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Rockin’ Board Táncsport Egyesület
alapszabályának
egységes szerkezetbe foglalásáról

az 1-4/2018. (01.29.) és 5/2018. (05.02.) Kgy. számú határozatok alapján

A

2

ROCKIN’ BOARD TÁNCSPORT EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA
a módosításokkal egységes szerkezetben
A Budapest Környéki Törvényszék előtt 13-02-0005147 nyilvántartási szám alatt és 1400/Pk.60518/2007.
ügyszám alatt került nyilvántartásba vételre a Rockin’ Board Táncsport Egyesületet (a továbbiakban:
Egyesület).
Az Egyesület mai napon megtartott közgyűlése az alapszabályt részben megváltoztatta, amely módosításokkal az alapszabályt egységes szerkezetbe foglalja az alábbiak szerint.
1.
Az Egyesület adatai, jogállása, célja, cél szerinti tevékenységei
1.1.

Az Egyesület adatai:
Neve:
Rockin’ Board Táncsport Egyesület
Rövidített neve:
Rockin’ Board TSE
Székhelye:
2112 Veresegyház, Szedres utca 9.
Működési területe: Veresegyház és környéke
Színe:
kék-sárga-magenta

1.2.

Az Egyesület jogállása:
Az Egyesület jogi személy, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban:
Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) szabályai szerint működő civil szervezet, egyesület és a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény) 16. § (1) bekezdése szerinti sportegyesület.
Az Egyesület nem közhasznú szervezet, nem rendelkezik az Ectv. 32. §-ában meghatározott közhasznúsági jogállással, de az Ectv. 2. § 20. pontja szerinti, a jelen alapszabályban lentebb részletezett
közhasznú tevékenységet is végez, és törekszik a közhasznú jogállás megszerzésére, valamint arra,
hogy megfeleljen a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4. § (1) bekezdés aa) pontjában foglalt feltételnek.
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

1.3.

Az Egyesület tartós célja:
Az Egyesület tartós célja a tánc, mint sport- és szabadidős tevékenység művelésének elősegítése,
ösztönzése, feltételeinek megteremtése, illetve ilyen igények felkeltése.

1.4.

Az Egyesület közhasznú tevékenységei:
Az Egyesület – az alapszabály 1.2. pontjában foglaltakra figyelemmel – az alábbi, az Ectv. 2. § 20.
pontja szerinti közhasznú tevékenységeket végzi:

A)

Sporttevékenység szervezése
Ezen közhasznú tevékenységet az Egyesület az alábbi egyéb tevékenységekkel valósítja meg:
• tánc sporttevékenység szervezése, feltételeinek megteremtése,
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• a gyermek- és ifjúsági sportolók, versenyzők szervezett keretek között történő képzése, edzésének,
versenyeinek, a korosztályos területi országos és nemzetközi bajnokságokon, versenyeken, sportszervezetek közötti tornákon való részvétel megszervezése,
• az utánpótlás-nevelés, az ehhez szükséges infrastrukturális háttér biztosítása,
• a sportorvosi rendszerre alapozott egészségügyi háttér, táplálkozási tanácsadás biztosítása, tudományos egészségügyi kutatási programmal összekötve.
Ezen közhasznú tevékenységet az Egyesület az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi:
• az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése elősegítése
[Sporttörvény 49. § c) pont],
• a versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, a szabadidősport és a fogyatékosok
sportja, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott sportfeladatok finanszírozásában való részvétel [Sporttörvény 49. § d) pont],
• az esélyegyenlőség jegyében a gyermek- és ifjúsági sport támogatása [Sporttörvény 49. § e) pont],
• a sporttal kapcsolatos nemzetközi együttműködésben való részvétel [Sporttörvény 49. § l) pont].
Az Egyesület ezen közhasznú tevékenysége az alábbiak szerint szolgálja a fenti közfeladatok teljesítését:
Az tánc sporttevékenység szervezése, feltételeinek megteremtése, a gyermek- és ifjúsági sportolók, versenyzők szervezett keretek között történő képzése, edzésének, versenyeinek, a korosztályos területi országos és nemzetközi bajnokságokon, sportszervezetek közötti tornákon való részvétel megszervezése,
az utánpótlás-nevelés, az ehhez szükséges infrastrukturális háttér biztosítása, a sportorvosi rendszerre
alapozott egészségügyi háttér, táplálkozási tanácsadás biztosítása közvetlenül szolgálja az egészséges
életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése elősegítését [Sporttörvény 49. §
c) pont], a versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, a szabadidősport, valamint a
helyi önkormányzatok által ellátott sportfeladatok finanszírozásában való részvételt [Sporttörvény 49. §
d) pont], továbbá az esélyegyenlőség jegyében a gyermek- és ifjúsági sport támogatását [Sporttörvény 49. § e) pont], mint állami közfeladat ellátását és a sporttal kapcsolatos nemzetközi együttműködésben való részvételt [Sporttörvény 49. § l) pont].
B)

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
Ezen közhasznú tevékenységet az Egyesület az alábbi egyéb tevékenységekkel valósítja meg:
• a gyermek- és ifjúsági sportolók, versenyzők szervezett keretek között történő képzése, edzésének,
versenyeinek megszervezése,
• a szakmai képzések, előadások, programok szervezése, tartása,
• általános-, és középiskolákkal való együttműködés, kapcsolattartás, ennek során iskolai sportrendezvények, táborok szervezése,
• a tehetséges fiatalok, diákok, sportolók, versenyzők támogatása, képességeik fejlesztése,
• az utánpótlás-nevelés, az ehhez szükséges infrastrukturális háttér biztosítása,
• a sportorvosi rendszerre alapozott egészségügyi háttér, táplálkozási tanácsadás biztosítása, tudományos egészségügyi kutatási programmal összekötve.
Ezen közhasznú tevékenységet az Egyesület az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi:
• a köznevelési alapfeladatok ellátásáról történő gondoskodás [a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 74. § (1), 4. § 1.1., 1.3., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10.].
• az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése elősegítése
[Sporttörvény 49. § c) pont],
• a versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, a szabadidősport és a fogyatékosok
sportja, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott sportfeladatok finanszírozásában való részvétel [Sporttörvény 49. § d) pont],
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• az esélyegyenlőség jegyében a gyermek- és ifjúsági sport támogatása [Sporttörvény 49. § e) pont].
Az Egyesület ezen közhasznú tevékenysége az alábbiak szerint szolgálja a fenti közfeladatok teljesítését:
Az általános-, és középiskolákkal történő együttműködése, az iskolai sportrendezvények, táborok
szervezése útján az Egyesület lehetőséget teremt arra, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 4. § 1.1., 1.3., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10. szerinti oktatási intézmények keretei között valósuljon
meg a sportszakmai oktatás, képzés, továbbképzés, ismeretterjesztés, amely közvetetten szolgálja a
köznevelési alapfeladatokról, mint állami közfeladatról való gondoskodást [a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (1)].
A gyermek- és ifjúsági sportolók, versenyzők szervezett keretek között történő képzése, edzésének,
versenyeinek megszervezése, a szakmai képzések, előadások, programok szervezése, tartása, a tehetséges fiatalok, diákok, sportolók, versenyzők támogatása, képességeik fejlesztése, az utánpótlásnevelés, az ehhez szükséges infrastrukturális háttér biztosítása, a sportorvosi rendszerre alapozott
egészségügyi háttér, táplálkozási tanácsadás biztosítása közvetlenül szolgálja az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése elősegítését [Sporttörvény 49. § c)
pont], a versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, a szabadidősport, valamint a
helyi önkormányzatok által ellátott sportfeladatok finanszírozásában való részvételt [Sporttörvény 49.
§ d) pont], továbbá az esélyegyenlőség jegyében a gyermek- és ifjúsági sport támogatását [Sporttörvény 49. § e) pont], mint állami közfeladat ellátását.
C)

Szociális tevékenység
Ezen közhasznú tevékenységet az Egyesület az alábbi egyéb tevékenységekkel valósítja meg:
• a tehetséges fiatalok, diákok, sportolók, versenyzők támogatása, képességeik fejlesztése,
• az anyagi lehetőségei szerint, pénzbeli vagy nempénzbeli támogatást, segélyt nyújt az anyagi segítségre szoruló gyermek- és ifjúsági sportolóknak, versenyzőknek, illetve ezek hozzátartozóinak, továbbá más rászorulóknak.
Ezen közhasznú tevékenységet az Egyesület a szociális szolgáltatások és ellátások nyújtásához, mint
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8a. pontjában
meghatározott közfeladathoz kapcsolódóan végzi.
Az Egyesület ezen közhasznú tevékenysége az alábbiak szerint szolgálja a fenti közfeladat teljesítését:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8a. pontjában
foglaltak alapján a helyi önkormányzat köteles ellátni a helyi közügyek körében, a szociális szolgáltatásokat, ellátásokat. Az Egyesület ezen közhasznú tevékenységével közvetlenül szolgálja a tehetséges fiatalok, diákok, sportolók, anyagi segítségre szorulók részére nyújtandó szociális szolgáltatások,
mint önkormányzati közfeladat ellátását.
Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.

1.5.

Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységei:
Az Egyesület célja megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében, a jogszabályok előírásai szerint, kizárólag másodlagos, kiegészítő jelleggel gazdasági tevékenységet folytathat. Az Egyesület főtevékenysége a vállalkozási tevékenység nem lehet.
Az Egyesület különösen az alábbi – TEÁOR ’08 nyilvántartás szerint megjelölt – tevékenységeket folytathatja azzal, hogy gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a jelen alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez:
4764 - Sportszer-kiskereskedelem

5

7490 - Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8230 - Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8551 - Sport, szabadidős képzés
8559 - Mns egyéb oktatás
8560 - Oktatást kiegészítő tevékenység
9311 - Sportlétesítmény működtetése
9312 - Sportegyesületi tevékenység
9319 - Egyéb sporttevékenység
9329 - Mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9499 - Mns egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
A vállalkozási tevékenységet kizárólag céljainak megvalósítása érdekében folytathat az Egyesület
úgy, hogy ezzel céljainak megvalósítását ne veszélyeztesse.
1.6.

A Sporttörvény 17. § (1) bekezdés b) pontja alapján, az Egyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a
sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat.
A sportlétesítmények használata, illetve működtetése – e rendelkezés alkalmazásában – az Egyesület alaptevékenységének minősül.
2.
Az Egyesület tagsága és pártoló tagsága

2.1.

Az Egyesület nyilvántartott tagsággal rendelkezik.

2.2.

Az Egyesület tagja lehet minden természetes személy, aki belépési kérelemben elfogadja az Egyesület alapszabályát, és vállalja a tagdíjfizetési kötelezettséget.

2.3.

Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, illetve egyéb szervezet, aki,
illetőleg amely belépési kérelemben vállalja, hogy az Egyesület tevékenységében vagyoni hozzájárulással részt vesz. A pártoló tag az Egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és
vezető tisztségviselővé nem választható.
A pártoló tagokra, tagságra a jelen alapszabálynak a tagokra, tagságra vonatkozó rendelkezéseit
az alapszabálynak a pártoló tagokra vonatkozóan meghatározott eltérő rendelkezésekkel kell alkalmazni.

2.4.

Az Egyesületi tagság az ügyvezetőhöz címzett és benyújtott belépési kérelem elfogadásával keletkezik.

2.5.

A belépési kérelem elfogadásáról az ügyvezető dönt, akinek határozatával szemben fellebbezésnek helye nincs, a határozat felülvizsgálatát a bíróságtól lehet kérni, a jogi személy határozatainak
bírósági felülvizsgálatára vonatkozó szabályok szerint.

2.6.

A tagsági jogviszony megszűnik
a) a tag kilépésével;
b) a tag kizárásával;
c) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
A tag tagsági jogviszonyát az Egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.

2.7.

A kizárási eljárás:
A tagnak jogszabályt, az Egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén – bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére
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– a taggal szemben kizárási eljárás folytatható le.
A kizárásról a közgyűlés határoz. A kizárásra irányuló kezdeményezést az ügyvezetőnek kell írásban
megküldeni, aki annak kézhezvételétől számított 60 napon belül intézkedik a közgyűlés összehívásáról és a kizárási kezdeményezésnek a közgyűlés napirendjére tűzéséről. Az ügyvezető a kizárási kezdeményezéssel érintett tagnak a kezdeményezést az összehívással egyidejűleg megküldi és tájékoztatja, hogy a közgyűlést megelőzően az ügyvezetőnek benyújtva írásban vagy a közgyűlésen szóban előterjesztheti a védekezéséül szolgáló tényeket, körülményeket, indokokat. Erre a közgyűlésen
lehetőséget kell biztosítani számára. Amennyiben e jogával az érintett tag nem él, vagy a közgyűlésen nem jelenik meg, az a határozat meghozatalának nem akadálya.
A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak
tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.
A kizáró határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, a határozat felülvizsgálatát a bíróságtól lehet
kérni, a jogi személy határozatainak bírósági felülvizsgálatára vonatkozó szabályok szerint.
2.8.

Az Egyesület tagságáról az ügyvezető nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a tagok személyi
azonosságára (név, lakcím), tagsági viszonyára, tagdíj fizetésére, valamint az Egyesületben kifejtett
tevékenységére vonatkozó adatokat.
3.
Az Egyesület tagjának jogai és kötelezettségei

3.1.

Az Egyesület tagjának jogai:
a.
b.
c.
d.

e.

f.
3.2.

a tag jogosult az Egyesület közgyűlésén részt venni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni,
a fentieken felül, a tag az Egyesület közgyűlésén szavazati, a pártoló tag pedig tanácskozási
joggal rendelkezik,
a tag választható az Egyesület vezető tisztségviselőjének az alapszabály 5. pontjában foglaltak figyelembe vétele mellett (a pártoló tag nem választható vezető tisztségviselőnek),
véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az Egyesületet érintő bármely kérdésben, az Egyesület felügyeleti szervénél indítványozhatja az Egyesület jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatának megsemmisítését,
az alapszabály, a közgyűlés és az ügyvezető által meghatározott feltételek szerint részt vehet
az Egyesület tevékenységében, munkájában, edzéseken, versenyeken, használhatja az Egyesület létesítményeit, a sportszereket és felszereléseket, igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, szakembereinek segítségét,
részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben.

Az Egyesület tagjának kötelezettségei:
a.
b.
c.
d.
e.

az alapszabály és a közgyűlés, valamint az Egyesület más vezető szerve határozatainak betartása és végrehajtása,
a tagsági díj rendszeres fizetése, az egyesületi vagyon megóvása, a felszerelések, eszközök, létesítmények rendeltetésszerű használata,
az Egyesület működésében való részvétel esetén sportszerű magatartás tanúsítása, az Egyesület jó hírnevének védelme,
sportoló esetében a versenyekre való lelkiismeretes felkészülés és a legjobb tudása szerinti
részvétel,
a pártoló tag a fentieken túlmenően az Egyesület részére vagyoni hozzájárulást teljesít, az
Egyesület szerveinek, tisztségviselőinek határozatai, előírásai szerint.
4.
Az Egyesület szervezete
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4.1.

A közgyűlés

4.1.1. Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amelyet az Egyesület tagjainak összessége alkot.
4.1.2. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente össze kell hívni. A közgyűlést össze kell hívni, ha a
tagok legalább egyharmada - a cél megjelölése mellett - ezt írásban indítványozza, továbbá a jogszabály által meghatározott esetekben.
4.1.3. A közgyűlést az ügyvezető hívja össze a közgyűlési meghívóval. A közgyűlési meghívó elküldése és a
közgyűlés napja között legalább 8 (nyolc) napnak kell eltelnie.
4.1.4. A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell
a) az Egyesület nevét és székhelyét;
b) a közgyűlés idejének és helyszínének megjelölését (a közgyűlés helyszínét elegendő a meghívóban megjelölni akkor is, ha az eltér az Egyesület székhelyétől);
c) a közgyűlés napirendjét;
d) a határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés időpontját, helyét és az eltérő határozatképességi szabályokra vonatkozó figyelemfelhívást
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a
tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
A közgyűlés napirendjére tűzött ügyekre vonatkozóan az ügyvezetés a tagnak – kérelmére – köteles
felvilágosítást adni.
Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a
részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
4.1.5. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 3 napon belül a tagok és az Egyesület szervei az ügyvezetőtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
A napirend kiegészítésének tárgyában az ügyvezető jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése
iránti kérelemről az ügyvezető nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról
szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve,
ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
4.1.6. A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.
4.1.7. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
A tagokat a közgyűlésen – erre irányuló, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással eljáró – képviselő is képviselheti, jogait gyakorolhatja. A meghatalmazás egy eredeti
példányát a közgyűlésen át kell adni a levezető elnöknek.
Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
Ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlés az eredeti
közgyűlés meghívójában is összehívható, azonban a meghívónak az eltérő határozatképességi szabályokra szóló figyelmeztetést tartalmaznia kell.
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4.1.8. A tagok a közgyűlésen szavazással hozzák meg határozataikat. Minden tagot egy szavazat illet
meg.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület terhére másfajta
előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f)
aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével, nyílt szavazással hozzák meg, kivéve, ha az alapszabály vagy jogszabály másként rendelkezik.
Az Egyesület alapszabályának módosításához, az Egyesület egyesüléséhez és szétválásához a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Az Egyesület céljának módosításához, valamint az Egyesület megszűnéséről és az ügyvezető visszahívásáról szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
4.1.9. A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag, valamint
a képviselő útján történő részvétel esetén a képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
4.1.10. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza
a) az Egyesület nevét és székhelyét;
b) a közgyűlés helyét és idejét;
c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét;
d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
e) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.
A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és egy erre megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti.
Az ügyvezetés köteles a közgyűlési jegyzőkönyvet, valamint a jelenléti ívet az Egyesület dokumentumai között elhelyezni és megőrizni.
Bármely tag a közgyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét tartalmazó kivonatának a kiadását kérheti az ügyvezetéstől.
A közgyűlés által hozott határozatokat sorszámmal ellátva a jegyzőkönyvben vagy külön íven kell
rögzíteni. Ezen határozatokat minden évben újra kezdődő sorszámozással kell ellátni az év megjelöléssel együtt.
A sorszám és az év feltüntetésén túlmenően a közgyűlési határozatokat Kgy. megjelöléssel kell ellátni.
A közgyűlési, határozatokról külön nyilvántartást kell vezetni, amelyekben fel kell tüntetni a hozott
határozatok tartalmát, a meghozatal időpontját és hatályát, illetve a támogatók és az ellenzők
számarányát, ha lehetséges, személyét.
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A közgyűlési határozatokat az Egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán a meghozatalukat követő 3 napon belül legalább 5 napra ki kell függeszteni.
Ha és amennyiben a közgyűlés határozata valamely, az Egyesületben tag vagy nem tag természetes személyt, jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet közvetlenül érint,
vagy ezekre személy szerint jogokat, illetve kötelezettségeket tartalmaz, úgy azt az érintett személylyel közvetlenül a meghozatalt követő 15 napon belül írásban közölni kell, amelyről az ügyvezető
gondoskodik.
4.1.11. Határozathozatal nem közvetlen személyes jelenléttel:
A Ptk. 3:74. § (2) bekezdése alapján, a tagok a közgyűlést jogosultak olyan módon is megtartani,
hogy a közgyűlésen közvetlen személyes jelenlétük helyett, a tagok azonosítását és a tagok közötti
kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vesznek részt.
A közgyűlés megtartásának ezen módját a közgyűlési meghívóban fel kell tüntetni.
A közgyűlés ilyen módon történő megtartása (a továbbiakban: konferencia-közgyűlés) esetén nem
alkalmazhatók olyan elektronikus hírközlő eszközök, amelyek nem teszik lehetővé a közgyűlésen részt
vevők személyének megállapítását, beazonosítását és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt.
A konferencia-közgyűlést – amennyiben lehetséges – a résztvevők hangjának és képmásának az arra alkalmas hang- és képtovábbító, illetve hang- és képfelvevő hírközlési eszközzel történő egyidejű,
élő közvetítésével (pl. videotelefon, webkamera) kell megtartani.
Amennyiben a résztvevők képmásának közvetítésére nincs lehetőség, úgy a konferencia-közgyűlés
a résztvevők hangjának az arra alkalmas hangtovábbító, illetve -felvevő hírközlési eszközzel történő
élő közvetítésével (pl. kihangosított telefonos konferenciabeszélgetéssel) is megtartható.
Ha a közgyűlés összehívására a konferencia-közgyűlés szabályai szerint kerül sor, úgy a tagok szabadon döntenek saját részvételük módjáról. Ilyen esetben azoknak a tagoknak, akik a közgyűlésen
személyesen vesznek részt, e szándékukat legalább három nappal a közgyűlés napja előtt írásban
be kell jelenteniük az ügyvezetőnek. Azokat a tagokat, akik e szándékukról az ügyvezetőt határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vesznek részt.
Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon, úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen. A felvétel alapján
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az ügyvezető aláírásával hitelesít.
A közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével résztvevő tagok, tagi képviselők személyazonosságát, képviseleti jogosultságát az ügyvezető, a konferencia-közgyűlés megnyitása előtt
azonosítja és ellenőrzi, a közvetített képmás, illetve hang alapján. A közgyűlésen nem személyesen
résztvevő tagok, tagi képviselők személyazonossága, képviseleti jogosultsága ellenőrzésének megtörténtét a közgyűlésről készített jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
A közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével résztvevő tagok az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével adják le szavazatukat. A szavazás eredményét az ügyvezető állapítja meg. A
szavazás eredményének megállapítását a közgyűlésről készített jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
A közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével résztvevő tagok az őket megillető felszólalási és javaslattételi jogukat elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével gyakorolják.
4.1.12. A tagok határozathozatalára ülés tartása nélkül:
A tagok határozathozatalára ülés tartása nélkül is sor kerülhet, a következők szerint.
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Az ülés tartása nélkül történő határozathozatalt az ügyvezetés a határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított
legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az ügyvezetés részére.
Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a Ptk.-nak a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot
képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.
Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a közgyűlés ülését az ügyvezetésnek össze kell hívnia.
A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag
szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított
három napon belül - az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.
4.2.

Az ügyvezető

4.2.1. Az Egyesület ügyvezetését az ügyvezető látja el. Az ügyvezető az Egyesület vezető tisztségviselője.
4.2.2. Az ügyvezetőt a közgyűlés választja, szintén nyílt szavazással, 5 éves határozott időtartamra. Az ügyvezető csak az Egyesület tagja lehet.
4.2.3. Az ügyvezetés feladatkörébe tartozik
a)

az Egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) az Egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők
megválasztatásának előkészítése;
f)
a közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése;
g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i)
a tagság nyilvántartása;
j)
az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k) az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l)
az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
m) az alapszabály 2.5. pontjában rögzített felhatalmazás alapján a tag felvételéről való döntés.
4.2.4. Az ügyvezetőt a közgyűlés a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel,
szintén nyílt szavazással hozott határozatával hívhatja vissza.
4.2.5. Az ügyvezető megbízatásáról az Egyesülethez címzett, a közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
Ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik
napon válik hatályossá.
4.2.6. Az Egyesület ügyvezetője önállóan képviseli az Egyesületet, és gyakorolja a munkáltatói jogkört az
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Egyesület munkavállalói felett. Amennyiben az ügyvezető az Egyesülettel munkaviszonyban áll, felette a munkáltatói jogokat a közgyűlés gyakorolja.
4.3.

Felügyelő szerv
Az Egyesületnél felügyelőbizottság vagy más felügyelő szerv nem működik.
5.
Összeférhetetlenségi szabályok

5.1.

A Ptk. 3:22. §-a szerinti követelmények és kizáró okok:
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. 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.

5.2.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 61. § (2) bekezdés i) pontja szerinti kizáró ok:
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit a közügyektől eltiltottak.

5.3.

Az Ectv. szerinti kizáró, összeférhetetlenségi okok:
Az Egyesület az alapszabály 1.2. pontjában foglaltak szerint nem közhasznú szervezet, nem rendelkezik az Ectv. 32. §-ában meghatározott közhasznúsági jogállással, de az Ectv. 2. § 20. pontja szerinti,
a jelen alapszabályban fentebb részletezett közhasznú tevékenységet is végez, és törekszik a közhasznú jogállás megszerzésére. Ezért már most rögzíti az alapszabály, hogy amennyiben az Egyesület megszerzi az Ectv. 32. §-ában meghatározott közhasznúsági jogállást, úgy a közhasznú jogállás
megszerzésének hatályával a vezető tisztségviselőre az alábbi további összeférhetetlenségi és kizáró
okok is irányadók:
Az Ectv. 39. §-a szerint, nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig 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.
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Szintén a közhasznúsági jogállás megszerzése esetén, az Ectv. 38. § (1) - (2) bekezdése szerint a döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki
vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
6.
Az Egyesület anyagi forrásai és gazdálkodása
6.1.

Az
a.
b.
c.
d.

Egyesület bevételei különösen:
a tagok által fizetett tagsági díj,
személyek, szervezetek pénzbeli és egyéb vagyoni támogatása,
állami, társadalmi, önkormányzati szakszövetségi szervek pénzbeli támogatása,
az alapszabály 1.5. pontjában felsorolt tevékenységből származó és egyéb bevételek.

6.2.

Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak a tagsági díjat kötelesek az Egyesület
részére megfizetni, az Egyesület tartozásaiért a tagok – a tagdíj megfizetésén túl – saját vagyonukkal
nem felelnek.

6.3.

Az Egyesület megszűnése esetén – az esetleges hitelezői igények kielégítését követően fennmaradt
– vagyonáról a közgyűlés rendelkezik. Ennek elmaradása esetén az Egyesület vagyonát a hitelezők
kielégítése után az Egyesülettel azonos vagy ahhoz hasonló tartós céllal rendelkező szervezet részére kell juttatni. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.
7.
Vegyes és záró rendelkezések

7.1.

Az iratok írásbeli kézbesítésére vonatkozó különös szabályok:
Az Egyesület szervei és tisztségviselői által az Egyesület nevében vagy a tisztségük ellátása körében a
tagok vagy a tisztségviselők részére írásban, ajánlott vagy ajánlott és tértivevényes postai küldeményként megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha
a címzett az átvételt megtagadta.
Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az „nem kereste”
jelzéssel érkezett vissza), az iratot - az ellenkező bizonyításáig - a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.
Az Egyesület szervei által meghozott határozat kézbesítése esetében az Egyesület a fenti kézbesítési
vélelem beállásáról a címzettet nyolc napon belül értesíti. Az értesítéshez mellékelni kell azt a határozatot, amelyre vonatkozóan az Egyesület a kézbesítési vélelem beálltát megállapította.

7.2.

A jelen egységes szerkezetű okirat elkészítésére – az Egyesület Ptk. rendelkezései szerinti továbbműködése és az alapszabálynak a Ptk., valamint egyéb időközben megváltozott jogszabályok rendelkezéseihez való igazítása; az Egyesület székhelyének megváltoztatása; továbbá az Egyesület működésének egyszerűsítése és átláthatóbbá tétele érdekében az Egyesület szervezetének átalakítása
miatt – az alapszabálynak az 1-4/2018. (01.29.) Kgy. számú határozatokkal történő módosítása, továbbá a Budapest Környéki Törvényszék 47.Pk.60.518/2007/18. sorszámú végzése alapján az 5/2018.
(05.02.) Kgy. számú határozattal a 4.2.2) pont módosítása, ezek során pedig teljes egészében új
számozással, új tartalommal és új szerkezetben történő elfogadása adott okot.

7.3.

A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Ptk., a Ectv., a Sporttörvény, illetve az egyéb
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
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A jelen alapszabályt az alapító tagok az egybehangzó nyilatkozatukat tartalmazó külön okirat aláírásával
fogadták el, és egyúttal felhatalmazták az ügyvezetőt az alapszabály és a tagjegyzék aláírására.

Veresegyház, 2018. május 2.
………………………………….
ügyvezető

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1:
Név (olvashatóan):
Lakóhely (annak hiányában
tartózkodási hely, olvashatóan):
Aláírás:
Tanú 2:
Név (olvashatóan):
Lakóhely (annak hiányában
tartózkodási hely, olvashatóan):
Aláírás:

……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

Záradék:
Alulírott Dr. Micskey István ügyvéd (székhely: 4032 Debrecen, Medgyessy sétány 2., kamarai azonosító
szám: 360653584032), mint a jelen okiratban megjelölt civil szervezetnek a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban:
Cnytv.) szerinti változásbejegyzési kérelem lefolytatására meghatalmazott jogi képviselője, a Cnytv. 38. §
(1) bekezdése alapján, a jelen záradék aláírásával igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe
foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére az okirat 7.2. pontjában rögzítettek adtak okot. A jelen záradék aláírása nem minősül az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 43-44. §-a szerinti okirati ellenjegyzésnek.
Debrecen, 2018. május …..

…………………………………..
Dr. Micskey István ügyvéd

