A MARLIN Búvár Sportegyesület ALAPSZABÁLYA
a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 2011. évi CLXXV. tv (Ectv.) rendelkezéseihez igazítása
érdekében
újraszövegezett Alapszabály
A MARLIN Búvár Sportegyesület (továbbiakban Egyesület) sportegyesület, az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint az egyesületek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. tv. törvény (a továbbiakban: Ectv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a
továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint működő olyan egyesület, amelynek alaptevékenysége - a
sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése - közhasznú
tevékenység.
Az Egyesület, a tagok rendszeres sportolásának, testedzésének biztosítása és a rendszeresen sportolók
létszámának növelése érdekében, az alapszabályban meghatározott céljainak folyamatos
megvalósítására létesített jogi személy.
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.
I.
Az egyesület neve, székhelye
1.

Az egyesület neve: MARLIN Búvár Sportegyesület

2.

Az egyesület rövidített elnevezése: MARLIN Búvár SE

3.

Az egyesület székhelye: 2800 Tatabánya, Erdész u.31. fszt. 2.

4.

Az egyesület formája: sportegyesület

5.

A sportegyesület alakításának éve: 1967.
A MARLIN Búvár SE az M.T.T.SZ MARLIN Búvár Sportegyesület utódjaként jött
létre.

6.

Az egyesület honlapjának címe: www.marlinbuvarklub.hu

7.

A sportegyesület tagja a Magyar Búvár Szakszövetségnek. A sportegyesület a Magyar Búvár
Szakszövetség alapszabályát és egyéb szabályzatait magára nézve kötelezőnek ismeri el.

II.
Az egyesület célja
1.

Az egyesület célja:
a) Tagjai részére rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása,
b) A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása,
c) a lakosság, szabadidő-sportjának segítése,
d) Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése.

1

III.
Az egyesület tevékenysége
a) Az egyesületi célok megvalósítása érdekében a sportág működési feltételeinek biztosítása,
b) Az egyesületi tevékenység fejlesztési célkitűzéseinek meghatározása és a megvalósítása,
c) Sportesemények megrendezése, a szövetségek, valamint más sportegyesületek által
megrendezett sporteseményeken való részvétel,
d) Az egyesületi élet alapjait képező közösségi élet kibontakoztatásának elősegítése, a
sportegyesület hagyományainak ápolása,
e) A tervszerű működéshez szükséges feltételek megteremtése és biztosítása,
f) Az országos szakszövetségek céljai megvalósításának elősegítése, munkájuk támogatása,
g) A sportegyesület céljai megvalósítása érdekében gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytat
h) A sportegyesület céljai megvalósítása érdekében biztosítja tagjainak a szakmai képzés,
felkészülés, továbbképzés lehetőségét.
IV.
Az egyesület tagjainak jogai és kötelezettségei
1. A sportegyesület tagja lehet minden magyar állampolgár, aki belépési nyilatkozatban vállalja,
hogy az Egyesület alapszabályának rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. A 14.
életévét be nem töltött kiskorú személy belépési nyilatkozatához a törvényes képviselő
hozzájárulása is szükséges, a 14. életévét betöltött kiskorú személyek belépési nyilatkozatához
a törvényes képviselő hozzájárulása nem szükséges,
2. Az Egyesület tagja jogosult az Egyesület tevékenységében részt venni. A közgyűlésen részt
vehet, a közgyűlés határozatainak meghozatalában szavazati joggal rendelkezik. Az Egyesület
tevékenységével illetve működésével kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tehet. A vezető
tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, indítványt tehet a
közgyűlés és az elnökség napirendi pontjaira. Betekinthet az Egyesület nyilvántartásaiba , az
egyesület tagja a közgyűlés napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tehet, a tag kizárását
kezdeményezheti Az egyesület tagja, az egyesület vezető tisztségviselője (elnökségi tagja)
kérheti a bíróságtól a tagok és az egyesület szervei (közgyűlés, elnökség) által hozott határozat
hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik. A
határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított 30 napon belül lehet
keresetet indítani az egyesület ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a
határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves,
jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. Nem jogosult perindításra az, aki a határozat
meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes
fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett. A tag törlése esetén az első jogorvoslati fórum a
közgyűlés.
3. Az Egyesület tagja 18. életévének betöltése után tisztségviselőnek választható, és
újraválasztható részt vehet az Egyesület rendezvényein, összeférhetetlenségi és elfogadó
nyilatkozata alapján .
4. Jogosult igénybe venni az Egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait, részt vehet
az Egyesület rendezvényein, edzéseken, versenyeken használhatja az Egyesület által
biztosított sportlétesítményeket, sporteszközöket, igényelheti az Egyesület szakembereinek
segítségét.
5. A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A
képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba
kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni.
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6. Az Egyesület valamennyi tagja a vezető tisztségviselő megválasztásakor és az Egyesület
legfőbb szervének egyéb határozatai meghozatalakor személyenként egy szavazattal
rendelkeznek. Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik.
7. A tagok egytizede írásban az ok és a cél megjelölésével rendkívüli közgyűlés és rendkívüli
elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.
8. Az Egyesület tagja köteles megfizetni a tagdíjat. Az egyesület tagjainak a tagdíjat minden év
március 31. napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület
bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.
Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének
évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8
napon belül, ezt követően legkésőbb minden év március 31. napjáig köteles az egyesület
házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.
9. Az Egyesület tagja köteles megtartani illetve teljesíteni a közgyűlés és az elnökség
határozataiban foglaltakat.
10. Az Egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére.
Az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását, és az Egyesület
tevékenységét.
11. Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.

V.
A tagsági jogviszony keletkezezése
1. Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást
követően a belépési kérelemnek az elnökség általi elfogadásával keletkezik.
2. Az elnökség annak a személynek a belépési kérelmét fogadhatja el, aki a belépési kérelmében
elfogadja az egyesület céljait, és az alapszabály alapján az egyesület tagjait terhelő
kötelezettségek teljesítését vállalja.
3. A tagfelvételi kérelmet az elnökséghez kell benyújtani.
4. A tagfelvételi kérelemről a kérelem benyújtását követő 30 napon belül egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással az elnökség határoz. Határozatát annak meghozatalát követő
8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező
számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.
5. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.

VI.
A tagsági jogviszony megszűnése
1. A tagsági jogviszony megszűnik
a./ A tag kilépésével.
b./ A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
c./ A tag kizárásával.
d./ Törléssel
a) a tag kilépésével;a kilépésről írásban kell nyilatkozni, a kilépésről szóló nyilatkozatot az elnöknek
kell megküldeni, a tagsági viszony a kilépésről szóló nyilatkozat egyesület általi átvételének napján
szűnik meg
b) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, ez esetben a tagot a tagnyilvántartásból az
egyesület tagjai közül törölni kell.
c) a tag kizárásával;
d) A tag törlésével, ha a tag tagsági díjának, illetve vállalt anyagi támogatásának a fizetését 6 hónapnál
hosszabb ideig elmulasztja és a fizetési kötelezettségének a felszólítás ellenére sem tesz eleget. Az
eljárást az elnök kezdeményezi, a mulasztó tagot az Elnökség jogosult tagjai sorából törölni.
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A tagsági jogviszony a törlést elrendelő döntés kézhezvételétől számított 30. napon szűnik meg. Az
elnökség törlést elrendelő határozatát az elnökségnek közölnie kell a taggal.

VII.
A tag kizárása
1. Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a
tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő
magatartást tanúsít.
2.A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A
kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a
szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem
akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel
is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell
ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat,
továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a
tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható
módon közli az érintett taggal.
3. A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15
napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A közgyűlés a fellebbezés tárgyában a
soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak
meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett
taggal.
X.
A döntéshozó szerv
1. Az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés.
2.A tag jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének
megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.
3. A döntéshozó szerv a döntéseit ülés tartásával vagy ülés tartása nélkül hozza.
XI.
A közgyűlés ülésezése
1. A közgyűlés szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.
2. A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására
jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal
rendelkező személyek vehetnek részt.
XII.
A közgyűlés hatásköre
A közgyűlés hatáskörébe tartozik
1. az alapszabály módosítása;
2. az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
3. a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
4. az éves költségvetés elfogadása;
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5. az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről
szóló jelentésének - elfogadása;
6. a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az
egyesülettel munkaviszonyban áll;
7. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
8. a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági
tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való
döntés;
9. a felügyelőbizottság, fegyelmi bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és
díjazásuk megállapítása;
10. a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és
11. a végelszámoló kijelölése.
XIII.
A közgyűlés összehívása
1. A közgyűlést az egyesület elnöke meghívó küldésével hívja össze.
2. A meghívónak tartalmaznia kell
a) az egyesület nevét és székhelyét;
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
c) az ülés napirendjét.
3. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a
tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. a napirendet tartalmazó meghívót az ülés
kitűzött időpontja előtt legalább 15 nappal előbb meg kell küldeni a felügyelő szervnek és az egyesület
valamennyi tagjának.
4. A közgyűlés helyszínét alkalmanként az elnökség határozza meg.
5. Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen
valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
6. A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha
valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához
egyhangúlag hozzájárul.
7.A közgyűlést az Egyesület elnöke vezeti.
A közgyűlési tisztségviselő, a levezető elnök, a szavazatszámlálók, megválasztására bármelyik
egyesületi tag javaslatot tehet. A közgyűlési tisztségviselők, a levezető elnök, a szavazatszámlálók
megválasztásáról a közgyűlés a szavazati joggal rendelkező tagok szótöbbségével határoz. A
közgyűlésen hozott határozatokat a szavazatszámlálók jelentése alapján a levezető elnök szóban
kihirdeti.
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben meg kell jelölni a
közgyűlés helyét, idejét, továbbá a jelenléti ívre utalással fel kell sorolni a közgyűlésen megjelent
személyeket. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a javasolt illetve elfogadott napirendet, az egyes
napirendi pontokkal kapcsolatban hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke, és a
közgyűlés tagjai közül választott két hitelesítő aláírásával hitelesíti. A közgyűlés döntéseit határozatba
foglalja, melyeket tartalmazó jegyzőkönyveket az elnökség az egyesület székhelyén őriz.
XIV.
Határozatképesség
1. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon ha a szavazásra jogosult tagok több mint a fele, legalább
50% plusz egy fő jelen van,. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
2. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
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3. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés –amennyiben a tagokat
erről az eredeti meghívóban tájékoztatják, és így távolmaradásuk jogkövetkezményeinek ismeretében
döntenek a részvétel kérdésében – az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától
függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt
– közgyűlés időpontját követően harminc napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az
eredeti közgyűlés meghívójában is megjelölhető.
XV.
Határozathozatal
1. A tagok a közgyűlésen szavazással hozzák meg határozataikat.
2. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta
előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
3. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével
hozzák meg, azaz egyszerű szótöbbséggel.
4. Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel
hozott határozata szükséges.
5. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a
szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
6. A szavazati jog gyakorlásának feltétele az Egyesületi tagság.
XVI.
Határozathozatal ülés tartása nélkül
1. Az egyesület közgyűlése ülés tartása nélkül is hozhat határozatot, az ilyen határozathozatalt az
ügyvezetés a határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményezi A tagok
számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy
szavazatukat megküldjék az ügyvezetés részére.
2. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során az alapszabálynak a határozatképességre és szavazására
vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor
eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati
jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.
3. Ha bármely tag a közgyűlés megtartását kívánja, a közgyűlést az ügyvezetésnek össze kell hívnia.
4. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag
szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított
három napon belül - az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon
belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi
szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.
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XVII.
Az ügyvezetés fogalma és a vezető tisztségviselői megbízatás keletkezése
1. Az egyesület irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak a
tagok hatáskörébe, a vezető tisztségviselőkből álló testület,az elnökség jogosult.
2.
3.

Az elnökség ügyvezetési tevékenységét az egyesület érdekének megfelelően köteles ellátni.
A vezető tisztségviselőket az egyesület tagjai, választják meg, nevezik ki vagy hívják vissza. A
vezető tisztségviselői megbízás a tisztségnek a kijelölt, megválasztott vagy kinevezett személy
által történő elfogadásával jön létre.
XVIII.
A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok

1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
2. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt,
aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó
szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
3. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
4. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól
nem mentesült.
5. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
6. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
XIX.
Titoktartási és felvilágosítási kötelezettség
1. A vezető tisztségviselő az egyesület tagjai, részére köteles az egyesületre vonatkozóan
felvilágosítást adni, és számukra az egyesületre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést
biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli
titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.
2. A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez az
egyesület üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy
felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás
megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti az egyesület kötelezését a
felvilágosítás megadására.
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XX.
A vezető tisztségviselő felelőssége
A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során az egyesületnek okozott károkért a
szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben.

XXI.
A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnése
1. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
2. Az egyesület tagjai a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.
3. A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető
tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
4. Ha az egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő
kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik
napon válik hatályossá.
XXII.
Az ügyvezetés ellátása
Az egyesület ügyvezetését az elnökség látja el. Az egyesület vezető tisztségviselői az elnökség tagjai.
XXIII.
Elnökség
1. Az elnökség három tagból áll.
Az elnökség tagjai :
Az egyesület elnöke: UDVARDI TIBOR (An.: Visi Anna. lakcíme:. 2800 Tatabánya Erdész u.31. 3.
emelet 9. ajtó)
Az elnökség tagjai: SÁRADI BÉLA
(An. Smidróczki Erzsébet, lakcíme: 2800 Tatabánya, Népház
u.2.)
BENCSO CSABA (An. Nagy Ildikó, lakcíme: 9400 Sopron Táncsics u.31.)
2.

Az elnökség tagjai megbízásának megszűnése időpontja: 2021. november 24.

3.Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos
kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.
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4.

az elnökség tevékenységéről éves beszámolót készít,
XXIV.
A vezető tisztségviselői megbízatás

1. A vezető tisztségviselő megbízatása öt évre szól.
2. A vezető tisztségviselőket az egyesület tagjai közül kell választani.

XXV.
Az elnökség feladatai
1. az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
2. a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
3. az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
4. az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; gazdálkodik az
egyesület kezelésében lévő vízterületeken, azokat rendszeresen halasítja
5. az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők
megválasztatásának előkészítése;
6. a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
7. az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak és helyszínének
meghatározása;
8. részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
9. a tagság nyilvántartása;
10. az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
11. az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
12. az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte
esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;
13.a tag felvételéről való döntés.
XXVI.
A közgyűlés összehívása
1. Az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele
céljából,ha:
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
2. Az (1) bekezdés alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot
adókörülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről
dönteni.
3. Az elnökség évenként legalább egy alkalommal rendes ülést tart. Rendkívüli ülést kell összehívni,ha
ezt
a/ az elnökség tagjainak legalább egyharmada az ülés céljának megjelölésével kéri,
b/ az egyesület elnöke szükségesnek tartja, illetőleg
c/ a felügyelő bizottság elnöke szükségesnek tartja.
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4. Az elnökség ülését – írásban – az egyesület elnöke, hívja össze és látja el az elnöki feladatot.
5. Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnökség tagjai írják alá. Az
elnökség döntéseit határozatba foglalja, amely határozatokról külön nyilvántartást kell vezetni,az
elnökség határozatait az elnök nyomban, szóban kihirdeti, illetve akire nézve a határozat rendelkezést
tartalmaz, azzal a határozatot annak meghozatalától számított legkésőbb 8 napon belül igazolható
módon közölni kell.
6. Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha azon az elnökség legalább két tagja jelen van. ha
minden tagja jelen van, határozatait nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza, ha
két tagja van jelen, akkor egyhangúlag hoz határozatot.
XXVII.
Az egyesület elnöke
1. UDVARDI TIBOR (An.: Visi Anna, lakcím: 2800 Tatabánya Erdész u.31. 3. em. 9. a.) elnök
képviseli az egyesületet, képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános, képviseleti jog
gyakorlásának módja: önálló.
2. összehívja a közgyűlést és az elnökség üléseit és azokon elnököl
3. ellenőrzi a testületi szervez határozatainak végrehajtását, őrködik az egyesület szerveinek
törvényes és alapszabályszerű tevékenysége felett,
4. UDVARDI TIBOR (An.: Visi Anna) . 2800 Tatabánya Erdész u.31. 3. em. 9.a.) elnök önállóan
rendelkezik a bankszámla felett
XXVIII.
Az egyesület jogutód nélküli megszűnése
1. Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
a) a tagok kimondják megszűnését; vagy
b) az arra jogosult szerv megszünteti
c) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és
új célt nem határoztak meg; vagy
d) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
feltéve mindegyik esetben, hogy az egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő
eljárás lefolytatását követően a bíróság az egyesületet a nyilvántartásból törli.
2. A sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon
állami tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium
költségvetésében az utánpótlás-nevelés támogatására kell fordítani. [Stv. 17.§ (6) bek.]
3.

A sportegyesületnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a MOB
igazolja, hogy a sportegyesület az állami sportcélú támogatás felhasználásával e törvényben,
valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően
elszámolt, vagy azt, hogy a sportegyesület állami sportcélú támogatásban nem részesült. [Stv.
17.§ (7) bek.]
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XXIX.
Jogutódlással történő megszűnés
Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre
válhat szét.
XXX.
Az Egyesület tagjainak jegyzéke
(1) Az Egyesület Elnöksége az Egyesület tagjainak nevét és lakóhelyét tagjegyzékben tartja nyilván.
(2) Az Egyesület tagjegyzékéből haladéktalanul törölni kell annak a személynek a nevét és
lakóhelyét, akinek a tagsági jogviszonya megszűnt.
(3) Az Egyesület tagjegyzékébe haladéktalanul be kell jegyezni annak a személynek a nevét és
lakóhelyét, akit az elnökség az egyesületbe tagnak felvett.
XXXI.
Az egyesület gazdálkodása
(1) Az egyesület a létesítő okiratában meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával önállóan
gazdálkodik, egyesület elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatására nem alapítható.
(2) Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az egyesület alapítója, tagja - a vagyoni
hozzájárulásának megfizetésén túl - a szervezet tartozásaiért saját vagyonával nem felel.
(3) Az egyesület a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységet (a továbbiakban: alapcél
szerinti tevékenység) - ideértve a közhasznú tevékenységet is - folytathat és - célja megvalósítása
gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében - gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet,
amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti.
(4) Az egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem
veszélyezteti az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységének ellátását és működésének fenntartását.
(5) Az egyesület ügyvezető szervének feladata a működőképesség fenntartása, és a fenyegető
fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések
meghozatala, illetve kezdeményezése.
(6) Az egyesület
a) alapcél szerinti (közhasznú), és
b) gazdasági-vállalkozási
tevékenységet folytathat.
Az egyesület vagyonát a 3. pont szerint folytatott gazdasági-vállalkozási tevékenység eredménye is
gyarapíthatja.
(7) Az egyesület bevételei:
a) tagdíj;
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel;
c) a költségvetési támogatás:
ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből
juttatott támogatás;
cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó
támogatás;
cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege;
d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel;
e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
f) befektetési tevékenységből származó bevétel;
g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.
(8) Az egyesület költségei, ráfordításai (kiadásai):
a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;
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b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó
költségek;
c) az egyesület szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit
és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális
javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása;
d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség.
(9) Az egyesület bevételeit a 7. pont szerinti részletezésben, költségeit ráfordításait (kiadásait) a 8.
pont szerinti részletezésben elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván.
(10) Egyesület javára adománygyűjtő tevékenység folytatható. Az egyesület nevében vagy javára
történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetve más személyek zavarásával, a személyhez
fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével.
Az egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak az egyesület írásbeli meghatalmazása
alapján végezhető.
Az egyesület részére juttatott adományokat az adományozó nyilvántartásába beállított könyv szerinti,
ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.
XXXII.
Záró rendelkezések
1. Az egyesület működése felett a törvényességi ellenőrzést a Komárom-Esztergom Megyei
Főügyészség gyakorolja.
2. Az egyesület működésével kapcsolatosan az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk.
(2013. évi V. törvény), az Ectv. (2011. évi CLXXV. törvény), a Cnytv. (2011. évi CLXXXI. törvény),
valamint a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályok alkalmazása az irányadó.
Záradék:
Ezen létesítő okirat szövege megfelel a 2016. november 24. napján megtartott közgyűlés 3/2016. sz.
Közgyűlési határozattal elfogadott tartalommal.
..............…………………............
Torma József jkv hitelesítő

………………..............................
Szabó György jkv. hitelesítő

………………...............................
Krátky Krisztina jkv vezető

.............…………………............
Udvardi Tibor közgyűlés elnöke

A jelen újraszövegezett létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat
hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű újraszövegezett okirat elkészítésére a 2013. évi V.
törvény (Ptk.) és a 2011. évi CLXXV. tv (Ectv.) rendelkezéseihez igazítás adtak okot. A létesítő
okiratot ellenjegyzem ……………………..
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