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A SZÖVETSÉG NEVE:
Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége
Rövidített neve: K. I. D. S.

A Szövetség neve angolul: Sports Federation of Hungarian Catholic Schools 

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 5653. sorszám alatt a társadalmi szervezetek 
nyilvántartásába vett.

A Szövetség közhasznú szervezetté minősítését az 1997. évi CLVI. Törvény 
alapján a jelen alapszabály módosításával kéri 

A SZÖVETSÉG SZÉKHELYE:
Budapesti Piarista Gimnázium
1088. Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.



A SZÖVETSÉG CÉLJA, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE, 
FELADATA
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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.

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.

A SZÖVETSÉG TAGSÁGA
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A SZÖVETSÉG TAGJAI. 

A Szövetség rendes tagja lehet minden iskola, amennyiben kéri felvételét a Szövetségbe, 
a Szövetség Alapszabályát elfogadja és kötelezettséget vállal a Szövetség céljainak megvalósítása 
érdekében történő közreműködésben és megfizeti a tagdíjat.

A Szövetség rendes tagja alanyi jogon minden katolikus iskola, amennyiben az
Alapszabályt elfogadja és fizeti a tagdíjat.

A Szövetség pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, 
valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, aki adományaival, illetve 
egyéb módon segíti a Szövetség munkáját.

A Szövetség nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú tevékenységéből.
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A tagság megszűnik a tagiskola kilépésével vagy kizárásával.
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A kilépést írásban kell közölni a Szövetség elnökségével.

6.
Fegyelmi eljárás keretében, fegyelmi határozattal ki kell zárni a Szövetség tagjainak sorából azt 
az iskolát, amelyik az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét, a Szövetség alapszabályával 
vagy az elnökség ajánlásaival összeegyeztethetetlen magatartást tanúsít, vagy azok ellen 
folyamatosan vét és a fenti szabályokat figyelmeztetés ellenére nem tartja be. A kizárásról az 
elnökség minősített szótöbbséggel határoz. A kizárást kimondó határozatot a közgyűlés minősített  
többséggel mondja ki. A kizárt iskola jogi képviselője a kizárás ellen a Fővárosi Bírósághoz 
fordulhat.
A fegyelmi eljárás pontos szabályait a közgyűlés által egyszerű többséggel elfogadott „Fegyelmi 
Szabályzat” tartalmazza.

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
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A Szövetség rendes tagjai azonos szavazati joggal rendelkeznek, és részt vehetnek a Szövetség 
működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában. A 
szavazati jogát minden tagiskola, képviselőjén keresztül gyakorolhatja. Tisztségviselőül a 
Szövetség bármelyik természetes tagja megválasztható. A Szövetség rendes tagja köteles a 
közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni, továbbá köteles tevékenyen 
közreműködni a szövetségi célok megvalósításáért: a közgyűlés által meghatározott konkrét 
programok végrehajtása érdekében.
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A Szövetség pártoló tagjai szavazati joggal nem rendelkeznek, jogosultak azonban tanácskozási 
joggal részt venni a Szövetség közgyűlésein, ott bármely kérdéssel kapcsolatban észrevételt, 
javaslatot, indítványt tehetnek, illetőleg a szavazati jog kivételével megilletik mindazon jogok és 



terhelik mindazon kötelezettségek, amelyek a rendes tagokat, továbbá igénybe veheti a Szövetség 
szolgáltatásait, kedvezményeit. Tisztségviselőül pártoló tag nem választható.
A pártoló tag kötelezettsége az Alapszabály betartása, az önként vállalt feladatok maradéktalan 
végrehajtása, a Szövetség célkitűzéseinek anyagi és erkölcsi támogatása, a vállalt hozzájárulás 
időarányos befizetése.

A SZÖVETSÉG SZERVEI:

A KÖZGYŰLÉS ÉS TISZTSÉGVISELŐK
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A Szövetség legfőbb szerve a közgyűlés, tisztségviselői pedig az elnökség és a felügyelő 
bizottság tagjai. A közgyűlést a tagiskolák képviselői alkotják.
A közgyűlés a szavazásra jogosult tagok 50%-a + 1 fő jelenléte esetében határozatképes. 
A közgyűlést az elnökség hívja össze. A közgyűlésre minden tagiskolát a napirend közlésével kell 
meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább 15 nap 
időköznek kell lennie. Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani.
Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagszervezetek egyharmada, az ok és a cél megjelölésével, 
azt igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja, vagy a Bíróság elrendeli. 
A közgyűlést az Elnök vezeti le.
Az Alapszabály módosításához, a Szövetségből való tag kizárásához és a Szövetség 
megszűnésének kimondásához, a teljes taglétszám kétharmadának szavazata (minősített 
többség) szükséges

A közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A közgyűlés határozatát egyszerű 
többséggel, nyílt szavazással hozza.
A közgyűlés a tisztségviselőket (vezetőket) nyílt szavazással választja meg.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a.) az Alapszabály megállapítása és módosítása
b.) az Elnök, az elnökség, a Felügyelő Bizottság megválasztása 
c.) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása (ideértve az adózott eredmény

felhasználására), ezzel egyidejűleg a közhasznúsági jelentés elfogadása az 1997. évi 
CLVI. törvény 19. § alapján,
az éves költségvetés meghatározása

d.) az elnökség által létrehozott szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása,
e.) egyéb bizottságok létrehozása és működési idejük meghatározása
g.) a bizottságok éves beszámolójának meghallgatása és elfogadása
h.) döntés tagfelvétel, kiválás és kizárás ügyében
i.) tagsági díj összegének megállapítása,
j.) mindazon kérdés, melyet az elnökség a közgyűlés elé utal.

Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben 
szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a 
tagokat erről a tényről az eredeti meghívóban tájékoztatták. A megismételt közgyűlést az eredeti – 
határozatképtelenség miatt elmaradt – közgyűlés időpontját követő 8 napon belüli időpontra kell  
összehívni, amely időpontot az eredeti közgyűlés meghívójában meg kell jelölni.



A közgyűlés szavazategyenlősége esetén a kérdésben a közgyűlés levezető elnökének a szavazata 
dönt.

A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 
685.§ b), élettársa a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú Szövetség cél szerinti juttatásai keretében 
a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által  
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

ELNÖKSÉG
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A közgyűlés 5 főből álló elnökséget választ. Az elnökség tagjai a közgyűlés által megválasztott 
elnök és elnökségi tagok.

Az elnökség saját tagjai sorából, titkos szavazással, két alelnököt választ 
A közgyűlés az elnökség tagjait 4 évre választja.

A két közgyűlés között a Szövetség folyamatos működését az elnökség biztosítja.
Az elnökség a szükséghez képest, de évente legalább 4 alkalommal tart ülést, melyet az 
Elnök hív össze. Az elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni 
úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 nap időköznek kell 
lennie. Az ülés határozatképes, ha legalább három elnökségi tag jelen van.
Amennyiben az elnökség határozatképtelen, a megismételt ülést az elnök változatlan 
napirenddel köteles összehívni oly módon, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja 
között legalább 8 nap időköznek kell lennie. Ezen eljárást addig kell folytatni, amíg az 
elnökség határozatképes nem lesz. 
Az elnökség ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet illetve bármely döntésben 
érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni. 
Az elnökség határozatát egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az 
eseteket, ahol a jogszabály minősített többséget ír elő. Szavazategyenlőség esetén a 
levezető elnök szavazata dönt. 
Zárt ülés rendelhető el, ha olyan kérdésekről kerül szó, amelyek személyiségi jogokat 
érintenek vagy olyan gazdasági kérdésekről, amely idő előtti nyilvánosságra kerülése a 
Szövetségnek hátrányt okoz. 

A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója (Ptk.685. § b) pont), élettársa a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 
érdekelt.

A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú egyesület cél szerinti juttatásai 
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve 



a Szövetség által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak 
megfelelő cél szerinti juttatás.

Az elnök köteles 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 ügyrendjét maga határozza meg. Az elnökség döntéseire a jelen 
alapszabályban rögzített közlés, nyilvánosságra hozatal módja, iratokba való betekintés 
rendje szabályait értelemszerűen alkalmazni kell.
Az elnökség tevékenységéről a közgyűlésnek éves beszámolási kötelezettséggel tartozik.
Az elnökség feladatai különösen:

- a közgyűlés előkészítése
- a Szövetség tevékenységének a közgyűlés döntése szerinti ellátása,
- a más (bel- és külföldi) Szövetségekkel való együttműködés kiépítése, 
 - az államhatalmi, közigazgatási szerveknél a szövetség képviselete.

Az elnökség szervezeti és működési szabályzat szerint végzi a tevékenységét.

A Szövetség vezetője az Elnök.
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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.
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A Szövetség iratait a titkár, bevételi és kiadási bizonylatait a gazdasági ügyintéző kezeli.

13.

http://www.kids.hu/


Az elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt, - 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.

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 tagok 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.

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.

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.

A SZÖVETSÉG KÉPVISELETE

18.
A Szövetséget az Elnök képviseli. 

A Szövetség nevében az aláírás úgy történik, hogy az Elnök egyedül, vagy egy alelnök és 
a titkár együttesen gyakorolja. A Szövetség bankszámlája felett az elnök és a titkár 
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  tagok  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.

A Szövetség /a 24-26. Pontok tekintetében ebbe beleértve az elnökség és a felügyelő bizottság 
működését is/
jelen tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, az általa végzett szolgáltatás 
igénybevétele módját az országos sajtó útján (az Új Ember hetilap vagy a Magyar Nemzet 
napilap) is nyilvánosságra hozza. Az elnökség és a közgyűlés döntéseit, beszámolóit a K.I.D.S. 
hivatalos helységében lévő Hirdető táblán (1061 Budapest, Paulay Ede u. 45. I. emelet 21.), 
valamint a www.kids.hu Internetes honlapon teszi közzé.

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.

http://www.kids.hu/
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