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Alapszabálya 

 

I. 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.§ 

 

Az egyesület (továbbiakban: egyesület) Veszprém megyében a rendszeres sportolás, testedzés és 

versenyzés feltételeinek biztosítása, az ilyen igények felkeltése, az egészség megőrzése, a sport által 

az akarati tulajdonságok erősítése, a csapatszellem, a közösségi élet és a társadalmi öntevékenység 

kibontakoztatása, a szabadidő hasznos eltöltésének tervezése, tagjainak sportemberhez méltó 

nevelése érdekében létrejött, a Polgári  Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az 

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján működő, önkormányzati elven épülő, önálló 

jogi személy. 

 

Az egyesület a tagok közös, tartós, jelen alapszabályban meghatározott céljának folyamatos 

megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy. 

 

2. § 

 

Egyesület neve:    Veszprém Megyei Testnevelő Tanárok Egyesülete 

 

Rövidített neve:    VMTTE 

 

Székhelye:     8200 Veszprém, Wartha Vince u. 3. 

 

Alapításának éve:    2009. szeptember 11. 

 

Működési területe:    Veszprém megye 

 

Szervezet formája:    egyesület 

 

Szervezet pecsétje: kör alakú, körben „Veszprém Megyei Testnevelő Tanárok 

Egyesülete”, középen „vmtte” felirattal 

 

Szervezet honlapja:  http://www.veszpremsport.hu/testnevel-tanarok-

szoevetsege.html 

 

http://www.veszpremsport.hu/testnevel-tanarok-szoevetsege.html
http://www.veszpremsport.hu/testnevel-tanarok-szoevetsege.html
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II. 

AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE 

3.§ 

 

1) az egyesület nyilvántartásba vételét a Veszprémi Törvényszék végzi. 

2) az egyesület működése felett az ügyészség a reá irányadó jogszabályok szerint gyakorol 

törvényességi ellenőrzést. 

3) az egyesület pénzügyi ellenőrzését az nemzeti adó- és vámhivatal (nav) illetékes szerve látja el. 

4) az egyesület által végzett egyes tevékenységek felett a tevékenység célja szerint illetékes állami 

szerv a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok alkalmazásával felügyeletet gyakorol. 

 

III. 

AZ EGYESÜLET CÉLJA 

4. § 

1) A rendszeres sportolás, testedzés és versenyzés feltételeinek, valamint a szabadidő kulturált 

eltöltésének biztosítása. 

2) A rendszeres sportolás, testedzés és versenyzés, valamint a szabadidő kulturált eltöltése iránti 

igények felkeltése. 

3) Az egészség megőrzése, a sport által az akarati tulajdonságok erősítése. 

4) A csapatszellem, a közösségi élet és a társadalmi öntevékenység kibontakoztatása, a szabadidő 

hasznos eltöltésének tervezése. 

5) A tagok sportemberhez méltó nevelése. 

6) Az egészséges életmód, a sport tisztasága megőrzésének támogatása. 

7) Korosztályokon átívelő sport és kulturális tevékenység. 

8) A tagok szabadidejét kitöltő, szórakoztató műsorokon történő aktív közreműködés vagy azok 

lebonyolítása, támogatása, a tagok számára szervezendő, szabadidős vagy kulturális jellegű 

csoportos kirándulások, utazások egyéb programok szervezése, támogatása.  

9) Az utánpótlás felkutatása, és nevelésének elősegítése. 

10) Az egyesület sportolóin keresztül igyekszik a lakosság érdeklődését felkelteni a rendszeres 

testedzés és sportolás iránt, különös tekintettel annak a szabadidő kulturált eltöltésében betöltött 

szerepére. 

11) A fenti célok elérése érdekében az egyesület mindazokkal együttműködik, - az állami és 

társadalmi szervezetek, egyesületek, vállalatok, magánszemélyek, illetve azok társulásai – akik 

a cél elérése érdekében segítséget kívánnak nyújtani. 

12) Az egyesület a jogszabályok által meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet 

folytathat. 

13) Az egyesület céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, gazdasági és 

vállalkozási tevékenységet folytathat.  

14) Az egyesület szervezetbe tömöríti Veszprém megye testnevelő tanárait, illetve mindazokat, 

akik a testnevelés és sport, vagy azzal összefüggő területen dolgoznak. 

15) Ellátja a megye testnevelő tanárainak képviseletét minden fórumon 

16) Munkájával segíti a nevelési – oktatási intézményi testnevelés eredményesebbé tételét, a 

tudomány eredményeinek megismerését és felhasználását különös tekintettel az iskolai 

testnevelés és az egészségmegőrzés területére. 
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EGYESÜLET FELADATAI 

5. § 

 

1) A célok megvalósításához szükséges feltételeket biztosítja, fejlesztési célkitűzéseket határoz 

meg és gondoskodik azok megvalósításáról. 

2) A tervszerű működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket megteremti és biztosítja. 

3) Tagjai által képviseli az egyesület érdekeit az alapszabályban megfogalmazott célok szerint. 

Lehetőségei szerint részt vesz a városi, megyei, országos bajnokságokban, kupákban, 

szervezett tornákon. 

4) Segíti a különböző sportágak népszerűsítését és utánpótlásának fejlődését. 

5) Tagjai által az iskolai testnevelés és sport kérdéseinek megvitatásában, formálásban, 

irányításában részt vesz, segíti a döntések előkészítését, végrehajtását. 

6) Szakmai rendezvények, viták, fórumok szervezésével, állásfoglalásival, információs 

rendszerével segíti a testnevelő tanárok továbbképzését, önképzését. 

7) Nemzetközi kapcsolatokat szervez, alakít ki. 

8) Veszprém megye iskoláit, testnevelőit informálja a sport aktuális szabályairól, jogszabályi 

változásokról, pályázati lehetőségekről. 

 

IV. 

 

AZ EGYESÜLET TAGSÁGA 

6. § 

Az egyesület tagjai: 

a) Tagok 

b) Pártoló tagok 

c) Tiszteletbeli elnök 

1) Tag lehet minden olyan magánszemély, aki az egyesület alapszabályát elfogadja, az 

egyesület céljával és tevékenységével egyetért, és az egyesület anyagilag támogatja. 

2) Pártoló tag lehet, aki az egyesület célkitűzéseit, erkölcsileg és anyagilag támogatja, 

alapszabályát elfogadja. Pártoló tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal 

vehet részt és vezető tisztségviselővé nem választható. 

3) Az egyesület tiszteletbeli elnöke az lehet, aki az egyesület érdekében kimagasló 

tevékenységet végzett és az egyesület célkitűzéseit folyamatosan, elsősorban erkölcsileg 

támogatja. 

 Tiszteletbeli elnök cím viselésére csak olyan személy jogosult, aki az egyesület 

elnöke vagy elnökségi tagja volt. 

A tiszteletbeli elnök cím adományozására (és visszavonására) az elnökség javaslatára a 

közgyűlés jogosult. 

4) Az egyesület tagjairól nyilvántartást köteles vezetni. 
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TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE 

7. § 

 

1) Az egyesületbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes. 

2) Az egyesületi tagság létesítése és megszüntetése kérdésében az egyesület elnöksége dönt. 

Az elnökség ezt a jogkörét az egyesület ügyvezető elnökére átruházhatja. 

3) Az egyesületi tagság a belépési kérelemnek az elnökség általi elfogadásával keletkezik.  

4) Az egyesületi tagság kilépéssel, felmondással, kizárással szűnik meg. 

5) A felvételt megtagadó határozat ellen az egyesület közgyűléséhez lehet fellebbezni, mely a 

fellebbezést a következő rendes közgyűlésen köteles megtárgyalni. 

6) Az egyesület tagja az lehet, aki elfogadta az egyesület alapszabályát, befizette a tagdíjat, és 

az elnökség elfogadta a tag felvételét. 

Tagdíj mértéke: 2000 ft/fő/év 

7) A tag tagsági jogviszonyát az egyesület elnökségéhez intézett írásbeli nyilatkozattal 

bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti (kilépés). A kilépés a tagot nem mentesíti a 

tagsága idején keletkezett kötelezettségek alól, megszűnik viszont a tagságból eredő jogok 

iránti igénye. 

8) Amennyiben a tag nem felel meg a tagsági feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt 

harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. 

9) Az elnökség a tagsági jogviszonyt felmondja, ha a tag tagsági díjának megfizetését 6 

hónapnál hosszabb ideig – írásbeli felszólítás ellenére – elmulasztja. A tagdíjat minden év 

március 31-ig kell megfizetni. 

10) A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy 

ismételten sértő, az egyesület céljainak megvalósulását veszélyeztető magatartása esetén az 

elnökség - bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal 

szemben kizárási eljárást folytat le. A kizárás előtt lehetőséget kell adni a tagnak, hogy 

előadja védekezését. A kizárás a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett 

kötelezettségek alól, megszűnik viszont a tagságból eredő jogok iránti igénye. A kizárásról 

szóló, indokolással ellátott elnökségi döntést írásban kell a kizárt tagnak megküldeni, aki a 

kézhezvételtől számított 15 napon belül a kizárás ellen az egyesület közgyűléséhez 

fellebbezhet, amely a fellebbezést a következő rendes közgyűlésen tárgyalni köteles. 

11) Megszűnik a tagság a tag, illetve a pártoló tag természetes személy halálával, jogi személy 

jogutód nélküli megszűnésével. 

 

 

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

8. § 

 

1) Az egyesület rendes tagjának jogai 

a) Az egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni. 

b) Az egyesület rendes tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek 

terhelik. 

c) A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja.  

d) A tag részt vehet az egyesület közgyűlésén a tisztségviselők megválasztásában, a 

határozatok meghozatalában. 

e) Részt vehet az egyesület rendezvényein. 
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f) A tag tisztségre választható. 

g) Észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat az egyesületet 

érintő bármely kérdésben, valamint működésével kapcsolatban. 

h) Az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát – tudomására jutásától 

számított 30 napon belül – bíróság előtt megtámadhatja. 

i) Részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben. 

j) Igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait. 

k) Jogosult részesülni az egyesület által nyújtott kedvezményekben, jutalmakban és 

prémiumokban. 

 

2) Az egyesület rendes tagjának kötelezettségei 
a) Betartja az egyesület alapszabályában rögzítetteket és az egyesület egyéb 

határozatait. 

b) Határidőre fizeti a tagdíjat minden év március 31-ig. Védi és megóvja az egyesület 

vagyonát. A jó gazda gondosságával kezeli a számára biztosított eszközöket. 

c) Aktívan részt vállal az egyesület tevékenységében. 

d) A tag az egyesület nevében jognyilatkozatot és kötelezettségvállalást nem tehet. 

e) Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és 

az egyesület tevékenységét. 

 

 

A PÁRTOLÓ TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

9. § 

 

1) Az egyesület pártoló tagjának jogai: 

a) Észrevételeket, javaslatokat tehet az egyesület működésével kapcsolatosan. 

b) Részt vehet az egyesület szerveinek ülésén, ideértve a közgyűlést és ott a közgyűlés 

szabályainak megfelelően véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet. 

c) Véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az egyesület érintő bármely kérdésben. 

d) Az elnökség által megállapított feltételek mellett részesülhet az egyesület által 

nyújtott kedvezményekben, részt vehet az egyesület rendezvényein. 

2) Az egyesület pártoló tagjának kötelezettségei: 

a) Betartja az egyesület alapszabályában rögzítetteket és az egyesület egyéb 

határozatait. 

b) Védi és megóvja az egyesület vagyonát. 

 

A TISZTELETBELI ELNÖK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

10. § 

 

1) Az egyesület tiszteletbeli elnökének jogai: 

a) Az elnökség meghívása alapján meghívottként, tanácskozási joggal részt vehet az 

egyesület közgyűlésén és az elnökség ülésein. 



Veszprém Megyei Testnevelő Tanárok Egyesülete 
  
 

VMTTE 
Levelezési cím: 8200, Veszprém, Wartha V. u. 3. 

Tel.: 88/ 426 – 211 ; + 36/20-9130976 Fax: 88/564 - 941 
E-mail: veszpremsportszervezo@gmail.com 

b) Észrevételeket, javaslatokat tehet az egyesület működésével kapcsolatosan. 

c) Részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben. 

d) Igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait. 

e) Igényelheti az egyesület szakembereinek segítségét. 

 

V. 

 

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE 

11. § 

1) Az egyesület szervei: 

a) Az egyesület közgyűlése, 

b) Az egyesület elnöksége, 

c) A felügyelő bizottság. 

 

A KÖZGYŰLÉS 

12. § 

 

1) Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely az autonóm tagokból áll. 

2) A közgyűlést évente egyszer, az év október 31.-ig (rendes közgyűlés) – eltérő elnökségi 

döntés hiányában – az egyesület székhelyére össze kell hívni. 

3) A közgyűlés helyét és idejét, az elnökségnek legalább harminc nappal korábban meg kell 

állapítania. 

4) Az egyesület nevét és székhelyét tartalmazó közgyűlési meghívóban kell ismertetni a 

közgyűlés napirendjét, az ülés helyét és idejét. A meghívót a közgyűlés kitűzött időpontja 

előtt legalább 15 nappal el kell juttatni a rendes és pártoló tagok részére minimum 

elektronikus (e-mail) formában. 

5) A közgyűlést az elnök hívja össze. 

6) A közgyűlés megnyitását követően a jelenlévő tagok egyszerű többséggel hozott határozattal 

megválasztják a közgyűlés levezető elnökét, a szavazatszámlálókat (2 fő) és a jegyzőkönyv-

vezetőt.  

7) A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. 

8) A közgyűlésen minden szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik. 

9) A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés 

összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata 

alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. 

10) A sportról szóló 2004. évi I. törvény 17. § (1) bekezdése szerint a sportegyesület a 

közgyűlését (küldöttgyűlését) évente legalább egyszer össze kell hívni, amelyen meg kell 

tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a 

számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített beszámolót. A sportegyesület 

sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő 

kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását 

is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve 

működtetése - e rendelkezés alkalmazásában - a sportegyesület alaptevékenységének 

minősül. 
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A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATKÉPESSÉGE 

13. § 

 

1) A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok képviselőinek több mint a 

fele – azaz a rendes tagok 50%-a + egy fő jelen van. 

 

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE 

14. § 

 

1) A közgyűlés napirendjét egyesület elnöksége állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé. 

2) A közgyűlésen – évente egyszer – az alábbi napirendi pontokat kötelezően tárgyalni kell: 

a) Egyesület tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámolót, 

b) A felügyelő bizottság beszámolóját. 

3) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított, az alapszabályban meghatározott időn belül 

a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend 

kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. 

4) A napirend kiegészítésének 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. 

 

A KÖZGYŰLÉS HATÁSKÖRE 

15. § 

 

A közgyűlés kizárólagos 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 - 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, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával 

köt; 

h) A jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a 

felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények 

érvényesítéséről való döntés; 

i) A felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk 

megállapítása; 

j) A választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 

és 

k) A végelszámoló kijelölése. 

l) A tagdíj mértékének felülvizsgálata, változatásának joga. 

m) Nemzetközi szervezetbe való belépés elhatározása 

n) A tagfelvételi kérelem elutasítását, a tag kizárását kimondó elnökségi határozat elleni 

jogorvoslat elbírálása. 
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A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATHOZATALA 

16. § 

 

1) A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő 

szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. 

2) A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, a határozatképesség megállapításánál figyelembe 

vett szavazatok többségével hozzák meg.  

3) Az egyesület alapszabályának módosításához, valamint a tisztségviselők megválasztásához a 

jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

4) Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési 

döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata 

szükséges. 

5) A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a 24. §-ban meghatározott tisztségviselők 

megválasztásakor, illetve ha azt a jelenlévő szavazásra jogosultak 1/3-a indítványozza. 

6) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 

közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. 

A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és a közgyűlés elején 

megválasztott szavazatszámlálók hitelesítik.  

7) A határozatokat a közgyűlését berekesztését megelőzően szóban hirdetik ki. 

 

 

AZ EGYESÜLET RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE 

17. § 

 

1) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni: 

a) Az elnökség többségének döntése alapján, 

b) Ha az egyesület tagjainak 1/3-a írásban, az ok és a cél megjelölésével kívánja, 

c) Ha a bíróság elrendeli, 

d) Ha az egyesület ügyvezető elnöki tisztsége megüresedik. 

e) Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint a tisztségviselők tevékenysége 

jogszabályba, az alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy 

egyébként sérti az egyesület vagy a tagok érdekeit. 

f) Az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

g) Az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor 

teljesíteni; vagy 

h) Az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

2) A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 30 napon 

belül össze kell hívni. 

3) Az (1) bekezdés f-h) pontjai alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az 

összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy 

az egyesületmegszüntetéséről dönteni. 

4) A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a rendes közgyűlésre vonatkozó szabályok az 

irányadók. 
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AZ EGYESÜLET ÜGYVEZETÉSE. AZ ELNÖKSÉG  

AZ ELNÖKSÉG HATÁSKÖRE, FELADATAI, MŰKÖDÉSE 

18. § 

 

1) Az egyesület ügyvezetését az elnökség látja el. Az egyesület vezető tisztségviselői az 

elnökség tagjai. 

2) Az elnökség az egyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, 

kivéve azokat az ügyeket, amelyek az alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe tartoznak, vagy amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe vont, illetőleg az 

egyesület más szervének hatáskörébe utalt. 
3) Az elnökség három tagból áll.  

4) A vezető tisztségviselő megbízatása öt évre szól. 

5) Az elnökség feladata és hatásköre: 

a) Az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a 

döntések meghozatala, 

b) Az éves program, munka- és ülésterv elkészítése, 

c) A közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése 

d) Az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 

e) A tagság nyilvántartása, 

f) Az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése, 

g) Az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése, 

h) Az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele, 

i) Az egyesület törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása és felügyelete, 

j) Döntés rendes tagok felvételéről, 

k) Az egyesület gazdálkodási szabályzatának előkészítése 

l) Éves költségvetés és az éves beszámoló elkészítése, és azoknak a közgyűlés elé 

terjesztése, 

m) Az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, 

a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása, 

n) Elsőfokú döntés meghozatala tagkizárás kérdésében, 

o) Az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a 

tisztségviselők megválasztatásának előkészítése, 

p) Közgyűlési határozat esetén az egyesület szervezeti és működési szabályzatának 

megállapítása, 

q) Az elnök által kötött megállapodások jóváhagyása 

 

6) Az elnökség – megfelelő fedezet birtokában – dönt a rendkívüli (500.000 ft-ot meghaladó), 

a költségvetésben nem szereplő, valamint az előirányzatot meghaladó kiadásokról. 

7) Az elnökség egyedi határozattal egyéb – más, a szervezet kizárólagos hatáskörébe nem 

tartozó – ügyet is a saját hatáskörébe vonhat. 

8) Az elnökség tevékenységéről az egyesület közgyűlésének tartozik beszámolási 

kötelezettséggel. 
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AZ ELNÖKSÉG TAGJAINAK JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 

19. § 

 

1) Az elnökség létszáma: 3 fő. 

2) Az elnökség tagjai: 

a) Elnök 

b) Elnökségi tagok 

 

Az Egyesület – új. Ptk. szerinti továbbműködés elhatározásakor – hivatalban lévő első vezető 

tisztségviselői: 

 

1. Kavalecz Gábor elnök (anyja neve: Csincsi Ilona, lakcím: 8200 Veszprém, Kalmár tér 30. 3. em. 9. 

a.) elnök 

2. Gaálné Starhon Katalin Hajnalka elnökségi tag (anyja neve: Németh Mária Rozália, lakcím: 

8200 Veszprém, Béla u. 27.) 

3. Edvy László elnökségi tag (anyja neve: Viszt Margit Valéria, lakcím: 8200 Veszprém, Kinizsi u. 

24.) 

 

3) Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei: 

a) A közgyűlésen való részvétel, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos kérdések 

megválaszolása, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről történő 

beszámolás 

b) Az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel, 

c) Észrevételeket, javaslatokat tehet az egyesület működésével összefüggő 

kérdésekben, 

d) Az elnökség tagjai jogosultak az egyesület gazdálkodásával kapcsolatos iratokba 

betekinteni, azokról másolatot készíteni, 

e) Javaslatot tehet a rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés összehívására. 

4) Az elnökség tagjai tisztségükben újra választhatók. 

5) Az elnökség tagjaira, mint vezető tisztségviselőkre vonatkozó követelmények, kizáró 

okok, összeférhetetlenségi szabályok: 

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. 
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AZ ELNÖKSÉG MŰKÖDÉSE 

20. § 

 

1) Az elnökség legalább félévente ülésezik. 

2) Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az ügyvezető elnök vagy az elnökségi tagok 

bármelyike az ok és a cél megjelölésével kérik. 

3) Az elnökségi ülést az elnök (akadályoztatása esetén az elnökségi tagok valamelyike) 

írásban, az ülést megelőzően legalább 8 munkanappal, az ülés helyének, időpontjának, s a 

napirendi pontok egyidejű közlésével hívhatja össze. 

4) Halaszthatatlan sürgős esetben az elnök rövidebb határidőt is megállapíthat. 

5) Az elnökség akkor határozatképes, ha mind a három tag jelen van. 

6) Az elnökség döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

7) Az elnökségi ülésen szavazási kötelezettség áll fenn. 

8) Az elnökség titkos szavazással hoz határozatot a tagok egyharmadának indítványára. 

9) Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek tartalmaznia kell a napirendet, a 

megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott javaslatokat, illetőleg a hozott határozatokat. 

10) A jegyzőkönyvet az elnök, illetve egy hitelesítőnek megválasztott elnökségi tag írja alá. 

11) Az elnökség határozatairól az érintett szerveket és személyeket írásban kell tájékoztatni, 

amelyet az elnök, illetve egy, hitelesítőnek megválasztott elnökségi tag ír alá. 

 

AZ EGYESÜLET ELNÖKE 

21. § 

 

1) Az egyesület elnöke az elnökség közreműködésével irányítja és vezeti az egyesület 

tevékenységét. Az elnök feladatait társadalmi megbízatásként látja el. 
2) Az elnök feladata és hatásköre: 

a) A közgyűlés és az elnökség üléseinek összehívása. 
b) Az egyesület képviselete. 
c) Az egyesület munkájának figyelemmel kísérése. 
d) Az alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlés és az elnökség 

határozatainak végrehajtása, ellenőrzése. 
e) Az egyesület alapdokumentumának aláírása. 
f) Javaslattétel az ülések napirendi pontjára. 
g) Önálló utalványozási jogkör gyakorlása. 

h) Döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a 

közgyűlés, az elnökség kizárólagos hatáskörébe. 

i) Mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket a közgyűlés az elnök hatáskörébe 

utal. 

 

A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK FELELŐSSÉGE JOGUTÓD NÉLKÜLI MEGSZŰNÉS 

ESETÉN 

22. § 

 

1) 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. 
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2) 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. 

 

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 

23. § 

1) Az egyesület jogszabály szerinti működésének, gazdálkodási és vagyonkezelési 

tevékenységének ellenőrzését látja el. 

2) Ellenőrzi az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi 

határozatok végrehajtását és betartását. 

3) A felügyelőbizottság létszáma: 3 fő. 

4) A felügyelőbizottság tagjai: 
a) Felügyelőbizottság elnöke, 

b) Felügyelőbizottsági tagok. 

5) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

6) Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki: 

a) Akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, 

b) Az egyesület elnöke, elnökségi tagja vagy tagja, 

c) A b) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

7) A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem 

megfelelő teljesítésével az egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott 

kárért való felelősség szabályai szerint felelnek az egyesülettel szemben. 

8) A felügyelőbizottság feladat- és hatásköre különösen: 

a) A tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálja, 

és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismerteti. 

b) Összehívja az egyesület közgyűlésének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak 

napirendjére, ha megítélése szerint a tisztségviselők tevékenysége jogszabályba, az 

alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti az 

egyesület vagy a tagok érdekeit. 

c) A felügyelőbizottság köteles a közgyűlést tájékoztatni, és annak összehívását 

kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy  az egyesület működése során olyan 

jogszabálysértés vagy az egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény 

(mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, 

illetve enyhítése a közgyűlés döntését teszi szükségessé. 

d) Köteles megvizsgálni a közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges 

üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés 

kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. 

e) Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. Évi c. Törvény (a továbbiakban: 

számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a 

közgyűlés részére. 

f) Ellenőrzi az egyesület működését és gazdálkodását. 

g) Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket. Jelentést kérhet a 

vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást az egyesület 

munkavállalóitól. 
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h) Az egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető 

tisztségviselőktől és az egyesület munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az egyesület 

fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit 

megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. 

i) Ha a felügyelőbizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - 

nem hívták össze közgyűlést, a határidő eredménytelen eltelte esetén erre a felügyelő 

bizottság is jogosult. 

j) Haladéktalanul értesítenie kell a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha a 

közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem 

teszi meg. 

 

9) A felügyelőbizottság működése 

a) A felügyelőbizottság testületként jár el. A tagjai sorából elnököt választ. A felügyelő 

bizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. 

b) A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A 

felügyelőbizottság tagjai az elnökségtől függetlenek, tevékenységük során nem 

utasíthatóak. 

c) A felügyelőbizottság 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. Egyebekben a 

felügyelő bizottság működésére az elnökség működési szabályait kell alkalmazni. 

d) A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. 

e) A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját 

megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az 

ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, 

hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó 

tevékenységre is kiterjessze. 

f) A felügyelőbizottság tagjai részt vehetnek a közgyűlésen, illetve az felügyelőbizottság 

elnöke az elnökség ülésein. 

g) Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma az alapszabályban meghatározott létszám alá 

csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, az egyesület elnöke a felügyelőbizottság 

rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a közgyűlést. 

A közgyűlés az új felügyelőbizottsági tagokat többségi határozattal választja meg. 

SZAKOSZTÁLYOK 

24. § 

 

1.) Az egyesületben sportáganként szakosztályok működnek. 

2.) A szakosztályok munkáját szakosztály-vezetőség irányítja, amely munkájáról az elnökségnek 

köteles beszámolni. 

3.) A szakosztály-vezetőség tisztségviselőit (elnök, elnökhelyettes, technikai vezető, vezetőedző, 

stb.) Az elnökség nevezi ki. 

4.) A szakosztály feladata az oktatás-nevelés, versenyek, mérkőzések rendezése, az azokon való 

részvétel, és a szakosztály feladatkörébe utalt egyéb feladatok ellátása. 
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VI. 

 

A TISZTSÉGVISELŐK MEGVÁLASZTÁSA, VISSZAHÍVÁSA 

25. § 

 

1) A közgyűlés által választott tisztségviselők: 

A) az elnökségi tagok, 

B) a felügyelőbizottság tagjai, 

2) Az (1) bekezdésben meghatározott tisztségviselőket a közgyűlés legfeljebb öt évre választja. 

3) A tisztségviselőket titkos szavazással választják. Egy jelölt esetén a választás a közgyűlés 

többségi határozata alapján nyílt szavazással is történhet. 

4) Ha több jelölt esetén az első választási fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a 

megválasztásához szükséges szavazatot, újabb választási fordulóban az a jelölt tekintendő 

megválasztottnak, aki a jelenlévő tagoktól a legtöbb szavazatot kapta. Szavazategyenlőség 

esetén a választást meg kell ismételni. 

5) A tisztségviselő megbízása megszűnik: 

a) Elhalálozással, 

b) Lemondással, 

c) Visszahívással, 

d) Mandátum lejártával. 

6) A tisztségviselő visszahívásának szabályai: 

a) A tisztségviselő a feladatát tartósan, saját hibájából nem látja el, 

b) A tisztségviselő betegségénél, egészségi állapotánál fogva alkalmatlanná válik feladatai 

ellátására, 

c) A tisztségviselőt szándékos bűncselekmény elkövetéséért jogerősen elítélték, 

d) A tisztségviselőt végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélték 

e) A tisztségviselőt a közügyek gyakorlásától eltiltó ítélet jogerőre emelkedésével. 

f) A tisztségviselő visszahívására az egyesület közgyűlése jogosult. 

g) A visszahívásról rendelkező határozatot a jegyzőkönyvbe foglaláson túl külön is írásba kell 

foglalni, indokolással ellátni és az érintett részére az átvételt igazolható módon a határozat 

meghozatalától számított 8 napon belül kézbesíteni. A döntéssel szemben jogorvoslatnak 

van helye (a döntés a törvényszék előtt keresettel támadható meg a tudomásra jutástól 

számított 30 napon belül), az érintettet a határozatban erre külön figyelmeztetni kell. 

 

VIII. 

 

AZ EGYESÜLET JOGKÉPESSÉGE 

26. § 

 

1) Az egyesület jogi személy, amelyet az elnök önállóan képvisel egyéb természetes és jogi 

személyekkel szemben, bíróságok és hatóságok előtt. 

2) Az egyesület jegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy 

nyomtatott szervezeti név alá az elnök írja alá nevét. 

3) A bankszámla feletti rendelkezési jogot az elnök és az elnökség tagjai közül a közgyűlés által, a 

jelen lévő tagok 2/3-os többségével megválasztott egy fő közül bármelyik önállóan gyakorolja. 
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IX. 

 

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA 

27. § 

 

1) Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági 

tevékenység végzésére jogosult. 

2) Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai 

között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat. 

3) Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.  

4) Az egyesület befektetési tevékenységet a közgyűlés által elfogadott befektetési szabályzat 

alapján folytathat. Az egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti 

könyveket és nyilvántartásokat kell vezetni és azokat az üzleti év végén lezárni. Az egyesület 

az alapcél szerinti tevékenységéből, illetve a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó 

bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten tartja nyilván az éves mérleg és 

vagyonkimutatás az elnökség által készítendő éves beszámoló részét képezi. 

5) Az egyesület vagyona oszthatatlan. 

6) Az egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel.  

7) A tagok saját vagyonukkal - a tagdíjfizetési kötelezettségen felül - az egyesület tartozásaiért 

nem felelnek. 

8) Az egyesület éves pénzügyi tervét az elnökség hagyja jóvá, az ügyvezető elnök ellenőrzi. 

9) Az egyesület gazdálkodása során elért eredményt a tevékenységének megvalósításához 

használja fel. 

10) Az egyesület vagyona különösen: 

a) Készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg), 

11) Az egyesület bevételei különösen: 

a) A tagsági díj és a pártoló tagok hozzájárulásai, 

b) Magán és jogi személyek támogatásai, 

c) Alapítványok és közérdekű kötelezettségvállalások, 

d) A rendezvények bevételei, 

e) Reklámtevékenységből származó bevételek, 

f) Gazdasági, vállalkozási tevékenységből származó bevételek, 

g) Esetleges állami támogatás, 

h) Befektetési tevékenységből származó bevétel, 

i) Egyéb bevételek. 

12) Az egyesület költségei lehetnek: 

a) A cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, 

kiadások), 

b) Az esetleges vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek 

(ráfordítások, kiadások), 

c) Az egyesület szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az 

adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a 

több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési 

leírása, 

d) Egyéb költség. 

 

Az egyesület célja megvalósítása érdekében a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően gazdasági 

vállalkozási tevékenységet folytathat. 
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Az egyesület gazdálkodását az elnök irányítja, utalványozási jogot az elnök és egy, az elnökség 

tagjai által a 25. § 3) alapján választott másik elnökségi tag egyaránt önállóan gyakorolja. 

Az egyesület gazdálkodásának részletszabályait az egyesület gazdálkodási szabályzata határozza 

meg. 

 

X. 

 

NYILVÁNTARTÁSI, IRATBETEKINTÉSI ÉS NYILVÁNOSSÁGI SZABÁLYOK 

28. § 

 

1) Az ügyvezető elnök 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. A döntést támogatók és ellenzők 

számaránya mellett, ha lehetséges a személyét is fel kell tüntetni. Mind a közgyűlés, mind az 

elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. 

2) Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét aláírja az elnök és az elnökség egy kijelölt tagja. 

3) A közgyűlési jegyzőkönyvet a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és a közgyűlés 

elején megválasztott szavazatszámlálók hitelesítik. A közgyűlés levezető elnöke a közgyűlés 

által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe. A 

bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti. 

4) Az elnök köteles a közgyűlés és az elnökség által hozott határozatokat, beszámolókat a döntés 

meghozatalától számított 8 napon belül – a közgyűlésen történő szóbeli kihirdetésen túlmenően 

– az ismert érintettekkel írásban közölni, továbbá az éves beszámolót az interneten, az egyesület 

honlapján nyilvánosságra hozni. 

5) Az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratok az egyesület székhelyén kerülnek 

elhelyezésre. Az iratbetekintésre az egyesület székhelyén van lehetőség, minden hónap első 

hétfőjén 17-18 óráig. 

6) Az elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért 

iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás 

szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben 

teljesíteni. 

7) Az elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a 

kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje. 

 

XI. 

 

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 

29. § 

 

1) Az Egyesület megszűnik, ha: 

a. megszűnését a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel kimondja, 

b. feloszlatását az ellenőrzést ellátó szerv (az ügyészség) kezdeményezésére (keresete 

alapján) a bíróság kimondja, 

c. más egyesülettel egyesül, más egyesületekre válik szét 

 



Veszprém Megyei Testnevelő Tanárok Egyesülete 
  
 

VMTTE 
Levelezési cím: 8200, Veszprém, Wartha V. u. 3. 

Tel.: 88/ 426 – 211 ; + 36/20-9130976 Fax: 88/564 - 941 
E-mail: veszpremsportszervezo@gmail.com 

d. megszűnését a bíróság az ügyész keresete alapján megállapítja, amennyiben 

• az Egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása 

lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy 

• az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt; 

feltéve mindegyik esetben, hogy az Egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló 

megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság az Egyesületet a nyilvántartásból törli. 

2) Az Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és csak 

egyesületekre válhat szét. 

3) Az Egyesület megszűnése esetén ki kell elégíteni az esetleges hitelezői igényeket. Az 

Egyesület tudomásul veszi, hogy a hitelezői igények kielégítését követően fennmaradt 

vagyont a nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja. 

4) Az Egyesület - feloszlatása, megszüntetése vagy megszűnésének megállapítása esetén - a 

nyilvántartásból való törlésről rendelkező bírósági határozat jogerőre emelkedésének 

napjával szűnik meg. 

 

XII. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

30. § 

 

1) A jelen alapszabályt az egyesület tagjai 2015. május 15. napján fogadták el.  

2) Az alapszabályban és az egyesület egyéb szabályzataiban nem rendezett kérdésekben a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 

2011. évi CLXXV. Törvény rendelkezései az irányadók. 

3) Az egyesület bármely szervének jog-vagy alapszabálysértő határozatát bármelyik tag a 

határozat tudomására jutásától számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja. 

4) Jelen alapszabály az egyesület 2015. május 15. napján megtartott közgyűlésén elfogadott 

szöveget tartalmazza. 

 

     Kavalecz Gábor 

       Elnök 

 

Veszprém, 2015. május 15. 

Záradék 

 
Alulírott Kavalecz Gábor egyesületi elnök a jelen záradék aláírásával A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról 
és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 38. § (2) bekezdésében foglalt 
rendelkezéseknek megfelelően a jelen egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiraton igazolom, hogy a létesítő 
okirat jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos 
tartalmának. A jelen egységes szerkezetű okiratban megvastagított dőlt betűkkel kerültek megszerkesztésre a 
létesítő okirat azon pontjai, amelyek változása a jelen egységes szerkezetű okirat elkészítésére okot adtak. 

 

Veszprém, 2015. május 15. napján 

 

 Kavalecz Gábor 

Elnök 

 


