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1.§
A Szövetség neve: Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége
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 Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége jogi személy, melyet a Fővárosi Bíróság az 1989. évi
II.tv.15.§./1/ bek. alapján, 1994. február 09. napján 5653. sorszám alatt a társadalmi szervezetek
nyilvántartásába vett.
2004. március hó 30. napján, az 1997. évi CLVI. Törvény alapján közhasznú szervezetté
minősített.
A szövetség székhelye:
Piarista Rend Magyar Tartománya
1052 Budapest, Piarista köz 1.

2.§
A szövetség tagja a Katolikus Iskolák Nemzetközi Sport Szövetségének (FISEC), amelynek
alapszabályát, szabályzatait és határozatait magára nézve kötelezőnek ismeri el.

II.
A SZÖVETSÉG CÉLJA, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE,
FELADATA
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3.§
A SZÖVETSÉG CÉLJAI, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE.
a) a katolikus iskolák diákjainak képviselete és érdekképviselete
b) a katolikus iskolák diákjainak 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 FELADATA
a) 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 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) Önállóan végzett közhasznú tevékenység:
• sporttevékenység támogatása
• egészséges életmód és a prevenció feltételeinek megteremtése
• szabadidősport feltételeinek megteremtése
• sportrendezvények lebonyolításában való közreműködés
• sporttanfolyamokat, sportversenyeket, sporttáborok szervezése
• előadások, továbbképzések, vizsgák szervezése.
A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvény 26§ c/14. pontja alapján sport – a
munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott
sporttevékenység kivételével – közhasznú tevékenységet végez.

III.
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A SZÖVETSÉG TAGSÁGA

A Szövetség tagjai
5. §
(1) A Szövetségnek tagjai lehetnek azok a katolikus iskolák, diáksport egyesületek (DSE),
(továbbiakban: tagszervezetek), amelyek részt vesznek a KIDS versenyrendszerében, feltéve,
hogy a Szövetség alapszabályát magára nézve kötelezőnek elfogadja.
(2) A Szövetség közgyűlése magánszemélyeknek tiszteletbeli elnöki, tiszteletbeli elnökségi
tagi, vagy tiszteletbeli tagi címet adományozhat. Pártoló tagja lehet a Szövetségnek az a
magánszemély vagy szervezet aki/amely az elnökséggel kötött megállapodásban elsősorban a
Szövetség anyagi támogatását vállalja. A tiszteletbeli címekre és a pártoló tagságra vonatkozó
szabályokat a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni.
(3) A Szövetség tiszteletbeli elnöke és tiszteletbeli elnökségi tagja lehet az a személy, aki
legalább egy ciklus időtartamára (4 év) a Szövetség elnöke vagy elnökségi tagja volt, és
kimagasló tevékenységével a Szövetség célkitűzései megvalósításához eredményesen
hozzájárult.
(4) A Szövetség tiszteletbeli elnökségi tagja lehet továbbá az a személy is, akit elnökségi
tagnak jelöltek, de a Szövetség és az elnökség munkáját más módon (például példamutató
munkásságával, kiemelkedő anyagi támogatásával) segíti vagy segítette.
(5) A Szövetség tiszteletbeli tagjai lehetnek a FISEC bajnokai, továbbá más versenyzők,
szakemberek, akiknek a munkássága példa értékű.
(6) A tiszteletbeli cím adományozását a Szövetség bármely tagszervezete kezdeményezheti. A
tiszteletbeli cím tulajdonosát élete végéig megilleti. A közgyűlés érdemtelenség esetén azt
visszavonhatja.
(7) A tiszteletbeli címek tulajdonosainak jogai és kötelezettségei:
a)
- Tanácskozási joggal részt vehetnek a Szövetség közgyűlése és elnöksége ülésein,
valamint rendezvényein.
- Javaslatokat tehetnek, és véleményt nyilváníthatnak a Szövetséget érintő
kérdésekben.
- Tagszervezet tagjaként, választhatók a Szövetség szerveibe.
b)

- A Szövetség erkölcsi támogatása, vagy eredményes közreműködés a Szövetség
bevételi forrásainak növelésében.
- A Szövetség szabályainak betartása.
- A Szövetség népszerűsítése.
A tagsági viszony keletkezése és megszűnése
6. §
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(1) A Szövetségbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes.
(2) A Szövetségi tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, kizárással, a tag jogutód nélküli
megszűnésével vagy törléssel szűnik meg
(3) A tagfelvétel, a kizárás és a törlés kérdésében a Szövetség elnöksége dönt. A felvételt
megtagadó, a kizáró és a törlő határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a
Szövetség közgyűléséhez lehet fellebbezni írásban. A fellebbezést a következő közgyűlés
tárgyalni köteles.
7.§
(1) A Szövetségből való kilépést és a tag jogutód nélküli megszünését írásban kell közölni a
Szövetség elnökségével. Az írásbeli bejelentés napjától a tag tagsági viszonya megszűnik. A
kilépés a tagot nem mentesíti a tagsága idején keletkezett anyagi kötelezettségeinek
megfizetése alól.
(2) A Szövetségből való kizárásnak akkor van helye, ha a tag az alapszabályban
meghatározott kötelezettségét súlyosan megszegi.
(3) A tagszervezet tagságát az elnökség törléssel, akkor szünteti meg, ha a tagszervezet a
KIDS versenyrendszerében a tárgyévet megelőző évben nem vett részt, vagy írásos felszólitás
ellenére a tagsági díjat 15 napon belül nem fizeti meg.
(4) A Szövetség nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú
tevékenységéből.
IV.

A TAGSZERVEZETEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
A tagszervezetek jogai és kötelezettségei
8. §
(1) A Szövetség tagjai tagsági jogaikat és kötelezettségeiket képviselőjük utján gyakorolják
illetve teljesítik
(2) A Szövetség tagjának jogai:
a) résztvehet a Szövetség tevékenységében, rendezvényein,
b) szavazati joggal résztvehet 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, továbbá betekinthet a Szövetség irataiba,
e) ajánlásokat tehet a Szövetséget, annak szerveit és a sportágat érintő kérdések
megtárgyalására,
f) írásban tájékoztatást igényelhet a Szövetség bármely tevékenységéről,
(3) A Szövetség tagjának kötelezettségei:
a) a Szövetség célkitűzéseinek és eredményességének elősegítése,
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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.
V.

A SZÖVETSÉG SZERVEZETE
9. §
(1) A Szövetség vezető szervei:
a)a közgyűlés,
b)az elnökség,
c) a felügyelő bizottság,

(2) A Szövetség vezető tisztségviselői:
a) elnök
b) 2 alelnök
c) főtitkár
d) 3 elnökségi tag
e) felügyelő bizottság elnöke és 2 tagja

V.
A SZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSE
A közgyűlés összehívása
10. §
A Szövetség legfőbb 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. A részvételre
jogosult egyéb személyeket és szerveket a közgyűlés helyéről és időpontjáról az internet útján
vagy más megfelelő módon kell tájékoztatni. A közgyűlésre a Szövetség elnöksége a
részvételre jogosultakon kívül mást is meghívhat.
Szavazati jog a közgyűlésen
11.§
(1) A közgyűlésen szavazati joggal a tagszervezetek képviselői rendelkeznek. Minden
képviselő egy szavazattal rendelkezik.
(2) A közgyűlésen a képviselőknek a közgyűlés megkezdése előtt írásban kell igazolni
képviseleti jogosultságukat.
A közgyűlés határozatképessége
12. §
(1) A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van.
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(2) Ha a közgyűlés az eredeti időpontjától számított 30 percen belül nem válik
határozatképessé, a közgyűlést el kell halasztani. Az elhalasztott közgyűlést legkorábban az
eredeti időpontól számítva egy óra múlva legkésőbb 30 napon belül meg kell tartani. Az
ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben, a megjelentek
számára tekintet nélkül határozatképes ha az ismételt közgyűlés összehívását tartalmazó
meghívóban a tagszervezetek figyelmét erre külön felhívták.
A közgyűlés napirendje
13. §
(1) A közgyűlés napirendjét a Szövetség elnöksége állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé.
(2) A Szövetség évi rendes közgyűlésének az alábbi napirendeket kötelezően tartalmaznia
kell:
a)az előző évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása,
b)a Szövetség tárgyévi szakmai és és pénzügyi tervének (költségvetés) elfogadása,
c)a Felügyelő Bizottság beszámolója,
d) a mérleg és a közhasznúsági jelentés elfogadása.
A közgyűlés hatásköre
14. §
(1) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az Alapszabály megállapítása és módosítása;
b) nemzetközi szervezetbe való belépés és az abból történő kilépés elhatározása;
c) a Szövetség más Szövetséggel való egyesülésének, szétválásának ehatározása,
d) Szövetség önkéntes feloszlásának kimondása, melyre csak abban az esetben
kerülhet sor, ha a Szövetség képes bármilyen jogcímen fennálló tartozásai kiegyenlítésére,
rendekezés a fennmaradó vagyonáról
e) az éves szakmai és pénzügyi terv (költségvetés) elfogadása,
f) a számvitelről szóló hatályos törvény szerinti beszámoló (mérleg) elfogadása;
g) az elnökség éves szakmai beszámolójának elfogadása;
h) a közhasznúsági jelentés elfogadása.
i) a Szövetség sratégiai fejlesztési koncepcióinak elfogadása
j) az Elnökség és az Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak, a
megválasztása;visszahívása
k) gazdasági társaság alapításáról, illetve gazdasági társaságban való részvételről
szóló döntés,
l) tagdíj megállapítása
m) mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály a közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe utal,
(2) A közgyűlés a pénzügyi beszámolóról az Felügyelő Bizottság írásos jelentése hiányában
döntést nem hozhat.
A közgyűlés határozathozatala
15. §
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(1) A közgyűlés a határozatait nyílt szavazással, a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint
felének "igen" (a továbbiakban: egyszerű többség) szavazatával hozza.
(2) Az Alapszabály módosításához, valamint a 15.§ (2), (3), és (6) pontjaiban meghatározott
kérdésekben a határozathozatalhoz a jelenlevő szavazásra jogosultak kétharmadának "igen" (a
továbbiakban: kétharmados többség) szavazata szükséges.
(3) A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a Szövetségnek – a 15.§-ban meghatározott
– tisztségviselői megválasztásakor, illetőleg, ha azt a szavazásra jogosultak egyharmada
indítványozza. Egy jelölt esetén a közgyűlés nyílt szavazással is dönthet a tisztségviselő
megválasztásáról.
(4) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a
közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott
határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá
és két, a közgyűlés elején megválasztott személy hitelesíti. A közgyűlésen elhangzottakat
kazettás hanganyagként kell megőrizni a közgyűlés befejezésétől számított 30 napig.
(5) A közgyűlés kapcsán keletkezett iratba, a főtitkárral történt előzetes egyeztetés alapján a
tagszervezetek képviselői betekinthetnek.
(6) A Szövetség közgyűlése nyilvános. A nyilvánosságot a közgyűlés kétharmados többségi
határozattal korlátozhatja és kizárhatja, ha azt üzleti titok vagy személyiségi jogok védelme
indokolja.
A tisztségviselők választása
16. §
(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.
A Szövetség rendkívüli közgyűlése
17. §
(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 felügyeletet ellátó szerv indítványozza
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,
f)
egyéb, az Alapszabályban meghatározott esetben.
(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.

VI.
A SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE
Az Elnökség feladata és hatásköre
18. §
(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..
(2) Az elnökség feladata és hatásköre:
a) a Szövetség közgyűlésének összehívása,
b) a Szövetség törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása,
c) gondoskodás a közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a végrehajtás ellenőrzése,
d) kitüntetések és egyéb elismerések adományozására javaslat tétel
e) költségvetési tervezet és a költségvetési beszámoló előkészítése, és annak a
közgyűlés által történő elfogadásáig a Szövetség gazdálkodása folyamatosságának biztosítása,
f) a Szövetség nemzetközi tevékenységének irányítása, nemzetközi kapcsolatainak
szervezése,
g) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály,
továbbá a Szövetség egyéb szabályzata, illetőleg a Szövetség közgyűlése a hatáskörébe utal,
h) a tisztújító közgyűlés jelölőbizottságának megválasztása,
i) 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 az (1) bekezdésben meghatározott felelősség alól.
j) az általa létrehozott bizottságok elnökeinek és tagjainak a megválasztása,
működésüket szabályozó ügyrend elfogadása
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(3) Az elnökség köteles az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg közhasznúsági jelentést
készíteni. A közhasznúsági jelentés nyilvános, abba bárki betekinthet és abból saját költségére
másolatot kérhet. A jelentésnek tartalmaznia kell:
a) a számviteli beszámolót,
b) a vagyon felhasználására vonatkozó kimutatást,
c) a cél szerinti juttatások kimutatását,
d) a Szövetség vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
e) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
Az elnökség tagjai
19. §
(1) Az elnökség létszáma 7 fő.
(2) Az elnökségnek csak olyan magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg
magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet tagja, aki
nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. Az elnökség tagjai tisztségüket társadalmi
megbízatásként látják el. Ezen társadalmi megbízás mellett a főtitkár, ha az elnökség úgy
dönt, lehet rész-, vagy főfoglalkozású alkalmazott.
(3) A Szövetség vagy a Szövetség közhasznú szervezeti jogállásának megszűnését követően
két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan
közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem
egyenlítette ki.
(4) Az elnökség tagjai:
a) elnök,
b) 2 alelnök
c) a főtitkár
d) 3 elnökségi tag.
(5) Az elnökségi tagszervezetek 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,
e) megbízás alapján a Szövetség képviselete,
f) a Szövetségi határozatok és ajánlások megtartása, illetőleg végrehajtása,
g) folyamatos kapcsolattartás a Szövetség tagjaival és szerveivel,
h) beszámolás az elnökségben vállalt feladatok végrehajtásáról.
(6) Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.
(7) Az elnökségi tagság megszűnik:
a) a mandátum lejártával,
b) lemondással,
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c) visszahívással,
d) elhalálozással.
Az elnökség működése
20. §
(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 4 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.
21. §
Az elnökség üléseit az elnök hívja össze. 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. Az ismételten összehívott elnökségi ülés az eredeti napirendbe felvett
kérdésekben a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes, amire a meghívóban fel kell
hívni a tagszervezetek figyelmét.
22. §
(1) Az elnökség határozatképes, ha az elnökségi tagszervezetek több mint a fele jelen van.
(2) Az elnökség a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén az inditványt el kell vetni.
(3) Az elnökség titkos szavazással hoz határozatot bármelyik elnökségi tag kívánságára.
(4) Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója, valamint élettársa (hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy,
b) bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minősül előnynek a Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által a tagjának
- tagsági jogviszony alapján - nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
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SZÖVETSÉG ELNÖKE, ALELNÖKEI ÉS A FŐTITKÁR
A Szövetség elnöke
23. §
(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 kivételévelmunkáltató 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 önállóan, utalványozási jogkört pedig a főtitkárral együttesen
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.
A Szövetség alelnökei
24.§
(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

A Szövetség főtitkára
25.§
(1) A Szövetség főtitkára feladatait elláthatja:
a) főfoglalkozású vagy részfoglalkozású munka jogviszonyban,
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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) aláírási jogkört gyakorol önállóan, utalványozási jogkört pedig az. Elnökkel vagy a
Szövetség gazdasági feladatait ellátó személlyel együttesen gyakorolja
d) ellátja mindazon feladatot amellyel a közgyűlés, az elnökség, az elnök megbízza
e) munkáltatói jogkört gyakorol a Szövetség alkalmazottjai felett
(5) A főtitkár részletes feladatait a Szövetség szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.
IX.
AZ FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
26.§
(1) A közgyűlés a Szövetség működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének
ellenőrzésére Felügyelő Bizottságot választ az elnökséggel azonos időtartamra. Az Felügyelő
Bizottság létszáma: 3 fő, mely elnökből és két tagból áll.
(2) Az Felügyelő Bizottság tagja a Szövetségben más tisztséget nem viselhet. Az Felügyelő
Bizottságnek nem lehet tagja a Szövetséggel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban álló, a Szövetségben gazdasági feladatokat ellátó személy, aki a
Szövetség elnökségének tagjával, illetőleg a Szövetségnél gazdasági feladatokat ellátó
személlyel hozzátartozói kapcsolatban áll.
Az Felügyelő Bizottság tagjai nem lehetnek egymás hozzátartozói. Nem lehet az Felügyelő
Bizottság elnöke vagy tagja, aki a Szövetség cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve a Szövetség által a
tagjának - tagsági jogviszony alapján - nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti
juttatást, illetőleg e személyek hozzátartozója.
(3) Az Felügyelő Bizottság tevékenységét a Bizottság elnöke irányítja.
(4) Az Felügyelő Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről a Szövetség
elnökségét tájékoztatja.
28.§
Az Felügyelő Bizottság feladata:
a) a Szövetség működésének, pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata,
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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.
29.§
(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.
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 felügyeletet ellátó szervet.
(7) Az Felügyelő Bizottság tevékenységéről a Szövetség közgyűlésének köteles beszámolni.
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(8) Az Felügyelő Bizottság eljárására a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.
törvény rendelkezéseit, és a jelen fejezetben nem szabályozott kérdésekben értelemszerüen az
elnökség működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
A Szövetség vezetője az Elnök.
11.
Mind a közgyűlés, mind az elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A
jegyzőkönyvet aláírja az elnökség minden jelenlévő tagja, közgyűlés esetén a levezető
elnök és a közgyűlés által erre kijelölt két hitelesítő tag.
A közgyűlés levezető elnöke a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul
bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést, a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag
hitelesíti. A határozat csak ezt követően válik érvényessé.
Az elnökség elnöke 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).
Az elnökség elnöke - a 24-26. pontokban rögzítetteken felül – 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.
Amennyiben a kézbesítés a hatályos jogszabályok szerint nem tekinthető kézbesítettnek,
úgy az előbb említetteken felül köteles ennek tudomásra jutásától számított 8 napon belül
közleményként a www.kids.hu Internetes honlapon is nyilvánosságra hozni.
12.
A Szövetség iratait a főtitkár, bevételi és kiadási bizonylatait a gazdasági ügyintéző kezeli.

13.
Az elnökség jogosult akár a tagszervezetek közül, akár kívülálló személyt, vagy
gazdasági társaságot - titkári, gazdasági ügyintézői, pénztárosi teendők ellátásával megbízni. A fenti feladatokat végzők részére díjazás állapítható meg.
A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
14.
Az alapszabály úgy rendelkezik, hogy a Szövetségnél 3 tagú Felügyelő Bizottság működik.
A Felügyelő Bizottság elnökét és 2 tagját a közgyűlés 4 évre választja meg.
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A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt
napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban
tájékoztatni köteles.
A Felügyelő Bizottságba egy iskolaigazgatót, egy testnevelő tanárt és egy iskolai gazdasági
vezetőt kell beválasztani.
A Felügyelő Bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga
határozza meg.
A Felügyelő Bizottság feladat és hatásköre különösen:
• Összehívja a Szövetség rendkívüli közgyűlését, és javaslatot tesz annak napirendjére,
ha megítélése szerint a tisztségviselők (vezetés) tevékenysége jogszabályba, az
alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a
Szövetség vagy a tagszervezetek érdekeit.
• Köteles megvizsgálni a közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi üzletpolitikai
jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.
• Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. Évi C. törvény (a továbbiakban:
számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a
közgyűlés részére.
• Ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását.
• Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket.
• Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a
Szövetség munkavállalóitól.
• Megvizsgálhatja, illetve betekinthet a Szövetség könyveibe és irataiba.
A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezetőszervet tájékoztatni, és annak
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 vezetőszerv
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 közgyűlést, a határidő eredménytelen eltelte esetén erre a Felügyelő Bizottság is
jogosult.
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.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE
15.
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A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság elnökét a Közgyűlés választja
meg. 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.
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.
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.
Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.
A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a közgyűlés hagy
jóvá.
Tanácskozási joggal részt vesznek a legfőbb szervek ülésein.
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.
Ha a Felügyelő Bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés
megszegését észleli, köteles haladéktalanul összehívni a közgyűlést.
A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKRE /ELNÖKSÉG, FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG/
VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK
16.
A Szövetség első vezető tisztségviselőit az alapítók az alakuló közgyűlésen választották meg. Ezt
követően a Szövetség tisztségviselőit /elnökségét és felügyelő bizottságát/ a Szövetség legfőbb
szerve (a Közgyűlés) választja meg.
A Szövetség közgyűlésén nem lehet meghatalmazott a Felügyelő Bizottság tagja.
A vezető tisztségviselők a Szövetség vezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható
fokozott gondossággal, a Szövetség érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A
jogszabályok, az alapszabály, illetve a legfőbb szerv által hozott határozatok, kötelezettségeik
vétkes megszegésével a Szövetségnek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek.

Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége

oldal 17

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás:
a) A megbízás időtartamának lejártával,
b) Visszahívással
c) Törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
d) Lemondással,
e) Elhalálozással.
A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Szövetség
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított harmincadik
napon válik hatályossá, kivéve, ha a legfőbb szerv az új vezető tisztségviselő megválasztásáról
már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a
halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt
venni.
A vezető tisztségviselő tisztségéből visszahívható, amennyiben a tisztségéből eredő feladatait nem
látja el, illetőleg súlyosan vét a Szövetség alapszabálya, illetőleg az összeférhetetlenségi
szabályok ellen.
A visszahívás kimondására a közgyűlés jogosult, a határozatát ¾-es szótöbbséggel hozza meg.
A vezető tisztségviselő a vezető tisztséget nem munkaviszony keretén belül látja el.
Jogviszonyára a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 474-483. §) az irányadóak.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK
17.
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) A Szövetség vagy elnökségének elnöke, vagy tagja,
b) A közhasznú szervezettel a megbízatáson kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik.
c) 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 szerinti
juttatást -, illetve
d) Az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet, vezető
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét
megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló
törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
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.
A Szövetség, vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] ugyanannál a
szervezetnél a Felügyelő Bizottság tagjává nem választható meg.
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A SZÖVETSÉG KÉPVISELETE
18.
A Szövetséget az Elnök és a Főtitkár önállóan képviseli.
A Szövetség nevében az aláírás úgy történik, hogy az Elnök, vagy a Főtitkár gyakorolja. A
Szövetség bankszámlája felett az Elnök és a Főtitkár aláírással rendelkezik.
A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA
19.
A Szövetség pénzügyi keretei:
- tagsági díj
- jogi és természetes személyek anyagi támogatásai (adományok)
- gazdasági tevékenység bevételei,
- nevezési díjak
- egyéb bevételek képezik.
20.
A Szövetség rögzíti, hogy a törvényben és jelen alapszabályban rögzített közhasznú tevékenységet
folytat, továbbá – amennyiben tagsággal rendelkezik – biztosítja, hogy tagjain kívül más is
részesülhet a közhasznú szolgálatából.
21.
A Szövetség vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljai érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végezhet.
22.

A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagszervezetek saját vagyonukkal a
Szövetség tartozásaiért nem felelnek.
A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a létesítő okiratában
meghatározott tevékenységére kell fordítania.
Az év végével a gazdasági ügyintéző a Szövetség gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget,
a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.
A Szövetségnek a jogszabályokban előírt, reá vonatkozó könyvvezetési szabályokat kell
alkalmazni.
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett nyereséget,
illetve annak mely részét hogyan használja fel figyelemmel arra, hogy a Szövetség
tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az csak a jelen alapszabályban rögzített
tevékenységre fordítható.
23.
A Szövetség politikamentes, a pártoktól független, azoktól nem kap támogatást, nem állított, nem
támogatott és nem támogat országgyűlési képviselőket.
24.
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A Szövetség /a 24-26. Pontok tekintetében ebbe beleértve az elnökség és a felügyelő bizottság
működését is/ jelen tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, az elnökség és a
közgyűlés döntéseit, beszámolóit a K.I.D.S. hivatalos helységében megtekinthetővé teszi,
valamint a www.kids.hu Internetes honlapon közzé teszi.

25.
Az évente kötelező közhasznúsági jelentést (éves beszámolót) nem kell semmilyen ellenőrzést
vagy felügyeletet gyakorló szervnek megküldeni, vagy ott letétbe helyezni, ugyanakkor biztosítani
kell annak bárki általi hozzáférhetőségét (betekintését és saját költségére másolat készítését).
A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:
a) A számviteli beszámolót
b) A költségvetési támogatás felhasználását
c) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást
d) A cél szerinti juttatások kimutatását
e) A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból kapott támogatás
mértékét
f) A közhasznú szervezet, vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve
összegét
g) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
A közhasznú jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet.
26.
A Szövetség elnöke köteles gondoskodni a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan
keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni.
Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az Elnök részére megküldeni.
Az Elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért
iratbetekintést haladéktalanul, vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.
Az Elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a
kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem teljesítésének ideje.

A SZÖVETSÉG MEGSZÜNÉSE
27.
A Szövetség anyagi ellehetetlenülés következtében tevékenységét időlegesen szüneteltetheti.
Erről az Elnök előterjesztése után, a Közgyűlés dönt.
A Szövetség megszűnik:
- feloszlással,
- más társadalmi szervezettel történő egyesüléssel,
- feloszlatással,
- illetve megszűnésének megállapításával.
Megszűnés esetén a Szövetség vagyonáról - a tartozások kiegyenlítése után a közgyűlés
határozata dönt.
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
28.
a) A Szövetség Alapszabályában és egyéb szabályzataiban foglalt rendelkezések
hivatalos értelmezésére az elnökség jogosult.
b) Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülésről szóló 1998. évi
II. tv. A sportról szóló 2000. Évi CXLV. Tv., A közhasznú szervezetekről szóló 1997.
évi CLVI. Tv. Rendelkezései, valamint a Polgári Törvénykönyv. idevonatkozó
szabályai az irányadóak.
c) Az 1993. évi október 30-án jóváhagyott Alapszabály, jelen módosítását 2004. február
7-én a Rendkívüli közgyűlés hagyta jóvá és a 2011. május 21. közgyűlés módosította.

Budapest, 2011. május 21.

Nyeste Pál
Elnök
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