TRAPPANCS Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesülete
Alapszabály
Alulírottak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a 2011. évi CLXXV. törvény az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról;
valamint a 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő
eljárási szabályokról rendelkezései alapján az Egyesület, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapszabályát a következők szerint állapították meg:
Az egyesület a létfontosságú szervek átültetésén - transzplantációján – átesett és szervre váró gyermekek és
fiatalok szervezete.

Neve:
Rövid név:
Székhelye:
Hatóköre:
Nyilvántartásba vétel:
Jogállása:

l.§ Az egyesület szervezete
Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesülete
Trappancs Egyesület
1138 Budapest, Váci út 132/b. VIII/52.
Országos
PK. 60. 124/2006/6 , Nyilvántartási szám: 1520
Közhasznú
Az Egyesület első vezető tisztségviselői
1. Egyesület elnöke:
Feszt Tímea Diána
1138 Budapest, Váci út 132/b.
2. Egyesület elnökhelyettese
Szabó József dr.
1138 Budapest, Váci út 132/b.
3. Elnökségi tag
Gyurkóné Bambek Valéria
8440 Herend, Rákóczi út 82.
2. § Az egyesület jogképessége és a közhasznúsági fokozat

Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására
létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy.
Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében Magyarország Alaptörvénye XIX. és XX. cikkei, az
Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 75.§, 100.§-ai szerint, a 2011. évi CLXXV. törvény 2.
§ 20. pont alapján – az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
- érdekvédelem, emberi- és állampolgári jogok védelme
- gyógyító- és egészségügyi rehabilitációs tevékenység
- szociális tevékenység
- kulturális tevékenység
- valamint minden olyan tevékenység, amely a közfeladat – jogszabályban meghatározott állami vagy
önkormányzati feladat - teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a
társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

2

3.§ Az egyesület célja és feladata
Az egyesület befektetési tevékenységet és közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
politikától független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az Egyesület gazdasági-vállalkozási
tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység
megvalósítását nem veszélyeztetve végez. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel,
azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
Az egyesület a létfontosságú szervek átültetésén átesett és szervátültetésre váró gyermekek és fiatalok
szervezete. A fent részletezett közhasznú célok elérése érdekében együttműködik a területileg illetékes
állami, társadalmi és egyéb szervekkel.
(1) Az egyesület célja elsősorban a rehabilitáció és a szervátültetett fiatalok integrálása az egészséges
társadalomba, az esélyegyenlőség biztosítása, valamint az orvosilag ellenőrzött testedzés és a
mindezekre történő érdeklődés felkeltése a legfontosabb célkitűzése.
(2) Szabadidősport: tagjai számára tömegsport jelleggel is biztosít sporttevékenységet
(3) Versenysport: a szervátültetettek versenysportolói utánpótlásának nevelése
(4) Esélyegyenlőség: a sajátos nevelésű igényű tinédzserek és szüleik számára segítő szolgáltatások
szervezése
(5) Szociális tevékenység, családsegítés.
Az Egyesület által végzendő közhasznú tevékenység a Civil tv. 7. § (3) bekezdése alapján:
egészségmegőrzés, betegségmegőrzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység
1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 144. § (1)-(2)
a. szociális tevékenység, családsegítés
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 8.
b. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 8.
c. sport
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 15.
E célok megvalósítása érdekében együttműködik a területileg illetékes állami, társadalmi és egyéb
szervekkel. Az egyesület befektetési tevékenységet nem folytat.
4.§ Az egyesület tagsága
Az egyesületnek magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, ill. magyarországi tartózkodási
engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár egyaránt tagja lehet, feltéve, ha nincs eltiltva a közügyek
gyakorlásától és a belépési nyilatkozatban vállalja az egyesület tevékenységében való részvételt, és az
egyesület alapszabályában megfogalmazott célokat magáévá teszi. Az egyesület nem zárja ki, hogy a
tagokon kívül, mások is részesüljenek az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból.
Tagság: rendes tag, pártoló tag, tiszteletbeli tag.
Rendes tag:
Tagjai lehetnek azok a személyek, akik létfontosságú szervek átültetésen estek át. Tagdíj: 1200 Ft/év
Pártoló tag:
Az egyesület működési területén pártoló tagságot szervezhet. Pártoló tagként felvehető az, aki belépési
nyilatkozatban vállalja az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatását. Pártoló tagként jogi
személy is felvehető, ha nyilatkozatban vállalja az egyesület anyagi támogatását. Tagdíj: 2400 Ft/év
Tiszteletbeli tag:
Az a személy, aki különleges és kiemelkedő tevékenységével elsősorban erkölcsileg támogatja az
egyesületet.
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Az egyesületbe való belépés és az egyesületből való kilépés önkéntes.
Az egyesületi tagság keletkezése: felvétellel.
Megszűnése:
a)
kilépéssel,
b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával,
c)
tagdíj nem fizetése esetén törléssel,
d)
kizárással,
e)
elhalálozásnál törléssel,
f)
a jogi személy tag esetében a jogutód nélküli megszűnéssel,
g)
az egyesület megszűnésével.
a.) Az egyesületi tagságból való kilépési szándékot az egyesület elnökéhez címzett írásos nyilatkozatban kell
bejelenteni, melyet az elnökség elé köteles terjeszteni az egyesület elnöke. Az írásbeli közléssel válik
hatályossá a kilépés. A kilépő tag tagsági jogviszonya, azaz a jogai és kötelezettségei a bejelentéssel
egyidejűleg szűnnek meg. Az egyesület elnöke köteles a kilépésről a többi tagot a következő közgyűlésen
tájékoztatni. A tagot az egyesület elnöke törli a tagjegyzékből.
b.) Ha a tag nem felel meg az Alapszabály tagsági feltételeinek, a közgyűlés a tagsági jogviszonyt 30 napos
határidővel írásban felmondhatja. A felmondást az érintettel írásban kell közölni a közgyűlés írásbeli
indoklásával együtt. Postai úton történő közlés esetén az átvétel megtagadása, illetve ha a kézbesítés
második megkísérlését követően sem vette át az értesített a közlést, a kísérletet követő 5. munkanapon a
határozatot kézbesítettnek kell tekinteni.
A felmondásra történő javaslattétel az Elnökség hatáskörébe tartozik; a felmondás a közgyűlés hatásköre. A
30 napos felmondási határidő alatt a tag köteles az Egyesület felé elszámolni az átvett eszközök, birtokában
lévő dokumentációk, pénz vagy egyéb dolgok vonatkozásában.
Az érintett tag a felmondást kimondó határozat ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a
közgyűléshez fordulhat jogorvoslatért. Ezt a jogorvoslati kérelmet írásban, postai úton a közgyűlésnek
címezve az Elnökséghez kell benyújtani. Az Elnökség 8 napon belül ezt a közgyűlés elé terjeszti. A
közgyűlést a jogorvoslati kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belüli időpontra össze kell hívni.
A c) pont esetében az egyesület írásban felszólítja a hat hónapnál hosszabb ideje tagdíjat nem fizető tagot
arra, hogy a felszólítást követő 30 napon belül fizesse meg tagdíj tartozását. A felszólításban a tagot
figyelmeztetni kell arra, hogy amennyiben a felszólításnak nem tesz eleget, úgy az törlést von maga után.
Amennyiben a tag a felszólításnak a kitűzött határidőn belül nem tesz eleget, úgy tagsági jogviszonya
megszűnik.
A d) pont esetében akkor van kizárásnak helye, ha a tag az egyesület céljának elérését veszélyeztető
magatartást tanúsít, vagy a vonatkozó jogszabályokkal, vagy az alapszabályban foglaltakkal ellentétes
magatartást tanúsít. A kizárási eljárást a közgyűlés folytatja le. Az közgyűlés az érintett taggal írásba foglalt
határozatával közli a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati
lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. Az elnökség lehetőséget biztosít
az érintett tag részére, hogy védekezését előterjessze, és tájékoztatja őt arról, hogy a közgyűlés kizárást
kimondó határozata ellen a közgyűléshez fordulhat jogorvoslattal, a határozat kézhezvételétől számított 15
napon belül. A jogorvoslati kérelmet írásban, postai úton a közgyűlésnek címezve az Elnökséghez kell
benyújtani. Az Elnökség 8 napon belül ezt a közgyűlés elé terjeszti. A közgyűlést a jogorvoslati kérelem
kézhezvételétől számított 30 napon belüli időpontra össze kell hívni.
A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indoklás
nélkül megszüntetheti.
A tag kilépését az elnökség veszi tudomásul, és a tag elhalálozása esetében a törlést is az elnökség végzi.
Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást követően a belépési
kérelemnek a közgyűlés általi elfogadásával keletkezik.
A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.
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Az egyesületi tagok, pártoló tagok és tiszteletbeli tagok felvétele az elnökség - a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:67§ban meghatározott közgyűlési jogkört a 3:80§ m.) pontja alkalmazásával, átadott hatáskörben- hatáskörébe
tartozik. Az egyesület a tagjairól nyilvántartást vezet és ellátja őket tagsági könyvvel, pártoló tagjait pedig
pártoló tag igazolvánnyal.
A tagsági kérelmet az Egyesület elnökéhez kell eljuttatni, aki azt köteles döntésre az Elnökség soron
következő ülése elé terjeszteni. A felvételről vagy annak elutasításáról az ülést követő 8 napon belül írásban
kell a jelentkezőt értesíteni. A döntés ellen az érintett annak kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban
fellebbezéssel élhet, melyről a Közgyűlés soron következő ülésén dönt.
5.§ Tagsági jogok és kötelezettségek
Az egyesületi tagok jogai és kötelességei
A rendes tag jogai:
a) Részt vehet az egyesület közgyűlésén és rendezvényein. Részt vehet az elnökség tagjainak és
tisztségviselőinek, valamint a Számvizsgáló Biztos megválasztásában, továbbá a határozatok
meghozatalában. Választható az egyesület vezetőségébe és egyéb szerveibe.
b) Tisztségre választhatók, azzal, hogy a 18. életévét be nem töltött személy életkori sajátosságainak
megfelelő tisztségekre választható az egyesület szerveibe.
c) Véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az egyesület érintő bármely kérdésben, az egyesület felügyelő
szervénél indítványozhatja az egyesület jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatának
megsemmisítését.
d) Az egyesület elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehet a bizottságok, szakosztályok,
sportcsoportok munkájában, edzéseken, versenyeken használhatja a sportlétesítményeket, sportszerek
és sportfelszereléseket, igényelheti az egyesület szakembereinek segítségét.
e) Részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben.
f)
Az egyesület valamely törvénysértő határozatát a tudomására jutástól számított 30 napon belül a
Fővárosi Bíróság előtt megtámadhatja.
g) A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. A tag tagsági jogait akkor gyakorolhatja képviselőn
keresztül, ha arra az alapszabály lehetőséget biztosít. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem
örökölhetők.
A rendes tag kötelezettségei:
a) Az alapszabály betartása, az egyesület vezető szervek határozatainak végrehajtása.
b) A tagsági díj fizetése tárgyév december 20-ig. A tárgyév június 30. napját követően belépő tag a
tárgyév fennmaradó részével időarányos tagdíjat fizet. A tagdíj mértékét a közgyűlés határozza meg.
c) A sportegyesületi vagyon megóvása.
d) Sportszerű magatartás.
e) Versenyszerűen sportoló esetében a hazai és nemzetközi versenyekre való lelkiismeretes felkészülés és
a legjobb tudás szerinti szereplés.
f)
Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület
tevékenységét.
A pártoló tag jogai:
a) Javaslatokat, észrevételeket tehet az egyesület működésével kapcsolatban.
b) Részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben (pl. az egyesület rendezvények
kedvezményes látogatása.)
A pártoló tag kötelességei:
a) Az alapszabály betartása.
b) Az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása.
c) Sportszerű magatartás.
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d)

Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület
tevékenységét.

A tiszteletbeli tag jogai:
a) Részt vehet az egyesület közgyűlésén.
b) Véleményt nyilváníthat, javaslatokat tehet az egyesület érintő kérdésekben.
c) Részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben
A tiszteletbeli tag kötelességei:
a) Az alapszabály betartása.
b) Az egyesület erkölcsi támogatása.
c) Sportszerű magatartás.
d) Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület
tevékenységét.
A jogi személyű tag jogai:
a) Képviselője útján részt vehet az egyesület közgyűlésén és ott javaslatokat, észrevételeket tehet az
egyesület működésével kapcsolatban.
b) Külön megállapodás alapján részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben, használhatja a
sportlétesítményeket, sportfelszereléseket, igényelheti az egyesület szakembereinek segítségét.
A jogi személyű tag kötelességei:
a) Az alapszabály betartása.
b) Az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása.
c) Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület
tevékenységét.
6.§ Az egyesület szervezete
-

Közgyűlés
Elnökség
Számvizsgáló Biztos

Az egyesület éves árbevétele nem fogja meghaladni az 50.000.000,- Ft-ot ezért az egyesület felügyelő
szervezet nem működtet.
Közgyűlés:
Az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze
kell hívni. A közgyűlés nyilvános, mely csak jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. 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 vesznek meghívottként részt.
A közgyűlés napirendjét is tartalmazó közgyűlésre szóló meghívót az elnök- akadályozatása esetén az
elnökhelyettes- mindig írásban (tértivevényes postai küldeményben) illetve e-mail üzenetben, (amennyiben
annak címzett általi átvétele igazolható) küldi ki az egyesület tagjainak a közgyűlés időpontja előtt legalább
tíz nappal. A meghívóhoz csatolni kell a már rendelkezésre álló határozati javaslatokat és az előterjesztők
indoklását. A közgyűlést az elnök az Egyesület székhelyére vagy a tagok többségének előzetes
jóváhagyásával meghatározott más helyre hívja össze.
Közgyűlést kell összehívni, ha a tagok egyharmada, vagy a Számvizsgáló Biztos az ok és a cél
megjelölésével indítványozza.
A meghívónak tartalmaznia kell
a) az Egyesület nevét és székhelyét;
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
c) az ülés napirendjét;
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d) azt a figyelmeztetést, hogy a megismételt közgyűlés az írásban közölt napirendi pontok tekintetében
a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. A közgyűlés összehívására irányuló
meghívóban megjelölhető a megismételt közgyűlés napja is.
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni
kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 15 napon belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést
összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indoklásával.
A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a
napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt, vagy azt
elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a
napirend kiegészítésének tárgyában.
A közgyűlést az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az Egyesület elnökhelyettese vezeti. A közgyűlési
tisztségviselő, a levezető elnök, a szavazatszámlálók, illetve más személy megválasztására bármelyik
egyesületi tag javaslatot tehet. A közgyűlési tisztségviselők, a levezető elnök, a szavazatszámlálók
megválasztásáról a közgyűlés a szavazati joggal rendelkező tagok szótöbbségével határoz az első napirendi
pontot megelőzően, az elnök javaslatát követően.
A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok fele + 1 fő jelen van. A határozatképességet
minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlés 15 napon belül történő másodszori összehívása során
az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, ha a
fentiekről a tagokat az eredeti meghívóban már előre tájékoztatták.
A közgyűlés határozatait –azon esetek kivételével, ahol minősített többség van előírva- nyílt szavazással,
általában egyszerű szótöbbséggel hozza. A tisztségviselők választása titkos szavazással történik,
szavazategyenlőség esetén ismételt szavazással történik. Bármelyik tag indítványára a közgyűlés úgy
határozhat, hogy a megjelölt napirenddel kapcsolatban titkos szavazással határoz. A közgyűlési határozatok
a honlapon kerülnek közzétételre, az ezzel kapcsolatos iratok pedig az egyesület székhelyén tekinthetők meg.
Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges. Az Egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Mindazokban az ügyekben, amelyekben a határozathozatalhoz nem szükséges a jelenlévő tagok vagy a
szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata, a közgyűlés a
határozathozatalait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, hozzák meg.
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben meg kell jelölni az adott közgyűlés idejét,
helyét, továbbá a jelenléti ívre utalással fel kell sorolni a közgyűlés résztvevőit. A jegyzőkönyvben fel kell
tüntetni a javasolt, illetve az elfogadott napirendet, az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban hozott
határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezetőnek megválasztott személy és a
közgyűlés tagjai közül megválasztott jegyzőkönyv hitelesítő(k) aláírásával hitelesít.
A közgyűlésen hozott határozatokat a szavazatszámlálók jelentése alapján a levezető elnök kihirdeti. A
közgyűlést követően az egyesület határozatait az elnökség hirdeti ki levelezés útján.
A közgyűlésen az egyesület tagja személyesen vagy meghatalmazott által gyakorolhatja szavazati jogát.
Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, minden tagnak egy szavazata van.
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 vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
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A Számvizsgáló Biztos a közgyűlésen jogosult részt venni.
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) Az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
b) Az alapszabály megállapítása és módosítása.
c) Az elnökség, az elnök, elnökhelyettes, Számvizsgáló Biztos maximum 5 évre szóló megválasztása,
illetve a választott tisztségviselők visszahívása, esetleges díjazásának megállapítása.
d) A közhasznúsági melléklet elfogadása. Ennek tartalmaznia kell:
- a számviteli beszámolót
- a költségvetési támogatások felhasználást
- a vagyon felhasználásának kimutatását
- a célszerinti támogatások kimutatása
- a központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, kisebbségi
települési önkormányzattól, települési önkormányzati társulástól, az Egészség Biztosítási
önkormányzattól és mind ezek szerveitől kapott támogatás mértékét
- a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összegét
- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
e) Az éves pénzügyi terv, a költségvetés elfogadása.
f)
Az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
rendelkezései szerint készített éves beszámoló jóváhagyása.
g) A tagsági díj összegének illetve a pártoló tagok anyagi hozzájárulása legkisebb mértékének
meghatározása.
h) A vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel
munkaviszonyban áll.
i)
Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt.
j)
A jelenlegi és korábbi tagok, a vezető tisztségviselők és más szervek tagjai elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés.
k) A választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, és díjazásának megállapítása.
l)
A végelszámolás kijelölése.
m) Taggal szembeni felmondásról vagy kizárásról való döntés.
A c) pontban meghatározott választott tisztségviselők visszahívásáról a közgyűlésnek határozatot kell hoznia
olyképpen, hogy a határozatnak tartalmaznia kell a visszahívás indokolását és a jogorvoslati lehetőségre való
utalást. Amennyiben a választott tisztségviselő a visszahívásáról szóló közgyűlési határozat meghozatalakor
jelen van, úgy a határozatot közöltnek kell tekinteni. Amennyiben a választott tisztségviselő a
visszahívásáról szóló közgyűlési határozat meghozatalakor nincs jelen, úgy a határozatot vele írásban
(normál postai küldeményben) kell közölni.
Az éves beszámolót a közhasznúsági melléklettel együtt kell elfogadni.
Elnökség:
Létszáma:
3 fő
Elnökség tagjai:
Elnök, elnökhelyettes, elnökségi tag.
Az elnökség elnökét, az elnökhelyettest és az elnökségi tagot, vagyis a három elnökségi tagot a közgyűlés
közvetlenül jelöli ki.
Az egyesület ügyvezetését az elnök látja el. Az egyesület vezető tisztségviselői az elnökség tagjai. Az
elnökség az ügyvezetéssel kapcsolatos feladatait személyesen köteles ellátni.
Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, ott az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre
válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.
Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az elnökség köteles beszámolni.
Elnökség feladata és hatásköre:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)
l)
m)
n)
o)

Az egyesületi tevékenység irányítása, napi ügyeinek intézése, az elnökség hatáskörébe tartózó
ügyekben a döntések meghozatala.
A közgyűlés előkészítése, összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése, a napirendi
pontok meghatározása.
A beszámolók és az éves költségvetés előkészítése, valamint a közgyűlés elé terjesztése.
Az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés
hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása.
Az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők
megválasztásának előkészítése.
Az egyesület sportfejlesztési tervének, költségvetésének kidolgozása, az éves program, a munka és
ülésterv, valamint a versenynaptár jóváhagyása.
Az egyesület eredményes működéséhez, a sportoláshoz, a testedzéshez, a természetjáráshoz szükséges
feltételek megteremtése.
A bizottságok létrehozása, megszüntetése, átadása és beszámoltatása.
A bizottságok tisztségviselőinek és tagjainak továbbá a szakosztály-vezetőségek tisztségviselőinek és
tagjainak 5 évre szóló, illetve következő vezetőségválasztó közgyűlésig tartó megbízatása, a
megbízatások visszavonása.
A tagság nyilvántartása.
Az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése.
Az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése.
Az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte
esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele.
Az elnökség tagjai közvetlen az elnöknek az egyesület elnöke és az egész elnökség pedig közvetlenül a
közgyűlésnek tartozik felelősséggel.
Az egyesület szervezeti, működési illetve az összes többi szabályzatának megállapítása.

Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. Az elnökség ülései az elnökségi tagok és a
Számvizsgáló Biztos, továbbá az érdeklődők számára tanácskozási joggal nyilvánosak, csak jogszabályban
meghatározott esetekben korlátozható. Az Elnökség üléseit az elnök vezeti. Az Elnökség határozatképes, ha
mindhárom elnökségi tag jelen van. Az Elnökség döntéseit testületileg hozza meg, nyílt, egyszerű
szavazattöbbséggel. Egyebekben az Elnökség maga állapítja meg ügyrendjét. Az Elnökség döntéseit az
érintettekkel az elnök írásban közli. Az az elnökségi tag, aki a döntés ellen szavazott, jogosult külön
véleményét írásban az iratokhoz csatolni. Az Elnökség üléseit az elnök hívja össze az ülés tervezett
időpontja előtt legalább 15 nappal normál postai küldeményben vagy elektronikus úton megküldött
meghívóval.
A meghívónak tartalmaznia kell az egyesület nevét és székhelyét; az ülés idejének és helyszínének
megjelölését; az ülés napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a
szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. Szavazategyenlőség
esetén ismételt szavazással történik. Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni- a közgyűlési jegyzőkönyv
tartalmának, kritériumainak mintájára.
A vezető tisztségviselők legalább 2/3-át az egyesület tagjai közül kell választani. A vezető tisztségviselők
legfeljebb 1/3-a választható az egyesület tagjain kívüli személyekből.
Az elnökségi ülésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha
valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához
egyhangúlag hozzájárul.
Az elnökségi határozatok meghozatalakor nem szavazhat az, akire érvényesek a közgyűlés említett esetek.
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.
A fent említett esetek alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.
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A szervezeti és működési szabályzat nem lehet ellentétes az alapszabállyal.
Elnök:
a) Vezeti és szervezi az elnökség munkáját, képviseli az egyesületet.
b) Irányítja és ellenőrzi az egyesület tevékenységét, irányítja az egyesület gazdálkodását, utalványozási
jogot gyakorol.
c) Munkáltatói jogkört gyakorol a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint.
d) Intézkedik és dönt a közgyűlés felhatalmazása, vagy az elnökség határozata alapján.
e) Önállóan rendelkezik az egyesület bankszámlája felett, cégszerű aláírással.
Elnökhelyettes:
Az elnök a képviseleti jogát csak kivételes esetben, akadályoztatása esetén ruházhatja át az elnökhelyettesre.
Ebben az esetben az elnökhelyettes képviseli az egyesületet.
Elnökségi tag:
a) Rendszeresen és tevékenyen részt vesz:
- Az egyesület feladatainak meghatározásában és megvalósításában.
- A határozatok előkészítésében és meghozatalában.
- A közgyűlés és az elnökség határozatinak valamint a felügyelő szerv utasításainak végrehajtásában
illetve a végrehajtása ellenőrzésében.
b) Jogosult és köteles az egyesületet érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban
javaslatait, észrevételeit az elnökség elé terjeszteni.
c) Felelős a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott elnökségi határozatért, kivéve ha
ellenvéleményt kifejezetten fenntartotta és azt maradandóan kinyilvánította.
Számvizsgáló Biztos:
Az egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére a közgyűlés Számvizsgáló Biztost választ.
A Számvizsgáló Biztos független, ügyrendjét maga állapítja meg.
A számvizsgáló Biztos köteles az egyesületet az alábbi szempontok alapján félévente egyszer ellenőrizni:
a) az egyesület pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének vizsgálata.
b) a pénzügyi és gazdálkodási rendelkezések határozatának ellenőrzése.
c) a tagsági díj fizetésének ellenőrzése
A Számvizsgáló Biztos tevékenységéért a közgyűlésnek felelős, annak beszámolni tartozik.
A Számvizsgáló Biztos nem lehet az egyesület elnökségének tagja, nem állhat az egyesület alkalmazásában,
illetve nem lehet a tisztségviselők hozzátartozója, vagy aki az egyesületben gazdasági feladatokat lát el. A
Számvizsgáló Biztos észrevételeiről, javaslatiról tájékoztatja az egyesület elnökséget, szükség esetén a
felügyelő szervét.
A Számvizsgáló Biztos ellenőrzi az egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető
tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet,
továbbá az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
A Számvizsgáló Biztos köteles a közgyűlést illetve a megfelelő szervet tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) az egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az egyesület érdekeit egyébként súlyosan
sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása,
illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé,
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
Az egyesület közgyűlését a Számvizsgáló Biztos indítványára - annak megtételétől számított harminc napon
belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a közgyűlés összehívására a Számvizsgáló
Biztos is jogosult.
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Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéssel nem teszi
meg, a Számvizsgáló Biztos köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
7.§ Az egyesület gazdálkodása
Az egyesület gazdálkodása és anyagi forrásai:
Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
Az egyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő
kereskedelmi tevékenységet, ideérve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is, csak
kiegészítő tevékenységként folytathat. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljai megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.
Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott
céljai elérésére fordítja.
Az egyesület bevételei:
a) egyesület esetében tagdíj, alapítvány esetében alapítótól kapott befizetés, valamint az alapító által az
alapítvány rendelkezésére bocsátott vagyon;
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel;
c) a költségvetési támogatás:
d) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
e) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből
juttatott támogatás;
f) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás;
g) cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege;
h) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel;
i) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
j) befektetési tevékenységből származó bevétel;
k) az a)–f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.
Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak a tagdíjat kötelesek az egyesületnek
megfizetni, az egyesület tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek.
8. § Az egyesület átalakulása
(1) Az egyesület más típusú jogi személlyé történő átalakulása esetén az átalakuló egyesület megszűnik,
jogai és kötelezettségei az átalakulással keletkező jogi személyre, mint általános jogutódra szállnak át.
Átalakulás esetén a jogi személy létesítésére vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.
(2) Nem alakulhat át az egyesület, ha
a)
jogutód nélküli megszűnése iránti eljárás vagy csődeljárás alatt áll;
b)
vele szemben jogi személy elleni büntetőjogi intézkedés iránti eljárás van folyamatban, vagy jogi
személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedés hatálya alatt áll; vagy
c)
a tagok vagy az alapítók a létesítő okirat szerinti vagyoni hozzájárulásukat nem teljesítették.
(3) Az egyesület átalakulásának kezdeményezéséről – az átalakulás módjának és a jogutód jogi személynek
a meghatározásával – az egyesület tagjai, illetve alapítói döntenek.
(4) A (3) bekezdés szerinti döntést követően az egyesület ügyvezetése köteles az átalakulási vagyonmérlegtervezetet is tartalmazó átalakulási tervet készíteni és azt a tagokkal, illetve alapítókkal közölni.
(5) A tagsággal rendelkező egyesület tagjai az átalakulási terv közlésétől számított harminc napon belül
nyilatkozhatnak arról, hogy nem kívánnak az átalakulással létrejövő jogi személy tagjaivá válni.
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(6) Az (5) bekezdés szerint jognyilatkozatot tett tagok tagsági jogviszonya az átalakulás időpontjában
megszűnik, és az átalakuló jogi személy vagyonából olyan hányadra jogosultak, amelyet a jogi személy
jogutód nélküli megszűnése esetén igényelhetnének.
(7) Az átalakulási tervet a tagok (5) bekezdés szerinti nyilatkozata alapján szükség szerint módosítani kell.
(8) Az átalakulásról a tagok vagy alapítók az átalakulási terv elfogadásával határoznak; e határozatot a
döntéshozó szerv legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozza meg.
(9) Az elfogadott átalakulási tervet az átalakulásról hozott döntéssel együtt közzé kell tenni. Az a hitelező,
akinek követelése a közzététel előtt keletkezett, a közzétételtől számított harmincnapos jogvesztő határidőn
belül az átalakuló egyesülettől megfelelő biztosítékot követelhet, ha az átalakulás követelésének kielégítését
veszélyezteti.
(10) Az átalakulással létrejövő jogi személy nyilvántartásba vételével egyidejűleg az átalakulással megszűnő
egyesületet törölni kell a nyilvántartásból. A létrejövő jogi személy nyilvántartásba vételéig az átalakuló
egyesület a bejegyzett jogi személy típusban folytatja tevékenységét.
(11) Ha a nyilvántartó bíróság az átalakulás bejegyzését elutasítja, az egyesület korábbi formájában működik
tovább.
9. § Az egyesület egyesülése
(1) Az egyesület más jogi személyekkel összeolvadás vagy beolvadás útján egyesülhet. Összeolvadásnál az
összeolvadó jogi személyek megszűnnek, és új jogi személy jön létre általános jogutódlás mellett.
Beolvadásnál a beolvadó jogi személy szűnik meg, általános jogutódja az egyesülésben részt vevő másik
jogi személy.
(2) Ha az egyesülésben részt vevő jogi személyek mindegyike határoz az egyesülés kezdeményezéséről, az
ügyvezetéseik kötelesek az átalakulási tervnek megfelelő tartalommal közös egyesülési tervet készíteni,
amelynek tartalmaznia kell valamennyi részt vevő jogi személy vagyonmérleg-tervezetét, valamint az
egyesüléssel létrejövő jogi személy nyitó vagyonmérleg-tervezetét.
(3) Az egyesülésben részt vevő jogi személyek az egyesülési terv elfogadásáról külön-külön döntenek. Az
egyesülési tervet akkor kell elfogadottnak tekinteni, ha azt az egyesülésben részt vevő valamennyi jogi
személy elfogadta.
10. § Az egyesület szétválása
(1) Az egyesület különválás vagy kiválás útján több jogi személlyé szétválhat. Különválás esetén az
egyesület megszűnik, és vagyona a különválással létrejövő több jogi személyre, mint jogutódra száll át.
Kiválás esetén az egyesület fennmarad, és vagyonának egy része a kiválással létrejövő jogi személyre, mint
jogutódra száll át.
(2) Az egyesület kiválással vagy különválással úgy is szétválhat, hogy
a) a kiváló tag az egyesület vagyonának egy részével már működő jogi személyhez, mint jogutódhoz
csatlakozik (beolvadásos kiválás);
b) a különváló tagok az egyesület vagyonának rájuk eső részével különböző, már működő jogi
személyekhez, mint jogutódokhoz csatlakoznak (beolvadásos különválás).
(3) Beolvadásos kiválás és beolvadásos különválás esetén a döntéshozó szerv szétválásról szóló döntéséhez
annak a jogi személynek a hozzájárulása is szükséges, amelybe a kiváló vagy különváló tagok beolvadnak.
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(4) A szétváló egyesület jogutódjai – ideértve kiválás esetén a megmaradó egyesületet is – a szétváló
egyesületnek a szétválás előtt keletkezett kötelezettségeiért a szétválási terv rendelkezései szerint kötelesek
helytállni. Ha az adott kötelezettséget a szétválási tervben nevesített jogutód nem teljesíti, azért valamennyi
jogutód egyetemlegesen köteles helytállni.
(5) Ha egy kötelezettségről a szétválási tervben nem rendelkeznek, azért a jogutódok egyetemlegesen
kötelesek helytállni.
(6) A szétváló egyesület vagyonmegosztás előtt szerzett jogainak érvényesítésére a szétválás után az a
jogutód jogosult, amelynek az adott jogot a szétválási terv juttatta. Ha valamely jogról a szétválási tervben
nem rendelkeztek, az a jogutódokat a vagyonmegosztás arányában illeti meg.
A jogi személy egyesülésére és szétválására az átalakulásra vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni
kell.
11. § Az egyesület megszűnése
Az egyesület csak egyesülettel egyesülhet és egyesületekre válhat szét.
Az egyesület megszűnik, ha
a) az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad),
b) a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz,
c) a bíróság feloszlatja,
d) az egyesület megvalósítása célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új
célt nem határoztak meg.
e) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a 3 főt.
A b) – e) pontokban foglalt esetekben az Egyesület jogutód nélkül szűnik meg. A b) pontban foglalt esetben
végelszámolási eljárást, a c)–d) pontokban foglalt esetekben pedig kényszer-végelszámolást kell lefolytatni.
Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó
vagyont az alapszabályban meghatározott – ennek hiányában a nyilvántartó bíróság által kijelölt -, az
egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni.
A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a
vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az
egyesület törlésével száll át az új jogosultra.
Az egyesületre – a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével – megfelelően alkalmazni kell a
csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi II. törvény (a továbbiakban:
Cstv.) szabályait.
Az egyesület b pont szerinti megszűnése esetén (bírósági feloszlatás esetén) a hitelezők kielégítése után
fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű sportcélra kell fordítani.
Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e minőségükben az
egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt- a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül- az
egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a
megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna, át kellett volna adni.
Az egyesület megszűnését megelőző két évben a vezető tisztségviselők az egyesület megszűnésétől
számított két évig egyetemlegesen kötelesek helytállni az egyesület hitelezőivel szemben mindazon
tartozásokért, amelyeket az egyesület vagyona vagy a vagyoni hozzájárulást nem szolgáltató egyesületi
tagoknak a jogi személy általános szabályai szerinti helytállási kötelezettsége nem fedezett.
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12. § Az egyesület vezető tisztségviselőinek összeférhetetlensége
A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa
(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, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az
alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
A vezető tisztségviselőivel szembeni követelmények és kizáró okok:
a) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
b) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
c) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
d) 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.
e) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak
megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és
vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette vagy törölte.
(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.
Nem lehet Számvizsgáló Biztos, illetve könyvvizsgáló az a személy, aki
a) az egyesület elnöke vagy az elnökség tagja
b) az egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) az egyesület cél szerinti juttatásaiból részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
nem pénzbeli szolgáltatásokat és az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az
alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
d) az -a),-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
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, ezen
közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az egyesületnél vezető tisztségviselő.
Az egyesület vezető tisztségviselője, illetve az annak jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is
betölt.
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13. § Nyilvánosság, nyilvántartás
Az elnökség olyan nyilvántartást vezet, amelyből a közgyűlés és az elnökség döntéseinek tartalma, időpontja
és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható.
A közgyűlés, az elnökség, és az elnök döntéseit az érintettekkel írásban kell közölni.
A közgyűlés, az elnökség és az elnök döntéseit Interneten hozza nyilvánosságra. Az egyesület működésével
kapcsolatban keletkezett iratokba – a döntés előkészítése során keletkezett tervezetek kivételével – az
egyesület székhelyén minden hét hétfői napján 9 órától 12 óráig bárki betekinthet és saját költségére az
iratokról másolatot készíthet.
Az egyesület működéséről, szolgáltatásai igénybevétele módjáról a Szervusz című országos szakmai lapban
és saját időszakos kiadványaiban számol be, illetve ad tájékoztatást.
Az érintetteket a velük kapcsolatos közgyűlési és elnökségi döntésekről az Elnökség értesíti. Az érintettek a
velük kapcsolatos döntésekről szóló iratokat előzetes megbeszélés alapján az Egyesület székhelyén is
megtekinthetik, illetve ezen döntésekről – amennyiben 20 főnél kevesebbet érint – úgy postai úton ajánlott
levélben, vagy e-mail üzenetben, amennyiben annak címzett általi átvétele igazolható 15 naptári napon belül
– amennyiben széles az érintettek köre, úgy – a saját honlapján való közzététel útján értesíti a Elnökség.
Az egyesület székhelyén a közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet, és arról saját költségére másolatot
készíthet.
Az Egyesület elfogadott beszámolóját a tárgyévet követő év május 31. napjáig köteles letétbe helyezni és
közzétenni a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló
2011. évi CLXXXI. törvény szerint.
Nyilvánosság, nyilvántartás
Az elnökség olyan nyilvántartást vezet, amelyből a közgyűlés és az elnökség döntéseinek tartalma, időpontja
és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható.
A közgyűlés, az elnökség, és az elnök döntéseit az érintettekkel írásban kell közölni.
A közgyűlés, az elnökség és az elnök döntéseit Interneten hozza nyilvánosságra. Az egyesület működésével
kapcsolatban keletkezett iratokba – a döntés előkészítése során keletkezett tervezetek kivételével – az
egyesület székhelyén minden hét hétfői napján 9 órától 12 óráig bárki betekinthet és saját költségére az
iratokról másolatot készíthet.
Az egyesület működéséről, szolgáltatásai igénybevétele módjáról a Szervusz című országos szakmai lapban
és saját időszakos kiadványaiban számol be, illetve ad tájékoztatást.
Az érintetteket a velük kapcsolatos közgyűlési és elnökségi döntésekről az Elnökség értesíti. Az érintettek a
velük kapcsolatos döntésekről szóló iratokat előzetes megbeszélés alapján az Egyesület székhelyén is
megtekinthetik, illetve ezen döntésekről – amennyiben 20 főnél kevesebbet érint – úgy postai úton ajánlott
levélben, vagy e-mail üzenetben, amennyiben annak címzett általi átvétele igazolható 15 naptári napon belül
– amennyiben széles az érintettek köre, úgy – a saját honlapján való közzététel útján értesíti a Elnökség.
Az egyesület székhelyén a közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet, és arról saját költségére másolatot
készíthet.
Az Egyesület elfogadott beszámolóját a tárgyévet követő év május 31. napjáig köteles letétbe helyezni és
közzétenni a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló
2011. évi CLXXXI. törvény szerint.
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14. § Vegyes és záró rendelkezések
A Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesületének működése felett a Nógrád
Megyei Ügyészség a vonatkozó jogszabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol.
A Balassagyarmati Törvényszék veszi nyilvántartásba. A kérelmet az egyesület képviseletére jogosult
személy nyújtja be. A kérelemhez csatolni kell az alapszabályt és az alakuló közgyűlés jegyzőkönyvet. A
nyilvántartásba vételről a bíróság nem peres eljárásban, soron kívül határoz. A Bíróság a nyilvántartásba
vételről szóló határozatot megküldi az ügyészségnek.
Az egyesület nevének, székhelyének megváltoztatása, illetve a képviseletre jogosult személy
megváltoztatása esetén, azt a bíróságnak haladéktanul be kell jelenteni.
Az egyesület tagjai által, valamint az ügyész által indított perek a Megyei Bíróság hatáskörébe tartoznak.
A bíróság az ügyészség keresete alapján:
a) megsemmisítheti az egyesület törvénysértő határozatát és szükség szerint új határozatot rendelhet el.
b) a működés törvényességének helyreállítása céljából összehívhatja az egyesület közgyűlést.
c) ha az egyesület működésének törvényessége másképpen nem biztosítható, tevékenységét
felfüggesztheti, ellenőrzése felügyelő biztost rendelhet ki.
d) feloszlathatja az egyesületet, ha annak működése jogszabályba ütközik.
e) megállapíthatja az egyesület megszűnését, ha legalább egy éve nem működik, vagy tagjainak száma
tartósan a törvény által megkívánt létszám alatt van.
Ha az egyesület olyan tevékenységet végez, amelyet jogszabály feltételhez, köt vagy egyébként szabályoz, e
tevékenység felett a tevékenység szerinti hatáskörrel rendelkező állami szerv a hatósági ellenőrzésre
vonatkozó szabályok alkalmazásával gyakorol felügyeletet.
15. §
Az egyesület semmilyen politikai párttól nem kapott és nem adott, nem kap és nem ad a jövőben sem, sem
közvetett, sem közvetlen módon támogatást. Képviselő jelöltet nem indított és a későbbiekben sem kíván
indítani a választásokon.

Záradék:
A 2011. évi CLXXXI. tv. 38.§.(2) bekezdésében foglaltak szerint, a jelen okirat aláírásával igazolom, hogy a
létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege, megfelel a létesítő okirat-módosítás alapján hatályos
tartalmának.

Kelt: Budapest, 2015. február 05.
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