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1. Általános rendelkezések 

 

Az egyesület alapszabályát az egyesület közgyűlése 2016. március 3. napján tartott 

közgyűlésén módosította, a módosítással érintett szövegrészek félkövér, dőlt, és aláhúzott 

szedésmóddal kerülnek feltüntetésre. 

 

     1.1. Az egyesület  neve: 

KORCSOLYÁZÓ DIÁK SPORT EGYESÜLET 

    (továbbiakban Egyesület) 

 

1.2. Az egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Simon István u. 6. 

 

1.3. Működési területe:  Magyar Köztársaság 

 

1.4. Az Egyesület önkormányzati elven működő civil szervezet, amely a sportról szóló 

2004. évi I. törvény rendelkezései alapján sportegyesületként látja el tevékenységét. 

 

1.5. Kiadásait tagdíjból, valamint természetes és jogi személyek adományaiból fedezi. 

  

1.6. Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 

2. Az Egyesület célja 

 

Az Egyesület céljai: 

 

- Szolgálja az Oladi Általános Iskola diákjainak fegyelemre, közösségi szellemre 

nevelését, a korcsolya sport gyakorlását, a szabadidő hasznos eltöltését, edzések 

látogatását. 

- A tömegsport bázisra épülő versenysport elősegítése. 

- Az Oladi Általános Iskola iskolai korcsolyasportjának, versenysportjának szervezése, 

kapcsolattartás az országos szakági szakszövetségekkel. 

- A működéshez szükséges anyagi erőforrások előteremtése 

 

3. Egyesületi tagság keletkezése, megszűnése 

 

 

3.1. Az Egyesület tagja lehet az a magyar és külföldi természetes személy, aki az Egyesület 

céljaival egyetért és az alapszabály rendelkezéseit magára nézve elfogadja, az alapszabályt 

aláírja és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében közreműködésre 

és a tagdíj megfizetésére.  

 

3.2. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, 

avagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki adományaival segíti az egyesület 

munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni. 

 

3.3. Az Egyesület tagjainak jogai és kötelezettségei: 

Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és a megválasztott küldöttek 

személyén keresztül részt vehet az Egyesület működését érintő minden kérdésről 
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rendelkezni jogosult küldöttgyűlés döntéshozatalában, részt vesz az Egyesület vezető 

testületei megválasztásában és tevékenységében. A szavazati jogát minden tag személyesen 

gyakorolhatja, a tag szavazati jogának gyakorlását az egyesület feltételhez nem köti. 

Tisztségviselőül bármelyik teljes cselekvőképességgel rendelkező tag megválasztható. 

 

A pártoló tag részt vehet az egyesület rendezvényein, illetve a tanácskozási joggal a 

Küldöttgyűlésen. A pártoló tag kötelezettsége, hogy erkölcsileg támogassa az egyesület 

célkitűzéseit, az általa írásbeli nyilatkozatával vállalt anyagi támogatást az egyesületnek 

adja meg. A pártoló tag egyesületi tisztséget nem viselhet. 

 

Az Egyesület tagja köteles a küldöttgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat 

megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása 

érdekében a küldöttgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében. 

 

3.4. A tagfelvételről az elnökség dönt 2/3 -os szótöbbséggel. 

 

3.5. A tagfelvételhez két egyesületi tag ajánlása szükséges.  A tagsági viszony a tagfelvételi 

kérelemmel keletkezik, amennyiben a tagfelvételi kérelmet az Elnökség a soron következő 

ülésén, de legkésőbb 30 napon belül vissza nem utasítja. A tagfelvételi kérelem 

visszautasításáról az Elnökség 2/3-os többséggel nyílt szavazással dönt. Az elutasított 

tagfelvételi kérelem esetén a belépni szándékozó tag a soron következő küldöttgyűléstől 

kérheti felvételét, amely egyszerű szótöbbséggel dönt a kérelemről. Amennyiben a 

Küldöttgyűlés a tagot az Egyesület tagjává választotta, úgy a tagsági viszony a kérelemre 

visszamenőleges hatállyal jön létre. A tagjelölt a kérelem beadását követően a döntésig 

tagdíj fizetésére köteles. Az Elnökség, avagy a Küldöttgyűlés nemleges döntése esetén a 

kérelmezőnek az általa addig befizetett tagdíj visszajár. 

 

3.6. A tagsági viszony megszűnik: 

- a tag kilépésével, 

- a tag halálával vagy megszűnésével, 

- a tag kizárásával. 

 

A kizárásról az elnökség dönt. Előtte meghallgatja a kizárni kívánt tagot. A meghallgatásról 

jegyzőkönyv készül, melyben a kizárással érintett tag előadhatja védekezését, és a számára 

szolgáló enyhítő körülményeket. A kizárásról az elnökség határozattal dönt legalább 2/3-os 

szótöbbséggel. Az elnökség a határozatot írásban köteles elkészíteni és a határozatát 

részletesen indokolni köteles a határozatban megállapítja a tényállást, értékeli a tag részére 

szóló enyhítő- és súlyosító körülményeket. A határozatot a fentiek figyelembevételével 

részletesen kell indokolni. Az eljárás során az érintett tag jogosult jogi képviselőt az 

ügyében meghatalmazással ellátni, aki képviseli őt az eljárás során. Ezen határozat ellen a 

tagnak lehetősége van jogorvoslatra. Fellebbezését az egyesület küldöttgyűlésének kell 

benyújtania, a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül. Az egyesület rendkívüli 

küldöttgyűlésen dönt a kizárás kérdésében. Az érintett tag a küldöttgyűlésen nem szavazhat. 

A küldöttgyűlés határozata a kizárás kérdésében kötelező erővel bír. A küldöttgyűlés 

határozata ellen a kizárással érintett tag a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül 

keresetet nyújthat be a bírósághoz a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ( a 

továbbiakban Ptk.) alapján. 

Tagdíj nemfizetés esetén az elnökség írásbeli felszólítással fordul a tag felé, hogy a felhívás 

kézhezvételétől számítva 15 napon belül fizesse be az elmaradt tagdíjat. Ezen határidő 

eredménytelen elteltét követően további 15 napon belül az elnökség ismételt felhívással 
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fordul a tag felé a tagdíj rendezése érdekében. Ezen határidő eredménytelen eltelte esetén a 

tag tagsági viszonya megszűnik, kizárással. 

 

 

4. Az Egyesület szervezete és működése 

 

4.1. Az Egyesület szervei: küldöttgyűlés a szakosztályok és az elnökség. A küldöttgyűlés az 

Egyesület legfőbb szerve, amelyen az egyes szakosztályok által megválasztott küldöttek, az 

egyesület elnökségének tagjai, valamint a felügyelő bizottság tagjai vesznek részt. 

 

4.2. A küldöttgyűlés 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, valamint a 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, a felügyelőbizottság tagjával 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; 

k) a végelszámoló kijelölése, 

l)  mindazon kérdésekben való döntés, amelyet a jogszabály, avagy jelen alapszabály a 

küldöttgyűlés hatáskörébe utal. 

 

A küldöttgyűlés határozatait szótöbbséggel, nyílt szavazás útján hozza meg, kivéve a 

jogszabályban és a jelen alapszabályban írt eseteket. 

 

Az egyesület alapszabályának módosításához a küldöttgyűlésen jelen lévő tagok 

háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

Titkos szavazás szükséges személyi kérdésekben, és ha a döntést hozó szerv egyszerű 

szótöbbséggel úgy határoz.  

 

Szavazategyenlőség esetén többszöri megismételt szavazás szükséges, addig, amíg a 

szótöbbségi szavazat ki nem alakul. 

 

 

Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló küldöttgyűlési 

döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 

határozata szükséges. 

 

A küldöttgyűlés nyilvános, a nyilvánosság csak jogszabályban meghatározott esetben 

korlátozható.  

 

A küldöttgyűlés legalább évente ülésezik, az üléseket az elnökség hívja össze írásban, 

elsődlegesen az egyesület székhelyére igazolható módon. A küldöttgyűlésre minden 
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küldöttet a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a 

küldöttgyűlés napja között legalább 5 nap időköznek kell lennie. 
A küldöttgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a 

javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel 

kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult küldöttek álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak 

tartalmaznia kell továbbá a küldöttgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt küldöttgyűlés 

helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt küldöttgyűlés az eredeti 

napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz. 

 

A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a küldöttek több mint háromnegyede jelen van. 

Ha a küldöttgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt küldöttgyűlés az eredeti 

napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A 

megismételt küldöttgyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – küldöttgyűlés 

időpontját követően 30 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti 

küldöttgyűlés meghívójában is megjelölhető.  

 

4.3. A Szakosztályok elsősorban az egyesület szakmai szervei, szakmai feladataik ellátása 

mellett azonban a szakosztályok hatáskörébe tartozik az egyesület küldöttgyűlésére a 

küldöttek megválasztása. Az egyesület valamennyi tagja az egyesületen belül egy-egy 

szakosztály tagjaként kerül nyilvántartásba, egy tag egyidejűleg csak egy szakosztály tagja 

lehet. 

 

Az egyesületnél az alábbi szakosztályok működnek: 

- Iskolai sportkör szakosztály 

- Jégkorong szakosztály 

- Gyorskorcsolya szakosztály 

 

Az egyes szakosztályok határozataikat szótöbbséggel, nyílt szavazás útján hozzák meg, 

kivéve a jogszabályban és a jelen alapszabályban írt eseteket. 

 

A szakosztálygyűlés nyilvános, a nyilvánosság csak jogszabályban meghatározott esetben 

korlátozható.  

 

A szakosztálygyűlés legalább évente ülésezik, az üléseket a szakosztályelnök hívja össze 

írásban, a szakosztálygyűlés előtt 5 nappal, a napirend megküldésével együtt. 

 

A szakosztálygyűlés akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. Ha a 

szakosztálygyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt szakosztálygyűlés az 

eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, 

ezen tényt a szakosztálygyűlés meghívójában szerepeltetni kell. 

 

A küldöttgyűlésre a szakosztályok létszámarányosan minden 1-20 szakosztályi tag után 1-1 

küldöttet választanak egy éves határozott időtartamra. 

 

 Az adott szakosztály küldöttének azon nagykorú cselekvőképes személy választható meg, 

aki az adott szakosztály tagja. A küldöttek személyére valamennyi szakosztályi tag javaslatot 

tehet. Ha a jelöltek száma meghaladja a választható küldöttek számát, úgy valamennyi 

jelöltnek a szavazólapra való felkerülését szavazásra kell bocsátani. Jelöltnek kell tekinteni 

és a szavazólapra fel kell venni azt a személyt, akinek jelölését a jelenlévő szakosztályi tagok 

legalább 10 százaléka támogatta. Megválasztott küldöttnek azok tekinthetők, akik 

sorrendben a legtöbb szavazatot kapták, szavazategyenlőség esetén új szavazást kell tartani. 
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A küldöttválasztó gyűlést a szakosztály elnöke, avagy az erre a tisztségre megválasztott 

személy vezeti. 

A levezető elnök – erre irányuló indítvány esetén – a szavazás módját (titkos vagy nyílt) 

szavazásra bocsátja. A szavazásnak azt a módját kell alkalmazni, amely a legtöbb szavazatot 

kapta. Indítvány hiányában nyílt szavazást kell tartani. 

 

 

A Szakosztályok által ellátandó szakmai feladatok részletezését az egyesület szakosztályi 

szabályzata tartalmazza. 

 

4.5. Az Egyesület ügyintéző szerve az öttagú elnökség, melynek tagjait a küldöttgyűlés 

választja titkos szavazással, öt évi időtartamra. 

 

Az Elnökség hatáskörébe tartozik: 

 

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

döntések meghozatala; 

b) a beszámolók előkészítése és azoknak a küldöttgyűlés elé terjesztése; 

c) az éves költségvetés elkészítése és annak a küldöttgyűlés elé terjesztése; 

d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, 

a küldöttgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 

e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a 

tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; 

f) a küldöttgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 

g) az ügyvezető szerv által összehívott küldöttgyűlés napirendi pontjainak 

meghatározása; 

h) részvétel a küldöttgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 

i) a tagság nyilvántartása; 

j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 

k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és 

m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés. 

 

 

4.6. Az elnökség egy elnökből, és négy elnökségi tagból áll. Az elnökség megbízatását öt 

évre kapja. Az egyesület elnöke egyben tagja az elnökségnek is, az Egyesület elnökét öt évre 

választhatja meg a küldöttgyűlés. 

 

 

 

Az egyesület elnöke: 

 

Karvalits Gábor 

Lakcím: Szombathely, Bodányi Ödön u. 25. 

Születési hely, idő: Szombathely, 1972.05. 29. 

Anyja neve: Gábor Anna Márta 
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Az egyesület elnökségi tagjai: 

 

Takács Imréné 

születési neve:  Csáklyás Éva Mária 

Lakcím: Szombathely, Szűrcsapó u. 11. 

Születési hely, idő: Kőszeg, 1959.01. 14. 

Anyja neve: Horváth Mária 

 

 

Mikos Patrícia 

születési neve:  Mikos Patrícia 

Lakcím: Szombathely, Benedek Elek u.1.3. em. 16. 

Születési hely, idő:  1991.10.16. 

Anyja neve: Domán Anita 

 

 

Takács Krisztina 

születési neve:  Takács Krisztina 

Lakcím: Szombathely, Benedek Elek u. 10. fsz. 2. 

Születési hely, idő: Szombathely, 1962. 11.20. 

Anyja neve:Hercig Zsuzsanna 

 

 

Dancsné Czigler Katalin 

születési neve:  Czigler Katalin 

Lakcím: Szombathely, Nagy László u. 20. 3. em. 8. 

Születési hely, idő: Nyíregyháza, 1964. 03.18. 

Anyja neve:Hajnal Mária 

 

 

4.7. Az elnökség ülésein meghozott határozatait szótöbbséggel, nyílt szavazás útján hozza 

meg, kivéve a jogszabályban és a jelen alapszabályban írt eseteket. 

 

Szavazategyenlőség esetén többszöri szavazás szükséges addig, míg a szótöbbségi szavazat ki 

nem alakul. 

 

4.8. Az elnökség üléseit az elnök hívja össze, akadályoztatása esetén erre bármely elnökségi 

tag jogosult, írásban az ülés előtt öt nappal a tervezett napirend megküldésével együtt. 

 

4.9. Az elnökség félévente ülésezik. Az elnökség ülései nyilvánosak, a nyilvánosság csak 

jogszabályban meghatározott esetben korlátozható. 

 

4.10. Az Egyesület elnöke képviseli az Egyesületet, az elnökség ülései között gondoskodik a 

határoztatok végrehajtásáról. 
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5. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

 

5.1. Az alapszabály úgy rendelkezik, hogy az egyesületnél háromtagú Felügyelő 

Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság megbízatása 5 évre szól, tagjai:  

 

Favoridó Erika 

születési neve:  Bíró  Erika 

Lakcím: Szombathely, Bejczy u. 1-3. 

Születési hely, idő:  Budapest, 1971. 06. 27. 

Anyja neve: Lipozsencsics Gyöngyi 

 

Ilauszki Judit 

születési neve: Ilauszki Judit 

Lakcím: Szombathely,  

Születési hely, idő:  Szombathely, 1966. április 13.  

Anyja neve: Hegyi Julianna 

 

Kövesdi Attila 

Lakcím: Szombathely, Éhen Gyula tér 3 II/21 

Születési hely, idő:  Szombathely, 1972.10.05. 

Anyja neve: Dóra Etelka Erzsébet 

 

 

 A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 

tizenöt napon belül azokat a szervezeteket, amelyeknél már Felügyelő Bizottsági tag, 

írásban tájékoztatni köteles. 

A Felügyelő Bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga 

állapítja meg. 

 

5.2. A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre különösen: 

 

a) Összehívja az Egyesület legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz 

annak napirendjére, ha megítélése szerint a tisztségviselők (vezetés) tevékenysége 

jogszabályba, az alapszabályba, illetve a legfőbb szervének határozataiba ütközik, 

vagy egyébként sérti az Egyesület vagy a tagok érdekeit. 

b) Köteles megvizsgálni a legfőbb szerv ülésének napirendjén szereplő valamennyi 

lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a 

legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. 

 

c) Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: 

számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a 

legfőbb szerv részére. 

 

d) Ellenőrzi a szervezet működését és gazdálkodását. 

 

e) Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket.  

 

f) Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást 

az Egyesület munkavállalóitól. 
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g) Megvizsgálhatja, illetve betekinthet az Egyesület könyveibe és irataiba. 

 

5.3. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és 

annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

 

a.) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit 

egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, 

vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető 

szerv döntését teszi szükségessé; 

b.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

 

Ha a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül 

– nem hívták össze a legfőbb szervet, a határidő eredménytelen eltelte esetén erre a 

Felügyelő Bizottság is jogosult. 

 

5.4. A Felügyelő Bizottság haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó 

szervet, ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében 

szükséges intézkedéseket nem teszi meg. 

 

A Felügyelő Bizottság 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 Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is 

kiterjessze. 

 

 

5.5. A Felügyelő Bizottság testületként jár el.  

 

A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A 

Felügyelő Bizottság tagját e minőségében az Egyesület tagjai, illetve munkáltatója nem 

utasíthatja. 

 

A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a 

küldöttgyűlés hagy jóvá. 

 

A Felügyelő Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vesznek a legfőbb szerv ülésein. 

 

Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az alapszabályban meghatározott létszám alá 

csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, az Egyesület elnöke a Felügyelő Bizottság 

rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szervet.  

 

 

5.6.Az Egyesület küldöttgyűlésén nem lehet meghatalmazott a Felügyelő Bizottság 

tagja.  
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6. Az Egyesület gazdálkodása 

 

 

6.1. Az Egyesület vagyona tagdíjakból, magán- és jogi személyek felajánlásaiból, 

pályázaton nyert összegből képződik. A felajánlások elfogadásához az elnökség határozata 

szükséges. 

 

6.2.Az Egyesület tisztségviselői feladataikat díjazás nélkül látják el, indokolt készkiadásaik 

megtérítésére azonban igényt tarthatnak. 

 

 

7. Az Egyesület megszűnése 

 

 

7.1. Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és 

csak egyesületekre válhat szét. 

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. 

 

 

 

8.   Összeférhetetlenségi szabályok 

 

8.1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

 

8.2 Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült. 

8.3. 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. 

8.4. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 

tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 

8.5./ A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 

szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más szervezetnél is 

betölt. 
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9. Záró rendelkezések 

 

 

9.1. Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Civil törvény, 

továbbá hatályban lévő egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók. 

 

9.2. Ezt a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt az egyesület legfőbb 

szerve 2016. március 3. napján fogadta el. 

 

 

Szombathely, 2016………………….. 

 

 

         ……………..  

Karvalits Gábor 

       elnök  

 

Alulírott Karvalits Gábor elnök igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt 

szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. 

 

Kelt: Szombathely, 2016.március 3. 

 

 

………………………………………….. 

Karvalits Gábor 

az egyesület elnöke 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

Név:………………………………………..  Név:……………………………………. 

 

 

Lakcím:……………………………………  Lakcím:………………………………….. 

 

 

Szem.a.ig.szám:………………………….  Szem.a.ig.szám:…………………………. 

 

 

Aláírás:………………………………….         Aláírás:…………………………………… 

 


