
 

VITORLÁS SPORTÉRT 

Egyesület 

 

ALAPSZABÁLY 
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

 

Vitorlás Sportért Egyesület —  ,7030 Paks, Tolnai 7u. 24/2.  

taggyűlése az Egyesület alapszabályát a következőkben állapítja meg. 

Ezen alapszabály a benne meghatározott célkitűzéseknek megfelelően biztosítja 
a szervezet demokratikus, önkormányzati elven alapuló működését, elősegíti a 
tagok jogainak és kötelességeinek érvényesülését. 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

1.1. Az egyesület neve: Vitorlás Sportért — Egyesület 

1.2. Az egyesület rövidített neve:  VISE 

1.3. Az egyesület székhelye: 7030 Paks Tolnai u. 24/2 

1.4. Az egyesület működési területe: az ország egész területe 

1.5. Az egyesület működési feltételei: az egyesület kiadásait tagdíjakból, 
valamint természetes és jogi személyek adományaiból fedezi. 

Az egyesület önkormányzati elven működő érdekvédelmi és érdekképviseleti, 
társadalmi szervezet. Az egyesület jogi személy. 

2. AZ EGYESÜLET CÉLJA  

• Az egyesület célja a törvényi lehetőségek alapján a közhasznúság 
elnyerése, ekként tevékenységét erre figyelemmel kezdi meg és folytatja, 

   



 

Alapszabály verzió4 oldal 2 

 

2 

• Annak elősegítése, hogy minél többen tölthessék szabadidejüket vízen, 
vízi sportokkal 

• A tagság érdekeinek képviselete a területet érintő ügyekben 
• A kedvtelési hajózás – úgyis mint szabadidősport – feltételeinek 

megteremtése, fenntartása és fejlesztése 
• Vizeink védelme, természetvédelem és környezetvédelem 
• az összefogás igényével kívánja elősegíteni az egyének és a társadalom 

alkotó erejének kibontakoztatását a vitorlás sport erősödése, a feltételek 
megteremtése, biztosítása érdekében.  

 
Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében a következő tevékenységeket 
végzi: 

a) Együttműködik az állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, 
más egyesületekkel és szövetségekkel, amelyek segítik az egyesület 
céljainak megvalósítását, 

b) Kifejti véleményét a területen folyó közigazgatási munka elősegítése 
érdekében, 

c) Teret ad hazai, és nemzetközi, a területet érintő szakmai, társadalmi és 
szabályozási újdonságoknak, 

d) Információs és oktatási tevékenységet végez a szakterületén, 
e) Azon kezdeményezések felkarolása, amelyek céljai megvalósulását 

segíti, 
f) Fellép a környezet és a vizek védelme érdekében,  
g) Működési területén végzett szakmai tanácsadás, 
h) Céljaihoz kapcsolódó elektronikus és papír alapú kiadványok, 

információs anyagok készítése.  
i) a tagság vállalja az aktív szabadidősportok népszerűsítését mind a 

felnőtt, mind a fiatal korosztályok körében (szabadidős és 
hobbitevékenység) 

j) közreműködik az ország területén a vízi sportélet fen maradásával, 
fejlesztésével kapcsolatos döntések előkészítésében és lehetőség 
szerinti megvalósításában. 

 
 
Az egyesület a 2011. évi CLXXV. törvény VII. fejezet a közhasznú jogállás 12. 
a közhasznú jogállás megszerzésének feltételei szakaszban meghatározott az 
alábbi közfeladatokat folytatja:  
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 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi 
rehabilitációs tevékenység, a közfeladatot meghatározza az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 35 §, 
 2. elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport és hobby 
tevékenységek gyakorlása feltételeinek megteremtését, a közfeladatot 
meghatározza a sportról szóló 2004. évi I. tv. 49.§,55.§ 
 3. természetvédelem, környezetvédelem érdekében együttműködés az 
állami és önkormányzati szervekkel, különös tekintettel a vizeink 
védelmére a közfeladatot meghatározza a környezetvédelemről szóló 
1995. LIII. tv. 10.§, 18.§  
 

Az egyesület jelen alapszabályban rögzíti, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a 
tagjain kívül más is részesülhet. 
Az egyesület a 2011. évi CLXXV. törvény 34. § b.), c.), d.) bekezdése 
értelmében:  
Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú vagy a létesítő 
okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem 
veszélyeztetve végez. 
A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban 
meghatározott tevékenységre fordítja. 
Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.  

 

3. AZ EGYESÜLETI TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE ÉS 
MEGSZŰNÉSE 

3.1. Az egyesület rendes tagja —a továbbiakban: tag- lehet, minden olyan 
természetes és jogi személy, aki nyilatkozik belépési szándékáról, az 
alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, a közgyűlés 
által meghatározott tagdíjat befizeti és kötelezettséget vállal az egyesületi célok 
megvalósítása érdekében történő közreműködésre.  

Az egyesületi tagfelvétel kérdésében a tag írásbeli felvételi kérelme alapján az 
elnökség dönt. Az esetleges elutasító határozat ellen az érintett a közgyűléshez 
fordulhat. 

3.2. Az egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi 
személy, aki adományaival segíti az egyesület munkáját, de abban tagként nem 
kíván részt venni. 
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3.3. Az egyesület tiszteletbeli tagjává az a természetes személy választható, aki 
az egyesület tevékenységével összefüggő területen kimagasló tevékenységet 
fejtett ki. A tiszteletbeli taggá választásról illetve a visszavonásról a taggyűlés 
határoz. 

3.4. Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával (jogi személy esetén 
megszűnésével), kilépésével kizárással, vagy törléssel. 

3.4.1. A kilépést írásban kell közölni melyet az egyesület elnökének kell 
megküldeni. A tagsági viszony a nyilatkozat egyesület általi átvételének napján 
szűnik meg. A tagságról való lemondás a tagot terhelő vagyoni kötelezettség 
teljesítése alól nem mentesíti. 

3.4.2. Kizárással szűnik meg a tagsági viszony amennyiben a tag az alapszabály 
rendelkezéseit megsérti, vagy az egyesület érdekeit sértő magatartást tanúsít. 

3.4.3 A közgyűlés a jelenlévő tagok kétharmados szótöbbséggel hozott 
határozatával zárhatja ki az egyesület tagját,  A határozatot írásban kell közölni 
a kizárt taggal. 

3.4.4. Tagdíjhátralék miatt a tag törölhető a nyilvántartásból, amennyiben, az 
elnökség ezt megelőzőleg írásban, igazolható módon felhívta a tagot a 
tagdíjhátralék megfizetésére és a fizetési határidő eredménytelenül telt el. Az 
elnökség törlést elrendelő határozatát az elnökségnek közölni kell az érintett 
taggal.  

 

4. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI   

4.1. Az egyesület tagjai —a pártoló és tiszteletbeli tagok kivételével- azonos 
szavazati joggal rendelkeznek. Szavazati jogát minden tag csak személyesen 
gyakorolhatja. 

a) részt vehetnek az egyesület tevékenységében és rendezvényein, igénybe 
veheti az egyesület szolgáltatásait 

b) a taggyűlésen részt vehet, javaslatot tehet az ülés napirendjére, napirendi 
pontjára. 

c) választhatnak és választhatók –ha a törvényben előírt feltételeknek megfelel- 
egyesület bármely tisztségére. 

d) kezdeményezheti tiszteletbeli tag felvételét  
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4.2. A pártoló és tiszteletbeli tagok a közgyűlésen tanácskozási joggal jelen 
lehetnek, felszólalhatnak, a hozandó döntésekre vonatkozóan javaslattal 
élhetnek, véleményt nyilváníthatnak. Kötelesek betartani az egyesület 
alapszabályát, végrehajtani a taggyűlés és az elnökség határozatait. A 
tiszteletbeli és pártoló tag az egyesület szerveibe nem választható. 

4.3. Az egyesület rendes tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott 
mértékű tagdíjat megfizetni. 

4.4. Kötelesek eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelezettségeiknek 
és vállalt feladataiknak. Köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok 
megvalósítása, a közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása 
érdekében. 

 

5. AZ EGYESÜLET SZERVEI  KÖZGY ŰLÉS ÉS TISZTSÉGVISELŐK  

5.1. Az egyesület szervei: 

a) taggyűlés 

b) elnökség 

c) ellenőrző bizottság 

5.2.1 Az egyesület legfőbb szerve a taggyűlés. A taggyűlés a tagok összessége, 
amely az egyesületet érintő minden kérdésben dönt. 

5.2.2. A taggyűlést az elnökség hívja össze. Biztosítani kell a meghívó kiküldése 
előtt – 5 napos határidő kitűzése mellett -, hogy a tagok a taggyűlés napirendjére 
javaslatot tehessenek. A taggyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell 
meghívni Úgy, hogy a meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 
15 napi időköznek kell lennie. Évente egyszer rendes taggyűlést kell tartani. 
Rendkívüli taggyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada vagy a tisztségviselők 
bármelyike az ok és a cél megjelölésével azt igényli. A taggyűlésről a fentiek 
szerint az egyesület pártoló és tiszteletbeli tagjait a meghívó megküldésével 
értesíteni kell azzal a felhívással, hogy azon tanácskozási jogkörrel részt 
vehetnek. 

5.2.3. A taggyűlés határozatképes, ha több mint a tagság fele jelen van. Ha a 
taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyűlés az eredeti 
napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül 
határozatképes, amennyiben a távolmaradás jogkövetkezményei és a 
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megismételt taggyűlés időpontját és helyét a meghívó tartalmazza. A 
megismételt taggyűlést az eredeti taggyűlési meghívóban az eredeti taggyűlés 
napjára lehet összehívni. 

5.2.4. A taggyűlés — eltérő rendelkezés hiányában — határozatait a jelenlévő 
tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. 

5.2.5. Kizárólag a taggyűlés hatáskörébe tartozik 

• a tisztségviselők vissza hívása. (kezdeményezheti bármely tag, írásban az 
elnökségnél, ebben az esetben a közgyűlés 2/3-os szavazattöbbséggel 
hozza meg határozatát), 

• elnök, elnökhelyettesek, gazdasági vezető és egyéb tisztségviselők 
megválasztása, 

• a elnökség éves beszámolójának elfogadása, 
• az alapszabály elfogadása és módosítása, 
• az éves költségvetés megállapítása, 
• az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, illetőleg feloszlásának 

és kimondása. 
• Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámoló 
és közhasznúsági melléklet elfogadása, 

• A tagdíj összegének és esedékességének megállapítása,  
•  döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály a 

kizárólagos hatáskörébe utal. 

5.2.6. Az alapszabály módosításához, a tag kizárásához és az egyesület 
feloszlásának (egyesülés, megszűnés) kimondásához a jelenlévő tagok 
kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges. 

5.2.7. A taggyűlésről, a taggyűlés döntéseiről készült jegyzőkönyvek és 
nyilvántartások nyilvánosak, bárki számára hozzáférhetőek az egyesület 
www.viske.hu honlapján.    

5.3. Az egyesület vezetését a taggyűlés által nyílt szavazással 5 évre választott 4 
tagú elnökség látja el. Az egyesület tisztségviselői: az elnökség, valamint az 
ellenőrző bizottság tagjai. A vezetőség munkáját segítő ifjúsági -,  felnőtt - és 
nyugdíjas tagozatvezetőket  hasonlóképpen 5 évi időtartamra választja meg a 
taggyűlés nyílt szavazással.    

 

5.3.1 A elnökség tagjai: 
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• elnök 
• 2 alelnök 
• gazdasági vezető 

5.3.2 Az egyesület munkaszervezete: 

•  ifjúsági tagozatvezető  
• felnőtt tagozatvezető 
• nyugdíjas tagozatvezető 

5.3.3. Két taggyűlés közötti időben az elnökség dönt minden olyan kérdésben, 
amely nem tartozik kizárólag a taggyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, 
intézkedéseiről a következő taggyűlésen köteles beszámolni. 

5.3.4. A elnökség feladatai: 

a) taggyűlés összehívása 

b) az egyesület folyamatos működésének irányítása és szervezése 

c) taggyűlés határozatainak végrehajtása 

d) éves költségvetés kidolgozása 

e) a tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás 

f) döntés minden olyan ügyben, ami nem tartozik a taggyűlés kizárólagos 
hatáskörébe 

5.3.5. A elnökség 3 tag jelenléte esetén határozatképes. Az elnökség szükség 
szerint — de legalább évente négyszer — ülést tart, melyet az elnök hív össze. 
Az elnökség ülésére tagjait a napirend közlésével írásban meghívni akként, hogy 
a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 nap időköznek kell 
lennie. Az elnökség üléséről a fentiek szerint az egyesület ellenőrző 
bizottságának tagjait a meghívó megküldésével értesíteni kell azzal a felhívással, 
hogy azon tanácskozási jogkörrel vegyenek részt. Az elnökség köteles az 
ellenőrző bizottság által javasolt kérdéseket a legközelebbi ülésén napirendre 
tűzni. 

5.3.6. Az elnökség ügyrendjét maga határozza meg, döntéseit egyszerű 
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén a kérdést 
elvetettnek kell tekinteni. 
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5.6.7. Az elnökség ülései nyilvánosak. Az elnökség üléseiről és döntéseiről 
készült jegyzőkönyvekért és a jegyzőkönyveket nyilvántartó dokumentumokért 
az elnök felel, azokat bárki számára hozzáférhetővé kell tenni, hirdetőtábláján és 
a www.viske.hu honlapon nyilvánosságra hozza. 

5.3.8. Az elnök jogai és kötelezettségei: 

• önálló aláírási joggal az egyesületnek hatóságok, harmadik személyek 
előtti képviselete 

• harmadik személyekkel szerződések megkötése 
• a taggyűlés és a elnökség üléseinek összehívása 
• levezető elnökként a taggyűlés és a elnökség üléseinek vezetése 
• a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg 

kezelésének, illetve felhasználásának ellenőrzése, utalványozási jogkört 
gyakorol, 

• az egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése 
• a közgyűlés és a elnökség által rá bízott feladatok ellátása 
• beszámol a két közgyűlés, illetve két elnökségi ülés közötti időszakban 

hozott döntéseiről, valamint az egyesülettel kapcsolatos eseményekről 
• pénzügyi kötelezettségvállalást a gazdasági vezető ellenjegyzésével tehet 
• vezeti az egyesület tagnyilvántartását 
• vezeti a határozatok tárát 
• vezeti a pénztárkönyvet. 

5.3.9. Az alelnökök jogai és kötelezettségei: 

• az elnök akadályoztatása esetén, együttesen ellátják az elnöki feladatokat. 

5.3.10. A gazdasági vezető jogai és kötelességei: 

• az egyesület pénzállományának kezelése, pénztárosi teendők ellátása 
• a számlák kezelése és nyilvántartása 
• a könyvelés vezetése 
• mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az elnök értesítése 
• a számlák hitelességének ellenőrzése 

5.3.11. Ifjúsági tagozatvezető: 

Tevékenysége az ifjúsággal kapcsolatos egyesületen belüli nevelési 
koordinációs, érdekvédelmi feladatok ellátása és más ifjúsági szervezetekkel 
való kapcsolattartás. 

5.3.12. Felnőtt tagozatvezető: 
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Tevékenysége a felnőtt tagsággal kapcsolatos egyesületen belüli tevékenységek 
koordinációs, érdekvédelmi feladatok ellátása és más szervezetekkel való 
kapcsolattartás. 

5.3.13. Nyugdíjas tagozatvezető: 

Tevékenysége a nyugdíjas tagsággal kapcsolatos egyesületen belüli 
tevékenységek koordinációs, érdekvédelmi feladatok ellátása és más nyugdíjas 
szervezetekkel való kapcsolattartás. 

 5.4.1 Ellenőrző bizottság 

Az ellenőrző bizottság három tagból áll, elnökét és két tagját a taggyűlés, a 
jelenlevő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással, tagjai közül 5 év 
időtartamra választja. Az ellenőrző bizottság tagjai tisztségviselőnek 
minősülnek, tagjai nem lehetnek az elnökség tagjai. 

Az ellenőrző bizottság tanácskozási joggal részt vehet az elnökség ülésein, ott 
felszólalhat, a hozandó döntésekre és döntésekkel kapcsolatban javaslatot, 
észrevételt tehet. 

Az ellenőrző bizottság figyelemmel kíséri az egyesület szabályszerű működését, 
ellenőrzi az egyesület pénzügyi gazdálkodását, megvizsgálja, és előzetesen 
véleményezi az egyesület költségvetését. 

Az ellenőrző bizottság feladata az egyesület törvényes működésének 
ellenőrzése. Ha az ellenőrző bizottság azt észleli, hogy az egyesület 
elnökségének valamely cselekménye, az egyesület valamely határozata jelen 
alapszabály rendelkezéseibe, vagy jogszabályba ütközik, akkor haladéktalanul 
összehívja az egyesület közgyűlését. Az ellenőrző bizottság tevékenységéről 
jelentést tesz évente a közgyűlésnek. 

Az ellenőrző bizottság üléseit szükség szerint —évente legalább két 
alkalommal- a bizottság elnöke köteles összehívni. Az ellenőrző bizottság 
szavazatait szótöbbséggel hozza, egyebekben ügyrendjét maga állapítja meg. 

5.4.2. Az ellenőrző bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, a döntésekről és 
határozatokról pedig nyilvántartás, amelyről az ellenőrző bizottság elnöke 
gondoskodik.   

5.5.1. Az egyesület valamennyi szerve üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, 
melynek az adott ülésen hozott döntéseken túlmenően minden lényeges kérdést, 
felvetést, hozzászólást, észrevételt tartalmaznia kell. A jegyzőkönyvet az 
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elnökségi ülés esetén az elnökség tagjai, taggyűlés esetén a levezető elnök és az 
egyesület két erre kijelölt hitelesítő tag írja alá. 

Az elnökség és a taggyűlés döntéseit határozatba foglalja, a határozatokat a 
határozatok tárában kell nyilvántartani. 

5.5.2. Az elnök köteles a taggyűlés által hozott határozatokat haladéktalanul 
bejegyezni a „határozatok tárába”, a bejegyzést a jegyzőkönyvet is hitelesítő két 
tag hitelesíti. 

5.5.3. Az egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait az elnökség első 
ülésén erre kijelölt elnökségi tag őrzi és kezeli, akinek kötelessége a taggyűlés 
és az elnökség által hozott döntések, valamint az egyesület tagjai, a tiszteletbeli 
és pártoló tagjaival kapcsolatos nyilvántartás naprakész vezetése is. 

 

6. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE  

6.1. Az egyesület képviseletére az elnök önállóan jogosult. 

6.2. A bankszámla felett az elnök önállóan jogosult rendelkezni. 

6.3. Az elnök akadályoztatása esetén az alelnökök egyike a gazdasági vezetővel 
együttesen jogosult a bankszámla felett rendelkezni. 

 

7. AZ EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA  

7.1. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló 
befizetés és a működés során szerzett vagyon az egyesület vagyonát képezi. Az 
egyesület vagyona a tagok között nem osztható fel, a tagi jogviszony bármilyen 
módon történő megszűnése esetén a tagot az egyesület vagyonából semmilyen 
térítés nem illeti meg. Az egyesület tagdíjának mértékét az elnökség javaslatára 
a taggyűlés határozza meg. 

7.2. Az egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból a tagok önként vállalt egyéb 
juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik. 
Az egyesület, gazdálkodása során nyereségre nem törekszik. A tagsági díjakat az 
egyesület elsősorban — fenntartási, – ügyviteli költségek, megfizetésére 
használja fel. 
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7.3. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, tartozásaiért saját 
vagyonával felel. A tagok felelőssége tagdíjbefizetésük mértékéig terjed. 

7.4. Az egyesület célja megvalósítása érdekében gazdasági- vállalkozási 
tevékenységet is folytathat. 

7.5. Az egyesület megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés rendelkezik. Ha a 
vagyon hovafordításáról a közgyűlés nem rendelkezik, továbbá ha az egyesület 
feloszlatással szűnik meg, vagy a felügyelő szerv ennek megszűnését állapítja 
meg, vagyona a hitelezők kielégítése után az ASE VSC tulajdonba kerül és azt 
közérdekű célra kell fordítani. 

7.6. Az egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerint üzleti 
könyveket kell vezetni és azokat az üzleti év végén le kell zárni. Az üzleti év 
végével az elnökség az egyesület gazdálkodásáról – a 2011. évi CLXXV. 
törvényben meghatározottak szerint - a közgyűlés számára mérleget, a 
gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít. 

7.7. Az egyesület éves beszámolóját és a közhasznúsági mellékletet a Taggyűlés 
nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel fogadja el. A taggyűlés 
határozatképességére a rendes közgyűlés határozatképességére vonatkozó 
szabály az irányadó. 

7.8. Az egyesület a gazdálkodásáról folyamatosan, de évente legalább egyszer 
az éves beszámoló elfogadását követően tájékoztatja a nyilvánosságot a 
www.viske.hu honlapon. 

 

8. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK  
 
8.1. A legfőbb szerv, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv 
határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 
hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő 

jogügyletben egyébként érdekelt. 
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a 
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető pénzbeli szolgáltatás, illetve az 
egyesület által tagjának, a tagsági viszony alapján nyújtott, a létesítő okiratnak 
megfelelő cél szerinti juttatás. 
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8.2.Nem lehet a felügyelő szerv elnöke, vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az 
a személy, aki 
 

a) legfőbb szerv, illetve az ügyintéző szerv elnöke vagy tagja (ide nem 
értve az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem 
töltenek be. 

b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység 
kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik, 

c) 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 viszony alapján a létesítő okiratban 
foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást-, illetve 

d) az a) - c) pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
 

8.3. A közhasznú szervezet megszűnését követő 3 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-, 
amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt 
fel, 
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést 
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 
 
8.4. 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. 

 

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

9.1. Az egyesület működése során keletkezett iratkért, nyilvántartó 
dokumentumokért az elnök felel, a nyilvántartó dokumentumokba és 
jegyzőkönyvekbe bárki betekintést nyerhet az egyesület székhelyén, előzetes 
időpont egyeztetést követően. 

Az egyesület a székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán, valamint a www.viske.hu 
honlapon folyamatosan tájékoztatja a nyilvánosságot működéséről, 
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szolgáltatásai igénybevételi módjáról, valamint ugyanilyen módon évente 
gondoskodik az éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének 
nyilvánosságáról. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, arról saját 
költségére másolatot készíthet.  

9.2. Az egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. 

9.3. Az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat 
megsemmisítése iránt bármely tag – a határozat tudomására jutástól számított 
harminc napos jogvesztő határidőben – pert indíthat. A perindítás a határozat 
végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben – a tag kérelmére 
– a határozat végrehajtását felfüggesztheti.  

9.4. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az Civil tv, a 
Polgári Törvénykönyv rendelkezései, valamint az egyesület taggyűlési 
határozatai az irányadók. 

9.5. Jelen Alapszabályt az egyesület taggyűlése 2012. 11. 13.-án megtartott 
alakuló ülésén fogadta el. 

 

Paks, 2012-11-13 

 

 

        Kollár Károly  
             elnök 

 

Az alapszabályt az egyesület taggyűlése 2013. február 04. napján megtartott 
ülésén módosította. 


