KÖRNYEI SPORTEGYESÜLET
Alapszabálya
(egységes szerkezetbe foglalva)
A Környei Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület) közgyűlésén Alapszabályát a
következőkben állapítja meg:
1.

Az Egyesület neve: Környei Sport Egyesület

2.

Az Egyesület rövid neve: Környe SE

3.

Az Egyesület székhelye: 2851 Környe, Alkotmány u. 2.

4.

Az Egyesület jelképei:

4.1. Színe:
4.2. Jelvénye:

5.

Bordó-arany
arannyal szegélyezett pajzs alakú középen kettéosztott, bal
oldalon kézilabdázót, jobb oldalon labdarúgót ábrázoló
piktogram, félben középen vízszintes osztás alatt Környei Sport
Egyesület felirat, a pajzs csúcsában 1952 évszám, amely az
alapítás évére utal.

Az Egyesület célja:

5.1. Az Egyesület célja, a rendszeres sportolás (versenyeztetés), testedzés, aktív
pihenés biztosítása, az ilyen igények felkeltése az egyes szakosztályok
működése keretében. Tagjainak nevelése az öntevékenység és a közösségi élet
kibontakoztatása érdekében.
5.2. Lehetőségeihez mérten, de azok teljes kihasználásával arra törekszik, hogy
elősegítse a település tanulóifjúságának testnevelési és sporttevékenységét,
valamint szabadidős sportját.
5.3. Az egyes szakosztályok, versenyzők részvétele a különböző bajnokságokon,
versenyeken.
5.4. Sportszakmai és érdekvédelmi képviselet az Egyesület tagjai részére.
5.5. A célok megvalósítása érdekében az Egyesület – jogszabályi keretek között
vállalkozói tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot alapíthat, az
alapszabály szerint ilyen társaság tagja lehet.
5.6. Céljai megvalósítása érdekében igényli a település önkormányzatának,
kisebbségi önkormányzatának, a településen működő cégeknek, az egyéni
vállalkozóknak és magánszemélyeknek is erkölcsi és anyagi segítségét,
valamint a tanintézetek utánpótlás nevelésben való közreműködését.
6.

Közhasznú szervezet

6.1. E célokat közhasznú tevékenységként, e tevékenység kielégítését nyereség- és
vagyonszerzési cél nélkül, közhasznú egyesület formájában végzi.
6.2. Az Egyesület besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.
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6.3. Az Egyesület az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) 14. pontjában foglalt
sporttevékenységet – a munkaviszonyban és polgári jogviszony keretében
megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével – folytat.
7.

Az Egyesület működése: kiterjed az Európa egész területére.

8.

Az Egyesület gazdálkodása

8.1. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból
fedezi. Az Egyesület vagyona elsősorban a tagok által fizetett díjakból, jogi
személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból képződik.
8.2. Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében az Egyesület teljes vagyona a
működési költségek biztosítása kivételével használható fel. Az Egyesület
vagyonának felhasználása történhet a sporttevékenység végzéséhez
közvetlenül kapcsolódó kiadások finanszírozásával, esetlegesen pályázat
kiírásával, támogathatja a benyújtott egyedi kérelmeket, biztosíthat
költségtérítést az Elnökség döntése szerint.
8.3. Az Egyesület a gazdálkodás során keletkezett eredményt nem osztja fel, azt
kizárólag a cél szerinti tevékenységre és a közhasznú céljai megvalósításának
finanszírozására fordítja.
8.4. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj
megfizetésén túl - a társadalmi szervezet tartozásaiért saját vagyonukkal nem
felelnek.
8.5. Az Egyesület tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból.
8.6. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez.
8.7. Az esetleges külföldi támogatásoknak valutában történő kezelésére külön
devizaszámlát nyit és az azon lévő, illetve oda befolyó összeget devizában is
felhasználhatja.
8.8. Az Egyesület pénzbeli, dologi és természetbeli támogatásokat, valamint
ingyenes szolgáltatást is elfogadhat, elfogadásáról az Elnökség dönt.
8.9. Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem
bocsáthat ki.
8.10. Az Egyesület támogatást egyéni kérelmek vagy pályázatok alapján nyújthat. A
támogatott személyek vagy szervezetek tevékenysége az Egyesületi célokhoz
kapcsolódik, azok megvalósítását segíti.
8.11. Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem
tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek
mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott
nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául
nem szolgálhat.
8.12. Az Egyesület közzétett – a székhelyen 30 napra kifüggesztett – szerződéssel
ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az Egyesületi célok
mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat
is foglalkoztathat.
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8.13. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet
az Egyesület fő tevékenysége. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak
közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve
végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az
Egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel.
8.14.Az Egyesület nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési
szabályokat kell alkalmazni.
9.

Az Egyesület önkéntesség alapján létrehozott, önkormányzattal
rendelkező szervezet, mely az Alapszabályban meghatározott célra
alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljainak elérésére
szervezi tagjai tevékenységét.

10. Az egyesületi tagság.
10.1. Az Egyesület nyílt, ahhoz bármely bel- és külföldi, természetes és jogi személy
csatlakozhat, ha az Egyesület céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni
kívánja.
10.2. Az Egyesülethez pártoló tagként vagy támogatóként lehet csatlakozni. Az
Egyesülethez pártoló tagként csak olyan természetes és jogi személy
csatlakozhat, aki az Egyesületet nagyobb értékű adománnyal támogatja, és az
Elnökség a pártolói státusát írásban elfogadja.
10.3. A pártoló tagi státusz elnyeréséhez szükséges egyesületi egység összegének
meghatározása az Elnökség hatáskörébe tartozik.
10.4. Támogatónak az minősül, aki jelen alapszabályban meghatározott célok
megvalósítását közvetlenül elősegítő szolgáltatást nyújt, pénzeszközt
rendelkezésre bocsát, vagy személyes munkavégzéssel együttműködik.
11. Az egyesület tagja
11.1. Az Egyesület tagja minden olyan természetes személy, aki az Alapszabály
rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az Alapszabályt aláírja és
kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő
közreműködésre és a tagdíj megfizetésére. Az egyesületi tagság önkéntes,
felvétellel keletkezik. A tagfelvételről az Elnökség dönt.
11.2. Az egyesületi tagság megszűnik az Egyesület megszűnésével, továbbá a tag
halálával, kilépésével vagy kizárással.
11.3. A kilépést írásban kell közölni az Egyesület valamelyik tisztségviselőjével.
11.4. A Közgyűlés szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja az Egyesületnek
azt a tagját, aki
a) az Alapszabály és az Egyesület egyes szabályzatai rendelkezései ellen
súlyosan vét;
b) a Közgyűlés által előírt tagdíjfizetési kötelezettségének, annak esedékessége
után, az elnökség írásbeli felszólítása – mely tartalmazza a tájékoztatást,
hogy amennyiben a tag a tagdíjat a felszólításban meghatározott határidő
alatt nem fizeti meg, úgy ennek az a jogi következménye, hogy kizárást von
maga után - ellenére sem tesz eleget;
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c) akit bármely bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek, kivéve, ha a büntetett
előélethez fűződő hátrányok alól mentesült;
d) aki magatartásával, vagy az Egyesület ellen irányuló cselekményével annak
tekintélyét csorbítja, vagy annak anyagi létét súlyosan veszélyezteti;
e) akit a sportszövetség a versenyzéstől jogerősen örökre eltiltott;
f) aki súlyosan vét a sportszerűség, vagy a sporttisztesség írott vagy íratlan
szabályai ellen.
12. Jogok és kötelezettségek
12.1. Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet
az Egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult Közgyűlés
döntéshozatalában.
12.2. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja.
12.3. Tisztségviselőül bármely a)-c) pont szerinti személy megválasztható,
amennyiben a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva.
a) magyar állampolgár,
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról
és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás
és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy
c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló
törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve
tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
12.4. Az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag - a
tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja.
12.5. Az Egyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű
tagdíjat megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi
célok megvalósítása érdekében: a közgyűlés által meghatározott konkrét
programok végrehajtása érdekében.
13. A Közgyűlés
13.1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, mely az elnökséggel megegyezően
vezető szervnek minősül.
13.2. A Közgyűlés a tagok 50%-a + 1 fő jelenléte esetében határozatképes. A
Közgyűlést az Elnökség hívja össze. A közgyűlésre minden tagot a napirend
közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívó megjelenése és a közgyűlés
napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie.
13.3. Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani, és rendkívüli közgyűlést kell
tartani az ok és a cél megjelölésével, ha a tagok egyharmada azt igényli, vagy a
tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja.
13.4. A Közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A Közgyűlés
határozatát egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. A Közgyűlés a
tisztségviselőket titkos szavazással választja meg.
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13.5. Kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik a tisztségviselők megválasztása, az
Alapszabály elfogadása, annak módosítása, az Egyesületnek más társadalmi
szervezettel való egyesülése, és az Egyesület feloszlásának kimondása, az éves
költségvetés elfogadása, éves tagdíj megállapítása, továbbá a számviteli
törvény szerinti beszámoló elfogadása (ideértve az adózott eredmény
felhasználására és felosztására vonatkozó döntést).
13.6. Továbbá ezzel egyidejűleg közhasznúsági jelentés készít az 1997. évi CLVI.
törvény 19. § alapján, melynek elfogadása kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe
tartozik.
13.7. Az Alapszabály módosításához az Egyesületnek más társadalmi szervezettel való
egyesüléséhez, az Egyesület feloszlásának kimondásához a tagok összessége
kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges.
13.8. Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés az
eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül
határozatképes, ha a tagokat erről az eredeti meghívóban tájékoztatták, így
távolmaradásuk jogkövetkezményeinek ismeretében dönthetnek a részétel
kérdésében. A megismételt Közgyűlést az eredeti - határozatképtelenség miatt
elmaradt - Közgyűlés időpontját követően 3 napon belüli időpontra kell
összehívni, amely időpont az eredeti Közgyűlés meghívójában is megjelölhető.
13.9. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt.
A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú Egyesület cél szerinti
juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján
nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
14. Az Elnökség.
14.1. A Közgyűlés a tagjaiból 7 főből álló Elnökséget választ. Az Elnökség tagjai
között van az ugyancsak Közgyűlés által megválasztott elnök, és hat tag.
14.2. A Közgyűlés mind az Elnökség tagjait, mind a tisztségviselőket 4 évre választja.
14.3. Az Egyesület elnökére külön szavaz a tagság, egyszerű többséggel, az elnökség
tagjai a legtöbb szavazatot kapott hat jelölt.
14.4. Az Egyesület képviselője az elnök. Akadályoztatása, vagy tartós távolléte
esetén az elnök által megbízott elnökségi tag helyettesíti, mely helyettesítés
korlátlan.
14.5. Az Elnökség az Egyesület alkalmazottjának képviseleti jogot biztosíthat. A
képviseleti jog gyakorlásának módját, illetve terjedelmét az Elnökség egyhangú
döntésével határozza meg.
14.6. Az Elnökség vagy annak tisztségviselője (tagja) által a feladatkörének ellátása
során harmadik személynek okozott kárért az Egyesület felelős. A tisztségviselő
(tag) az általa e minőségben az Egyesületnek okozott kárért a polgári jog
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általános szabályai szerint felel. (Ptk. 74/C.§ (5) bekezdése)
14.7. Az Elnökség tagjai tiszteletdíjban nem, költségtérítésben részesülhetnek.
14.8.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Az Elnökségi tagság megszűnik:
a tag halálával,
az egyesület tagság megszűnésével,
lemondással,
kizáró ok bekövetkeztével,
összeférhetetlenség bekövetkeztével,
a megbízatás visszavonásával, amennyiben olyan tevékenységet folytat, illetve
magatartást tanúsít, ami ellentétes az Egyesület alapszabályával, veszélyezteti
céljait vagy sérti jó hírét,
g) az Egyesület megszűnésével.

14.9. Az Elnökség az Egyesület vagyonával az éves költségvetés szerint önállóan
gazdálkodik.
14.10. Az Elnökség dönt a támogatások, az adományok elfogadásáról, vagy
visszautasításáról.
14.11. Az Elnökség dönt mindazon kérdésekben, melyeket törvény, illetve jelen
Alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
14.12. Az Elnökség éves költségvetés alapján dönt a pénz és más Egyesületi
tulajdonban lévő eszközök Egyesületi célnak megfelelő felhasználásáról,
támogatások odaítéléséről, pályázatok kiírásáról, elszámolások bekéréséről,
csatlakozások elfogadásáról. Jogköre továbbá saját működési rendjének
kialakítása.
14.13. Az Elnökség szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik, valamint évente
legalább egy alkalommal tájékoztatja a Közgyűlést az Egyesület működéséről,
az Alapszabály módosításának szükségességéről, az Elnökség, az Ellenőrző
Bizottság elnökével, más tisztségviselőjével, tagjaival kapcsolatban felmerülő
kizáró ok, összeférhetetlenség, lemondás, haláleset stb. miatt új elnökségi
tisztségviselők, tagok kijelölésének szükségességéről.
14.14. Az Elnökséget az elnök vagy bármely két Elnökségi tag együttesen, írásban
hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről
legalább öt nappal az ülés időpontját megelőzően értesülnek, és az ülés
tárgysorozatáról leírást kapnak. A meghívónak tartalmaznia kell a napirendi
pontokat. Halaszthatatlanul sürgős esetben az Elnök az Elnökség összehívására
rövidebb határidőt is megállapíthat.
14.15. Az Elnökség ülései nyilvánosak. A nyilvánosság biztosításáról az Elnök
gondoskodik. Az Elnökség által meghatározott ügyekben az Elnök zárt
tárgyalást rendelhet el. Az Elnökség akkor határozatképes, ha a szabályszerűen
összehívott ülésen a határozat meghozatalakor a tagok 50%-a + 1 fő jelen van.
14.16. Az Elnökség döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
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14.17. Nem lehet az Elnökség elnöke vagy tagja, az a személy, aki
a) az Ellenőrző szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója;
b) az Egyesülettel – a megbízatásán kívül – más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
c) az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat –; illetve
d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója;
e) közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt áll;
f) aki az Egyesület vezető tisztségviselőjével olyan érdekeltségi kapcsolatban
áll, mely az önálló vezetőségi tevékenységet befolyásolná;
g) a Ksztv. 9.§ (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenség fennáll;
h) más közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú szervezetnél vezető tisztséget
betölt;
i) a Ksztv. 8.§ (2) bekezdés a)-b)-c)-d) pontjában meghatározott kizáró ok
fennáll.
14.18. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy
akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. §. b) pont], élettársa (a továbbiakban
együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
 kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáltatás.
14.19. A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet az Egyesület
vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be
– annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető
tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem
egyenlítette ki. A Közgyűlés a tisztségviselők felkérésekor figyelembe veszi a
Ksztv. 8–9. §-ában írott összeférhetetlenségi szabályokat.
14.20. 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.
14.21. Az Elnökség nyilvántartást vezet a közgyűlésről és az elnökségi ülésekről:
minden esetben emlékeztető, jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből
megállapítható a Közgyűlés, illetve az Elnökség döntéseinek tartalma, időpontja
és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, valamint a
döntések mellett és ellen szavazók személye név szerinti megjelöléssel. A
jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen hozott határozatokat sorszámmal ellátva.
14.22. Az emlékeztetőt és a jegyzőkönyvet, mint a határozatok nyilvántartását
szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Egyesület iratai között
megőrizni, folyamatos kezelését az Egyesület Elnökségének elnöke látja el.
14.23. Az Elnökség biztosítja a Közgyűlés és az Elnökség döntéseinek az érintettekkel
való közlési és nyilvánosságra hozatali módját, időpontját. A Közgyűlés és az
Elnökség döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban –
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igazolható módon pl.: postai ajánlott küldeményként, vagy e-mail
küldeményként – közli az érintettekkel, valamint az Egyesület székhelyén
hirdetmény formájában nyilvánosságra hozza.
14.24. Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület
székhelyén – az Egyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban –
bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet.
14.25. Az Elnökség évente egyszer Komárom-Esztergom Megyében megjelenő
napilapban nyilvánosságra hozza az Egyesület szolgáltatásainak igénybevételi
módját, a működés módját, a támogatási lehetőségeket, illetve azok mértékét
és feltételeit, valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót. Az
Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetőek.
15. A szakosztályok.
15.1. Az Egyesület szervezeti egységei a szakosztályok. A szakosztályok nem önálló
jogalanyok.
15.2. A szakosztályok egyesületi feladatokat látnak el. A szakosztályok vezetőit az
Elnökség négy éves időtartamra nevezi ki.
15.3. A szakosztályok az éves költségvetésben meghatározott fejezeten belül önállóan
gazdálkodnak, az azt meghaladó bevételi és kiadási előirányzat módosítása
50%-os mérték alatt elnökségi hatáskör, azt meghaladó módosítási igény
jóváhagyása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.
15.4. A szakosztályok feladatait, hatáskörét, működésük részletes szabályait az
Elnökség által jóváhagyott Szervezeti és működési szabályzat határozza meg.
15.5. A szakosztályok döntési jogkörrel rendelkeznek azokban az ügyekben,
amelyeket az Elnökség hatáskörükbe utal. Egyéb kérdésekben véleményezési,
javaslattételi és szervezési jogkörrel bírnak.
16. Az Ellenőrző Bizottság
16.1. Amennyiben az Egyesület, mint közhasznú szervezet éves bevétele meghaladja
az ötmillió forintot akkor a vezető szervtől – Elnökségtől – elkülönülő ellenőrző
szerv – Ellenőrző Bizottság – létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen
kötelezettség más jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn.
16.2. Az Egyesület Ellenőrző szerve az Ellenőrző Bizottság, amely 3 főből áll. Az
Ellenőrző Bizottság tagjait a Közgyűlés titkos szavazással választja meg
határozott időtartamra, 4 évre időre, az Elnökség választásával egyező módon.
16.3. Az Ellenőrző Bizottság tagjai indokolt esetben visszahívhatóak.
16.4. Az Ellenőrző Bizottság tagjai vezető tisztségviselőknek minősülnek.
16.5. Nem lehet az Ellenőrző szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a
személy, aki
a) az Elnökség elnöke vagy tagja;
b) az Egyesülettel – a megbízatásán kívül – más tevékenység kifejtésére
irányuló
munkaviszonyban
vagy
munkavégzésre
irányuló
egyéb
jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;
c) az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés
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d)
e)
f)
g)
h)

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat –; illetve
az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója;
közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt áll;
a Ksztv. 9.§ (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenség fennáll;
más közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú szervezetnél vezető tisztséget
betölt;
a Ksztv. 8.§ (2) bekezdés a)-b)-c)-d) pontjában meghatározott kizáró ok
fennáll.

16.6. Nem lehet az Egyesület Ellenőrző Bizottságának tagja az a személy, aki olyan
közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűnését megelőző két évben
legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény
szerinti köztartozását nem egyenlítette ki a közhasznú szervezet megszűnését
követő két évig.
16.7. Az Ellenőrző Bizottság tagjai kötelesek tájékoztatni az Közgyűlést és az
Elnökséget, amennyiben más közhasznú szervezetnél vezető tisztségviselői
megbízatásuk keletkezik, és a megválasztást megelőzően a jelölt is köteles arról
nyilatkozni, hogy más közhasznú szervezetnél fennáll-e vezető tisztségviselői
megbízatása.
16.8. Az Ellenőrző Bizottság tagjai sem tiszteletdíjban, sem költségtérítésben nem
részesülhetnek. Az Ellenőrző Bizottság tagjai megbízásukat az Alapszabályhoz
csatolt nyilatkozatuk értelmében vállalják.
16.9. Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg – amely nem lehet
ellentétes az alapító okirattal –, és a szerint működik.
16.10. Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal
ülésezik.
16.11. Az ülések összehívását az Ellenőrző Bizottság bármely tagja írásban
kezdeményezheti. A tagokat a napirend közlésével az ülésnap előtt legalább
nyolc nappal írásban értesíteni kell.
16.12. Az Ellenőrző Bizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. A
határozatképtelenség esetén a megismételt ülést – azonos napirendi pontokkal
– legalább nyolc napos időközzel kell kitűzni. Egyebekben az EB működésére a
Elnökség működési szabályait kell alkalmazni.
16.13. Az Ellenőrző Bizottság ülései nyilvánosak, üléseiről
jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza.

sorszámozott

16.14. A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok,
meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a
hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet
úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők
számaránya megállapítható legyen.
16.15. Az Ellenőrző Bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni –
neve feltüntetése mellett – a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet az
Ellenőrző Bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják.
16.16. Az Ellenőrző Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik
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meg, így különösen: jogosult az Egyesület működését és gazdálkodását
ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Egyesület
Elnökségétől, illetve munkavállalóitól, az Egyesület könyveibe és irataiba
betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Az Elnökség ülésein tanácskozási joggal
részt vehet.
16.17. Az Ellenőrző Bizottság köteles az Elnökséget tájékoztatni, és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület
érdekeit egyébként súlyosan sértő cselekmény (mulasztás) történt,
amelynek megszűntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve
enyhítése az Elnökség döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
16.18. Az Elnökséget az Ellenőrző Bizottság indítványára – annak megtételétől
számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen
eltelte esetén az Elnökség összehívására a Ellenőrző Bizottság jogosult.
16.19. Ha az Elnökség a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul
értesíteni a törvényességi felügyeleti szervet.
16.20. Az Ellenőrző Bizottsági tagság megszűnik:
a) a megbízás időtartamának lejártával,
b) visszahívással,
c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
d) lemondással,
e) elhalálozással.
16.21. A Közgyűlés az Ellenőrző Bizottsági tagot visszahívhatja, és új tagot jelölhet
ki, amennyiben az Ellenőrző Bizottság az Egyesület célját veszélyeztető módon,
illetve jogsértően - különös figyelemmel a Ksztv. 8.§ (2) bekezdés a)-d)
alpontja, és a Ksztv. 9.§ (1) bekezdés rendelkezéseire - tevékenykedik.
17. Könyvvizsgáló
Az Egyesületnél könyvvizsgáló kijelölésére a törvényi feltételek teljesülése
esetén kerül sor. A könyvvizsgáló újraválasztható.
A könyvvizsgálóval, megválasztását követően, az Elnökség köt szerződést a
polgári jog általános szabályai szerint.
Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezető
tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is
felelős.
A könyvvizsgáló tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi.
A könyvvizsgáló feladat- és hatáskörébe tartozik:
– Ellenőrzi és véleményezi a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát
és jogszabályszerűségét.
– Köteles megvizsgálni a legfőbb szerv elé terjesztett minden lényeges üzleti
jelentést, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi
előírásoknak.
– Betekinthet az Egyesület könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a Ellenőrző
Bizottság tagjaitól, illetve a munkavállalóitól felvilágosítást kérhet.
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– Megvizsgálhatja az Egyesület bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és
áruállományát, szerződéseit.
A könyvvizsgáló az Egyesület ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként
köteles megőrizni.
A könyvvizsgáló a legfőbb szerv ülésén köteles részt venni. Ha ez szükséges, a
könyvvizsgálót tanácskozási joggal az vezető szerv, illetve az Ellenőrző Bizottság
ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti
ezen üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak
különösen indokolt esetben utasítható vissza.
Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy
az Egyesület vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan
tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a Ellenőrző Bizottság tagjainak
e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a legfőbb
szerv összehívását kérni.
Ha az Egyesület legfőbb szervét nem hívják össze, vagy a legfőbb szerv a
jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló
köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó szervet értesíteni.
Megszűnik a könyvvizsgálói megbízás:
– a legfőbb szerv döntése alapján visszahívással,
– a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,
– törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a könyvvizsgáló részéről a
szerződés felmondásával.
A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban,
illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az
irányadók.
18. Az Ellenőrző Bizottságra és a könyvvizsgálóra vonatkozó közös
szabályok
Az Egyesület alapításakor, illetve az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság tagjait,
valamint a könyvvizsgálót az alapító okiratban jelölik meg. Ezt követően az
Egyesület vezető tisztségviselőit, Ellenőrző Bizottságának tagjait és a
könyvvizsgálót az Egyesület legfőbb szerve választja meg.
Az Egyesület közgyűlésén nem lehet meghatalmazott az Ellenőrző Bizottság
tagja és a könyvvizsgáló.
A vezető tisztségviselők az Egyesület vezetését az ilyen tisztséget betöltő
személyektől elvárható fokozott gondossággal, az Egyesület érdekeinek
elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az alapszabály, illetve
a legfőbb szerv által hozott határozatok, kötelezettségeik vétkes megszegésével
az Egyesületnek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek.
Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás:
a) a megbízás időtartamának lejártával,
b) a megbízás visszavonásával, amennyiben olyan tevékenységet folytat, illetve
magatartást tanúsít, ami ellentétes az Egyesület alapszabályával, veszélyezteti
céljait vagy sérti jó hírét,
c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
d) lemondással,
e) elhalálozással.
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A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha az
Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak
bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a legfőbb
szerv az új vezető tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően
gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a
halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések
megtételében köteles részt venni.
A vezető tisztségviselő jogviszonyára - ha a vezető tisztséget nem munkaviszony
keretében látja el - a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 474483. §) megfelelően irányadóak.
19. Összeférhetetlenségi szabályok
Az összeférhetetlenségi szabályok a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi
CLVI. törvény vonatkozó szakaszai alapján az alábbiak:
8. § (1) A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki
vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a
továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti
juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
(2) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a
személy, aki
a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi
szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
9. § (1) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú
szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy
évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti
köztartozását nem egyenlítette ki.
(2) 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.
Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetetlenségi
előírásokat a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül az Egyesület
valamennyi tagjára, vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára
is alkalmazni kell.
A könyvvizsgálatért felelős személy az Egyesület részére más megbízás alapján
munkát nem végezhet, és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor
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láthat el más feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a
feladatait.
Külön törvény a könyvvizsgálóval szemben más összeférhetetlenségi
szabályokat is megállapíthat.
20. Vegyes rendelkezések
21. Az Egyesületnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási
tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell
nyilvántartani a Ksztv. 18. § rendelkezései szerint.
22. Az Egyesület vagyona, vagyonfelhasználása és gazdálkodása az alábbi
rendelkezések szerint szabályozott: Ksztv. 4.§ (1) a)-c) pontja, 14-17.§, 20.§,
az Egyesületek gazdálkodási rendjéről szóló 115/1992. (VII. 23.) Korm.
rendelet és más hatályos jogszabályokban előírt rendelkezések alapján.
23. Az Egyesület köteles – az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg –
közhasznúsági jelentést készíteni. Az éves beszámoló jelentés és a
közhasznúsági jelentés elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe
tartozik.
24. Az Egyesület működésével, szolgáltatásainak igénybevétele módjával,
beszámolói közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt a
jogszabályokban meghatározott módon (közzétételi kötelezettség), másrészt az
Alapszabályában szabályozott irat-betekintési és felvilágosítás-adási jog
rögzítésével. Amennyiben ezen szabályokkal sem valósulna meg a nyilvánosság
biztosítása, úgy az Egyesület vállalja, hogy a jogszabályban rögzített körben
országos sajtó útján megjelentett közleményben teszi közzé ezen adatokat.
25. A 23. és 24. pontban rögzített adatok törvényben előírt módon és határidőn
belüli közzétételéről és a kívülállók számára hozzáférhetőségéről az Elnökség
gondoskodik.
26. Az évente kötelező közhasznúsági jelentést (éves beszámolót) nem kell
semmilyen ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervnek megküldeni, vagy
ott letétbe helyezni, ugyanakkor biztosítani kell annak bárki általi
hozzáférhetőségét (betekintését és saját költségére másolat készítését).
27. A közhasznúsági jelentés tartalma:
 számviteli beszámoló;
 a költségvetési támogatás felhasználása;
 a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás;
 cél szerinti juttatások kimutatása;
 a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától kapott támogatás
mértéke;
 a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke,
illetve összege;
 közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.
28. Az Egyesület éves beszámolójának jóváhagyása – a közhasznúsági jelentés
elfogadásával egyidejűleg – a tárgyévet követő év 150. napjáig a Közgyűlés
nyílt szavazással, minősített szótöbbséggel meghozott döntése alapján történik.
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Az Egyesület köteles a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben,
legkésőbb június 30-áig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a
nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.
29. Az Egyesület bankszámlája felett aláírási joggal az Egyesület elnöke önállóan,
egy személyben jogosult. Akadályoztatása, tartós távolléte esetén az Elnökség
tagjai közül elnök által megbízott elnökségi tag gyakorolja a bankszámla feletti
rendelkezés jogát.
30. Az Egyesület Elnöksége vagy annak tisztségviselője által a feladatkörének
ellátása során harmadik személynek okozott kárért az Egyesület a felelős. A
tisztségviselő az általa e minőségben az Egyesületnek okozott kárért a polgári
jog általános szabályai szerint felel.
31. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást
nem kap, továbbá országgyűlési képviselői, valamint megyei, fővárosi,
települési önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat.
32. Amennyiben az Egyesület befektetési tevékenységet végez, az Elnökség
befektetési szabályzatot készít, és azt egyhangúan fogadja el.
33. Az Egyesület esetleges megszűnése esetén az Egyesület vagyona – a hitelezők
kielégítése után – hozzájárulásuk mértékéig a tagokat illeti meg, a további
fennmaradó vagyont az Egyesület céljaihoz hasonló célra kell fordítani, és erről
a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.
34. Az Egyesület a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes
köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló
szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.
35. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról
szóló 1989. évi II. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi
CLVI. törvény szerint kell eljárni.
36. Az Egyesület jogi személy. Jelen Egyesület a Komárom-Esztergom Megyei
Bíróság nyilvántartásba vételével jön létre. A nyilvántartásba vétel nem
tagadható meg, ha az alapító okirat a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott feltételeknek megfelel. Az Egyesület tevékenységét a
nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti
meg.
37. Az Egyesület működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint
törvényességi felügyeletet gyakorol. Ha az Egyesület működésének
törvényessége másképp nem biztosítható, az ügyész a bírósághoz fordulhat. A
bíróság határidő kitűzésével kötelezi az Elnökséget, hogy az Egyesület
jogszabálynak megfelelő működését állítsa helyre. A határidő eredménytelen
eltelte után a bíróság az Egyesületet megszünteti.
38. A közhasznú szervezetek feletti adóellenőrzést az állami adóhatóság, a
költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék,
az állami vagy önkormányzati költségvetésből, illetve a nemzetközi forrásokból
juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön jogszabály szerinti

15
belső ellenőrzési szervezet, a törvényességi felügyeletet pedig - a közhasznú
működés tekintetében - a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el.
39. Jelen Alapszabály az 2006. április 21-én készült Alapszabályt, valamint a 2011.
december 5-én készült módosításokat az eredeti Alapszabály szövegével
egységes szerkezetben tartalmazza, melyet a Közgyűlés 2011. december 5-én
fogadott el.

………………………………………………..
Egyesület elnöke

