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I.
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
1.§
A Szövetség neve: Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége (a továbbiakban: Szövetség)
Rövidített neve: K. I. D. S.
A Szövetség neve angolul: Sports Federation of Hungarian Catholic Schools
francául: Fédération Hongroise Sportíve de l’Enseignement Catholique
A Szövetség jelvénye:
stilizált, középkék betűkből álló "KIDS " felirat melyben:
a "k" betű függőleges szára egy keresztet formáz, alatta a hosszanti
száron rézsútosan nemzeti színű csíkok
az "i" betű pontja püspök lila
a "D" betűn egy - sárga mezbe, zöld nadrágba öltözött,
kinyújtott kezében égő fáklyát tartó - kecskegida áll
az "S" betű alsó szára a "D" betűbe ér vissza.
A Szövetség bélyegzője: Kör alak, köriratban a teljes név,
KATOLIKUS ISKOLÁK DIÁK SPORTSZÖVETSÉGE *1993*, benne a KIDS jelvénye
A Szövetség zászlója: fehér alapon a KIDS jelvény, alatta a felirat
"Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége 1993"
A szövetség székhelye:
Piarista Rend Magyar Tartománya
1052 Budapest, Piarista köz 1.
A Szövetség önkormányzati elv alapján működő közhasznú szervezet, amely működését a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény (a továbbiakban: Civil tv.) és a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban:
Sporttörvény) alapján végzi.
A Szövetség a közhasznú tevékenysége során:








részt vesz a lakosság egészségi állapotának javításában, elősegíti a jobb életminőség
kialakítását, fellép az egészségkárosító környezeti és társadalmi hatások ellen [az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 144. § (1) és (2)
bekezdés],
részt vesz a lakosság egészségfejlesztésében, a betegségmegelőzésben [Eütv. 144. § (2)
bekezdés],
részt vesz a lakosságot érintő egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek
megteremtésében [Sporttörvény 49. § c) és e) pont],
részt vesz a doppingellenes tevékenységben, támogatja a doppingtilalomra vonatkozó
jogszabályok betartását [Sporttörvény 49. § f) pont],
támogatja a sportszakember-képzést és a sporttal kapcsolatos tudományos tevékenységet,
támogatja a testkultúra fejlesztését szolgáló és sporttudományi képzést [Sport tv. 49. § n) és q)
pont],
a természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása
[a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 64. § (1) bekezdése],
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kerületi sport és szabadidő sport támogatása, ifjúsági ügyek [Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 8. pont]

A Szövetség politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, pártoknak anyagi
támogatást nem nyújt, és azt tőlük el nem fogad.
A Szövetség közhasznú szolgáltatásaiból tagjain, önkéntesein kívül más is részesülhet.
A Szövetség az alapszabálya szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a
Civil tv. és annak végrehajtására megalkotott egyéb jogszabályokban meghatározott módon –
elektronikus formában is – nyilvánosságra hozza.
2.§
A Szövetség tagja a Katolikus Iskolák Nemzetközi Sport Szövetségének (FISEC), amelynek
alapszabályát, szabályzatait és határozatait magára nézve kötelezőnek ismeri el.

II. fejezet
A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATA
3.§
A szövetség céljai:
a) a katolikus iskolák diákjainak képviselete és érdekképviselete
b) a katolikus iskolák diákjai sportolásának, versenyeztetésének szervezése, rendezése
c) a katolikus iskolák diákjainak szabadidejük hasznos eltöltésének szervezése, az
egészséges életmódra való nevelésük
d) a közösségi élet megteremtése
e) a szenvedélybetegségek megelőzése
f) a kapcsolattartás a határon túli hasonló szellemiségű magyar iskolákkal
g) a katolikus iskolák tanárainak továbbképzése (akkreditált formában is)
h) nemzetközi kapcsolatok révén, az euroatlanti integráció elősegítése
i) a környezetvédelem
j) egyéb, a célokkal nem ellentétes rendezvényeken való aktív részvétel
Mindezek a keresztény szellemiség értékeinek figyelembe tartásával,
és a sport sajátos eszközeivel.
4.§
A Szövetség feladatai:
a) lehetőségeihez mérten fejleszti a katolikus diáksport feltételeit,
b) évenként legalább egy országos verseny előkészítése, szervezése, rendezése,
c) régiók létrehozása és azok működésének segítése,
d) túrák, táborozások szervezése, ezek alkalmával környezetvédelmi és természetvédelmi
tevékenység folytatása,
e) a Katolikus Iskolák Nemzetközi Sportszövetsége (Fédération Internationale
Sportíve de l'Enseignement Catholique) munkájában, versenyein való részvétel,
f) alkalmanként, a lehetőségekhez képest, F. I. S. E. C. verseny rendezése Magyarországon,
g) egyéb sporttevékenység támogatása,
h) egészséges életmód és a prevenció feltételeinek megteremtése,
i) szabadidősport feltételeinek megteremtése,
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j) egyéb sportrendezvények lebonyolításában való közreműködés,
k) sporttanfolyamok, sportversenyek, sporttáborok szervezése,
l) előadások, továbbképzések, vizsgák szervezése.
A Szövetség vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat
nem veszélyeztetve folytat. Az Szövetség közhasznú céljainak megvalósítása érdekében nem folytat
munkaviszonyban, vagy polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján sporttevékenységet.

A Szövetség gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az ezen alapszabályban
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja [Civil tv. 34. § (1) bekezdés c) pont].

III. fejezet
A SZÖVETSÉG TAGSÁGA
5. §
A Szövetség tagjai
(1) A Szövetségnek rendes tagjai lehetnek azok a katolikus iskolák, diáksport egyesületek (DSE) (a
továbbiakban: tagszervezetek), amelyek részt vesznek a Szövetség versenyrendszerében, feltéve, hogy
a Szövetség alapszabályát magukra nézve kötelezőnek elfogadják.
(2) Pártoló tagja lehet a Szövetségnek az a magánszemély vagy szervezet aki/amely az elnökséggel
kötött megállapodásban elsősorban a Szövetség anyagi támogatását vállalja. A pártoló tagságra
vonatkozó szabályokat a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni.
6. §
A tagok jogai és kötelezettségei
(1) A rendes tagok és a jogi személy pártoló tagok tagsági jogaikat és kötelezettségeiket képviselőjük
utján gyakorolják, illetve teljesítik. A természtes személy pártoló tagok jogait személyesen
gyakorolják és kötelezettségeiket személyesen teljesítik.
(2) A rendes tagok jogai:
a)
részt vehet a Szövetség tevékenységében, rendezvényein,
b)
szavazati joggal részt vehet a közgyűlés határozatainak meghozatalában,
c)
választhat és tagjai választhatók a Szövetség szerveibe,
d)
észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a Szövetség, valamint
szerveinek működésével kapcsolatban,
e)
ajánlásokat tehet a Szövetséget, annak szerveit és a sportot érintő kérdések
megtárgyalására,
f)
írásban tájékoztatást igényelhet a Szövetség bármely tevékenységéről,
(3) A rendes tagok kötelezettségei:
a)
a Szövetség célkitűzéseinek és eredményességének elősegítése,
b)
a Szövetség Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a Szövetség szervei
által hozott határozatoknak a megtartása, illetőleg megtartásának biztosítása,
c)
a közgyűlésen résztvenni, munkáját elősegíteni,
d)
a Szövetség népszerűsítése,
e)
a tagdíj megfizetése.
(4) A Pártoló tagok jogai:
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a) részt vehet a Szövetség rendezvényein,
b) észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a Szövetség, valamint
szerveinek működésével kapcsolatban,
c) ajánlásokat tehet a Szövetséget, annak szerveit és a sportot érintő kérdések
megtárgyalására,
d) tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlésen.
(5) A pártoló tagok tagok kötelezettségei:
a) a Szövetség célkitűzéseinek és eredményességének elősegítése,
b)
a Szövetség népszerűsítése,
c)
a Szövetséggel kötött szerződésben foglalt anyagi és nem anyagi kötelezettségek
teljesítése.
(6) A rendes tagsági viszony megszűnése:
a) törléssel: ha a tagdíjat a tértivevényes levéllel kézbesített felszólítást követő 60 napon belül
nem fizeti meg,
b) kilépéssel: kilépési szándékot az Elnökséggel írásban kell közölni. A tagság a kilépési
szándék közlésével megszűnik.
c) kizárással (Ptk. 3:70 §): A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési
határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi
tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytat le. A
kizárásra irányuló eljárást a közgyűlés által választott eseti, 3 tagból álló bizottság folytatja le,
majd hoz határozatot. Az eljárási határidő a kizárásra okot adó körülményt követő 30 nap,
amelynek során a bizottság a kizárási eljárás alá vont személyt meghallgatja, ahol a védekezését
és azok bizonyítékait előadhatja. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és
indokolással kell ellátni. Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket
és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a
taggal igazolható módon kell közölni. A kizárással szemben fellebbezésnek nincs helye.
d) a tag jogutód nélküli megszűnésével.
(7) A pártoló tag tagsági viszonya megszűnik:
a)
természetes személy pártoló tag halálával,
b)
a nem természetes személy pártoló tag jogutód nélküli megszűnésével,
c)
a Szövetséggel kötött szerződésben foglaltak nem teljesítésével a (6) bekezdés a)
pontja szerinti eljárással.
(7)

A tagsági viszony megszűnése esetén az elnökség a tagot törli a nyilvántartásból.

(8) A tagfelvétel és a törlés kérdésében a Szövetség elnöksége soron kívül, de legfeljebb 15 napon
belül dönt. A felvételt megtagadó és a törlő határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a
Szövetség közgyűléséhez lehet fellebbezni írásban. A fellebbezést a következő közgyűlés tárgyalni
köteles.
(9) A Szövetségből való kilépést és a tag jogutód nélküli megszünését írásban kell közölni a
Szövetség elnökségével.. A kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett anyagi
kötelezettségeinek megfizetése alól.

IV.
A SZÖVETSÉG SZERVEZETE
7. §
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A Szövetség szervezete:
a)
a közgyűlés,
b) az elnökség,
c) a felügyelő bizottság,
8. §
A közgyűlés
A közgyűlés összehívása
(1)
A Szövetség döntéshozó szerve a tagszervezetek képviselőiből álló közgyűlés (a
továbbiakban: közgyűlés). A Szövetség közgyűlését évente legalább egy alkalommal össze kell hívni.
A közgyűlés időpontját a Szövetség elnökségének legalább egy hónappal korábban meg kell
állapítania, és annak helyéről, pontos idejéről, tervezett napirendjéről és a beterjesztett javaslatokról a
közgyűlésen szavazásra jogosultakat írásban értesíteni kell postai vagy elektronikus úton (e-mailen)
meghívó formájában. A közgyűlésre a Szövetség elnöksége a részvételre jogosultakon kívül mást is
meghívhat.
(2) A meghívót a tagok részére a közgyűlés napját megelőzően 15 nappal kell kézbesíteni, melyben a
napirendet is közölni kell. A tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével kezdeményezheti az
elnökségnél a közgyűlés összehívását. Az elnökség 15 napon belül köteles intézkedni a közgyűlés
összehívásáról, ha azt a felügyeleti szerv indítványozza.
(3) A meghívó tartalmazza a Szövetség nevét és székhelyét, valamint a napirendet a meghívóban

olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt
témakörökben álláspontjukat kialakíthassák [Ptk. 3:17. § (3) bekezdés].
9. §
A közgyűlés határozatképessége
(1) A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő
szavazásra jogosult részt vesz. 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. Amennyiben a közgyűlés nem
határozatképes megismételt közgyűlést kell tartani, ami a megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképes, ha arról a tagokat az eredeti meghívóban értesítették.
(2) Ha a közgyűlés az eredetei időpontjától számított 30 percen belül nem válik határozatképessé,
megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlést legkorábban az eredeti időponttól
számítva egy óra múlva, de legkésőbb 30 napon belül meg kell tartani. A megismételt közgyűlés az
eredeti napirendben felvett kérdésekben, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha erre
a meghívóban erre a figyelmet felhívták.
10. §
A közgyűlés napirendje
(1) A közgyűlés napirendjét az elnökség állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé.
(2) A Szövetség éves rendes közgyűlésének az alábbi napirendi pontokat kell tartalmaznia: az előző
évről szóló szakmai, pénzügyi beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet elfogadása. A Szövetség
tárgyévi szakmai és pénzügyi tervének (költségvetés) elfogadása, a Felügyeli Bizottság Beszámolója.
(3) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 5 napon belül a tagok és az egyesület szervei az
elnökségtől kérhetik a napirend kiegészítését indokolással ellátva. A napirend kiegészítésének
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tárgyában az elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az elnökség nem
dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát
megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
11. §
(1) A tagok a közgyűlés ülésén szavazati jogukat törvényes képviselő útján gyakorolhatják. A rendes
tagok törvényes képviselőik akadályoztatása esetén meghatalmazott útján is gyakorolhatják szavazati
jogukat. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, és a közgyűlés ülésének
megtartásáról szóló jegyzőkönyvhöz kell csatolni. A közgyűlés ülésének megkezdésekor az elnök
javaslatára a közgyűlés megválasztja a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt, valamint a két
jegyzőkönyv hitelesítő személyt.
(2) A közgyűlés elején meg kell választani a közgyűlés tisztségviselőit (levezető elnök,
szavazatszámláló bizottság, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők). A közgyűlési
tisztségviselőket a határozatképesség megállapítása után választja meg a közgyűlés egyszerű
szótöbbséggel a jelenlevő tagok közül.
(3) A közgyűlés ülései nyilvánosak. A közgyűlésen hozott döntéseket az érintettekkel igazolható
módon közölni kell (pl. postai úton tértivevénnyel).
(4) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a napirendi
pontokat, a határozatképességet, a közgyűlési tisztségviselők megválasztását és nevét, az
elhangzottakat, a döntések tartalmát, idejét és hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát. a
jegyzőkönyvet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és a két jegyzőkönyv
hitelesítő hitelesíti. A közgyűlésen elhangzottakat kazettás hanganyagként kell megőrizni a közgyűlés
befejezésétől számított 30 napig. A közgyűlésről szóló jegyzőkönyv tartalmazza a közgyűlés helyét és
idejét.
12. §
A határozathozatal módja
(1) A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve azokat az
eseteket, amelyre az alapszabály minősített többséget ír elő. A szavazategyenlőség esetén vagy
elvetettnek kell tekinteni, vagy új szavazást kell tartani.
(2) A jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges az alapszabály
módosításához. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata
szükséges. A határozathozatalban nem vehet részt az, aki közeli hozzátartozója, élettársa a határozat
alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy bármilyen más előnyben részesül illetve
érdekelt.
(3) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az egyesület terhére másfajta
előnyben részesít,
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
(4) A közgyűlés szavazása nyilvános, kivéve a 14. §-ában meghatározott tisztségviselők
megválasztása, valamint, ha a titkos szavazást a jelen lévő szavazásra jogosultak egyharmada
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indítványozza. Egy jelölt esetén a közgyűlés nyílt szavazással is dönthet a tisztségviselő
megválasztásáról.
(5) A közgyűlés határozathozatalát követően a levezető elnök azonnal szóban kihirdeti a közgyűlés
előtt.
(6) Az éves pénzügyi beszámolót és mellékleteit a közgyűlés az elnökség általi elfogadást követően
egyszerű szótöbbséggel fogadja el.
13. §
A közgyűlés hatásköre
(1) A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló
jelentésének (pénzügyi beszámoló és mellékleteinek kiegészítő és közhasznúsági melléklet) –
elfogadása,
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az
egyesülettel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők vagy más egyesületi szervek tagjai
elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
i) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
j) a végelszámoló kijelölése és
k) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása.
14. §
A tisztségviselők választása
(1) A közgyűlés a hatáskörébe tartozó tisztségviselőket négy évre választja.
(2) A tisztújító közgyűlést elrendelő elnökségi ülésen az elnökség legalább 3 tagú jelölő bizottságot
választ amely azonnal megkezdi munkáját.
(3) A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először a Szövetség elnökét, majd
alelnökeit, főtitkárát, az elnökség tagjait, ezt követően az Felügyelő Bizottság elnökét, majd tagjait
kell megválasztani.
(4) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint
felének "igen" szavazatát megszerezte. Ha több jelölt esetén a közgyűlés a szükséges döntést nem
hozta meg, újabb választási fordulót kell tartani. Az új választási fordulóban a legkevesebb szavazatot
kapott jelölt, valamint az a jelölt, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak 15%-ának szavazatát sem
kapta meg, már nem vesz részt. A választást mindaddig ismételni kell, amíg a jelöltek valamelyike a
megválasztáshoz szükséges szavazatot meg nem szerzi. Ha ugyanarra a helyre több jelölt között
szavazat egyenlőség van köztük ujabb szavazás dönt.
15. §
A Szövetség rendkívüli közgyűlése
(1) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni
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a)
a Szövetség elnökségének határozata alapján,
b)
ha a küldöttek egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri,
c)
ha a Bíróság elrendeli,
d)
ha a törvényességi ellenőrzést ellátó szerv indítványozza és,
e)
ha a Szövetség elnöki tisztsége vagy az Felügyelő Bizottság elnöki tisztsége bármilyen
okból megüresedik, továbbá az Elnökség és az Felügyelő Bizottság létszáma a határozatképesség alá
csökken,
(2) Rendkívüli közgyűlést az (1) bekezdésben megjelölt ok esetén, annak írásos kezdeményezésétől
számított legkevesebb 15, legfeljebb 30 napon belüli időpontra kell összehívni.
(3) A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a Szövetség rendes közgyűlésére vonatkozó szabályok az
irányadóak értelemszerűen.
16. §
Elnökség
(1) Az elnökség 7 tagból álló testület. Az elnökség tagja a Szövetség vezető tisztségviselője.
(2) Az elnökség feladata:
a Szövetség tevékenységének irányítása,
a közgyűlés előkészítése és összehívása,
a Szövetség költségvetésének kidolgozása,
a Szövetség törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása,
gondoskodás a közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a végrehajtás ellenőrzése,
kitüntetések és egyéb elismerések adományozására javaslat tétel,
költségvetési tervezet és a költségvetési beszámoló előkészítése, és annak a közgyűlés által
történő elfogadásáig a Szövetség gazdálkodása folyamatosságának biztosítása,
h) a Szövetség nemzetközi tevékenységének irányítása, nemzetközi kapcsolatainak szervezése,
i) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály, továbbá a
Szövetség egyéb szabályzata, illetőleg a Szövetség közgyűlése a hatáskörébe utal,
j) a tisztújító közgyűlés jelölőbizottságának megválasztása,
k) a Szövetség működését segítő, jogszabályban előírt és egyéb Szövetségi feladatok ellátására
bizottságokat hozhat létre és szüntethet meg – kivéve a közgyűlés által választottakat. A
bizottságok létrehozása és részükre feladat, hatáskör átadása nem mentesíti az elnökséget a
felelősség alól,
l) az általa létrehozott bizottságok elnökeinek és tagjainak a megválasztása, működésüket
szabályozó ügyrend elfogadása.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

(3) Az elnökség üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az elnökség ülése akkor határozatképes, ha
azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. 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. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről legalább
egy héttel korábban értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat. Halaszthatatlanul sürgős
esetben az elnök rövidebb határidőt is megállapíthat. Határozatképtelenség esetén az elhalasztott ülést
8 napon belül ismételten össze kell hívni. A megismételt elnökségi ülésen is az elnökségi tagok több
mint felének jelen kell lennie a határozatképességhez..
(4) Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség
esetén a kérdést vagy elvetettnek kell tekinteni, vagy új szavazást kell tartani. Az évente legalább négy
elnökségi ülést kell tartani. Az elnökség ülései nyilvánosak.
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(5) A meghívónak tartalmaznia kell a Szövetség nevét és székhelyét, az ülés időpontját és helyszínét.

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
(6) Az elnökség döntéseit igazolható módon postai úton tértivevénnyel kell közölni az érintettekkel.
17. §
A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályok
(1) A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályok (Civil tv. 38. § és 39. §):
a) A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a
személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
aa)kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
ab)bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
b) Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
c) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
ca) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület
döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
cb) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem
rendelkezik,
cc) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony
alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
cd) az ca)-cc) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
d) 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 -,
da) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és
vámtartozását nem egyenlítette ki,
db) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
dc) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
dd) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette vagy törölte.
e) 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.
(2) A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a
szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben.
(3) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények
alól nem mentesült.

Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége

oldal 10

(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.
(7) 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.
(8) A közgyűlés a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.
(9) A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető
tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
(10) Ha Szövetség működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő
kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik
napon válik hatályossá.
18. §
Az elnökség hatásköre
(1) A Szövetség tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban a Szövetség elnöksége irányítja. Az
elnökség a Szövetség működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat
az ügyeket, amelyek az Alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak.
19. §
Az elnökség tagjai
(1) Az elnökség létszáma 7 fő.
(2) Az elnökség tagjai:
a) elnök,
b) 2 alelnök
c) a főtitkár
d) 3 elnökségi tag.
(3) Az elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízatásként látják el. Ezen társadalmi megbízás
mellett a főtitkár, ha az elnökség úgy dönt, lehet rész-, vagy főfoglalkozású alkalmazott.
(4) Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei:
a) az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel,
b) észrevételek, javaslatok tétele a Szövetség működésével kapcsolatban,
c) felvilágosítás kérése a Szövetséget összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők
döntéseivel kapcsolatban,
d) javaslattétel rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés összehívására,
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e)
f)
g)
h)

megbízás alapján a Szövetség képviselete,
a Szövetségi határozatok és ajánlások megtartása, illetőleg végrehajtása,
folyamatos kapcsolattartás a Szövetség tagjaival és szerveivel,
beszámolás az elnökségben vállalt feladatok végrehajtásáról.

(6) Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.
20. §
Az elnökség működése
(1) Az elnökség maga állapítja meg munkatervét, illetőleg készíti el - szervezeti és működési
szabályzatban – működési rendjét. Az elnökség az évente elfogadott ülésrend szerint – de legalább
négy alkalommal – ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az elnök vagy három elnökségi
tag az ok és cél megjelölésével indítványozza.
(2) Az elnökség ülései nyilvánosak, a nyilvánosságot az elnökség egyszerű többségi határozattal
korlátozhatja vagy kizárhatja, ha azt üzleti titok vagy személyiségi jogok védelme indokolja.
(3) Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni az Felügyelő Bizottság elnökét.
(4) Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a
napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat,
valamint a hozott határozatokat. A hozott határozatokról, a Szövetség tagságát és a nyilvánosságot az
ülést követő 15 napon belül a Szövetség honlapján kell tájékoztatni.
(5) Az elnökség titkos szavazást rendel el bármely tag indítványára.
21. §
A Szövetség elnöke
(1) Az elnök a Szövetség legfőbb tisztségviselője.
(2) Az elnök feladata és hatásköre:
a) az elnökség üléseinek összehívása és vezetése, a közgyűlés elnöki tisztségének ellátása,
b) a Szövetség képviselete,
c) az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és elnökségi határozatok
végrehajtásának irányítása és ellenőrzése,
d) a Szövetség főtitkára felett – megválasztása és visszahívása kivételével- munkáltató
jogkör gyakorlása – amennyiben a főtitkár a Szövetség fizetett alkalmazottja is,
e) felügyeli a főtitkár munkáját azon esetben is, amikor a főtitkár feladatait társadalmi
munkában vagy polgári jogi megbízás alapján végzi,
f) aláírási jogkört és utalványozási jogkört önállóan gyakorolja,
g) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a
közgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal.
(3) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az általa megbízott főtitkár, illetve alelnök
helyettesíti.
(4) Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben vagy az ügyek meghatározott csoportjára
nézve a Szövetség más tisztségviselőjére is átruházhatja.
22.§
A Szövetség alelnökei
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(1) A Szövetség alelnökei feladataikat a szervezeti és müködési szabályzatban meghatározott feladat
megosztás szerint látják el.
(2) A Szövetségi alelnökök főbb feladatai és jogai:
a) folyamatosan részt vesznek a Szövetség elnökségének munkájában,
b) kijelölés alapján helyettesitik az elnököt
c) meghatalmazással képviselik a Szövetséget.
d) ellátják mindazt a feladatot amellyel az elnökség megbízza
23.§
A Szövetség főtitkára
(1) A Szövetség főtitkára feladatait elláthatja:
a) főfoglalkozású vagy részfoglalkozású munka jogviszonyban,
b) megbízási szerződéssel,
c) társadalmi munkában.
(2) Munkáját az elnök irányítása mellett, az elnökségi határozatok betartásával köteles végezni.
(3) A Főtitkár főbb feladatai:
a) összehangolja az elnökség és a Szövetség közgyűlésének munkáját,
b) képviseli a Szövetséget,
c) ellátja mindazon feladatot amellyel a közgyűlés, az elnökség, az elnök megbízza
d) munkáltatói jogkört gyakorol a Szövetség alkalmazottjai felett.
(5) A főtitkár részletes feladatait a Szövetség szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.

V. fejezet
24. §
A Felügyelő Bizottság
(1) A közgyűlés a Szövetség működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére, a
Szövetség érdekeinek megóvása céljából Felügyelő Bizottságot választ az elnökséggel azonos
időtartamra. Az Felügyelő Bizottság létszáma: 3 fő, amely elnökből és két tagból áll.
(2) Az Felügyelő Bizottság tagja a Szövetségben más tisztséget nem viselhet. Nem lehet a felügyelő
bizottság elnöke vagy tagja
a) a közgyűlés tagjai, a Szövetség elnöke vagy elnökségének tagja,
b) az a személy, aki a Szövetséggel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem
rendelkezik
c)aki 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 szerint juttatást-, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
(2) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a
vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi
személy vezető tisztségviselője.
(3) Az Felügyelő Bizottság tevékenységét a Bizottság elnöke irányítja.
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(4) Az Felügyelő Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről a Szövetség elnökségét
tájékoztatja.
(5) A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A
felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem
utasíthatóak.
(6) A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.
(7) A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a
jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi.
(8) A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő
teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség
szabályai szerint felelnek a Szövetséggel szemben
25.§
Az Felügyelő Bizottság feladata:
a) a Szövetség működésének, pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata,
b) a Szövetség gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások
betartásának ellenőrzése,
c) a tagdíjak befizetésének ellenőrzése,
d) az éves mérleg (zárszámadás) felülvizsgálata,
e) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és
kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata,
f) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése,
g) a Szövetségi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének
ellenőrzése,
h) tanácskozási joggal részt vesznek a legfőbb szervek ülésein.
26.§
(1) Az Felügyelő Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak a Szövetség gazdálkodásával
kapcsolatosan bármely iratba betekinteni, a Szövetség tisztségviselőitől, munkavállalóitól
tájékoztatást kérni.
(2) Az ellenőrzések megkezdéséről az Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatni köteles a Szövetség
Főtitkárát. Az ellenőrzés során az Felügyelő Bizottság a pénzügyi-gazdasági, illetőleg a belső
ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.
(3) Az ellenőrzés tapasztalatairól a Bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon belül
tájékoztatja a Főtitkár útján a Szövetség elnökségét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy
rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek megszüntetésére is fel kell hívni a figyelmet.
(4) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő elteltével
számított 30 napon belül az Felügyelő Bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi.
(5) Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el, vagy az utóvizsgálat sem vezetett
eredményre, az Felügyelő Bizottság közvetlenül az intézkedésre jogosult szervhez fordulhat, szükség
esetén kezdeményezheti rendkívüli közgyűlés összehívását.
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Az Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és a közgyűlés
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a Szövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a Szövetség érdekeit egyébként súlyosan
sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve
enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé,
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.
(6) A közgyűlést az Felügyelő Bizottság indítványára 30 napon belül össze kell hívni. E határidő
eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására az Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha az
arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi
meg, az Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó
szervet.
(7) Az Felügyelő Bizottság tevékenységéről a Szövetség közgyűlésének köteles beszámolni.
(8) Az Felügyelő Bizottság eljárására a Civil tv. és a jelen fejezetben nem szabályozott kérdésekben
értelemszerüen az elnökség működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
27. §
A felügyelő bizottság működése
(1) A Felügyelő Bizottság testületként jár el.. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából szükség esetén
elnökhelyettest választ. A Felügyelő Bizottság, szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. A
Felügyelő Bizottság határozatképes, ha minden tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel
hozza. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen köteles eljárni, képviseletnek nincs helye. A
Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a Szövetség tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja.
(2) A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél
megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem
kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének
harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a
tag maga jogosult az ülés összehívására.
(3) Amennyiben a Felügyelő Bizottság határozatképtelen, a megismételt ülést az előzőekben
részletezettek szerint változatlan napirenddel kell összehívni oly módon, hogy a meghívók elküldése
és az ülés napja között legalább 15 nap időköznek kell lennie. A megismételt felügyelő bizottsági ülés
legalább kettő felügyelő bizottsági tag részvétele esetén határozatképes. Ezen eljárást addig kell
folytatni, amíg a Felügyelő Bizottság határozatképes nem lesz. Ha a megismételt ülésen két tag van
jelen, akkor csak egyhangú határozat hozható.
(4) A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a közgyűlés hagy
jóvá.
(5) Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az alapszabályban meghatározott létszám alá csökken,
vagy nincs, aki az ülését összehívja, a Szövetség elnöke a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű
működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szervet.
(6) Ha a Felügyelő Bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés
megszegését észleli, köteles haladéktalanul összehívni a közgyűlést.

VI. fejezet
28. §
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A szövetség képviselete
A Szövetséget az Elnök és a Főtitkár önállóan képviseli. A Szövetség bankszámlája felett az Elnök
önállóan és a Főtitkár is önállóan rendelkezik.

VII. fejezet
29. §
A közgyűlés és az elnökség iratainak nyilvántartása és a nyilvánosság
(1) A Szövetség iratait a főtitkár kezeli és tartja nyilván.
(2) A közgyűlés levezető elnöke a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul
bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést, a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti. Az
elnökségi határozatokat is be kell jegyezni a határozatok könyvébe.
(3) A főtitkár köteles a közgyűlés és az elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen
vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést
támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye is).
(4) A főtitkár köteles a közgyűlés és az elnökség által hozott olyan határozatokat, amelyek bármely
tagra vonatkozóan olyan jogokat és kötelezettségeket állapít meg, illetve harmadik személyt (beleértve
a hatóságokat is) érinthet, a döntés meghozatalától számított 8 napon belül, írásban, ajánlott postai
küldeményként feladva az érintetteknek külön is megküldeni. A közgyűlési és elnökségi határozatokat
a Szövetség a www.kids.hu internetes honlapon is nyilvánosságra hozza azok meghozatalától
számított 8 napon belül.
(5) A Szövetség működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint
beszámolói közléseiről időszaki kiadványban és a www.kids.hu honlapján tájékoztatja a
nyilvánosságot. Ugyanitt teszi közzé az értesítési időszakban a közgyűlés és az elnökségi ülések
meghívóit.
(6) A főtitkár gondoskodik a Szövetség számviteli beszámolójának és közhasznúsági mellékletének
letétbe helyezéséről.
(7) A nyilvántartások és az egyéb iratok nyilvánosak, abba kérelemre bárki szabadon betekinthet, a
személyiségi jogok sérelme nélkül a Szövetség székhelyén. A betekintési kérelmet az elnöknél vagy
főtit Ezen határozatokról, azok tartalmáról az Szövetség tagjai a döntést követő 30 napon belül
levélben értesítést kapnak.

VIII. fejezet
30. §
Az egyesület gazdálkodása
(1)
A Szövetség ezen alapszabályban meghatározott célja megvalósítása érdekében vagyonával
önállóan gazdálkodik. A Szövetség gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az
alapszabályában meghatározott tevékenységre fordítja. A Szövetség vállalkozási tevékenységet
közhasznú céljai megvalósítása érdekében azokat nem veszélyeztetve végezhet. A Szövetség
befektetési tevékenységet a Közgyűlés által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat.
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(2) A Szövetség cél szerinti tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell
nyilvántartani a számviteli szabályoknak megfelelően az Ectv. 19. § (1) és (2) bekezdése szerinti
részletezésben.
(3) A Szövetség bevételei:
a) tagdíj,
b) gazdasági, vállalkozási tevékenységből származó bevétel,
c) költségvetési támogatás
ca) 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 rendelkezései szerint kiutalt összeg,
d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel,
e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány,
f) befektetési tevékenységből származó bevétel,
e) egyéb, az a)-f) pontok alá nem tartozó bevétel.
(4) A tagdíj mértékét a közgyűlés állapítja meg, amit a tagoknak a Szövetség folyószámlájára történő
átutalással vagy házipénztárba történő befizetéssel kell teljesíteni minden hónap utolsó napjáig.
(5) Az egyesület kiadásai:
a) az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek,
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó
költségek,
c) a Szövetség 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 költség.
(6) A Szövetség tartozásaiért a saját vagyonával felel. Az egyesület tagjai az egyesület tartozásaiért –
a befizetett tagdíjon túlmenően – saját vagyonukkal nem felelnek.
(7) A Szövetség gazdálkodását a Civil tv. 17. §-26. §-ainak és 42-46. §-ainak meghatározottak szerint
végzi.
(8) A Szövetség könyvvezetését, beszámolási kötelezettségét a Civil tv. 27. §-30. §-ának megfelelően
teljesíti.
(9) A Szövetség vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek Ptk. beli
közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az
egyesület által tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, ezen alapszabálynak megfelelő
juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
(10) A Szövetség váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
(11) A Szövetség gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét
veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.
(12) A Szövetség a főtitkárt, valamint más munkavállalókat fő vagy rész munkaidőben, illetve
megbízási szerződéssel foglalkoztathat.
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IX. fejezet
31. §
Az egyesület (Szövetség) megszűnése
(1) Jogutódlással történő megszűnés :
Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre
válhat szét.
(2) A jogutód nélküli megszűnés
A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód nélkül
megszűnik, ha
a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új
célt nem határoztak meg; vagy
b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
(3) Rendelkezés a fennmaradó vagyonról
a) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után
fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló
cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban
meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a
megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont
nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.
b) 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.
(4) A vezető tisztségviselők felelőssége jogutód nélküli megszűnés esetén
a) 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
vagyon, át kellett volna adni.
b) Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési
igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott
károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az egyesület
fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a
rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.
(5) Az alapszabály választott bíróságot nem jelöl ki a Ptk. 3:87.§-a alapján.
(6) 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. 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.

X. fejezet
32. §
A határozatok felülvizsgálata
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(1) A Szövetség tagja a jogi személy vezető tisztségviselője a bíróságtól a tagok vagy az alapítók és a
jogi személy szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő
vagy a létesítő okiratba ütközik.
(2) A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül lehet
keresetet indítani a Szövetség 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.
(3) Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha
tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett.
(4) Ha a határozatot a Szövetség vezető tisztségviselője támadja meg, és a Szövetség nincs más olyan
vezető tisztségviselője, aki az jogi személy képviseletét elláthatná, a perben a jogi személyt a
felügyelőbizottság által kijelölt felügyelőbizottsági tag képviseli. Ha a jogi személynek nincs
felügyelőbizottsága, vagy a felügyelőbizottság valamennyi tagja felperesként perben áll, a bíróság az
Szövetség perbeli képviseletére ügygondnokot rendel ki.
(5) A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására halasztó
hatálya nincs. A bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a határozat végrehajtását
felfüggesztheti. A felfüggesztést elrendelő végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. A perben bírósági
meghagyás nem bocsátható ki.
(6) Ha a határozat jogszabályt sért vagy a létesítő okiratba ütközik, a bíróság a határozatot hatályon
kívül helyezi és szükség esetén új határozat meghozatalát rendeli el.
(7) A határozat hatályon kívül helyezését kimondó bírósági ítélet hatálya a határozat
felülvizsgálatának kezdeményezésére jogosult, de perben nem álló más személyekre is kiterjed.
(8) Ha a jogszabálysértés vagy a létesítő okiratba ütközés nem jelentős és nem veszélyezteti az
Szövetség jogszerű működését, a bíróság a jogsértés tényét állapítja meg.
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XI. fejezet
33. §
Záró rendelkezések
(1) A Szövetség Alapszabályában és egyéb szabályzataiban foglalt rendelkezések hivatalos
értelmezésére az elnökség jogosult.
(2) A jelen Alapszabályt a 2016. június 20-án megtartott rendkívüli közgyűlésen fogadta el a
közgyűlés.
Budapest, 2016. június 20.

……………………………………………..
Elnök

Hitelesítők/tanúk
Név:………………………………………....

Név:……..…….………………………….

Lakcím:……………………………………….

Lakcím:………………………………….

Aláírás:……………………………………….
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