpviselfje iguzlom, hogy uz ulupszabdly

egysdges szerkezetbe

foglalt szdvege megfelel az alapszabdly-mddos{ttisok ulapjdn hottilyos turtulmdnak.
Budapest, 2018. noyember
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