Az UWR Tiszavirág Vízisport Egyesületnek
egységes szerkezetbe foglalt
ALAPSZABÁLYA
Alapítók az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV törvény alapján létrehozták az UWR Tiszavirág
Vízisport Egyesületet.
Az UWR Tiszavirág Vízisport Egyesület a 2014. augusztus 22-én megtartott közgyűlésen az alábbi
alapszabályt fogadta el.
I.

Az Egyesület alapadatai

1.

Az Egyesület neve:
Rövidített neve:

UWR Tiszavirág Vízisport Egyesület
UWR Tiszavirág SE

2.

Székhelye:

1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 63. III/13.

3.
4.

Alapításának éve:
Működési területe:

2008.
Magyarország

Az egyesület tevékenységi köre:

93.12’08 Sportegyesületi tevékenység
(főtevékenység)
93.11’08 Sportlétesítmény működtetése
93.13’08 Testedzési szolgáltatás
93.14’08 Egyéb sporttevékenység

Az egyesület önálló jogi személyiséggel rendelkező, a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott
céljának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező közhasznú társadalmi
szervezet.
II.
5.

Az Egyesület célja és feladatai
A Sportegyesület az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV törvény illetve a Ptk. szabályai szerint
működő, olyan önkéntesen létrehozott, önálló jogi személyiséggel rendelkező, demokratikus
önkormányzattal rendelkező szervezet, amely mint a magyar sport hagyományos szervezeti
alapegysége alaptevékenységeként sporttevékenységet szervez, valamint közreműködik a
szabadidősport, a versenysport feltételeinek megteremtésében, a tehetséggondozásban és az
utánpótlás-nevelésben.
A Sportegyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló törvény és a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint
működő olyan közhasznú egyesület, amely közhasznú alaptevékenységének végzése során
sporttevékenységet szervez, valamint ezen sporttevékenység feltételeit megteremti.
Közhasznú tevékenysége során az alábbi közfeladatokat látja el a 2004. évi I. törvény 49. § c,-e,
pontja alapján: az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek
megteremtése; sportfinanszírozás; a gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok sportjának támogatása. A sportegyesület ezen tevékenységét a 2004. évi I. törvény
rendelkezéseivel összhangban végzi, mint a magyar sport hagyományos szervezeti alapegysége,
a versenysport, a tehetséggondozás, az utánpótlás-nevelés és a szabadidősport műhelye.
Az egyesület az Alapszabályt és az egyéb szabályzatokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

6.

Az Egyesület fő céljának tekinti a víz alatti rögbi (UWR), a víz alatti céllövészet, a víz alatti hoki, a
légzőkészülékes merülés, a szabadtüdős merülés (apnea), az uszonyos- és búvárúszás
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tömegsportként való népszerűsítését, ebben a körben az utánpótlás képzését és nevelését,
melynek megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó
szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes
működését és céljainak megvalósítását. Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is
részesülhessen a közhasznúnak minősülő szolgáltatásaiból. Az egyesület hazai és a
jogszabályban meghatározott körben nemzetközi kapcsolatokat létesít és tart fenn.
Az Egyesület kinyilvánítja, hogy alaptevékenységének tekinti a sport népszerűsítését és
támogatását, igyekszik a nyilvánosság felé közvetíteni a sportot. Az Egyesület ebben a körben a
társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló, annak elősegítése,
színvonalasabb ellátása céljából fejti ki tevékenységét, mely során közvetíti és teszi lehetővé a
sportban rejlő lehetőségek, esetleges életpálya elérését illetve biztosítja a szabadidő tartalmas és
hasznos eltöltését.
Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más szervezetek, természetes személyek is
részesülhessenek szolgáltatásaiból kérelem, pályázat útján. Ennek elősegítése érdekében az
Egyesület biztosítja, hogy a rendelkezésére álló sporteszközöket és sportlétesítményeket a tagok
illetve a nem tagok egyaránt használhassák.
7.

Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a
jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet kiegészítő jelleggel folytathat,
gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet. Az egyesület sporttal
össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi
tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak
céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, kiegészítő jelleggel végezhet.
A sportlétesítmények használata, illetve működtetése - e rendelkezés alkalmazásában - a
sportegyesület alaptevékenységének minősül.

8.

Az alapító tagok tudomásul veszik és rögzítik, hogy az egyesület minden olyan tevékenység
végzése céljából alapítható, amely összhangban áll az Alaptörvénnyel és amelyet törvény nem
tilt, illetve kijelentik, hogy az egyesülési jog gyakorlása nem sérti az Alaptörvény és más
jogszabályok rendelkezéseit, továbbá nem valósít meg bűncselekményt és bűncselekmény
elkövetésére való felhívást, valamint nem jár mások jogainak és szabadságának sérelmével.
Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

E célok megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat látja el tevékenysége körében:
a, Az egyesület önállóan teremti meg a tervszerű működéséhez szükséges személyi és tárgyi
feltételeket,
b, A sportegyesület feladata, versenyzői állományától függően annyi csapat működtetése, hogy a
versenyzők folyamatos versenyeztetése biztosítva legyen, természetesen az egészséges
tartalékszám figyelembe vételével,
c, Az egyesület tagjainak sportbeli képzése, korszerű felkészülésük biztosítása,
d, Az egyesület utánpótlásának nevelése,
e, Az egyesület hazai és jogszabályban meghatározott körben nemzetközi kapcsolatokat létesít és tart
fenn.
f, Az egyesület fejlesztési célkitűzéseinek meghatározása, gondoskodás ezek megvalósításáról,
g, Hazai és nemzetközi konferenciák rendezése és illetékes szövetségek, továbbá más érdekvédelmi
szövetségek, egyesületek rendezvényein való részétel biztosítása,
h, Tájékoztató hírlevelek, kiadványok, ismeretterjesztő sajtótermékek megjelentetése,
i, Az egyesület tagjainak szakmai képzése, korszerű felkészítésük biztosítása, az egyesület szakmai
utánpótlásának biztosítása,
Működéséhez szükséges körben, céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve,
gazdasági tevékenységet folytat. A 2013. évi V. törvény 3:63 § (3) bekezdése szerint az Egyesület
elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem folytat, ilyen tevékenységet csak a céljai
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megvalósításának előmozdítása érdekében, kiegészítő jelleggel végezhet. Az egyesület a gazdálkodása
során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.

III.

Az Egyesület tagsági rendszere

9.

Az Egyesület tagsága:

9.1

Az Egyesület rendes tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező
nem magyar állampolgár, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát és belépési nyilatkozatban
vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, valamint fizeti a tagdíjat.

9.2.

Az Egyesületnek pártoló tagja lehet minden olyan jogi és természetes személy, aki az Egyesület
tevékenységét erkölcsileg és anyagilag támogatni akarja.

9.3

Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet minden olyan természetes személy, aki az Egyesület céljait
tevékenységén keresztül támogatni kívánja sporttevékenységével. sporteredményeivel illetve az
egyesület érdekében kifejtett kimagasló tevékenységével.
A tagfelvételi eljárás menete

10.
10.1

Az Egyesületbe önkéntesen belépni kívánó tag felvételi kérelmét az Egyesület Elnökségéhez
nyújtja be. Kérelméhez köteles csatolni a következő dokumentumokat: kitöltött tagfelvételi
kérelem, kitöltött adatlap és belépési nyilatkozat. Az Elnökség regisztrálja a beérkezett kérelmet.
A féléves tagdíj kifizetése feltétele a tagfelvételi eljárás megindításának.

10.2

Az Elnökség kijelöl tagjai közül egy tisztségviselőt, aki a beérkezett kérelmet megvizsgálja abból
a szempontból, hogy az az egyesület céljaival és alapszabályával összeegyeztethető-e, illetve
javaslatot tesz a felvételről.

10.3

Amennyiben a fenti feltételek teljesülnek, az Elnökség a felvételi kérelmet a kérelem beérkezését
követő ülésén, de legkésőbb 60 napon belül megtárgyalja. A kérelem elutasítása esetén köteles
részletes indoklást adni a felvételt kérőnek.

11.

A rendes tagok jogai:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a Közgyűlés
határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az
Egyesület működésével kapcsolatban;
a tag ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására;
felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről és anyagi helyzetéről az éves beszámolás
keretében, amelyre az Egyesület 30 napon belül köteles választ adni;
a tag életkorától függetlenül választhat, illetve választható az egyesület ügyintéző és képviseleti
szerveibe, illetve tisztségeire azzal, hogy a kiskorú tag csak életkorának megfelelő (képviselettel
nem járó) tisztségre választható;
indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira, melyet az Egyesület elnöke
köteles az Elnökség illetve a Közgyűlés elé terjeszteni a következő ülésen;
betekinthet az Egyesület nyilvántartásába;
a tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli
elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.
Használhatja az egyesület által bérelt létesítményeket, igénybe veheti az egyesület
kedvezményeit és szakembereinek segítségét és részt vehet a rendezvényein.
Indítványt tehet az egyesület felügyelő bizottságának, az ellenőrzést végző szervnél (a Fővárosi
Főügyészségnél) bíróságnál az egyesület jogszabályba vagy az alapszabályba ütköző
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határozatainak megsemmisítésére. Ezen jog a különleges jogállású tagot csak érintettsége
esetén illeti meg.
11.1

Ha az Egyesület tagja javaslattételi jogával él, az Elnökség az elnöki előterjesztés után a
következő ülésén a javaslatot megtárgyalja és ennek eredményéről a tagot 15 napon belül
értesíti.
Ha a tag felvilágosítás-kérési, illetve irat-betekintési jogával él, az Egyesület elnöke köteles 30
napon belül írásban válaszolni, illetve az iratokba való betekintésre lehetőséget biztosítani.
Szakmai tanács és útmutatás kérése esetén az Elnökség a következő ülésén a kérést
megtárgyalja és 15 napon belül tájékoztatja az Egyesület tagját.

11.2

Pártoló tag esetén a tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik. A pártoló
tag, illetve képviselője tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, szintén igénybe veheti az
Egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs. A pártoló tag
köteles a vállalt anyagi támogatás nyújtására.
A tiszteletbeli tagot az egyesület tagjai választják meg maguk közé a közgyűlésen. A különleges
jogállású tagok az egyesület szerveibe nem választhatnak és az egyesületi szervek
döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt.

11.3

Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. A jogi
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok jogaikat képviselőik útján
gyakorolják.

11.4

Az Egyesület tagja köteles az Egyesület Alapszabályát, határozatait betartani, valamint a pártoló
tagok kivételével részt venni az Egyesület munkájában, elősegíteni a kitűzött célok
megvalósítását, valamint a tagdíjat megfizetni és sportemberhez, az egyesület hírnevéhez méltó
sportszerű magatartást tanúsítani a sporttevékenységben és azon kívül. Az egyesület rendes
tagjai kötelesek 8.000 forint, azaz Nyolcezer forint éves tagdíjat megfizetni minden év március 31.
napjáig, melyet az elnökség tagjainak teljesíthetnek.

11.5 A tagsági viszony megszűnik:
– a tag halálával, jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével.
– az Egyesület megszűnésével,
– a tag kilépésével,
– a tag kizárásával,
– az egyesület általi felmondással.
11.6 A Közgyűlés kizárja az Egyesület tagjai közül
– azt a tagot, aki elmaradt a tagdíj megfizetésével és ennek megfizetésére illetve a fizetés
elmulasztásának következményeire az elnökség felhívta és a felhívás eredménytelen maradt. A
tagdíj megfizetésének elmulasztása csak abban az esetben eredményezheti a tag kizárását, ha a
kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható, azaz saját hibájából nem fizette meg a tagdíjat. Az
érintett tagot a kizárási eljárásról értesíteni kell és lehetőséget kell számára biztosítani
védekezésének előadására.
– azt, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől
eltiltott,
– az Egyesület céljaitól és alapszabályától eltérő magatartást tanúsít, jogszabályt, az egyesület
alapszabályát, közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.
Az Elnökség tagjainak kizárásában a Közgyűlés dönt. Határozatát írásba kell foglalni és
indoklással ellátni, mely tartalmazza a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat,
továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást.
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A kilépési szándékot az Elnökséghez kell írásban bejelenteni. A kilépő tag kilépettnek tekinthető
az Elnökséghez megküldött lemondó nyilatkozatával. Az Elnökség a következő Közgyűlésen
tájékoztatja a jelenlévőket a lemondott tag személyéről.
11.7

IV.

Az egyesület valamely szervének jogszabálysértő vagy alapszabálysértő határozatát bármely tag
– a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja. Ezen jog a
különleges jogállású tagot csak érintettsége esetén illeti meg.
A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt
esetben a végrehajtást felfüggesztheti.
Az Egyesület szervezete

12.

Az Egyesület szervei:
Közgyűlés,
Elnökség,
Felügyelő Bizottság.

13.

A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkotja. A Közgyűlést
évente egyszer, legkésőbb a tárgyév április 30. napjáig össze kell hívni a hely, az időpont és a
napirendi pontok közlésével, amelyen meg kell tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az előző
éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései
szerint készített beszámolót.
Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha:
- az egyesület elnöksége azt határozatban kimondja,
- a tagság egyharmadának az ok és a cél megjelölésével tett kérésére,
- a felügyelő bizottság kezdeményezésére,
- a bíróság elrendeli.
A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére meghívót kell küldeni legalább 30 nappal a
Közgyűlés időpontja előtt. A közgyűlési meghívóban közölni kell a napirendet és határozati
javaslatokat és azt az időpontot, amelyben az ismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti
időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes, a meghívóban a tagokat előzetesen
figyelmeztetni kell a távolmaradás következményeire.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, az alapszabályban
meghatározott időn belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy
személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend
kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a
napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt
vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát
megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
A közgyűlés kezdetén a jelen lévő tagok többségi szavazással megválasztják a közgyűlés vezető
tisztviselőit, a levezető elnököt, a szavazatszámlálókat. A Közgyűlésen a tagok az indítvány
elhangzását követően kézfeltartással jelzik hozzájárulásukat vagy annak hiányát, melynek
összeszámlálását követően a levezető elnök kihirdeti az eredményt. Az elhangzott indítványokat
és az arra leadott szavazatokat a jegyzőkönyvvezető és hitelesítők jegyzőkönyvben szó szerint
rögzítik, majd ellátják kézjegyükkel. A szavazásban olyan személy vehet részt, aki a tagfelvételi
eljárás során felvételt nyert illetve a tagdíjat megfizette illetve nincs vele szemben kizárási eljárás.
A megismételt Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlevők számára
tekintet nélkül határozatképes. A Közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada a
cél és az ok megjelölésével, ebben az esetben az elnök harminc napon belül köteles összehívni a
Közgyűlést.

13.1

A Közgyűlést össze kell hívni:
– ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt,
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– ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek,
– ha a bíróság a Közgyűlés összehívását elrendeli.
A közgyűlést az Elnökség köteles összehívni, ha az egyesület vagyona a szükséges tartozásokat
nem fedezi, az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat az esedékességkor
kiegyenlíteni vagy az egyesület céljának elérése veszélybe került. Az így összehívott
közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény elhárítása érdekében
intézkedést tenni vagy az egyesület megszűnéséről határozni.
13.2 A Közgyűlés összehívása az elnök feladata. Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal
meghívhatja állami, gazdasági szervezetek, egyesületek és magánszemélyek képviselőit. A
közgyűlésre tanácskozási joggal a pártoló tagokat és a tiszteletbeli tagokat is meg kell hívni.
13.3 A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazati joggal bíró tagok több mint a fele jelen
van. A határozatképességet minden határozathozatalnél vizsgálni kell. Ha egy tag valemyl
ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség
megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
A határozatképtelenség miatt legfeljebb 15 napra megismételt Közgyűlés változatlan napirend
mellett határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül abban az esetben, ha az eredeti
meghívóban a tagok előzetesen figyelmeztetése megtörtént a távolmaradás következményeire és
az új időpontra. Amennyiben a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést nem az
eredeti közgyűlés napjának későbbi időpontjára hívják össze, úgy annak szabályszerű
összehívásához új meghívót kell megküldeni a tagoknak a megismételt jelleg, valamint a távollét
jogkövetkezményeiről való kifejezett tájékoztatással.
A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója, élettársa a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek az egyesület 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.
13.4

13.5













A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is megbízhat.
A Közgyűlésről és más testületi ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök,
jegyzőkönyvvezető és két, a Közgyűlés illetve a más testület által megválasztott tag hitelesít.

a

A Közgyűlés az egyesületet érintő minden kérdésben dönthet, de kizárólagos hatáskörébe
tartozik:
az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más Egyesülettel történő egyesülésének a
kimondása;
az Alapszabály elfogadása és módosítása;
tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok és könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása,
díjazásának megállapítása
tagdíj mértékének megállapítása az Elnökség javaslatára,
az Elnökség éves beszámolójának és a közhasznúsági mellékletnek az elfogadása;
az egyesület, az elnökség, a felügyelő bizottság beszámolójának elfogadása,
döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe
utal.
olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melyet az egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt,
az éves költségvetés és munkaprogram meghatározása,
kártérítési igények érvényesítéséről szóló döntés,
szakosztályok bizottságok létrehozása, megszüntetése, személyi kérdésekben való döntés,
végelszámoló kijelölése.
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13.6

A Közgyűlés ülései nyilvánosak, határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza,
kivéve ha a részt vevők 2/3-a titkos szavazást indítványoz. Minden tagnak egy szavazata van. Az
egyesület választott tisztségviselői tisztségre csak a jelen lévő tagok kétharmados többségével
választhatóak meg a 13.8 pontban foglaltak kivételével.
Az elnök köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a közgyűlés és más testületek döntéseinek
tartalma, időpontja, a határozathozatal módja, a felszólalások, a leadott igen-nem –tartózkodás
szavazatok aránya (esetleg személye), valamint a határozat hatálya megállapítható. A
nyilvántartás bárki számára az egyesület székhelyén az alábbiakban meghatározott rend szerint
hozzáférhető.
A közgyűlés saját határozatait az Elnökség döntéseivel együtt a meghozatalától számított 30
napra kifüggeszti az egyesület székhelyén található hirdetőtáblán, illetve a határozattal
érintetteknek a határozatot tartalmazó jegyzőkönyvet postai úton az ehhez szükséges
legrövidebb időn belül kézbesíti. A közgyűlés és az elnökség döntéseit, a beszámolót és a
közhasznúsági mellékletet a helyi sajtó útján, valamint az egyesület székhelyén közzé teszi.

13.7

A jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbsége szükséges:
– az Alapszabály elfogadásához, módosításához;
– Elnökség megválasztásához,
– az Egyesület feloszlásához, más Egyesülettel történő egyesülés kimondásához;
– a tag kizárásával kapcsolatos elnökségi határozat elleni jogorvoslat elbírálásához.
Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok ¾-es szótöbbségű határozata szükséges.

13.8

A tisztségviselők megválasztása nyílt szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell
tekinteni, aki az érvényes szavazatok 2/3-át megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki
nem kapja meg az érvényes szavazatok 2/3-át, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb
szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani, mely esetben elegendő az
egyszerű többség. Vezető tisztségviselők nem lehetnek egymásnak egyenes ági rokonai.

13.9

Az Egyesület működésével, szolgáltatási igénybevétele módjával, beszámolói és határozatai
közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott
módon (közzétételi kötelezettség), másrészt a jelen szerződésben szabályozott irat-betekintési és
felvilágosítás adási jog rögzítésével. Ezen lehetőségeken túl az Egyesület vállalja és az Elnökség
kötelezettségévé teszi, hogy ezen adatokat egy országos napilapban megjelentetett
közleményben illetve saját internetes honlapján közzéteszi.

14.
14.1

Elnökség
Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervének bármely magyar állampolgár, továbbá
tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár tagja lehet, amennyiben a
közügyek gyakorlásától nincs eltiltva.
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 adóés 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.
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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.
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a
büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős
bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi
személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott
időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői
tevékenységtől.
Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban – a kizárólagos hatásköröket kivéve – munkaterv
alapján gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja az Egyesület működését, az egyesület
végrehajtó, ügyintéző, képviseleti szerve. Gondoskodik a közgyűlés határozatainak
végrehajtásáról, az alapszabályban megvalósított feladatok megvalósításáról, miközben a
közgyűlésnek tartozik felelősséggel. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább négyszer
ülésezik. Az Elnökséget az Elnök írásban hívja össze, bármely elnökségi tag indítványára ülést
kell tartani. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább tizenöt
nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást
kapnak. Az Elnökség ülései nyilvánosak.
Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyhangúsággal, írásban hozza, de titkos szavazás
mellett is dönthet. Az Elnökség határozatképes, ha tagjainak 2/3-a jelen van.
Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell
hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek,
ha azokon legalább 2 elnökségi tag jelen van. Az Elnökség üléseire – annak tárgykörére
figyelemmel – esetenként további tagok hívhatók meg tárgyalási joggal. A felügyelő bizottság
elnöke részt vesz az üléseken, de szavazati joga nincsen.
14.2

A három tagú Elnökséget a Közgyűlés választja meg az Egyesület tagjai sorából először 1 éves,
majd az ezt követő választások alkalmával 4 év időtartamra és őket a közgyűlés hívhatja vissza.
Az elnökség tagjai az elnök és a 2 alelnök, egy szakmai és egy gazdasági alelnök.

14.3

Az Elnökség feladata és hatásköre:
– tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás;
– a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját
elősegítő szervező tevékenység, napirend összeállítása
– részvétel a közgyűlésen, részükre intézett kérdések megválaszolása;
– az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az éves
programok elfogadása, az egyesületi vagyon kezelése,
– egyesület tevékenységének irányítása, működéséhez szükséges feltételek megteremtése,
– Alapszabály változtatásának előkészítése, előterjesztése,
– Költségvetés elkészítése, gazdálkodásról, éves tevékenységről való beszámolás a
Közgyűlésnek,
– Szabályzatok elkészítése, elfogadása, nyilvántartások vezetése, iratok megőrzése;
– az Egyesület éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elkészítése;
– személyzeti munka irányítása, tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása, megválasztásuk
előkészítése,
– az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás;
– az Egyesület megszűnési okainak vizsgálata, azok észlelése esetén intézkedés megtétele;
– minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és
amelyeket az Elnökség hatáskörébe von.

14.4

Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója, élettársa a határozat alapján
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a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek az egyesület 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.
15.

Az Egyesület tisztségviselői

15.1

Az Egyesület elnöke
Az Egyesület elnökét és alelnökeit a Közgyűlés választja, akik tevékenységükkel a Közgyűlésnek
felelősek. Az Egyesület elnöke Novotny Tamás (sz.: Budapest, 1972. június 12., an.: Brugger
Gertrúd Katalin) 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor u. 63. III. emelet 13. szám alatti lakos.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Az Elnök feladata és hatásköre:
az Egyesület tevékenységének irányítása;
a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése, beszámolók előterjesztése,
a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának
irányítása és ellenőrzése;
kapcsolattartás más szervezetekkel;
irányítja az Elnökség munkáját, vezeti az Elnökség üléseit;
képviseli az Egyesületet;
intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;
összehívja az Elnökség üléseit, vezeti az ügyintéző apparátust;
irányítja az Egyesület gazdálkodását,
a bankszámla feletti rendelkezési jogot a gazdasági alelnökkel együtt gyakorolja,
utalványozási jogot bármelyik elnökségi taggal együttesen jogosult gyakorolni;
gyakorolja a munkáltatói jogokat;
minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal.
gondoskodik a gazdasági alelnök által elkészített vagyonmérlegnek, vagyonkimutatásnak és az
éves beszámolónak a taggyűlés elé terjesztéséről.
Az Elnök az éves beszámolót köteles minden év április 30-ig összehívandó közgyűlés elé
terjeszteni. A közgyűlés a beszámoló jóváhagyásáról egyszerű szótöbbséggel határoz.
A beszámoló el nem fogadása esetén az elnök köteles 30 napon belül újabb beszámolót
készíteni és rendkívüli közgyűlést összehívni a beszámoló elfogadása érdekében.
Az elnök köteles gondoskodni bárki számára az egyesület működésével kapcsolatosan
keletkezett iratokba – ideértve a taggyűlés és az elnökség határozatait - való betekintés
lehetőségéről, illetve felvilágosítást adni.
A társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba munkaidőben (8-16 óra között) az
elnökkel előzetesen egyeztetett időpontban az egyesület székhelyén lehet betekinteni. Az elnök
köteles az előzetes egyeztetéstől számított 3 munkanapon belül időpontot adni az
iratbetekintésre.
Az elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a
kérelmező neve – amennyiben az érintett hozzájárult -, a kért irat megnevezése, a kérelem és
teljesítésének ideje. Az Elnökség döntéseinek közzétételére, nyilvántartására és nyilvánosságra
hozatalára a 13.6 és 13.9 pontban foglaltakat alkalmazni kell. Díjazás nem illeti meg.

15.2

Az Egyesület alelnökei
Az Elnököt akadályoztatása esetén bármelyik alelnök önállóan helyettesíti. Helyettesítés esetén
az alelnök teljes joggal képviseli az Egyesületet, és gyakorolja az elnök jogait. Az Egyesület
szakmai alelnöke Klima András (sz.: Budapest, 1971. július 19., an.: Faragó Györgyi) 1066
Budapest, Ó u. 9. szám alatti lakos és gazdasági alelnöke Szabó Zsolt (sz.: Zenta, 1970. október
23., an.: Borza Judit) 1048 Budapest, Homoktövis u. 94. szám alatti lakos.
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A szakmai alelnök előkészíti a közgyűléseket, rendezvényeket és az ülések jegyzőkönyveit.
Ellátja a szakmai feladatokból eredő ügyintézést, levelezést. A gazdasági alelnök feladata az
egyesület vagyonának gondos, hatékony felhasználása, megóvása. Előkészíti az egyesület
költségvetését és gazdasági beszámolóját, részt vesz a gazdasági ügyek vitelében, a pénzügyi
jogszabályokban megfogalmazott összeférhetetlenségi szabályok betartásával. Ellenjegyzi az
elnök gazdasági jellegű szerződéseit és az utalványokat. Ellátja az iroda vezetői feladatokat,
szervezei az egyesület ügyvitelét, ellenőrzi nyilvántartásait. Véleményének kikérése minden olyan
ügyben kötelező, mely az egyesület gazdálkodását érinti.
Nem lehet a vezető szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) az egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
b) az egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján
nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
c) az a)-b) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
Az egyesület elnöke és vezetőségi tagjai más, az Egyesület céljaihoz és tevékenységéhez
hasonló céllal és tevékenységgel működő alapítvány kuratóriumában, egyesület vezetőségben
illetve gazdasági társaságban vezető tisztséget csak a Közgyűlés hozzájárulásával vállalhatnak.
15.3

Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai
Az egyesület felügyelő bizottsága a közgyűlés által első alkalommal egy év, az ezt követő
választások alkalmával 4 év időtartamra választott elnökből és 2 tagból áll. Tevékenységükről a
közgyűlésnek tartoznak beszámolni. A közgyűlés által a bizottság tagjai visszahívhatóak.
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület
döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági
jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -,
illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a
büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős
bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi
személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott
időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői
tevékenységtől.
Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró
ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. A
felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A
felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem
utasíthatóak. Az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a
döntéshozó szerv választja a felügyelőbizottsági tagokat. Ennek megfelelően a felügyelő
bizottság elnöke Markovics Dóra, tagjai Janik József és Verhás István. A felügyelőbizottsági
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tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető
tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a
felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi.
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 adóés 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 bizottság éves munkaterv alapján dolgozik. Feladata az egyesület és annak szervei
működésének és vagyonkezelésének ellenőrzése olyan szempontból, hogy azok megfelelnek-e
törvényeknek, alapszabálynak, közgyűlési és elnökségi határozatoknak. Ennek során a vezető
tisztségviselőktől jelentést, az egyesület munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást
kérhetnek, továbbá az egyesület könyveibe, irataiba betekinthet és megvizsgálhatja.
A felügyelő bizottságot az Elnök írásban hívja össze, bármely tag indítványára ülést kell tartani.
Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább tizenöt nappal az
ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak

-

-

A bizottság feladatai:
Tagjai elnököt jelölnek maguk közül a közgyűlés számára,
Figyelemmel kíséri az egyesület alapszabály szerinti működését,
Ellenőrzi az egyesület gazdálkodását, beszámol a közgyűlésnek,
Tagjai a megbízatásuk alatt más tisztséget nem tölthetnek be,
Közvetlenül a közgyűlésnek vannak alárendelve,
Kötelesek minden észrevételt, felmerült jogszerűtlenséget az elnökségnek jelezni, visszásság,
visszaélés elhárítása, megakadályozása, megelőzése érdekében,
Évente legalább kétszer ülésezik, esetlegesen felmerülő kérdések esetén rendkívüli ülést hív
össze a bizottság elnöke, a másik 2 tag együttes kérésére is. Határozatait nyílt szavatással
szótöbbséggel hozza meg, cask minden tag jelenlétében határozatképes.
Elnöke részt vesz az elnökségi üléseken, szavazati joggal nem rendelkezik.
Tagjai szavazati joggal részt vehetnek a közgyűlésen,
Ügyrendjét maga határozza meg.
A felügyelő bizottság hiányosság észlelése setén, annak súlyához mérten:
A, felhívja a tisztviselőt a helyes eljárásra.
B, kötelezi az elnökséget állásfoglalásra, a hibák kijavítására.
C, az intézkedésre jogosult testület összehívását kezdeményezi, ha arról szerez tudomást, hogy
a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, melynek megszüntetése a jogosult szerv döntését
teszi szükségessé, vagy vezető tisztviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.
D, Indítványozza a tisztviselő visszahívását.
E, a felügyelő bizottság elnöke a bíróságnál kezdeményezi a törvénytelen határozat
megsemmisítését.
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Bejelentés vagy felkérés alapján köteles az egyesület valamely szerve vagy tisztségviselője
tevékenységét megviszgálni és a vizsgálat eredményét 30 napon belül közölni a
kezdeményezővel.
Az egyesület valamennyi tisztviselője visszahívható ha összeférhetetlenség alakul ki vagy nem
megfelelően látja el feladatát és hatáskörét és ezzel az egyesület működését veszélyezteti vagy
nem vesz részt az elnökség vagy a felügyelő bizottság munkájában. A visszahívást kimondó
határozat ellen a tisztviselő a bírósághoz fordulhat 30 napon belül.
V.

Az Egyesület vagyona és gazdálkodása

16.1

Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az Elnökség készít el és a
Közgyűlés fogad el. Az Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet
elfogadás céljából a Közgyűlés elé terjeszt. Az egyesület éves bevétele az 5 millió forintot nem
haladja meg.

16.2

Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület
tagjai az Egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenően – nem felelnek.

16.3

Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását az egyesületek
gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi. A tagok részére
nyereséget nem juttathat, gazdálkodása során elért eredményét és vagyonát nem oszthatja fel,
azt létesítő okiratában meghatározott tevékenységére kell fordítania.

16.4

Az egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki,
vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet
fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére
nem használhatja fel.
Amennyiben az egyesület befektetési tevékenységet kíván folytatni, abban az esetben befektetési
szabályzatot kell készítenie, amelyet a legfőbb szerv fogad el.

16.5

Az egyesületnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó
bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
Az egyesület bevételei ebben a körben:
a) az alapítótól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól működési költségei
fedezésére kapott támogatás, illetve adomány, pályázati támogatás,
b) a tevékenysége folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;
c) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó
bevétel;
d) a szervezet eszközeinek befektetéséből vagy a vállalkozási tevékenységből származó bevétel;
e) az egyesület induló vagyona és a tagdíj;
f) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel.
Az egyesület induló vagyona a tagok által rendelkezésre bocsátott 80.000 forint mértékű egyszeri
befizetés, melyet a jelen alapszabály módosításakor bocsátottak rendelkezésre az egyesület
elnökénél történő letétbe helyezéssel.
Az egyesület költségei ebben a körben:
a) a tevékenysége érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);
b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások,
kiadások);
c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);
d) vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások),
amelyeket bevételarányosan kell megosztani.

VI.

Az Egyesület megszűnése
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Az egyesület megszűnik, ha
a) az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad) vagy szétválik,
b) a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz,
c) a bíróság feloszlatja,
d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy
megállapítja megszűnését,
e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti,
f) az egyesület magvalósította célját vagy az lehetetlenné vált és új célt nem határoztak meg,
g) az egyesület tagjainak száma 6 hónapon keresztül nem éri el a 10 főt.
Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után
fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott - ennek hiányában a nyilvántartó bíróság
által kijelölt -, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött
közhasznú szervezetnek kell átadni. A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a
törlést kimondó határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén
ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új
jogosultra.
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. A sportegyesületnek a
bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a MOB igazolja, hogy a
sportegyesület az állami sportcélú támogatás felhasználásával e törvényben, valamint az
államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elszámolt,
vagy azt, hogy a sportegyesület állami sportcélú támogatásban nem részesült.
VII.

Vegyes és záró rendelkezések
Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, az 2011. évi CLXXV
törvény, a 2004. évi I. törvény valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok irányadóak.
Az alapszabályban nem említett részletes szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat
tartalmazza.
Az egyesületet a Budapest Környéki Törvényszék veszi nyilvántartásba kérelem alapján, melyet
az elnök köteles benyújtani esetleges változások esetén. Az egyesület törvényességi ellenőrzését
a Pest Megyei Főügyészség látja el.
Jelen alapszabály megegyezik az UWR Tiszavirág Vízisport Egyesület általunk elfogadott és
hitelesített, 2014. augusztus 22. napján tartott ülésének jegyzőkönyve szerint alapszabállyal.

Budapest, 2014. augusztus 22.
………………………………
jegyzőkönyvvezető

……………………………….
egyesület elnöke

Előttünk, mint jegyzőkönyv-hitelesítők előtt:
1)

2)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A jelen okiratot készítette és ellenjegyezte dr. Molnár-Fellner Gábor ügyvéd, a Molnár-Fellner Gábor
Ügyvédi Iroda tagja /1173 Budapest, Pesti út 168. VII. emelet 42./ Budapesten, 2014. augusztus 22-én.
Igazolom, hogy a létesítő okirat jelen egység szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokiratmódosítások alapján hatályos tartalomnak.
„Ellenjegyzem”:
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