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napJán megtartott küldöttközgyűlés 

A túrav1torlázok Magyarország által elismert es biztosított egyesulés1 
Jogukkal élve 

TÚRAVITORLÁS SPORTKLUB 

la továbbiakban Sportegyesület) elnevezéssel c1vII szervezetet hoztak létre 
az alábbi 

ALAPSZABÁLY 

szerint 

Ez az okirat pc betűvel jelzett változásokkal egységes szerkezetben 
tartalmazza a Túravitorlás Sportklub, mint Sportegyesület alapszabályát az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
müködéséröl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.), 
továbbá a sportról szóló 2004. évi 1. törvény (Sport tv.) és a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel 
osszhangban 



1./ A Sportegyesl.ilet neve, jelvényei, székhelye, telephelyei, önálló szervezeti egysége 

A Sportegyesulet neve 

A Sportegyesület rov,ditett neve 

A Sportegyesulet székhelye 

A Sportegyesület alapitasanak 

1döpontJa 

A Sponegyesulet lobogóJa 

T úravítorlás Sportklub TVSK 

1024 Budapest Kaplar utca 10/A tsz 4 

1964 február 9 

Az. egyesu!et1 lobogó egyenlo szárú 
háromszog alapszíne fehér széle sötétkék a 
lobogó közepén sötétkék karikaban azonos 
szmu horgony 
Hosszant, dupla vonal. kozepén TVSK felirattal 

,... .:,µunegy~su,~11e•vtmy~ Az. egyesulet1 Jelveny a lobogóban talalható kor alakú Jelvény 

k1csiny1tett masa. 

A Sportegyesület tevel<enysége a tura- es versenyv1torlazás az utanpótlás nevelese A 

Sportegyesület Jog, személy 

1 1 A Sportegyesulet mukodéset szekhelyén kívul az alabb1 telephelyeken fe1t1 ki 

1 1 1 8226 Alsóors Vasút út 15 

hrsz 871/8 06 07 08 - 14 034 m2 v1z1 sporttelep 

1 1 2 8526 Abrahamhegy K1koto sétany Sziget u) hrsz 
1029 '13 - 3 025 m ktkoto 

1 1 3 8220 Balatonalmad Veghely D u 20 hrsz 2313/13 -
16.782 m2

• v1zi sporttelep 

1 1 4 8226 Balatonfuzfo Balatoni ut hrsz 239 - 901 m7 viz1 
sporttelep 

1 1 5 8640 Fonyod. Sás u 13 hrsz 8325/4 - ;- 737 m2 k1kötö 
hrsz 8325/5 - 4 921 m2 kikotö 

1 . 2. ~s!Jlet-telef;\~elye+-KGZJl-telep-m0kodes1-ieAdu-{+ Alaps;:.abal~--p&Al'a.-¾ 

1.3. A Sportegyesület telepnelye1 Közul a koraboan hatalyos 1989. ev, II. tv. 2. § (4) 
bekezdésével. illetve a jelenleg hatályos Ptk. 3:32. § (1 l bekezdésével, továbbá a Sport tv. 
17 § (2) bekezdésével osszhangban jog személyiséggel 



1 4 1 

3 

rendelkezb onállO szervezeti egység mükodés1 rendu (1 Alapszabály 6 9 pontját) 

1 3 1 8226 Alsóors, Vasút út 15 
hrsz 871/8. 06. 07 08 - 1 A034 m2 vlzI 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 
szekhelye 1024 Budapest, Keleti Karoly utca 15/a. 

1 3 3 8640 Fonyod, Sás u 13 hrsz 8325/4 - 7737 m2
, kiköto hrsz. 8325/5 - 4921 

m2 kikötő 
székhelye 1024 Budapest Keleti Károly utca 15/a 

1 3 4 8526 Abrahámhegy K1kotö sétány (Sziget u) hrsz Belterület 1029/13 3025 
m· kikoto 

A Sportegyesület az alábbi vagyoni hozzájárulások rendelkezésre bocsátásával kerult megalapításra 

A megalapitáskon vagyont hozzájárulás mértéke 46 Ft volt tagonként, az alapító tagság létszáma 99 
fó, vagyis összesen 414 Ft volt a vagyoni hozzájárulás mértéke 1964 februárban. 

1 4 2 

A Sportegyesület első vezeto t1sztségvIselói az alábbi személyeK voltak 

dr. Pálos István, Schmalz József, Asbóth Tibor, dr. Eleöd Huba, Gérusz Miklós, Gyurkó László, dr. 
Rajágh László Szabó János Szűcs Iván 

2.1 A Sportegyeslllet célkituzésel: 

2 1 A Sportegyesulet célja: 

A Sportegyesulet 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 túravitor!ázás és az önerős 
versenyvitorlázás hagyományainak megőrzése, ápolása és fejlesztése. 

A Sportegyesulet celJaIt a kovetkezo tevékenységek végzesevel valos1tJa meg 

a szabad1dóspon a túravItorlázas szervezése fejlesztése. 
az onerös versenysport szervezése. 
k1kötok sporteszkozok uzemeltetese feJlesztése javltasa. úJ kikötok épitése. 
v1torlazó ismeretek oktatása, 
sportrendezvények szervezése és 1ebonyolítasa 
nemzetközi sporttevékenyseg 
sport célu idegenforgalom 
kornyezettudatos oktatás. nevelés 

A Sportegyesület közhasznú tevékenysége alapvetoen a sport - ide nem értve a 
munkaviszonyban és a polgári Jogi jogviszony keretében megb1zás alapján folytatott 
sporttevékenységet- , ezen belül a szabadidős természetjárás, túravitorlázás, továbba a 
természetvédelem a környezetvédelem illetve az ezen tevékenységekkel kapcsolatos 
neveles es oktatas kepességfejlesztés. Ismeretter1esztes. 

A Sportegyesulet kozhasznu tevekenysegét az alábbr - törvényben szereplő -
kozfeladatokhoz kapcsolodoan- azokat kozvetlenul es kozvetve szolgálva - latja el:. 
- elösegiti az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek 
megteremtését (a sportról szóló 2014 évi I törvény 49 § c)) 



- eloseg1t1 a nem állami tulaJdonban !évo sportletes1tmenyek ep1teset, karbantartasat. 
korszerüsitését. akadálymentesitését illetve fejlesztését (a sportról szóló 2014 évi I törvény 
49 § JJ 
- támogatja a sportszakember-képzést és a sporttal kapcsolatos tudományos tevékenységet, 
(a sportról szóló 2014 év· 1 törvé 1 149 § n)) 
- egeszsegfeJIE:sztes \ !::Jl, 3 :--38 ~, 
- egészségfeJlesztés, testi és lelki egészséghez való jog érvényesülésének elósegitése a 
sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával (Alaptörvény XX. cikk). 
A szervezet közhaszn(; S7 "1gá'~a•ásaiból tagjain kívül más ,s 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 sportrol szolo 2004 ev1 1 torvenyoen fog a,tak'lak 

2 2 A Sportegyesulet célJa szerinti besorolása sporttevekenyseg 

3 1 A Sportegyesúlet gazdalkodasa: 
A Sportegyesulet t.ve::; kOltségvetés alöPJan gazdalkod1k 

3.1. A Sportegyest:let be,1étele, elsosorban tagsági d Jakb :>, rl' 1nderi 1agra kötelNo kozpont, 
(junior, felnőtt és szenior tagdíj) és teleptagokra vonatkozó külön további 
teleptagdíJakból (közös költségek. eseti hozzájárulások). illetve egyéb bevetelekböl 
származnak. Egyéb bevételek különosen a gazdasági-vállalkozási tevékenységből 
(szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel. szponzorációs szerzódésekböl származó 
bevétb'1el,. 

3 2 A Sportegyesület csak kozhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott céljai 
megvalósítása érdekében - a kOzhasznu célokat nem veszélyeztetve - másodlagosan, 
kiegészítő jelleggel vállalkozási tevékenységet is folytathat. 

3.3. A Sportegyesulet gazdall\o,..ása scran e,ert eredmén;el nem osztJa fel. azt az ezen 
Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 

3 4 A Sport„gyesulet 1ngat1anvagyona az egyes sportcelL ngatlan k tulaJdon helyzetenel< 
rendezeséröl szóló 1996 évi LXV. torvény rendelkezése, szerint forgalomképtelen. A 
Sportegyesület alaptevékenységként használhat, illetve működtethet sportlétesitményt, 
de csak kiegészítő tevékenység keretében folytathat sporttevékenységével összefüggö 
kereskedelmi tevékenységet vagy hasznosíthatja az ezzel kapcsolatos vagyoni értékű 
jogokat lletve ,e~ _hPt srr1r\al ssze ne..., függö 'Pvé~ r,ség • 

3.5. A Sportegyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a vagyoni 
hozzájárulásának mPgfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért c:aját vagyonukkal nem 
fele-ne► 

3 6 A Sportegyesu1e1 ":I mukod&sero vagyon, penzugy, és 1ovedelm1 helyzetéro1 az uz1et1 
év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napJával. illetve a megszűnés 
napjával m·nt mérleg 1ord lónappal a iogszabálybc1n meghatárowttak szer;'lt köteles 
beszamolot kesz1te 

3. 7 A Sportegyesulet. mint kozhasznu szervezet valtot, illetve mas h1telv1szony: 
megtestesítő értékpapirt nem bocsáthat ki, gazdasági-vállalkozási tevékenységének 

4./ A Sportegyesület tagsaga: 

A Sportegyesulet tagsága 



rendes tagokbol 
partolo tagokbol, 
tiszteletbeli tagokból 

tevődik össze. A Sportegyesület tagsága - jelen pontban szabályozottak szennt - 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 képvIselöJe gyakorolJa 

A tagsag a felvétellel keletkezik és kilépéssel (tiszteletbeli tagok esetében lemondással) 
továbba törléssel vagy k1zarással szun1k meg. 
Kilépéssel szűnik meg a tagság. ha a tag kilépési szándékát az Elnökséghez írásban 
be1eIent1 

Torléssel szun,k meg a tagság ha a tag vagy pártoló tag a tagdij. Illetöleg a vállalt anyag, 
támogatás fizetését az írásban taggal közölt bekérön megadott esedékességtől számított hat 
hónapnál hosszabb ideig elmulasztja, továbbá megszűnik a tagság a tag elhalálozása, illetve 
jogutód nélküli megszűnése esetén is. 

Kizarással szunil< meg a tagság, ha a tag tevel<enysegevel vagy magatartásával a 
Sportegyesület céljainak megvalósítását veszélyezteti. Kizárásról az Elnökség jogosult 
döntern 

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 rnegindulásáról történt tájékoztatását követő 90 napon belül 
koteles 

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 SportegyesCtlet 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 Jelentkezó - egyebek mellett - magára nézve 
kötelezonek Ismen el a Jelen Alapszabalyt 

A rendes tag vagy pártoló tag felvételeról 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 1s megtamadhatJa 

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 kötelezettséget érintetlenül hagyásaval az arany Jelvényes tag 
kttünteto cImet adomanyozhatJa 



4.2 A Sportegyesületnek lehetnek t1szteletbel1 tagia1 1s, legfeljebb azonban a teljes 
taglétszám 10 %-a mértékéig. Tiszteletbeli tagként felvehető az a személy, aki 
különleges, kiemelkedb 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 Elnokség a Sportegyesulet rendes tagJatról, pártoló tagJatról es tiszteletbeli taQJairól 
nyilvántartást vezet és kérésre ellátja tiszteletbeli tagjait tagsági konyvvel. 

4.4 A partolo tag az egyesulet tevékenysegében csak vagyoni hozzaJárnlassal 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 ner, választhatóak és az egyesületi szervek döntéshozatalában 
csak tanacskozas1 Joggal vehetnek reszt 

5/ A Sportegyesületi tagok jogai és kötelezettségei: 

A tagok Joga, és kotelezettsege1 a kovetKezok szerint alakulnak 

5 1 A Sportegyesulet1 rendes tag Joga, 

részt vehet a küldöttközgyűlés küldötteinek megválasztásában, küldöttnek választható, 
véleményt nyilváníthat. javaslatot tehet a Sportegyesületet énntö 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 biróság elött megtámadhatja, erröl az előbbi 
szerveket ertes,teni koteles 
részt vehet b1zottsagok, szakosztalyok, sportcsoportok, telepek, onalló szervezet, egysegek 

munkájában. a Sportegyesület rendezvényein, edzéseken. versenyeken, túrákon; külön 
szabalyok illetve az e ta•gyba'1 vele megKotott szerzodés alapJán hasznathatJa a 
sportletes1tmenyeket, sportszereKet es sportfelszereleseket, 
igényelheti a Sportegyesület szakembereinek segítségét. 
részesulhet a Sportegyesulet által nyújtott kedvezményekben 
tisztségre valaszthat es valaszthato. 18. életevenek betoltéset kovetöen képviselettel jaro 
tisztségekre is választható 

5 2 A Sportegyesulet: rendes tag kote1essege1 

az Alaoszabaly es - ha ilyen var - az ot aianló onálló szervezeti egység vagy telep Szervezeti 
Szabályzatának és a vele megkötött szerződésnek a betartása, a Sportegyesület és az öt 
ajánló önálló szervezeti egység vagy a telep vezető szervei határozatainak végrehajtása. 
a tagsági díj, illetőleg a vállalt anyag, támogatás hatándöre való megfizetése. 
a Sportegyesületi vagyon megovasa 

a telepek és kikotok, illetve az onalló szervezett egység Szervezeti szabalyzatának betartasa. 
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 párta o tag Joga, 

javaslatokat, észrevételeket tehet a Sportegyesület működésével kapcsolatban 
részt vehet a Sportegyesület sporttevékenységében, azonban a Sportegyesület szerveibe 

nem választhatnak, nem választhatók, illetve a Közgyűlésen, Telepgyülésen nem 
szavazhatnak a Sportegyesulet szervek dönteshozatalaban csaK tanacskozas1 Joggal 
vehetnek reszt 



7 

reszesulhet a Sportegyesulet által a partotó tagoknak nyúJtott kedvezmenyekben 

5 4 A Sportegyesuleb partolo tag kötelessege, 

az Alapszabaly betartása, a Sportegyesület vezeto szerve, határozatainak végrehajtása, 
a tagsági díj, illetőleg a vállalt anyagi támogatás hatándöre való megfizetése, 
a Sportegyesület, vagyon megóvása, 
a telepek és k1kotok, illetve az öMlló 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 Te lepek az Önálló szervezeti egységek 
vezetosege állap1thatJa meg 
SportegyesuletI pártoló taghoz méltó életmod es magatartás 

5 5 A Sportegyesületi t1szteletbelt tag Jogai 

szavazati 109 né,kúl de tanácskozási Joggal részt vehet a Sportegyesület 
kuldottközgyu lésén 
vélemenyt ny1lvaníthat. Javaslatot tehet a Sportegyesületet működésével 
kapcsolatban 
részesu!het a Sportegyesület altal nyuJtott kedvezményekben 

5 6 A Sportegyesulet, t1szteIetbeh tag kote essége1 

az Alapszabály betartása a Sportegyesulet határozatainak végrehaJtása, 
a Sportegyesületi vagyon megovása 
a telepek es k11<ötok illetve az onalló szervezet, egység Szervezet, szabályzatának 
betartasa 
a Sportegyesulet célkItuzése nek támogatása 
SportegyesuletI tiszteletbeli taghoz méltó életmód és magatartás 

5 7 Va1amenny1 sportegyesuleti tag kötelezettsége 

Valamennyi sportegyesületi tag (legyen az rendes tag, pártoló tag vagy tiszteletbeli tag) 
köteles a sportegyesületnek a lakclmében 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 eredö következményekért a felelösség 
kizárólag a tagot terheli 

6./ A Sportegyesület szervezete: 

A küldottkozgyulés 
Az. Elnokség 
A Felugye10 B1zottsag 
A számv,tell vezeto 
A túrafelelös 
A versenyfelelos 
Az 1fJuság1 és utánpotlás felelős 
A Jogi felelos 
A telep 
Az onállo szervezeti egyseg 

A Sportegyesulet szervezetében munkat végzo személyek feladatukat dlJazás nelkül, 
társadalmi munkában látják el, de a tevékenységükkel kapcsolatos indokolt és igazolt 
költségeik megtérítésére 1geny1t tarthatnak 

li A kuldöttkozgyulés 

A Sportegyesület legfelsöbb döntéshozó szerve a küldöttközgyülés, amely a rendes tagok által a 
küldöttközgyülésbe delegált küldottekböl áll. A Sportegyesület tiszteletbeli és pártoló tagjai szavazati 
jog nélkül, de tanácskozási joggal vesznek részt a küldöttközgyűlésen: a határozatképesség 



szamításakor figyelmen kívül kell hagyn, oket 

A küldöttek számat ugy kell megallapltani. hogy a 6.9. pontban hivatkozott 1091 személyiséggel 
rendelkezö önálló szervezeti egységenként 8-8 küldött delegálható, továbbá az önálló szervezeti 
egységekhez nem tartozó rendes tagok szintén 8 küldottet delegálhatnak. A küldöttekre vonatkozó 
jelöléseket a küldöttközgyűlést megelőző 20. napig van lehetőség írásban igazolható módon leadni az 
Elnökség részére. A:z. önálló szervezeti egységen belül a kOldötteket önálló S7erve7eti egységek tagjai 
valasztják meg. Amennyiben az önálló szervezeti egységhez nem tartozó rendes tagok által beküldött 
jelölések száma meghaladja a 8 föl, úgy elsősorban a több jelöléssel rendelkező személy válik 
küldötté, azonos számú Jelölés esetén pedig az Elnökség sorsolással dönt. A küldöttek megbízatása 
legalább a következő küldóttkozgyülésig tart A küldöttek névsorát az Elnökség nyilvántartja. 
megbizatasukat társadalmi munkában látJák e1 

A kuldottkozgyulés helyero, az Elnokseg Jogosult donteni 

Az Elnökség 30 nappal a küldöttközgyülések tervezett idopontJát megelozoen a kuldottkozgyúles 
helyét, idöpontját közzéteszi a Sportegyesület honlapján és székhelyén található hirdetőtábláján. A 
küldöttközgyűlést legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. A küldöttközgyűlést az Elnökség 
hívja össze. Rendkívüli küldöttközgyülést hívhat össze az Elnökség és a Felügyelő Bizottság elnöke. 
Rendkívüli küldöttl<Ozgyűlést kell összehívni akkor is ha azt a blróság elrendeli illetőleg ha a rendes 
tagok egyharmada az ok és a cel megJelotesével lrasban ken 

A kúldottkozgyüles ülése nyilvanosak 

A küldöttközgyűlésre szóló meghívást. az ülés napirendjével együtt, a tervezett időpontot megelözöen 
15 nappal meg kell küldeni a küldötteknek. A meghívóhoz mellékelni kell a napirendre kerülö 
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 szabályszerüen összehívott küldöttközgyűlés nem határozatképes. a 15 napon belüli időpontra, 
akár ugyanaznapra összehívott megismételt küldöttközgyűlés az eredeti napirenden szerepló 
ügyekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes erre az eredeti megh'vóban 
utalni kell 

A küldöttközgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerü szótöbbséggel hozza meg. 
Ennek megfelelően a sportegyesület valamennyi ügyintéző és képviseleti szervét is nyílt szavazással, 
egyszerü 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 
egyszerü 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 küldöttközgyülésen való gyakorlásának feltétele - a törvény által elölrt feltételeken túl -
a személyes megjelenés 

A levezetö elnökön túl a küldöttközgyűlés t1sztségviselöinek, illetve a szavazatszámlálóknak a 
megválasztására a küldöltközgyúlés kezdetén - a levezetó elnök által javasolt személyekre történo 
szavazással - a jelenlevők egyszerű tóbbségének támogató szavazatával kerül sor. 

A kuldóttek nem toltöttek be mas olyan közhasznú szervezetnél - annak megszuntet megelózo két 
évben legalább egy évig - vezető tisztséget. amely az adózás rendjéről szóló torvény szerinti 
köztartozásat nem egyenlítette k1 

A küldött. 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 haté:lrozat meghozatalakor nt!rn szavazhat az, 
a) akit a határozat kötelezettseg vagy felelösség alól mentesít vagy a Sportegyesület terhére 

masfaJta elónybe• ,e„zesít 
bJ akivel a határozat sze• l"t ,zerzodés' kell kötn 
e) aki ellen a határozat alapJán pert kell indítani, 
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben aki a Sportegyesületnek nem tagJa vagy 

aiap,tOJa 
e} aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a dontésben 

A küldottKOzgvu'es hataskorébe tartozik kulönosen 
a1 az alapszab-'lly módos1t;ls::i 
b) a Sportegyesulet megszunesenek, egyesulésének és szétvala~anak elhatározasa, 

e) a vezető tisztségviselők megválasztása, visszahlvása és díjazásának megállapítása, 

d) az éves kóltségvetés elfogadása; 
el az éves beszárnoló - ezen belül az Elnökségnek a Sportegyesület vagyoni helyzetéről szóló 

Jeientesenek - elf 9adasa 
f) a vezető t1sztségv1selok feletti munkaltato1 Jogok gyakorlasa, ha a vezető t1sztségv1selo a 

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

tisztségv1selöjével. a Felügyelő Bizottság tagjaval vagy ezek hozzátartozójával köt 

h) a Jelenlegi és korábbi egyesület, tagok, a vezetö tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok 

vagy más egyesületi szervek tag1a1 elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 

i) a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása: 

j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és diJazásának megállapítása; és 

k) 1 végelszámolr'I I iielölé e 

A Sportegyesulet alapszabalyanak modosnasahoz a Jelen levo tagok haromnegyedes 

szótöbbséggel hozott hatarozata szükséges 
A Sportegyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési 

döntéshe... a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 

1-ta arozata ,zuksegf'w 
A Sportegyesület ingatlanvagyonát érintő kérdesekbcn a küldóttkózgyülés1 dontéshez a 

szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata 

szukséges 

A kuldottkozgyulés k1zarOlagos hataskorébe tartozik e~ a ,elenlévö kuldottek kétnarmados 

szotöbbségét igényi 

- onalló szervezet, egység szakosztály Jog, szemellyé ny1lvanltasa 

A kutdotti<ozgyülés ktZarolagos hatáskorebe tartozik es a Jelenlevo kuldottek egyszeru 

szotobbségét (50 % + 1 fo szavazatát) igényli 

az Elnok a Felugyelo 81zottsag tagJatnak valamint a Szakági felelősöknek a megválasztása, 

v1sszah•vása 
telepek és az önalló szervezeti egységek vezetői Elnökségi tagságának jóváhagyása, amely 

Jóváhagyá$ csak a Jogszabályban meghatározott ös~zeférhetetlenség esetén tagadhatja 

meg 
az Elnokkel szembeni kartérltes1 ,geny érvenyesltesérol dontes, úgyszintén döntes a 

Sportegye„ Jlet kepv,seletérol az Elnok ellen 1nd1tott perekben 

a kuldottkozgyulés elnökének megvátasztasa 
szakosz!aly és bizottság alapitásanak Jováhagyása 
az évzaró merfeg a gazdatkodásro! es az elözo év pénzügy, terv te;Jes,tésérol szóló 



beszamoló a számviteli vezeto az Elnokseg es a Fe ugyelo 81zottsag beszamolóJának 
elfogadása 
az éves koltsegvetés és penzugy, terv elfogadasa 
a kozhas2núsag1 melléklet elfogadása 
a Sportegyesulet, munkaterv és eseménynaptár Jóvahagyasa 
a tagsag, diJ osszegének megállap,tása 
az éves költségvetés 30%-át meghaladó mértéku, önálló szervezet, egysegekhez, illetve 
telephez nem köthetö anyagi elkötelezettség (hitelfelvétel pénzjuttatás. vásárlás. 
szerzodeskotés stb.) kérdeseben valo döntes 
a Sportegyesület cimeréhez, logójához és minden a nevéhez kapcsolódó joggal, a hirdetési, 
reklám és a tevékenység televíziós. rádiós valamint egyéb elektronikus technikákkal történö 
közvetítésével kapcsolatos jogokkal kapcsolatosan egy évnél hosszabb időre kötendő 
szerzödés kotesere torténo felhatalmazas megadása 
a tiszteletbeli tag megvalasztása 

§.2_ Az Elns>.15.~ 

Az Elnokseg ta9Jainak szarna azonos az önálló szervezeti egységek illetve telepek es a 
Szakági felelősök számának összegével. amihez 1 fö Elnök járul; jelenleg összesen 10 fö. Az 
Elnökség a Sportegyesület operatív szerve. amely 

a küldöttközgyülések közötti idöszakban 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 mandatumának 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 ElnOkseg ulésem állando meghIvottkent reszt vesz 

- a Titkar 
- a Felügyelo 81zottsag elnok.e 
- a Számviteli vezeto. 

Az Elnökség ülésem részt vehet bármely FelCtgyelöb1zottsági tag. Az Elnökség tagjai szavazati joggal, 
míg a Titkár, a Felügyelő Bizottság elnoke és a számviteli vezető tanácskozási joggal. szavazati jog 
nélkül vesz részt az Elnökség ülésein 

A Sportegyesület Elnöke egyLttaI az Elnökségnek Is Elnoke. Az Elnokseg a Titkárt barhonnan maga 
választja meg. Az Elnökség szervezetét és munkarendjét egyébként maga határozza meg Az 
Elnokség tag1aI ebbeli funkc10Juka1 tarsadalm, rrunkában látJák el 

Az Elnokség feladata az operatIv feladatkoron belül elsosorban 

kialakítja és irany,tJa az egyesület szervezetet és gyakorolja a rnunkáltato, Jogokat. 
tervezi az egyesület gazdálkodását. ellátja az ügyvezetés napi teendőit. gondoskodik az 
egyesület eredményes gazdálkodásaról, 

rendes éves vagy rendkívüli küldöttközgyűlés előkészítése és összehívása, a tagság és a 
Sportegyesület szerveinek értesítése, az összehlvott küldöttközgyűlés napirendi pontjainak 
meghatározása, a küldöttközgyűlés határozatainak végrehaJtása, illetve a végrehajtás 
szervezése, ellenőrzése. részvétel a küldöttközgyűlésen és válaszadás a Sportegyesülettel 
kapcsolatos kerdésekre 

- a beszamolok, az eves l<oltsegvetes a munkaterv es az esemenynaptar 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 Szabalyzatának jóváhagyása; ezt a jóváhagyást csak abban az esetben tagadhatja 



meg, ha a Szervezet, Szabalyzat 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 alapjan nyilvánithatja jogi személlyé; 

- az önálló sze1-vezeti egység vagyonkezelő tevékenységének és Jelen Alapszabály szerinti 
mükodésene1< a Jelen Alapszabalyba foglaltak szerinti ellenorzese. 

- 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 
bizottságok tisztségviselőinek, ill. tagjainak kinevezése, ill. visszahivása, 
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, 
szerződésl-'ötés stb ) kérdésében való döntés, 
az onálló szervezeti egységek és a telepek mukodesenek összehangolasa, 
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 
dontesek 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 alapszabaly szenntt szerve, megalakitasának és a 
t1sztségv1selok megválasztatásanak előkész1tése 

- a tagsag nyilvántartása 
- a Sportegyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 
- a Sportegyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 
- a Sportegyesületet érintb megszűnési ok fennallásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekovetkezte esetén az e torvényben elOirt mtezkedések megtétele es 
- az alapc:.7,ah~ly fplhatalmaz.=isa alapján a tag felv1Metérol valo 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; szavazategyenlöség esetén az 
ülés Elnökének szavazata dönt. Az Elnökség ülései nyilvánosak. 

A szavazati joggal rendelkező Elnökségi tagok felelösek a gazdasági, pénzügyi és egyéb 
kérdésekben hozott Elnökségi határozatokért. Nem terheli felelösség azt az Elnökségi tagot, aki a 
határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott, ellene szavazott és tiltakozását a Felügyelö Bizottságnak 
bejelentette 

Az Elnok.seg tagJa1 nern töltottek be mas olyan kozhasznu szervezetnel - annak megszlintét megelozo 
két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti 
köztartozását nem egyenlítette ki 

Az Elnokség tagJa, a Fetugyelob1zottsag tagJa illetve az ennek Jelölt szemely köteles valamennyi 
érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 
kozhasznu szervezetnel 1s betolt 

Az Elnökségnek nem lehet tagja aki sportegyesületnél Elnökségi tag, illetve sportvállalkozásnál 
vezetö tisztségviselő volt az annak megszűnését megelözö három évben, feltéve, hogy a 
sportszervezetet felsza!Ylolták 



A Civil tv. 39. § { 1 ). bekezdéssel osszhangban kOzhasznu szervezet megszune et koveto harom ev19 
nem lehet más közhasznú szervezet s így a Jelen Sportegyesület vezető tisztségviselője (így 
különösen ElnöksegI tagja) az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezetö 
tisztségviselője volt - annak megs7unésél megelőzo két évben legalább egy évig 

a) amely Jogutód nelkúl szünt meg ugy hogy az állam, ado- és vamhatosagna nyIM1ntartott 
ado- es vamtartozásat nem eqyenl tE> te~ 
b) amellyel szemben az .;iIIcimI ado- és vamhatósag Jelentos osszegú adohIanyt tart lel, 
e) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság uzletlezárás intézkedést alkalmazott, 
vagy ..izletlPzárást hf. ,..es t..., L s„got szab t' -1. 

d) amelynek adoszamat az allamt ado- es vamhatosag az aaózas rend1éröl szo,6 torvény 
szerint felfuggesztette 1111'.ltöleg torolte 

Az Elnokség tagJa az lehet 
a aki legalabb korlatozottan cse'ekvokepes kivéve ha a cselekvcképesseget a 

blrosag a 1<epvIselett Joggal énntett ugycsoportoan korlatozta es 

b) a kOzugyek gyakorlasatol n·ncs eltiltva es 

cl a1<I 

ca1 magyar aIlampoIgc:i,, vagy 
eb) a szabad mozgas és tartózkodás jogaval rendelkező személyek beutazasáról és 

tartózkodasaról szolo terve. •yben megtiatarozotta, s .er,nt szabad mozgas cs 
tartozkodas Jogával •ende11-'ez,"' vagy 

cc1 a harmadik orsza~beh aI1ampcI9arok beutazasarol Eas tartozKodasarol szOlo torveny 
hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási 
engedéHyeI ren,J1 r 

Fentieken túl az Elnökseg tagJa (vezető t1sztségviselb) az a nagykorú személy lehet, akinek 
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a 
vezetö tisztségviselő Jogi személy a Jogi személy köteles ktjelölm azt a természetes személyt, 
aki a vezető tisztségviselőt feladatokat nevében ellátJa A vezető tisztségviselőkre vonatkozó 
szabályokat a kijelölt személyre Is alkalmazni kell 

A >1ezeto tIsztsegv se r. gy ,Pzetes • Iadata t sz, n,e•yese u:eies ~ 1 J1'1 Nem ,en •t vezet0 
tisztségviselő az. akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre 
ítéltek, amíg a büntetett elöélethez füződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem 
lehet vezetó tisztségviseló az. akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely 
foglalkozástól jogerős biro1 ítélettel elhltottak, az eltiltás hatalya alatt az ítéletben megjelölt 
tevékenységet folytató Jogi szemely vezető t1sztségviselöJe nem lehet. Az eltiltást kimondó 
határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető 
tIsztsegvIse,OI te éken; ..,e, élt 

Az Elnokseg hatarozathozatataban nem vesz részt az a szemel~. akt vagy akinek kozeh 
hozzátartozója , élettársa (a továbbiakban együtt hozzátartozó) a határozat alapJan 
a1 Koteleze'1seg l9t eIelosseJ alol mentt:!S I vagy 
b) bármilyen más előnyben reszesl.il, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt 

Nem minősül elönynek a közhasznú szervezet cél szerinti Juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Sportegyesület által 
tag1anak a tagság g111szon I aIap1an nyu11 tt IetesI1r okiratnak rT"egfelelo cél szermt, 
JUttatas 

Megszu:11k az elnokseg tagi (vezeto t1sztsegv•selo megoIzatas 
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a) hatarozott 1deJü megbizatas eseten a megb1zas 1dotartamanak leJártával, 
b) megszüntető feltételhez kötött megbizatas esetén a feltétel bekövetkezésével: 
e) v1sszah1vássaI· 
d) lemondassat, 
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 
f) a vezeto tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 
körben történő korlátozásaval; 
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 hatvanadik napon válik hatályossá 

6.3 1 Az Elnök 

A Sportegyesület Elnökét a küldöttközgyűlés választja a Sportegyesület tagjai közül meg 4 év 
1dotartamra Megbízatásának leJartával úJra megvc1laszthato 

Az Elnok 109a1 es kótelessege, 

az Elnok a Sportegyesulet mint Jog, személy torvenyes 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 Elnokseg ulése1nek összeh1vása es levezetése 
a küldöttközgyűlés megnyitása és vezetése a küldöttgyűlés elnökének megválasztásáig, 
a Sportegyesulet méltó és reprezentatív képviselete 

Akadályoztatása esetén az Elnok jogosult az öt megillető jogköröket részben vagy egészben 
elsősorban az Alelnökökre, akadályoztatásuk esetén a 
Sportegyesület Elnökségi másik két tagjára írásban átruházni, amelyről szintén köteles a 
Felúgyelo BIzottsagot egyIdeJuleg taJékoztatn1 

Az Elnok a Sportegyesulet ingatlan vagyonat énntó ugyekben csak az Elnokség előzetes 
írasbeh hozzaJaru!asaval Járhat el illetve tehet bárr,ely jognyilatkozatot 

A Sportegyesület Elnöke tarsadalmI munkában látJa el megb1zatásat 

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

6 3 2 Az Ale!nokok 

A Sportegyesuletnek két Alelnoke van. A két Alelnóköt az Elnokség választja meg az Elnökség 
tagjai közül, 4 év időtartamra. Az Alelnökök megbízatásuk leíartával 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 cégszerüen akként íegyzi, 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 Alelnok egyuttesen koteles ellátni akár az Elnökseg akár az Elnök által raJuk átruházott 
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1ogkorokbol eredo feladatokat 

A Sportegyesulet alelnöke, tarsadalmi munkaban latJak el megb,zatásukaL Alelnók1 

tisztség megszunésere a 6 2 pontban az elnökségi tag, tisztseg megszúnésére lrtak 

megfelelően irányadók 
6.4. A Felügyelo Bizottság 

A Felügyelő Bizottsag öt tagból all A Felügyelő Bizottsag tagjait a küldöttközgyűlés választja 
meg 4 év 1dotartamra A Felugyelö B1zottság1 tagok megb,zatásuk leJárta után újból 
megvalaszthatók 

A Felugyelob12ottság ta91a illetve az ennek Jelölt szemely koteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejüleg más közhasznú 
szervezetnel 1s betolt 

A Civil tv. 39. § (1) a1apJan kozhasznu szervezet megszunéset követe harom évig nem lehet 
más közhasznú szervezet. s így a jelen Sportegyesület Felügyelőbizottsági tagja az a személy, 
aki korábban olyan kozhasznu 

szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszúnését megelozo két evben legalabb egy ev1g -, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az allam adó- es vamhatósag Jelentos osszegu adoh,anyt tart fel 

e) amellyel szemben az allam ado- és vamhatosag üzlet•ezaras 1ntézkeaést 
alkalmazott, vagy uzletlezarast helyettes1to birsagot szabott k1, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéíöl szóló 
törvény szerint felfuggesztette 1lletoleg törolte 

A Felügyelő Bizottság feladata. hogy az Elnökséget a jogi személy érdekeinek megóvása 
céljából ellenőrizze. A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőb1zottsag munkajában 
személyesen kötelesek részt venni A felügyelőbizottság tagjai az Elnökségtől függetlenek 
tevékenységük sorari nem utas•thaloak 

A Felügyelő Bizottság tagjait a Küldóttközgyülés választJa. A felügyelö bizottsági tagsági 
jogviszony az elfogadással jön létre. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető 
tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy 
a felugyelöbizottsagi tag lemordó „y1latkozatat a Sportegyesulet vezető tisztségviselőjéhez 
mtez1 

A Felugyelob1zottság tagJa az lehe: 

a) ak egalabb korlatozottan cselekvokepes kivéve ha a cselekvokepesseget a o,róság 
a képviseleti Joggal ermtett ugycsoportban korlatozta, es 

b) a kozugyek gyakorlásato! nincs eltiltva es 

C) aki 

magyar allampolgar vagy 
- a szabad mozgás és tartozkodás JOgaval rendelkezo 

személyek beutazasarol es tartózkodasarol szolo 
torvényben meghatarozottak szerint a szabad mozgás es tartózkodás ;ogával 
rendelkezik vagy 

- a harmadik. orszagbeh állampolgárok beutazasarol es tartozkodásáról szólo 
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torveny hatalya ala tartozik. és bevandorolt vagy letelepedett jogal!ású, 1l!etve 
tartózkodási engedéllyel rendelkezik 

Fentieken túl a Felugyelo B1zottsag tagJa az a nagykoru szemely lehet, akinek cselekvóképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, 
akivel szemben a vezetö tisztségviselökre vonatkozó kizáró ok all fenn, tovabba aki vagy akinek a 
hozzatartozója a jogi személy vezetö tisztségviselöje 

A Felügyelö B,zottsagnak nem tehet 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, 

c) a Sportegyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehetö 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 meghatarozott személyek hozzátartozója 
A Felugye,o B1zottsag megvalasztasa utan tagJai kozul elnokot valaszt 
szervezetét és munkarendjét egyébként maga határozza meg. 
Szavazategyenlőség esetén a Felügyelő Bizottság elnökének szavazata dönt 
A Felügyelő Bizottsag tagja a Sportegyesületben más tisztséget nem viselhet, küldöttnek nem 
valaszthato A Felugyelo 8,zottsag tagia1 nem lehetnek egymásnak hozzatartozo, 

A Felügyelő Bizottsag 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 kuldottkozgyules ele teqesztendo Jelentéseket, a mérlege1, a vagyonkimutatást, valamint az éves 
költségvetésre vonatkozo javaslatot előzetesen megvizsgalja és erröl 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 
összehívása! kezdeményezni. ha arról szerez tudomást hogy 

a) a Sportegyesulet múkodése során olyan Jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit 
egyébként súlyosan sértö esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhltése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését 
teszi szükségessé• 

b} a vezeto t1sztsegv1selok fe!elossegét megalapozó tény meruit fel 

- a kulaottkozgyutest osszeh1vhat1a ha mukOdése soran Jogszabalyba vagy az Alapszabályba utközö 
intézkedéseket. a Sportegyesület érdekeit sértő mulasztásokat vagy visszaéléseket tapasztal. 

- a Felugyelo Bizottság tagJa az E1nokség ulesen tanácskozas1 Joggal reszt vehet 

- ellenorz1 az E!nokség munkaJat 

- a vezeto t1sztségv1seloktol Jelentest, a Sportegyesület vagy szervei munkavállalóitol pedig 
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba 
betekinthet, azokat megvizsgátha!Ja 

- erkölcsi, etikai ügyekben jár el, ebben a körben határozatokat hoz, illetve intézkedésre szólítja fel a 
Sportegyesület egyéb szerveit számukra határozat: javaslatot készlthet 



• ellátJa mindazon feladatokat, amelyeket a küldottkozgyules allap,t meg a Felugyelo Bizottsag, illetve 
annak egyes tagjai számára. 

- Fentieken túl a Felugyelo Bizottság köteles a kúldöttközgyulés ele kerulo eloterJeszteseket 
megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontjat a küldöttközgyűlés ülésén ismertetni 

A Felügyelő 81zottsag a Sportegyesület irataiba, szamviteli nyilvántartasaiba, könyveibe betekinthet. a 
vezető tisztségviselőktől és a Sportegyesület munkavállalö1tól 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 
Elnokseg osszehivásara a Felugyelob1zottság rs Jogosult 

Ha az arra jogosult szerv a torvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedéseket nem teszi meg a Felügyelő Bizottsag köteles haladéktalanul értesíteni a 
torvenyesseg, ellenor zest elláto szervet 

A F elugyelo B1zottsag hatasko'et a C1v11 tv. 41 § ( 1) §-a hatarozza meg MükOdésére az 
Elnokseg múkodés1 szacalyait kell alkalmazni 

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

A Felügyeló B1zottsag hatarozata,t a Jelenlévok szotobbsegével hozza 

A Felügyeló Brzottsag elnöke es ta91a1 tarsadalm, munkaban latJák el megbizatasukat 

Felugyelöb1zottság1 tagsag megszun•k 

• halallal 
• visszahívással 
• lemondassal 
• sportegyesulet, tagság megszunesevel 

megb1zatásának leJartava 

li A számvitel! vezeto 

A számvitelt vezető az Elnökség által felkért pénzügy1-gazdaság1 szakember, aki kellő 
képzettséggel és ismeretekkel rendelkezik a Sportegyesület pénzügyeinek irányításához, a 
könyvelés vezetéséhez. Megbízatását díjazás ellenében - polgári jogviszonyon alapulva - látja 
el. A számviteli vezetövel való szerződés megkotésére, módosítására, megszüntetésére az 
Elnök jogosult, az Elnökség erre vonatkozö 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 

Szamv1teh vezetó nem lehet az ak1 

a) a vezeto szerv elnöke vagy ta91a 

b) a Sportegyesulettel a rnegb,zatasán k1vuh rnas tevekenyseg k1fe;tesere 1ranyu10 
munkaviszonyban vagy munl<avegzésre 1ranyulo egyeb iogvrszonyban áll 

e) a Sportegyesület cél szerinti Juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehetö 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 meghatarozott személyek hozzátartozóJa 
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A s2amvItelI vezeto telJes felelosséggel tartozik a Sportegyesulet pénzugyeIert, konyvv,telének 
és könyvelésének szabályszerűségéért. Mentesül a felelősség alól, ha valamely határozat, 
utasitas vagy intézkedés ellen idöben tiltakozott és tiltakozását a Felügyelő Bizottságnak a 
határozat utasitas vagy intézkedés meghozatala elölt bejelentette 

A szakag, felelosok 

6 6 1 Turafelelos 

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 
szeNe elott, illetve az Sportegyesületen klvül Is 

6.6 2 A Versenyfelelös 

A Versenyfelelos a Sportegyesulet feladata, kozul az oneros szabad1dos amatör 
versenyvitorlázás, sporttevékenység szervezése érdekében tevékenykedik. összefogja, 
nyilvántartja, szervezi az öneróből versenyvitorlázó tagokat, gondoskodik érdekeik 
képviseleteről a Sportegyesület minden szerve előtt, illetve az Sportegyesületen kívül is. 

6 6 3 Az lfJúsag1 és utánpótlas felelos 

Az Ifjúsági es utanpotlás felelos a Sportegyesulet feladatai kozul a fiatalabb generac1ó 
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 Jog, felefos 

A Jogi felelos a Sportegyesulet Jogszeru mükodésének seg1tése érdekében a mindenkori 
JogaszI szemlélet b1ztosltasa érdekében tevékenykedik 

6 7 Szakag1 felelosok valasztasa megbizatása 

68 

Szakág, felelőst a küldöttkozgyules 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 felelosoket a kuidottközgyules valasztJa meg 4 ev 1dota1tamra. Megbízatásuk 
lejártával a szakagi felelősök újraválaszthatók .. A szakági felelősök szavazati joggal vesznek 
reszt az Elnökség ulése,n mego1zatásukat társadalmi munkában latJák el 

A Telep mukodés1 rendu telephely (1 2 pont) 

A Sportegyesulet szervezetének részét képezik a te epek, amelyek k1kotovel, illetve 
kikötőhellyel rendelkeznek. Telepet hozhat létre a Sportegyesület rendes tagjainak bármely 
csoportja amely 

- valamely szempont ismérv (pi kozos k1kotohely) szerint elkulönithetö, 
- onallo ugyintézo szerve van 
- onelszalT'oló modon gazdalkodik elkülonult telepi szintu koltségvetés alapJán, 
- saját Szervezeti Szabályzatot alkotott. amit a telep legfőbb döntéshozó szerve - a Felügyelő 

Bizottság előzetes állásfoglalása figyelembevételével - jóváhagyott, 
- működteti, ,rányitja azokat a (pl. bérelt) kikötőket. illetve kikötőhelyeket, adott esetben parti 

területeket. amelyek biztosítják a Sportegyesület rendes tagjai szamára a sportolast és 
pil,enést ezek igénybevételére vonatkozóan a telephez tartozó rendes taggal szerződést köt 

A telep Jog, személyiséggel nern re11delkez1k Elnevezése tartalmazza a TÚRAVITORLÁS 
SPORTKLUB szavakat 



A Szervezeti Szabalyzatnak meg kell hataroznia a telep legfobb donteshozo szervet, múkodese 
rendjét. valamint az onelszámoló gazdalkodás szabálvaIt. A telep cél1a azonos kell. hooy 
egyen a Jelen A,apszaba I,ar rr1~ghatarozott ce 31 

A legfobb donte:sho,o ~;,erv a S2ervezetj S7abályzatnak megfe!eloen vezetót választ aki 
rendes tag es egyúttal tagIa az Elnok~egnek 

A teIep koteles a mega a~ ·asara vonatkozo te"Veze,et es Szerv1>zet1 Szabalyzatát a 
Sportegyesület Elnokségének Jóváhagyásra bemutatni. Az Elnökség a jóváhagyást csak abban 
az esetben tagadhatja meg ha a megalakulás illetve a Szervezeti Szabályzat ellentétes a ielen 
Alapszabalyba f gla'ta~ ,., 

A telep önelszarnolo ga.zdalkodasat a szamv1teh vezeto ,rany tása es ellenorzese mellett végzi 
költségvetése a Sportegyesület költségvetésének része Köteles nyilvántartásait a számviteli 
vezető utasítás;, sze,:n1 i -.ptn· és rendelkezésre bocsátan· 

Az Elnökség bármikor jogosult a telep Alapszabálynak megfelelö működése, tevékenysége 
ellenőrzésére. Jogsértés észlelése esetén a telepet felhívja a jogszerű állapot helyreállítására, 
a határidö eredménytelen leJártát követően kezdeményezi a Jogsértő szerzódés felmondását és 
a Jogszabályban illetve a Jelen Alapszabályban meghatározott Jogszerű állapot visszaállítását. 

A Telep ,negszunésérol Iegtobo dontéshozo szerve Is határoznat Ezt a hatarozatot a telep 
vagyonleltárá al egyutt az Elnol-'.segnek kell beIe!Pnte'11 amely ezt tudomásul 11eszI 

A Telepet közvetlenül énnto vagyoniogI kérdesekben kizárólag a Telep Legfóbb Dönteshozó 
Szerve előzetes írásbeli hozzáJárulásával lehet dönteni. A félreértések elkerülése érdekében 
rögzítésre kerül. hogy csak a Telepet közvetlenül énnto és kizárólag vagyonJogi kérdésekben 
akkor dönthet akár a kuldöttközgyulés. akár az Elnökség, akár az Elnök. amennyiben azt 
elözetese'1 ;r~sb~" a Telep l E>gfnbh Oóntésliozó Szerve irvahan•1•a 

li Az onallo szervezett egysegeK r 1 3 ponu 

A Sportegyesület a korabban hatályos 1989. évi II. tv. 2 § (4) bek -vel összhangban létrehozta 
az 1.3. pontban hivatkozott 1091 szemelyiséggel rendelkező önálló szervezeti egységeket, 
továbbá a Ptk. 3.32. § (1) bekezdésével és Sport tv. 17 § (2). bekezdésével összhangban 

t" 

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 önalló ügyintezö és kepv1selet1 szerve van valamint a működéséhez szükséges 
vagyon 1al f · nálló kóltst"•g11eté ~ " 1. delk,..;,i~ 

Önálló szervezeti egységet hozhat létre a Sportegyesület rendes tagjainak bármely csoportja amely 
- valamely szempont. ismérv /pl. kozös k kötóhely) szerint elkülönlthetö 

onalló ugy,ntezo es Ke,: f el sze vc var 
- rendelkezik a mukodesehez szukseges vagyonnal. onallo koltsegvetesseI es gazdaIkodassal. 
- saját Szervezeti Szabalyzatot alkotott. amit az önálló szervezeti egység legfőbb döntéshozó szerve 

a FelJg;elo 812, ·ttsJg e OZ" t.. á :isfo:,1I a•/3 f1gyeIe roe.,,ete,e ~ .á• dQ 11 

Az önálló szervezeti egység jogi szemely Elnevezése tartalmazza a TÜRAVITORLAS SPORTKLUB 
szavakat 

A Szervezeti Szabályzatnak meg kell határoznia az onálló szervezeti egység saJát Ogyintézó szervét. 
saját képviseleti szervet, ezek muködés1 rendjét. valammt az önálló gazdálkodás szabályait. Az önálló 
szervezeti egység célja azonos kell, hogy legyen a jelen Alapszabályban meghatározott céllal. 

Az öná!lo 5.:.ervezetI egyseg rn,111 Jug sz ·me•y tol'\leriye::. kepv1seIoie a eg'otib donteshozo szerve 
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altal a Szervezeti Szabályzatnak megfelefoen megválasztott vezetö aki rendes tag és egyúttal tagJa 
az Elnoksegnek 

Az Onállo szervezeti egyseg kOteles a megalakítasara 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 önalló szervezet, 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 versenyvitorlázas 
céljaira, illetve sportlétesítményként való használatára. hasznosítasára. Az ingatlanon elidegenítési és 
terhelési tilalom áll fenn. 

Az onallo szervezet, egyseg ezzel a vagyonnal onálloan gazdálkodik, beleértve az onáfló szervezeti 
egység célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében másodlagos, kiegészitö 
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 ellenörzésére 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 eqvséq vagyona visszaszáll a Sportegyesületre 

Az onálló szervezeti egységet kozvetlenul érinto vagyonJogi kerdésekben 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 érintö és kizárólag vagyonjogi 
kérdésekben akkor dönthet akár a küldöttközgyűlés, akár az Elnökség, akár az Elnök, 
amennyiben azt elozetesen lrasban az onalló szervezeti egység Legtöbb Dontéshozó 
Szerve JOVahagyta 

6.1 O A Je!ölob1zottság 

Az Elnök személyére, a Szakági felelösökvezetök 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 frasban igazoltan megtel1et1 a jelölési időszak lezárultáig a 
Jelölőbizottság részére. amely jeloléseket a Jelölőbizottság tisztségekre lebontva 
továbbitJa a k.uldottközgyulés részére 



11 Határozatok és nyilvánosság 

A küldöttközgyűlés döntese1t az Elnökség ny,lvantartja a hatarozatok tárában Ebben fel kell 
tuntetni a dontt:!sek ldtldlrnát idÖL ontjdl é:. llatályal illelvt. d dö1 tési támogatók és ei!enzök 
szamarányát 1s 

Az Elnokseg 1rásban kozh a donteseKet az ermtetteKkel, ,gazolhato modon es ezeket. 
valamint a Sportegyesület beszámolóit a székhelyén lévö faliújsagon nyilvánosságra hozza. A 
Sportegyesület mint közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba 
bárki betekinthet a Sp"rtt>gyesü'<>t s;:ékhelyé <'1őre egyeztetett idö~ntban 

A Civil tv. 30. § (1) bekezdés alapján a Sportegyesület mint civil szervezet köteles a 
jóvahagyásra jogosult küldöttkozgyülés által elfogadott beszamolóját, valamint közhasznúsági 
mellékletét . kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék 
megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt · az adott 
üzleti év mérlegfordulonapját követő ötodik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és 
közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint 
amelynek alapJán a i-.o, yvv1zsga10 <1 beszamo101 fe1u!v1zsga ta 

A közzétételi kötelezettség k1teqed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját 
honlapori történő elhelyezésére is. a saját honlapon közzétett adatok folyamatos 
megtekinthetőségét legalabb a közzétetelt követö masodik üzleti évre vonatkozó adatok 
1,ozzétetelet" t,,ztos 

A Sportegyesulet muködésének modjaról, szolgáltatása, 1genybevételének rendjéről, valamint 
beszamolói közléséröl idöszaki k1adványa1ban és • a technikai feltételektől függöen . 
internetes honlapján tájPkoztatJa a ny,lvanosságot 

8./ A Sportegyesület megszuncse 

a) Az Egyesu et og ... tod nw 'I u r-e9 ;,: 'l "la 
• hatarozott 1dore JOtt 1étrt es a meghatarozott 1dotartam eltt-:t, 
• megszünése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett; 
• a tagok vagy alap •~k k,r,ondJdl egszunes~t vagy 
• az ar·a ,og suit s„e, .,, egs2:u ,e! 
• az egyesület megvalósította celjat vagy az egyesület céljanak megvalósítása lehetetlenné 

vált, és új célt nem határoztak meg: vagy 
• az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tiz föt 

feltéve mindegyik esetben, hogy a Jogi személy vagyoni viszonyainak lezárasára irányuló megfelelo 
eljárás lefolytatását kovetoen a birósag az Eoyesúlete' a nyi1vántartasbó' tcr•• 

b) Egyesület más Jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesult1et. és csak 
egyesületekre válhat szét 

A sportegyesuletre a csooelJarasrol, a telszamolast e11arasro1 es a vegelszamolasro! szolo 
1991. évi IL. törvény (a továbbiakban· Cstv) szabályait a Civil tv •hen foglalt eltéré~ekkel kell 
alkalmazn 

Vegelszamo1as esete .l Sportegyesuiet vagyonát a ko álJb tu.a d ,cl" etve 1 aszná at 
figyelembevételével az onálló szervezeti egységek telepek, illetve az azokat alkoto rendes 
tagok között kell felosztani Az így nem felosztható vagyonrészt az önálló szervezeti 
egységek, telepek, illetve az azokat alkotó rendes tagok kozött azok létszáma arányában kell 
elosztan 

A Túravitorlás Sportklub ezen Alapszabályát a 
:;"> - --.r- .., J,,,,j ..., 

.:. napJán megtartott küldöttközgyűlés a 
1óváh1ovta 
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Az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály módosítások alapján 
hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetü okirat elkészítésére az Alapszabály piros betűvel 
szedett pontjainak változása adott okot (új szöveg, módosult szöveg piros betüvel, a törölt pontok 
pedig áthúzással szerepelnek) 

Siklóst Maté 
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KMF 
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Zolnay Gáborné 

Jegyzokönyv h1telesitó 

dr Uveges Laszló 

Jegyzokönyvvezetö 






