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Melléklet a 2014.10.01. napján megtartott küldöttközgyűlés 

jegyzőkönyvének [...]/2014.10.01 sz. határozatához 

A túravitorlázók Magyarország által elismert és biztosított egyesülési 

jogukkal élve 

TÚRAVITORLÁS SPORTKLUB  

(a továbbiakban Sportegyesület) elnevezéssel civil szervezetet hoztak létre, 

az alábbi 

A L A P S Z A B Á L Y  

szerint. 

Ez az okirat a * (csillaggal) és dőlt betűvel jelzett változásokkal egységes 

szerkezetben tartalmazza a Túravitorlás Sportklub, mint Sportegyesület 

alapszabályát az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 

(Civil tv.), továbbá a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Sport tv.) és a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel 

összhangban.
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1./ A Sportegyesület neve, jelvényei, székhelye, telephelyei, önálló szervezeti egysége
 

A Sportegyesület neve: 

A Sportegyesület rövidített neve: 

A Sportegyesület székhelye: 

A Sportegyesület alapításának 

időpontja: 

Túravitorlás Sportklub TVSK 

1024 Budapest, Káplár utca 10/A fsz.4. 

1964. február 9. 

Az egyesületi lobogó egyenlő szárú háromszög, 

alapszíne fehér, széle sötétkék, a lobogó 

közepén sötétkék karikában azonos színű 

horgony. 

Hosszanti dupla vonal, közepén TVSK felirattal.

 

 

Az egyesületi jelvény a lobogóban található kör alakú jelvény 

kicsinyített mása. 

 

A Sportegyesület tevékenysége a túra- és versenyvitorlázás, az utánpótlás nevelése. A Sportegyesület 

jogi személy. 

1.1.  A Sportegyesület működését székhelyén kívül az alábbi telephelyeken fejti ki: 

1.1.1.  8226 Alsóőrs, Vasút út 15. 

hrsz. 871/8, 06, 07, 08 - 14.034 m2 , vízi sporttelep 

1.1.2.  8526 Ábrahámhegy, Kikötő sétány ( Sziget u.) hrsz. 

1029/13 - 3.025 m2 , kikötő 

1.1.3.  8220 Balatonalmádi, Véghely D. u. 20 hrsz. 2313/13 - 

16.782 m2, vízi sporttelep 

1.1.4.  8226 Balatonfűzfő, Balatoni út hrsz. 239 - 901 m2 vízi 

sporttelep 

1.1.5.  8640 Fonyód, Sás u. 13. hrsz. 8325/4 - 7.737 m2, kikötő 

hrsz. 8325/5 - 4.921 m2, kikötő 

1.2.  A Sportegyesület telephelyei közül telep működési rendű (l. Alapszabály 6.8. pontját): 

1.2.1. 8226 Balatonfűzfő, Balatoni út 239. hrsz. 

1.3.  A Sportegyesület telephelyei közül a korábban hatályos 1989. évi II. tv. 2. § (4) bekezdésével, 

illetve a jelenleg hatályos Ptk. 3:32. § (1). bekezdésével, továbbá a Sport tv. 17.§ (2). 

bekezdésével összhangban jogi személyiséggel  

A Sportegyesület lobogója: 

 A Sportegyesület jelvénye: 
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rendelkező önálló szervezeti egység működési rendű (l. Alapszabály 6.9. pontját): 

1.3.1.  8226 Alsóőrs, Vasút út 15. 

hrsz. 871/8, 06, 07, 08 - 1.4034 m2 vízi sporttelep 

székhelye 1024 Budapest, Keleti Károly utca 15/a. 

1.3.2.  8220 Balatonalmádi, Véghely D. u. 20. hrsz. 2313/13 - 16.782 m2, vízi 

sporttelep 
székhelye 1024 Budapest, Keleti Károly utca 15/a. 

1.3.3.  8640 Fonyód, Sás u. 13. hrsz. 8325/4 - 7737 m2, kikötő hrsz. 8325/5 - 4921 

m2 kikötő 

székhelye 1024 Budapest, Keleti Károly utca 15/a. 

1.3.4.  8526 Ábrahámhegy, Kikötő sétány (Sziget u.) hrsz. Belterület 1029/13 - 3025 

m2, kikötő 

1.3. A Sportegyesület az alábbi vagyoni hozzájárulások rendelkezésre bocsátásával került 
megalapításra: 

[vagyoni hozzájárulás megnevezése, értéke, rendelkezésre bocsátás módja, ideje] 

1.4. A Sportegyesület első vezető tisztségviselői az alábbi személyek voltak: 

[...] 

 

2.1  A Sportegyesület célkitűzései: 

2.1.  A Sportegyesület célja: 

A Sportegyesület célja tagjai testi és szellemi képességeinek fejlesztése érdekében a 

túravitorlázás és az önerős versenyvitorlázás művelése, az ehhez szükséges infrastruktúra, 

eszközök és létesítmények létrehozása, fejlesztése és őrzése, a túravitorlázás és az önerős 

versenyvitorlázás hagyományainak megőrzése, ápolása és fejlesztése. 

A Sportegyesület céljait a következő tevékenységek végzésével valósítja meg: 

-  a szabadidősport, a túravitorlázás szervezése, fejlesztése, 

-  az önerős versenysport szervezése, 

-  kikötők, sporteszközök üzemeltetése, fejlesztése, javítása, új kikötők építése, 

-  vitorlázó ismeretek oktatása, 

-  sportrendezvények szervezése és lebonyolítása, 

-  nemzetközi sporttevékenység, 

-  sport célú idegenforgalom 

-  környezettudatos oktatás, nevelés. 

A Sportegyesület közhasznú tevékenysége; alapvetően a sport - ide nem értve a 

munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott 

sporttevékenységet- , ezen belül a szabadidős természetjárás, túravitorlázás, továbbá a 

természetvédelem, a környezetvédelem, illetve az ezen tevékenységekkel kapcsolatos nevelés 

és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. 

A Sportegyesület közhasznú tevékenységét az alábbi – törvényben szereplő -  közfeladatokhoz 

kapcsolódóan- azokat közvetlenül és közvetve szolgálva - látja el::  

- elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtését, 

(a sportról szóló 2014. évi I. törvény 49. § c)) 

- elősegíti a nem állami tulajdonban lévő sportlétesítmények építését, karbantartását, 

korszerűsítését, akadálymentesítését, illetve fejlesztését, (a sportról szóló 2014. évi I. törvény 

49. § j)) 
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- támogatja a sportszakember-képzést és a sporttal kapcsolatos tudományos tevékenységet, (a 

sportról szóló 2014. évi I. törvény 49. § n)) 

- egészségfejlesztés (Eütv. 37-38.§)  

- egészségfejlesztés, testi és lelki egészséghez való jog érvényesülésének elősegítése a 

sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával (Alaptörvény XX. cikk), 

A szervezet közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet. 

A Sportegyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független 

és azoknak anyagi támogatást nem nyújt (Civil tv. 34.§ (19 d)) pont). 

A Sportegyesület eleget tesz a sportról szóló 2004. évi I. törvényben foglaltaknak. 

2.2.  A Sportegyesület célja szerinti besorolása: sporttevékenység. 

3.1  A Sportegyesület gazdálkodása: 

A Sportegyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. 

3.1.  A Sportegyesület bevételei elsősorban tagsági díjakból minden tagra kötelező központi 

(junior, felnőtt és szenior tagdíj) és teleptagokra vonatkozó külön további teleptagdíjakból 

(közös költségek, eseti hozzájárulások), illetve egyéb bevételekből származnak. Egyéb 

bevételek különösen a gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) 

származó bevétel, szponzorációs szerződésekből származó bevételek. 

3.2.  A Sportegyesület csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott céljai 

megvalósítása érdekében - a közhasznú célokat nem veszélyeztetve - másodlagosan, 

kiegészítő jelleggel vállalkozási tevékenységet is folytathat. 

3.3.  A Sportegyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az ezen 

Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 

3.4.  A Sportegyesület ingatlanvagyona az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének 

rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény rendelkezései szerint forgalomképtelen. A 

Sportegyesület alaptevékenységként használhat, illetve működtethet sportlétesítményt, 

de csak kiegészítő tevékenység keretében folytathat sporttevékenységével összefüggő 

kereskedelmi tevékenységet vagy hasznosíthatja az ezzel kapcsolatos vagyoni értékű 

jogokat, illetve végezhet sporttal össze nem függő tevékenységet. 

3.5. A Sportegyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a vagyoni 

hozzájárulásának megfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem 

felelnek. 

3.6.  A Sportegyesület a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti 

év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés 

napjával, mint mérlegfordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint köteles 

beszámolót készíteni; 

3.7. A Sportegyesület, mint közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírt nem bocsáthat ki, gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez 

közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. 

4./ A Sportegyesület tagsága: 

A Sportegyesület tagsága 

-  rendes tagokból, 

-  pártoló tagokból, 
-  tiszteletbeli tagokból 
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tevődik össze. A Sportegyesület tagsága – jelen pontban szabályozottak szerint - nyitva áll 

minden természetes vagy jogi személy számára; a Sportegyesületbe való belépés és kilépés 

önkéntes. A jogi személy tagsági jogosítványait és kötelezettségeit a jogi személy által ilyen 

felhatalmazással ellátott képviselője gyakorolja. 

A tagság a felvétellel keletkezik és kilépéssel (tiszteletbeli tagok esetében lemondással), 

továbbá törléssel vagy kizárással szűnik meg. 

Kilépéssel szűnik meg a tagság, ha a tag kilépési szándékát az Elnökséghez írásban bejelenti. 

Törléssel szűnik meg a tagság, ha a tag vagy pártoló tag a tagdíj, illetőleg a vállalt anyagi 

támogatás fizetését az írásban taggal közölt bekérőn megadott esedékességtől számított hat 

hónapnál hosszabb ideig elmulasztja, továbbá megszűnik a tagság a tag elhalálozása, illetve 

jogutód nélküli megszűnése esetén is. 

Kizárással szűnik meg a tagság, ha a tag tevékenységével vagy magatartásával a 

Sportegyesület céljainak megvalósítását veszélyezteti. Kizárásról az Elnökség jogosult dönteni. 

A taggal szembeni eljárás során biztosítani szükséges a tisztességes eljárást, az iratok, 

bizonyítékok megismerésének lehetőségét, azokra megfelelő időben történő reagálás 

lehetőségét, illetve a szóbeli meghallgatást. A taggal szembeni eljárások hivatalból indulnak – 

panaszra, illetve az eljáró szerv döntése alapján. Az eljárás határozattal történő lezárására az 

eljáró szerv az érintett eljárás megindulásáról történt tájékoztatását követő 90 napon belül 

köteles. 

A jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő vagy az egyesület céljával 
összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezményeket alkalmazását, 
illetve a taggal szembeni eljárást – ide nem értve a kizárási eljárást - a Sportegyesület mellőzi. 

 

4.1.  A Sportegyesület rendes tagja minden természetes, pártoló tagja minden természetes 

vagy jogi személy lehet, aki vagy amely elfogadja a Sportegyesület céljait, annak 

megvalósításában tevékenyen részt kíván venni. A jövendő pártoló tag jelen Alapszabály 

1. sz. Mellékelte szerinti írásos belépési nyilatkozatot tesz, a jövendő rendes tag 

valamelyik önálló szervezeti egység vagy telep ajánlásával kell rendelkezzen és jelen 

Alapszabály 2. sz. Mellékelte szerinti írásos belépési nyilatkozatot tesz. Mindkét esetben 

a jelentkező - egyebek mellett - magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Alapszabályt. 

A rendes tag vagy pártoló tag felvételéről a Sportegyesület Elnöksége dönt. A felvételt 

csak abban az esetben lehet megtagadni, ha a tag vagy belépési nyilatkozata nem felel 

meg a jelen Alapszabály előírásainak. Az elutasító határozatot az érintett önálló 

szervezeti egység vagy telep is megtámadhatja. 

Az önálló szervezeti egység vagy a telep legfőbb döntéshozó szerve a rendes tagok 

közül azoknak, akik legalább 15 éve tagjai a Sportegyesületnek és az önálló szervezeti 

egységnél vagy a telepen végzett tevékenységükkel erre méltónak mutatkoznak, a 

rendes tagok jogai és kötelezettségei érintetlenül hagyásával az arany jelvényes tag 

kitüntető címet adományozhatja. 

4.2.  A Sportegyesületnek lehetnek tiszteletbeli tagjai is, legfeljebb azonban a teljes 

taglétszám 10 %-a mértékéig. Tiszteletbeli tagként felvehető az a személy, aki 

különleges, kiemelkedő tevékenységével elsősorban erkölcsileg támogatja a 

Sportegyesületet. Tiszteletbeli tagi felkérés, illetve visszahívás kezdeményezése az 

Elnökség feladata. A felvételt és visszahívást a küldöttközgyűlés hagyja jóvá. 

4.3.  Az Elnökség a Sportegyesület rendes tagjairól, pártoló tagjairól és tiszteletbeli tagjairól 
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nyilvántartást vezet és kérésre ellátja tiszteletbeli tagjait tagsági könyvvel. 

4.4 A pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt, a 

tiszteletbeli tagot az egyesület rendes tagjai választják meg e tagságra. A különleges 

jogállású tagok (azaz a pártoló tag és a tiszteletbeli tag) az Sportegyesület szerveibe 

nem választhatnak, nem választhatóak, és az egyesületi szervek döntéshozatalában 

csak tanácskozási joggal vehetnek részt. 

5/ A Sportegyesületi tagok jogai és kötelezettségei: 

A tagok jogai és kötelezettségei a következők szerint alakulnak. 

5.1. A Sportegyesületi rendes tag jogai: 

-  részt vehet a küldöttközgyűlés küldötteinek megválasztásában, küldöttnek választható, 

-  véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a Sportegyesületet érintő bármely kérdésben; 

kérdéseit, javaslatait, panaszát vagy fellebbezését előbb az őt ajánló önálló szervezeti egység 

legfelsőbb szervéhez, ha ilyen nincs vagy ott nem lel orvoslást, akkor a Felügyelő Bizottsághoz 

vagy az Elnökséghez kell eljuttatnia; valamely szerv törvénysértő határozatát a tudomására 

jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja, erről az előbbi szerveket 

értesíteni köteles, 

-  részt vehet bizottságok, szakosztályok, sportcsoportok, telepek, önálló szervezeti egységek 

munkájában, a Sportegyesület rendezvényein, edzéseken, versenyeken, túrákon; külön 

szabályok, illetve az e tárgyban vele megkötött szerződés alapján használhatja a 

sportlétesítményeket, sportszereket és sportfelszereléseket, 

-  igényelheti a Sportegyesület szakembereinek segítségét, 

-  részesülhet a Sportegyesület által nyújtott kedvezményekben, 

-  tisztségre választhat és választható, 18. életévének betöltését követően képviselettel járó 

tisztségekre is választható. 

5.2.  A Sportegyesületi rendes tag kötelességei: 

-  az Alapszabály és - ha ilyen van - az őt ajánló önálló szervezeti egység vagy telep Szervezeti 

Szabályzatának és a vele megkötött szerződésnek a betartása, a Sportegyesület és az őt ajánló 

önálló szervezeti egység vagy a telep vezető szervei határozatainak végrehajtása, 

-  a tagsági díj, illetőleg a vállalt anyagi támogatás határidőre való megfizetése, 

-  a Sportegyesületi vagyon megóvása, 

-  a telepek és kikötők, illetve az önálló szervezeti egység Szervezeti szabályzatának betartása, 

-  sporttevékenység dokumentálása. A sporttevékenységgel kapcsolatos követelményeket és a 

dokumentálás módját az Elnökség határozza meg azzal, hogy az esetleges indokolt 

kedvezményeket a Telepek, az Önálló szervezeti egységek vezetősége állapíthatja meg. 

-  Sportegyesületi taghoz méltó életmód és magatartás. 

5.3.  A Sportegyesületi pártoló tag jogai: 

-  javaslatokat, észrevételeket tehet a Sportegyesület működésével kapcsolatban, 

-  részt vehet a Sportegyesület sporttevékenységében, azonban a Sportegyesület szerveibe nem 

választhatnak, nem választhatók, illetve a Közgyűlésen, Telepgyűlésen nem szavazhatnak, a 

Sportegyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt 

-  részesülhet a Sportegyesület által a pártoló tagoknak nyújtott kedvezményekben. 

5.4.  A Sportegyesületi pártoló tag kötelességei: 

-  az Alapszabály betartása, a Sportegyesület vezető szervei határozatainak végrehajtása, 

-  a tagsági díj, illetőleg a vállalt anyagi támogatás határidőre való megfizetése, 

-  a Sportegyesületi vagyon megóvása, 

-  a telepek és kikötők, illetve az önálló szervezeti egység Szervezeti szabályzatának betartása, 

-  sporttevékenység dokumentálása. A sporttevékenységgel kapcsolatos 
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követelményeket és a dokumentálás módját az Elnökség határozza meg azzal, hogy 

az esetleges indokolt kedvezményeket a Telepek, az Önálló szervezeti egységek 

vezetősége állapíthatja meg. 

-  Sportegyesületi pártoló taghoz méltó életmód és magatartás. 

5.5.  A Sportegyesületi tiszteletbeli tag jogai: 

-  szavazati jog nélkül, de tanácskozási joggal részt vehet a Sportegyesület 

küldöttközgyűlésén, 

-  véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a Sportegyesületet működésével 

kapcsolatban, 

-  részesülhet a Sportegyesület által nyújtott kedvezményekben. 

5.6.  A Sportegyesületi tiszteletbeli tag kötelességei: 

-  az Alapszabály betartása, a Sportegyesület határozatainak végrehajtása, 

-  a Sportegyesületi vagyon megóvása, 

-  a telepek és kikötők, illetve az önálló szervezeti egység Szervezeti szabályzatának 

betartása, 

-  a Sportegyesület célkitűzéseinek támogatása, 

-  Sportegyesületi tiszteletbeli taghoz méltó életmód és magatartás. 

5.7.  Valamennyi sportegyesületi tag kötelezettsége: 

Valamennyi sportegyesületi tag (legyen az rendes tag, pártoló tag vagy tiszteletbeli tag) 

köteles a sportegyesületnek a lakcímében beállt változást a változás bekövetkezésétől 

számított 30 napon belül a Sportegyesület székhelyén írásban személyesen vagy a 

sportegyesület székhelyére címzett ajánlott, tértivevényes levél útján, írásban 

bejelenteni. A bejelentés elmaradásából eredő következményekért a felelősség kizárólag 

a tagot terheli. 

6./ A Sportegyesület szervezete: 

-  A küldöttközgyűlés 

-  Az Elnökség 

-  A Felügyelő Bizottság 

-  A számviteli vezető 

-  A túrafelelős 

-  A versenyfelelős 

-  Az ifjúsági és utánpótlás felelős 

-  A jogi felelős 

-  A telep 

-  Az önálló szervezeti egység 

A Sportegyesület szervezetében munkát végző személyek feladatukat díjazás nélkül, 

társadalmi munkában látják el, de a tevékenységükkel kapcsolatos indokolt és igazolt 

költségeik megtérítésére igényt tarthatnak. 

6.1. A küldöttközgyűlés 

A Sportegyesület legfelsőbb döntéshozó szerve a küldöttközgyűlés, amely a rendes tagok által a 

küldöttközgyűlésbe delegált küldöttekből áll. A Sportegyesület tiszteletbeli és pártoló tagjai szavazati 

jog nélkül, de tanácskozási joggal vesznek részt a küldöttközgyűlésen; a határozatképesség 

számításakor figyelmen kívül kell hagyni őket. 

A küldöttek számát úgy kell megállapítani, hogy a 6.9. pontban hivatkozott jogi személyiséggel 

rendelkező önálló szervezeti egységenként 8-8 küldöttdelegálható, továbbá az önálló szervezeti 

egységekhez nem tartozó rendes tagok szintén 8 küldöttet delegálhatnak. A küldöttekre vonatkozó 

jelöléseket a küldöttközgyűlést megelőző 20. napig van lehetőség írásban igazolható módon leadni az 

Elnökség részére. Az önálló szervezeti egységen belül a küldötteket önálló szervezeti egységek tagjai 

választják meg. Amennyiben az önálló szervezeti egységhez nem tartozó rendes tagok által beküldött 
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jelölések száma meghaladja a 8 főt, úgy elsősorban a több jelöléssel rendelkező személy válik küldötté, 

azonos számú jelölés esetén pedig az Elnökség sorsolással dönt. A küldöttek megbízatása legalább a 

következő küldöttközgyűlésig tart. A küldöttek névsorát az Elnökség nyilvántartja, megbízatásukat 

társadalmi munkában látják el. 

 

A küldöttközgyűlés helyéről az Elnökség jogosult dönteni. 

 

Az Elnökség 30 nappal a küldöttközgyűlések tervezett időpontját megelőzően a küldöttközgyűlés 

helyét, időpontját közzéteszi a Sportegyesület honlapján és székhelyén található hirdetőtábláján. A 

küldöttközgyűlést legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. A küldöttközgyűlést az Elnökség 

hívja össze. Rendkívüli küldöttközgyűlést hívhat össze az Elnökség és a Felügyelő Bizottság elnöke. 

Rendkívüli küldöttközgyűlést kell összehívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg ha a rendes 

tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével, írásban kéri. 

A küldöttközgyűlés ülései nyilvánosak. 

A küldöttközgyűlésre szóló meghívást, az ülés napirendjével együtt, a tervezett időpontot megelőzően 

15 nappal meg kell küldeni a küldötteknek. A meghívóhoz mellékelni kell a napirendre kerülő kérdésekre 

vonatkozó előterjesztések, javaslatok, tájékoztatók írásos anyagát, egyúttal meg kell adni az esetleges 

határozatképtelenség esetére a megismételt küldöttközgyűlés helyét és idejét. 

A küldöttközgyűlés határozatképes, ha szabályszerűen került összehívásra és azon a küldöttek 

számának több, mint a fele jelen van. 

Ha a szabályszerűen összehívott küldöttközgyűlés nem határozatképes, a 15 napon belüli időpontra, 

akár ugyanaznapra összehívott megismételt küldöttközgyűlés az eredeti napirenden szereplő 

ügyekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes; erre az eredeti meghívóban 

utalni kell. 

A küldöttközgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. 

Ennek megfelelően a sportegyesület valamennyi ügyintéző és képviseleti szervét is nyílt szavazással, 

egyszerű szótöbbséggel kell megválasztani, kivéve, ha a következők szerint titkos vagy név szerinti 

szavazás elrendelésére kerül sor. Az ülés során azonban bármelyik küldöttnek joga van titkos vagy név 

szerinti szavazást kérni. Titkos vagy név szerinti szavazásra akkor kerülhet sor, ha a küldöttek egyszerű 

többsége az erre vonatkozó indítványt elfogadja. Ez esetben az ülést levezető elnök javaslata alapján 

szavazatszámláló bizottságot kell választani a küldöttek közül. Mindkét szavazási formánál 

szavazategyenlőség esetén a küldöttközgyűlés elnökének szavazata dönt. 

Minden küldöttnek egy szavazata van. 

A szavazati jog küldöttközgyűlésen való gyakorlásának feltétele – a törvény által előírt feltételeken túl - 
a személyes megjelenés. 

A levezető elnökön túl a küldöttközgyűlés tisztségviselőinek, illetve a szavazatszámlálóknak a 
megválasztására a küldöttközgyűlés kezdetén - a levezető elnök által javasolt személyekre történő 
szavazással - a jelenlevők egyszerű többségének támogató szavazatával kerül sor. 

A küldöttek nem töltöttek be más olyan közhasznú szervezetnél - annak megszűntét megelőző két 

évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti 

köztartozását nem egyenlítette ki. 

A küldött, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen 

tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

 

 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Sportegyesület terhére másfajta 

előnyben részesít; 
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
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d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Sportegyesületnek nem tagja vagy 
alapítója; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 
 
A küldöttközgyűlés hatáskörébe tartozik különösen 
a) az alapszabály módosítása; 
b) a Sportegyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 
c) a vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 
d) az éves költségvetés elfogadása; 
e) az éves beszámoló - ezen belül az Elnökségnek a Sportegyesület vagyoni helyzetéről szóló 

jelentésének - elfogadása; 
f) a vezető tisztségviselők feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a 

Sportegyesülettel munkaviszonyban áll; 
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Sportegyesület saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével, a Felügyelő Bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; 
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy 

más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 
i) a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása; 
j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és 
k) a végelszámoló kijelölése. 
 

 

A Sportegyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes 
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

A Sportegyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési 
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata 
szükséges. 

 

A küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik és a jelenlévő küldöttek kétharmados 

szótöbbségét igényli: 

- önálló szervezeti egység, szakosztály jogi személlyé nyilvánítása. 

A küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik és a jelenlévő küldöttek egyszerű 

szótöbbségét (50 % + 1 fő szavazatát) igényli: 

-  az Elnök, a Felügyelő Bizottság tagjainak, valamint a Szakági felelősöknek a megválasztása, 

visszahívása; 

-  telepek és az önálló szervezeti egységek vezetői Elnökségi tagságának jóváhagyása, amely 

jóváhagyást csak a jogszabályban meghatározott összeférhetetlenség esetén tagadhatja meg; 

-  az Elnökkel szembeni kártérítési igény érvényesítéséről döntés, úgyszintén döntés a 

Sportegyesület képviseletéről az Elnök ellen indított perekben, 

-  a küldöttközgyűlés elnökének megválasztása, 

-  szakosztály és bizottság alapításának jóváhagyása, 

-  az évzáró mérleg, a gazdálkodásról és az előző év pénzügyi terv teljesítéséről szóló 

beszámoló, a számviteli vezető, az Elnökség, és a Felügyelő Bizottság beszámolójának 

elfogadása, 

-  az éves költségvetés és pénzügyi terv elfogadása, 

-  a közhasznúsági melléklet elfogadása, 

-  a Sportegyesületi munkaterv és eseménynaptár jóváhagyása, 

-  a tagsági díj összegének megállapítása, 

-  az éves költségvetés 30%-át meghaladó mértékű, önálló szervezeti egységekhez, illetve 

telephez nem köthető anyagi elkötelezettség (hitelfelvétel, pénzjuttatás, vásárlás, 

szerződéskötés, stb.) kérdésében való döntés, 

-  a Sportegyesület címeréhez, logójához és minden a nevéhez kapcsolódó joggal, a hirdetési, 

reklám és a tevékenység televíziós, rádiós valamint egyéb elektronikus technikákkal történő 
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közvetítésével kapcsolatos jogokkal kapcsolatosan egy évnél hosszabb időre kötendő 

szerződés kötésére történő felhatalmazás megadása. 

-  a tiszteletbeli tag megválasztása. 

6.2. Az Elnökség 

Az Elnökség tagjainak száma azonos az önálló szervezeti egységek, illetve telepek és a Szakági 

felelősök számának összegével, amihez 1 fő Elnök járul; jelenleg összesen 10 fő. Az Elnökség 

a Sportegyesület operatív szerve, amely 

a küldöttközgyűlések közötti időszakban az operatív irányítást ellátja, illetve gondoskodik a 

küldöttközgyűlés határozatainak végrehajtásáról. Az Elnökség tagjai az Elnök, a Szakági felelősök, 

valamint a telepek és az önálló szervezeti egységek vezetői, illetve a telepek és az önálló szervezeti 

egységek által erre kijelölt személy mandátumának idejére. Figyelemmel arra, hogy mind az Elnök, 

mind a Szakági felelősök, választás útján nyeri el az elnöki, szakági felelősi, tisztséget, a telepek és az 

önálló szervezeti egységek vezetői pedig küldöttközgyűlési jóváhagyással vállnak az Elnökség tagjává 

az Elnökség tagjait külön megválasztani már nem kell. 

Az Elnökség ülésein állandó meghívottként részt vesz: 

-  a Titkár 

-  a Felügyelő Bizottság elnöke, 

-  a Számviteli vezető. 

Az Elnökség ülésein részt vehet bármely Felügyelőbizottsági tag. Az Elnökség tagjai szavazati joggal, 

míg a Titkár, a Felügyelő Bizottság elnöke és a számviteli vezető tanácskozási joggal, szavazati jog 

nélkül vesz részt az Elnökség ülésein. 

A Sportegyesület Elnöke egyúttal az Elnökségnek is Elnöke. Az Elnökség a Titkárt bárhonnan maga 

választja meg. Az Elnökség szervezetét és munkarendjét egyébként maga határozza meg. Az Elnökség 

tagjai ebbéli funkciójukat társadalmi munkában látják el. 

Az Elnökség feladata az operatív feladatkörön belül elsősorban: 

-  kialakítja és irányítja az egyesület szervezetét és gyakorolja a munkáltatói jogokat, 

-  tervezi az egyesület gazdálkodását, ellátja az ügyvezetés napi teendőit, gondoskodik az 

egyesület eredményes gazdálkodásáról, 

-  rendes éves vagy rendkívüli küldöttközgyűlés előkészítése és összehívása, a tagság és a 

Sportegyesület szerveinek értesítése, az összehívott küldöttközgyűlés napirendi pontjainak 

meghatározása, a küldöttközgyűlés határozatainak végrehajtása, illetve a végrehajtás 

szervezése, ellenőrzése, részvétel a küldöttközgyűlésen és válaszadás a Sportegyesülettel 

kapcsolatos kérdésekre; 

- a beszámolók, az éves költségvetés, a munkaterv és az eseménynaptár tervezetének elkészítése 

és a Küldöttközgyűlés elé való beterjesztése, 

- létrehozza a telepet, jóváhagyja a telepek szervezeti szabályzatát és teleprendjét, 

- önálló szervezeti egység alapításának és ezzel egyidejűleg az önálló szervezeti egység 

Szervezeti Szabályzatának jóváhagyása; ezt a jóváhagyást csak abban az esetben tagadhatja 

meg, ha a Szervezeti Szabályzat ellentétes a jelen Alapszabályba foglaltakkal, azzal, hogy a 

Sport tv 17. § (2) bekezdéssel összhangban a Sportegyesület a szakosztályát, illetve más 

szervezeti egységét csak küldöttközgyűlési határozattal az Alapszabályában foglalt 

felhatalmazás alapján nyilváníthatja jogi személlyé; 

- az önálló szervezeti egység vagyonkezelő tevékenységének és jelen Alapszabály szerinti 

működésének a jelen Alapszabályba foglaltak szerinti ellenőrzése, 

- meghatározza a telepek és az önálló szervezeti egységek gazdálkodásának egységes pénzügyi, 

számviteli szabályait, 

- szakosztályok és bizottságok létrehozására, megszüntetésére, szakosztályok átadására 

vonatkozó javaslat kidolgozása és beterjesztése, 

- a Felügyelő Bizottság tagjainak és a Szakági felelősök a kivételével a szakosztályok és 
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bizottságok tisztségviselőinek, ill. tagjainak kinevezése, ill. visszahívása, 

-  a Sportegyesület működéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételek biztosítása, 

-  szakosztályok és bizottságok feladattervének elfogadása, beszámoltatása, 

-  az éves költségvetés 30%-át meg nem haladó mértékű, önálló szervezeti egységekhez, illetve 

telephez nem köthető anyagi elkötelezettség (hitelfelvétel, pénzjuttatás, vásárlás, 

szerződéskötés, stb.) kérdésében való döntés, 

-  az önálló szervezeti egységek és a telepek működésének összehangolása, 

-  a Sportegyesület, valamint - az önálló szervezeti egységeket közösen érintő ügyekben - az 

önálló szervezeti egység és a telep érdekében való eljárás hatóságokkal és egyéb harmadik 

személyekkel szemben, 

-  az Elnökség az Elnökség tagjai közül maga választja meg a két Alelnököt 

- a Sportegyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések 

meghozatala; 

- az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 

küldöttközgyűlés vagy más alapszabályban meghatározott szerv hatáskörébe nem tartozó 

döntések meghozatala és végrehajtása; 

- a Sportegyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a 

tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; 

- a tagság nyilvántartása; 

- a Sportegyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 

- a Sportegyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

- a Sportegyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és 

- az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés. 

 

Az Elnökség üléseit szükség szerint, de negyedévente legalább egyszer az Elnök hívja össze írásban 

a napirend egyidejű közlésével. Az Elnökség ülése akkor határozatképes, ha arra minden tagot 

meghívtak és azon a szavazati joggal rendelkező Elnökségi tagok több, mint 50 %-a jelen van. Az 

Elnökség döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza; szavazategyenlőség esetén az 

ülés Elnökének szavazata dönt. Az Elnökség ülései nyilvánosak. 

A szavazati joggal rendelkező Elnökségi tagok felelősek a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben 

hozott Elnökségi határozatokért. Nem terheli felelősség azt az Elnökségi tagot, aki a határozat vagy 

intézkedés ellen tiltakozott, ellene szavazott és tiltakozását a Felügyelő Bizottságnak bejelentette. 

Az Elnökség tagjai nem töltöttek be más olyan közhasznú szervezetnél - annak megszűntét megelőző 

két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti 

köztartozását nem egyenlítette ki. 

Az Elnökség tagja, a Felügyelőbizottság tagja illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 

közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 

szervezetnél is betölt. 

Az Elnökségnek nem lehet tagja, aki sportegyesületnél Elnökségi tag, illetve sportvállalkozásnál vezető 

tisztségviselő volt az annak megszűnését megelőző három évben, feltéve, hogy a sportszervezetet 

felszámolták. 

A Civil tv. 39. § (1). bekezdéssel összhangban közhasznú szervezet megszűnését követő három évig 

nem lehet más közhasznú szervezet, s így a jelen Sportegyesület vezető tisztségviselője (így 

különösen Elnökségi tagja) 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, illetőleg törölte 
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Az Elnökség tagja az lehet, 
a)  aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a 

bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és 

b)  a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és 

c)  aki 

ca) magyar állampolgár, vagy 

cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkezik, vagy 

cc)  a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény 

hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási 

engedéllyel rendelkezik. 

Fentieken túl az Elnökség tagja (vezető tisztségviselő) az a nagykorú személy lehet, akinek 

cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a 

vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, 

aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó 

szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. 

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 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 határozathozatalában nem vesz részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója , élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) 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 a Sportegyesület által 

tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 

juttatás. 

Megszűnik az elnökségi tagi (vezető tisztségviselői )megbízatás 
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 
c) visszahívással; 
d) lemondással; 
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 
körben történő korlátozásával; 
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 
A Sportegyesület tagjai, az Elnökségi tagot bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják. 
Az Elnökségi tag megbízatásáról a Sportegyesülethez címzett, a Sportegyesület másik vezető 
tisztségviselőjéhez vagy küldöttközgyűléséhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. 
Ha a Sportegyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő 
kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 
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hatvanadik napon válik hatályossá. 

 

6.3.1. Az Elnök 

A Sportegyesület Elnökét a küldöttközgyűlés választja a Sportegyesület tagjai közül meg 4 év 

időtartamra. Megbízatásának lejártával újra megválasztható. 

Az Elnök jogai és kötelességei: 

-  az Elnök a Sportegyesület mint jogi személy törvényes képviselője. Ennek keretében képviseli 

az Sportegyesületet bíróságok vagy más hatóságok előtt, illetve harmadik személyekkel 

szemben, és önállóan cégszerűen jegyzi a Sportegyesületet saját nevének a Sportegyesület 

előnyomott, nyomtatott vagy előírt neve alá írásával. 

-  az Elnök a Sportegyesület bankszámlái feletti rendelkezési jogot csak valamelyik Alelnökkel 

együttesen gyakorolhatja; 

-  az Elnökség üléseinek összehívása és levezetése, 

-  a küldöttközgyűlés megnyitása és vezetése a küldöttgyűlés elnökének megválasztásáig, 

-  a Sportegyesület méltó és reprezentatív képviselete. 

Akadályoztatása esetén az Elnök jogosult az őt megillető jogköröket részben vagy egészben 

elsősorban az Alelnökökre, akadályoztatásuk esetén a 

Sportegyesület Elnökségi másik két tagjára írásban átruházni, amelyről szintén köteles a 

Felügyelő Bizottságot egyidejűleg tájékoztatni. 

Az Elnök a Sportegyesület ingatlan vagyonát érintő ügyekben csak az Elnökség előzetes írásbeli 

hozzájárulásával járhat el, illetve tehet bármely jognyilatkozatot. 

A Sportegyesület Elnöke társadalmi munkában látja el megbízatását. 

6.3.2. Elnöki tisztség megszűnésére a 6.2. pontban az elnökségi tagi tisztség megszűnésére írtak 
megfelelően irányadók.Az Alelnökök 

A Sportegyesületnek két Alelnöke van. A két Alelnököt az Elnökség választja meg az Elnökség 

tagjai közül, 4 év időtartamra. Az Alelnökök megbízatásuk lejártával újra megválaszthatók. A két 

Alelnök megválasztását az Elnökség - az Elnökség jegyzőkönyvének és kapcsolódó iratainak 

megküldésével - jogosult és köteles bejelenteni a Fővárosi Törvényszéknek. 

A két Alelnök együttesen jogosult a Sportegyesület törvényes képviseletére. A Sportegyesületet 

a két Alelnök együttesen cégszerűen akként jegyzi, hogy a Sportegyesület előnyomott, 

nyomtatott, vagy előírt neve alá nevüket együttesen írják alá. Az Alelnökök a Sportegyesület 

bankszámlái feletti rendelkezési jogot együttesen, vagy bármelyikük az Elnökkel együttesen 

gyakorolhatja. 

A két Alelnök együttesen köteles ellátni akár az Elnökség, akár az Elnök által rájuk átruházott 

jogkörökből eredő feladatokat. 

A Sportegyesület alelnökei társadalmi munkában látják el megbízatásukat. Alelnöki 

tisztség megszűnésére a 6.2. pontban az elnökségi tagi tisztség megszűnésére írtak 

megfelelően irányadók. 

6.4. A Felügyelő Bizottság 

A Felügyelő Bizottság öt tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait a küldöttközgyűlés választja meg 

4 év időtartamra. A Felügyelő Bizottsági tagok megbízatásuk lejárta után újból megválaszthatók. 

A Felügyelőbizottság tagja illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 

szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 

szervezetnél is betölt. 
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A Civil tv. 39. § (1) alapján közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más 

közhasznú szervezet, s így a jelen Sportegyesület Felügyelőbizottsági tagja 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, illetőleg törölte. 

A Felügyelő Bizottság feladata, hogy az Elnökséget a jogi személy érdekeinek megóvása 

céljából ellenőrizze. A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában 

személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai az Elnökségtől függetlenek, 

tevékenységük során nem utasíthatóak. 

A Felügyelő Bizottság tagjait a Küldöttközgyűlés választja. A felügyelő bizottsági 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 Sportegyesület vezető tisztségviselőjéhez 
intézi. 

 

 

A Felügyelőbizottság tagja az lehet, 

a)  aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a 

képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és 

b)  a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és 

c)  aki 

- magyar állampolgár, vagy 

- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 

személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 

törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 

rendelkezik, vagy 

- a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 

törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve 

tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 

Fentieken túl a Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, 

akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a 

hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. 

A Felügyelő Bizottságnak nem lehet elnöke vagy tagja, aki 

a)  a vezető szerv (küldöttközgyűlés vagy az Elnökség) elnöke vagy tagja, (ide nem értve a

 Sportegyesület küldöttközgyűlésének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek 

be), továbbá a Sportegyesületnél gazdasági feladatokat ellátó személy, számviteli vezető; 

b)  a Sportegyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban 

vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 
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c)  a Sportegyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe 

vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony 

alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő alapcél 

szerinti juttatást -, illetve 

d)  az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

A Felügyelő Bizottság megválasztása után tagjai közül elnököt választ, 

szervezetét és munkarendjét egyébként maga határozza meg. 

Szavazategyenlőség esetén a Felügyelő Bizottság elnökének szavazata dönt. 

A Felügyelő Bizottság tagja a Sportegyesületben más tisztséget nem viselhet, küldöttnek nem 

választható. A Felügyelő Bizottság tagjai nem lehetnek egymásnak hozzátartozói. 

A Felügyelő Bizottság teljes körűen ellenőrzi a Sportegyesület működését és gazdálkodását annak 

érdekében, hogy az megfeleljen a jelen Alapszabályba foglaltaknak és ne legyen ellentétes a 

jogszabályokkal. Ebben a körben különösen: 

-  a küldöttközgyűlés elé terjesztendő jelentéseket, a mérleget, a vagyonkimutatást, valamint az éves 

költségvetésre vonatkozó javaslatot előzetesen megvizsgálja és erről a küldöttközgyűlésnek jelentést 

tesz, 

-  a Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a küldöttközgyűlést 

vagy az ügyintéző és képviseleti szervet (Elnökséget) tájékoztatni és annak összehívását 

kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

a)  a Sportegyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként 

súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek 

elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; 

b)  a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

-  a küldöttközgyűlést összehívhatja, ha működése során jogszabályba vagy az Alapszabályba ütköző 

intézkedéseket, a Sportegyesület érdekeit sértő mulasztásokat vagy visszaéléseket tapasztal, 

-  a Felügyelő Bizottság tagja az Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehet 

-  ellenőrzi az Elnökség munkáját, , 

-  a vezető tisztségviselőktől jelentést, a Sportegyesület vagy szervei munkavállalóitól pedig 

tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba 

betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

-  erkölcsi, etikai ügyekben jár el, ebben a körben határozatokat hoz, illetve intézkedésre szólítja fel a 

Sportegyesület egyéb szerveit, számukra határozati javaslatot készíthet, 

-  ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a küldöttközgyűlés állapít meg a Felügyelő Bizottság, illetve 

annak egyes tagjai számára. 

- Fentieken túl a Felügyelő Bizottság köteles a küldöttközgyűlés elé kerülő előterjesztéseket 

megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a küldöttközgyűlés ülésén ismertetni. 

A Felügyelő Bizottság a Sportegyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a 

vezető tisztségviselőktől és a Sportegyesület munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Sportegyesület 

fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és 

szakértővel megvizsgáltathatja.A küldöttközgyűlést vagy az Elnökséget (ügyintéző és képviseleti 

szervet) a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - 

intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a küldöttközgyűlés és az 
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Elnökség összehívására a Felügyelőbizottság is jogosult. 

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 

törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 

A Felügyelő Bizottság hatáskörét a Civil tv. 41 .§ (1) §-a határozza meg. Működésére az Elnökség 

működési szabályait kell alkalmazni. 

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. 

A Felügyelő Bizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.  

A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai társadalmi munkában látják el megbízatásukat. 

Felügyelőbizottsági tagság megszűnik: 

•  halállal 

•  visszahívással 

•  lemondással 

•  sportegyesületi tagság megszűnésével 

•  megbízatásának lejártával 

6.5. A számviteli vezető 

A számviteli vezető az Elnökség által felkért pénzügyi-gazdasági szakember, aki kellő 

képzettséggel és ismeretekkel rendelkezik a Sportegyesület pénzügyeinek irányításához, a 

könyvelés vezetéséhez. Megbízatását díjazás ellenében - polgári jogviszonyon alapulva - látja 

el. A számviteli vezetővel való szerződés megkötésére, módosítására, megszüntetésére az 

Elnök jogosult, az Elnökség erre vonatkozó határozata alapján. Az Elnök az Elnökség határozata 

nélkül is jogosult a számviteli vezetőnek a vele kötött szerződés és a Polgári Törvénykönyv által 

meghatározott keretek között utasítást adni. Alkalmazásának és munkavégzésének körülményeit 

a vele kötött szerződésben kell rögzíteni. 

Számviteli vezető nem lehet az, aki 

a)  a vezető szerv elnöke vagy tagja, 

b)  a Sportegyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 

c)  a Sportegyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Sportegyesület által tagjának a tagsági 

jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve 

d)  az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

A számviteli vezető teljes felelősséggel tartozik a Sportegyesület pénzügyeiért, könyvvitelének 

és könyvelésének szabályszerűségéért. Mentesül a felelősség alól, ha valamely határozat, 

utasítás vagy intézkedés ellen időben tiltakozott és tiltakozását a Felügyelő Bizottságnak a 

határozat, utasítás vagy intézkedés meghozatala előtt bejelentette. 
6.6.  A szakági felelősök 

6.6.1.  Túrafelelős 

A Túrafelelős a Sportegyesület alapfeladatának, a szabadidős túravitorlázás, természetjárás, 

sporttevékenység szervezése, támogatása érdekében tevékenykedik. Összefogja, nyilvántartja, 

szervezi a túravitorlázó tagokat, gondoskodik érdekeik képviseletéről a Sportegyesület minden 

szerve előtt, illetve az Sportegyesületen kívül is. 

6.6.2.  A Versenyfelelős 
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A Versenyfelelős a Sportegyesület feladatai közül az önerős, szabadidős amatőr 

versenyvitorlázás, sporttevékenység szervezése érdekében tevékenykedik. Összefogja, 

nyilvántartja, szervezi az önerőből versenyvitorlázó tagokat, gondoskodik érdekeik képviseletéről 

a Sportegyesület minden szerve előtt, illetve az Sportegyesületen kívül is. 

6.6.3.  Az Ifjúsági és utánpótlás felelős 

Az Ifjúsági és utánpótlás felelős a Sportegyesület feladatai közül a fiatalabb generáció 

sporttevékenységének szervezése, az utánpótlás biztosítása érdekében tevékenykedik. 

Összefogja, nyilvántartja, szervezi az ifjúsági vitorlázó tagokat, gondoskodik érdekeik 

képviseletéről a Sportegyesület minden szerve előtt, illetve az Sportegyesületen kívül is. 

6.6.4.  A jogi felelős 

A Jogi felelős a Sportegyesület jogszerű működésének segítése érdekében, a mindenkori jogászi 

szemlélet biztosítása érdekében tevékenykedik. 

6.7.  Szakági felelősök választása, megbízatása 

Szakági felelőst a küldöttközgyűlés választ szervezet rendes tagjai közül a túrázási, a 

versenyzési, az utánpótlás és a jogi tevékenységek felügyeletére. Ugyanaz a személy csak egy 

szakági felelősségi kört vállalhat. 

Az egyes szakági felelősöket a küldöttközgyűlés választja meg 4 év időtartamra. Megbízatásuk 

lejártával a szakági felelősök újraválaszthatók. . A szakági felelősök szavazati joggal vesznek 

részt az Elnökség ülésein, megbízatásukat társadalmi munkában látják el. 

6.8.  A Telep működési rendű telephely (1.2. pont) 

A Sportegyesület szervezetének részét képezik a telepek, amelyek kikötővel, illetve kikötőhellyel 

rendelkeznek. Telepet hozhat létre a Sportegyesület rendes tagjainak bármely csoportja, amely 

-  valamely szempont, ismérv (pl. közös kikötőhely) szerint elkülöníthető, 

-  önálló ügyintéző szerve van, 

-  önelszámoló módon gazdálkodik elkülönült telepi szintű költségvetés alapján, 

-  saját Szervezeti Szabályzatot alkotott, amit a telep legfőbb döntéshozó szerve - a Felügyelő 

Bizottság előzetes állásfoglalása figyelembevételével - jóváhagyott, 

- működteti, irányítja azokat a (pl. bérelt) kikötőket, illetve kikötőhelyeket, adott esetben parti 

területeket, amelyek biztosítják a Sportegyesület rendes tagjai számára a sportolást és 

pihenést; ezek igénybevételére vonatkozóan a telephez tartozó rendes taggal szerződést köt. 

A telep jogi személyiséggel nem rendelkezik. Elnevezése tartalmazza a TÚRAVITORLÁS 

SPORTKLUB szavakat. 

A Szervezeti Szabályzatnak meg kell határoznia a telep legfőbb döntéshozó szervét, működése 

rendjét, valamint az önelszámoló gazdálkodás szabályait. A telep célja azonos kell, hogy legyen 

a jelen Alapszabályban meghatározott céllal. 

A legfőbb döntéshozó szerv a Szervezeti Szabályzatnak megfelelően vezetőt választ, aki rendes 

tag és egyúttal tagja az Elnökségnek. 

A telep köteles a megalakítására vonatkozó tervezetét és Szervezeti Szabályzatát a 

Sportegyesület Elnökségének jóváhagyásra bemutatni. Az Elnökség a jóváhagyást csak abban 

az esetben tagadhatja meg, ha a megalakulás, illetve a Szervezeti Szabályzat ellentétes a jelen 

Alapszabályba foglaltakkal. 

A telep önelszámoló gazdálkodását a számviteli vezető irányítása és ellenőrzése mellett végzi, 

költségvetése a Sportegyesület költségvetésének része. Köteles nyilvántartásait a számviteli 

vezető utasításai szerint vezetni és rendelkezésre bocsátani. 
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Az Elnökség bármikor jogosult a telep Alapszabálynak megfelelő működése, tevékenysége 

ellenőrzésére. Jogsértés észlelése esetén a telepet felhívja a jogszerű állapot helyreállítására, a 

határidő eredménytelen lejártát követően kezdeményezi a jogsértő szerződés felmondását és a 

jogszabályban, illetve a jelen Alapszabályban meghatározott jogszerű állapot visszaállítását. 

A Telep megszűnéséről legfőbb döntéshozó szerve is határozhat. Ezt a határozatot a telep 

vagyonleltárával együtt az Elnökségnek kell bejelenteni, amely ezt tudomásul veszi. 

A Telepet közvetlenül érintő vagyonjogi kérdésekben kizárólag a Telep Legfőbb Döntéshozó 

Szerve előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet dönteni. A félreértések elkerülése érdekében 

rögzítésre kerül, hogy csak a Telepet közvetlenül érintő és kizárólag vagyonjogi kérdésekben 

akkor dönthet akár a küldöttközgyűlés, akár az Elnökség, akár az Elnök, amennyiben azt 

előzetesen írásban a Telep Legfőbb Döntéshozó Szerve jóváhagyta. 

6.9. Az önálló szervezeti egységek (1.3. pont) 

A Sportegyesület a korábban hatályos 1989. évi II. tv. 2. § (4) bek.-vel összhangban létrehozta 

az 1.3. pontban hivatkozott jogi személyiséggel rendelkező önálló szervezeti egységeket, 

továbbá a Ptk. 3:32. § (1). bekezdésével és Sport tv. 17.§ (2). bekezdésével összhangban 

további jogi személyiséggel rendelkező önálló szervezeti egységeket hozhat létre. 

A Sportegyesület az Alapszabályában foglalt jelen felhatalmazás alapján - a Sport tv. 17.§ (2). 

bekezdésével összhangban küldöttközgyűlési határozattal - 

nyilváníthatja az önálló szervezeti egységét jogi személlyé. Az a szervezeti egység nyilvánítható jogi 

személlyé, amelynek önálló ügyintéző és képviseleti szerve van, valamint a működéséhez szükséges 

vagyonnal (önálló költségvetéssel) rendelkezik. 

Önálló szervezeti egységet hozhat létre a Sportegyesület rendes tagjainak bármely csoportja, amely 
-  valamely szempont, ismérv (pl. közös kikötőhely) szerint elkülöníthető, 
-  önálló ügyintéző és képviseleti szerve van, 

-  rendelkezik a működéséhez szükséges vagyonnal, önálló költségvetéssel és gazdálkodással, 

-  saját Szervezeti Szabályzatot alkotott, amit az önálló szervezeti egység legfőbb döntéshozó szerve - 

a Felügyelő Bizottság előzetes állásfoglalása figyelembevételével - jóváhagyott. 

Az önálló szervezeti egység jogi személy. Elnevezése tartalmazza a TÚRAVITORLÁS SPORTKLUB 

szavakat. 

A Szervezeti Szabályzatnak meg kell határoznia az önálló szervezeti egység saját ügyintéző szervét, 

saját képviseleti szervét, ezek működési rendjét, valamint az önálló gazdálkodás szabályait. Az önálló 

szervezeti egység célja azonos kell, hogy legyen a jelen Alapszabályban meghatározott céllal. 

Az önálló szervezeti egység mint jogi személy törvényes képviselője a legfőbb döntéshozó szerve által 

a Szervezeti Szabályzatnak megfelelően megválasztott vezető, aki rendes tag és egyúttal tagja az 

Elnökségnek. 

Az önálló szervezeti egység köteles a megalakítására vonatkozó tervezetét és Szervezeti Szabályzatát 

a Sportegyesület Elnökségének jóváhagyásra bemutatni. Az Elnökség a jóváhagyást csak abban az 

esetben tagadhatja meg, ha a megalakulás, illetve a Szervezeti Szabályzat ellentétes a jelen 

Alapszabályba foglaltakkal. 

A megalakításra vonatkozó tervezet tartalmazza az önálló szervezeti egységhez tartozó, a telephelyén 

található, tagjai által létrehozott vagyon leltárát is. Ezt a vagyont a Sportegyesület - a tulajdonjog 

megtartása mellett - a megalakulás jóváhagyásával egyidejűleg megkötött szerződéssel az önálló 

szervezeti egység kezelésébe adja. A szerződésben az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni 

helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény előírásaival összhangban kötelezni kell a 

szervezeti egységet az ingatlan sportcélra, a túravitorlázás, illetve az önerős versenyvitorlázás céljaira, 

illetve sportlétesítményként való használatára, hasznosítására. Az ingatlanon elidegenítési és terhelési 
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tilalom áll fenn. 

Az önálló szervezeti egység ezzel a vagyonnal önállóan gazdálkodik, beleértve az önálló szervezeti 

egység célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében másodlagos, kiegészítő 

jelleggel folytatott, a Sportegyesület közhasznú céljait nem veszélyeztető vállalkozási tevékenységet is. 

Az önálló gazdálkodás keretében az önálló szervezeti egység saját éves költségvetést köteles 

készíteni, amit az Elnökségnek jóváhagyásra, illetve a számviteli vezetőnek tájékoztatásul bemutat. Az 

önálló szervezeti egység kezelésébe adott vagy által létrehozott létesítmények igénybevételére 

vonatkozóan az önálló szervezeti egységhez tartozó rendes taggal szerződést köt.

Az Elnökség bármikor jogosult a vagyonkezelés szabályai, az erre vonatkozó szerződés 

előírásai betartásának, továbbá az Alapszabálynak megfelelő tevékenységnek az 

ellenőrzésére. Jogsértés észlelése esetén a szervezeti egységet felhívja a jogszerű 

állapot helyreállítására, a határidő eredménytelen lejártát követően kezdeményezi a 

jogsértő szerződés felmondását és a jogszabályban, illetve a jelen Alapszabályban 

meghatározott jogszerű állapot visszaállítását. 

Az önálló szervezeti egység megszűnéséről - a törvényben meghatározott eseteket 

érintetlenül hagyva - csak saját maga határozhat. Az önálló szervezeti egység legfőbb 

döntéshozó szervének erre vonatkozó határozatát az átadott vagyon leltárával együtt az 

Elnökségnek kell bejelenteni, amely ezt tudomásul veszi. A megszűnt önálló szervezeti 

egység vagyona visszaszáll a Sportegyesületre. 

Az önálló szervezeti egységet közvetlenül érintő vagyonjogi kérdésekben kizárólag az 

önálló szervezeti egység Legfőbb Döntéshozó Szerve előzetes írásbeli hozzájárulásával 

lehet dönteni. A félreértések elkerülése érdekében rögzítésre kerül, hogy csak az önálló 

szervezeti egységet közvetlenül érintő és kizárólag vagyonjogi kérdésekben akkor 

dönthet akár a küldöttközgyűlés, akár az Elnökség, akár az Elnök, amennyiben azt 

előzetesen írásban az önálló szervezeti egység Legfőbb Döntéshozó Szerve jóváhagyta. 

6.10 A Jelölőbizottság 

Az Elnök személyére, a Szakági felelősökvezetők személyére, az FB tagságra az 5 tagú 

jelölőbizottságnál, legfeljebb a választás előtt 20 nappal jogosult a rendes tag jelölést 

leadni. A Jelölőbizottság tagjait az Elnökség kéri fel olyan rendes tagokból, akik a 

Sportegyesület egyik fenti szervében sem tagok, s akikkel szemben nem áll fenn a vezető 

tisztségviselőkre irányadó összeférhetetlenségi ok sem. A Jelölőbizottság a rendes 

tagokkal és önálló szervezeti egységekkel konzultálva, tisztségekre lebontva továbbítja 

az összes jelölést a küldöttközgyűlés részére. A jelöléseket minden rendes tag maga is 

önállóan írásban igazoltan megteheti a jelölési időszak lezárultáig a Jelölőbizottság 

részére, amely jelöléseket a Jelölőbizottság tisztségekre lebontva továbbítja a 

küldöttközgyűlés részére. 

7.1 Határozatok és nyilvánosság 

A küldöttközgyűlés döntéseit az Elnökség nyilvántartja a határozatok tárában. Ebben fel kell 

tüntetni a döntések tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők 

számarányát is. 

Az Elnökség írásban közli a döntéseket az érintettekkel, igazolható módon és ezeket, valamint 

a Sportegyesület beszámolóit a székhelyén lévő faliújságon nyilvánosságra hozza. A 

Sportegyesület mint közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba 

bárki betekinthet, a Sportegyesület székhelyé, előre egyeztetett időpontban. 

A Civil tv. 30. § (1) bekezdés alapján a Sportegyesület, mint civil szervezet köteles a 

jóváhagyásra jogosult küldöttközgyűlés által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági 

mellékletét - kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék 

megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott 
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üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, 

kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a 

könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. 

A közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját 

honlapon történő elhelyezésére is, a saját honlapon közzétett adatok folyamatos 

megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok 

közzétételéig biztosítja. 

A Sportegyesület működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének rendjéről, valamint 

beszámolói közléséről időszaki kiadványaiban és - a technikai feltételektől függően - internetes 

honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot. 

8./ A Sportegyesület megszűnése 

a) Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha 

 határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt; 

 megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett; 

 a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy 

 az arra jogosult szerv megszünteti 

 az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné 
vált, és új célt nem határoztak meg; vagy 

 az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 
feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő 
eljárás lefolytatását követően a bíróság az Egyesületet a nyilvántartásból törli. 

 
b) Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és csak 

egyesületekre válhat szét. 
 

A sportegyesületre a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. 

évi IL. törvény (a továbbiakban: Cstv.) szabályait a Civil tv.-ben foglalt eltérésekkel kell 

alkalmazni. 

Végelszámolás esetén a Sportegyesület vagyonát a korábbi tulajdonlás, illetve a használat 

figyelembevételével az önálló szervezeti egységek, telepek, illetve az azokat alkotó rendes 

tagok között kell felosztani. Az így nem felosztható vagyonrészt az önálló szervezeti egységek, 

telepek, illetve az azokat alkotó rendes tagok között azok létszáma arányában kell felosztani. 

A Túravitorlás Sportklub ezen Alapszabályát a 2014.10.01. napján megtartott küldöttközgyűlés a 

[...]/2014. 10.01. számú Határozatával jóváhagyta. 

Az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály módosítások alapján 

hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére az Alapszabály dőlt betűvel szedett 

pontjainak változása adott okot (új szöveg, módosult szöveg dőlt betűvel, a törölt pontok pedig 

áthúzással szerepelnek). 
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