EVENTUS
SPORT, REKREÁCIÓS ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA
1. §.
1. Az Egyesület neve: EVENTUS, Sport, Rekreációs
és Művelődési Közhasznú Egyesület
2. Rövidített neve:

Eventus SE

3. Az egyesület idegen nyelvű neve: Eventus Club
4. Az egyesület székhelye:

1192 Budapest Ady Endre út 3. fsz/2.

5. Az Egyesület – mint önálló jogi személy – működésének kezdete a Fővárosi Bíróság elfogadó végzésének
dátuma. (12.PK.60413/2001/4)
6. Az egyesület jellege:

Közhasznú szervezet. Az egyesület közvetlen politikai
tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

7. Az egyesület pecsétje: Téglalap alakú pecsét, felül EVENTUS Sport, Rekreációs és Művelődési
Közhasznú Egyesület felirat,
alul 1192 Budapest, Ady Endre utca 3. ,adószám.

2.§
Az Eventus Egyesület a továbbiakban Egyesület.
Legfelsőbb szerve a Közgyűlés.
Képviseleti szerve az Elnökség.
3.§.
Az Egyesület célja, feladatai
Az Egyesület célja:
Az egyesület célja tömöríteni mindazokat, akiknek adottságaik, lehetőségeik alapján nem áll módjában,
hogy részesüljenek az érdekérvényesítés azon formáiban, melyek
- a testi egészség, teljesítőképesség elérése, megőrzése, ill. visszanyerése, és az ehhez szükséges
képességek fejlesztése érdekében kívánatosak, s melyek nélkül céljaik elérésének esélye csökken,
- a szellemi teljesítőképesség területén igényelnek olyan tudásszinteket és tartalmakat, melyek céljaik
eléréséhez nélkülözhetetlenek.
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Az Egyesület két csoportra, mindkettőnél három területre koncentrál.
Tagjainak egyik csoportja a szellemileg épek, testileg egészségesek, másik csoportja a született vagy szerzett
fogyatékosok. Az egyesület szolgáltatásaiban nem választja külön a két csoportot, minden tagja számára az
alábbi területeken kíván segíteni.
1. Sportolási lehetőségek megteremtésével és szervezésével a gyermek és ifjúsági korosztályt, az
időskorúakat, nőket és családokat, valamint a fogyatékos embereket a mozgás gazdag, egészséges
életmód felé orientálja, ezzel segíteni kívánja a prevenciót, szinten tartást és rehabilitációt a céljaik,
érdekeik érvényesítéséhez, és így érvényesülésükhöz szükséges teljesítőképesség növelése érdekében;
2. Kulturális műhelyként képességfejlesztő tevékenységek szervezésével lehetőséget ad a művelődésre és
önfejlesztésre, ezzel segíti tagjait a céljaik eléréséhez szükséges képességek megszerzése érdekében;
3. Amatőr művész tehetségek– elsősorban a fiatal, diák korosztály – pártolásával, támogatásával segíti
mindazon művészeti törekvések és alkotások bemutatkozását, amelyek erre rászorulnak, s melyeknek
nincs meg a lehetősége az önmenedzselésre.
Az Egyesület céljai érdekében az alábbi feladatokat végzi:
1. Az Eventus Egyesület megszervezi, ill. biztosítja tagjai és támogatói részére a szabadidő sportok,
elsősorban a tenisz, kosárlabda, labdarúgás, edzőtermi, és csoportos kondicionálás, síelés,
kerékpározás, vízi túrázás, természetjárás stb., ill. a speciálisan fogyatékosoknak kifejlesztett
sportágak űzéséhez szükséges feltételeket. Kiemelt figyelmet fordít a gyermek- és időskorúak
fejlesztésére.
Sportnapközit hoz létre, mely lehetőséget ad a gyerekek rendszeres tanulás melletti sportolására, a
tanítási szünetekben sporttáborokat szervez, e folyamatos foglalkoztatással igyekszik a káros
szenvedélyek szokássá válását megelőzni, a rendszeres testmozgást életformává tenni, és közösséget
építeni, mely fejleszti tagjait és önmagát.
Az Egyesület diáksport egyesületként sportági szakosztályokat is működtet.
Az Egyesület a prevenciós és rehabilitációs szempontból is fontosnak tartott diáksport-, tömegsport-,
és szabadidősport szervezői tevékenységét az Alapszabályban foglaltak szerint vízi-, kerékpár- és
gyalogtúrázásban is végzi. Az Egyesület kiemelt jelentőséget tulajdonít a vízi túrizmus
népszerűsítésének, e népszerűsítő munkáját az Eventus Kenu Klub néven végzi.
1/1.
A Klub a vízi túrizmus – mint természetjárás – népszerűsítése, fejlesztése és minél szélesebb
rétegek bevonása érdekében változatos, bel és külföldi, síkvízi és egzotikus vízitúrákat szervez.
1/2
Hazánk természeti és kulturális értékeinek megismerését egy más látószögből, vizeinkről is
igyekszik népszerűsíteni, minden korosztály szabadba, hazai és külföldi vizeinkre csábításával.
Sajátos fizikai és mentális hatásaival a vízi túrizmus kiváló lehetőség az egészségturizmus
fejlesztésére.
1/3
Egyesületünk erőfeszítéseket tesz hazánk és a környező országok vízitúra útvonalainak könyv, és
film formájában történő feldolgozására.

1/4
Egyesületünk a világszínvonalú magyar kajak-kenu sportot nemzeti kulturális értéknek tekinti, a
kajak és kenu sport eredete, története és fejlődéstörténete azonban magyarul máig teljesen
feldolgozatlan, ami egy nemzeti kincs esetében megengedhetetlen. Egyesületünk a magyar
kulturális örökség részét is képező egyetemes kajak és kenu kultúra eredetének, tradícióinak,
fejlődéstörténetének írott és mozgókép formájában történő feldolgozását és megismertetését,
nemzeti kinccsé tételét kiemelt fontosságúnak tekinti.
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1/5
Világszínvonalú kajak-kenu élsportunk fejlettsége azonban nem jár együtt vízitúrázás teljes
vertikumának kihasználásával. Hazánk sajnos nem része a rekreációs és tradicionális
kenukultúrát ápoló Európának, ezért Egyesületünk mindent megtesz a fejlettebb, tradíciókat
jobban ápoló rekreációs kajak-kenu kultúrák hazai meghonosításáért, valamint a tradíciókból
kinövő, modern, kiválóan működő, de hazánkban ismeretlen közösség-, stílus-, és érték teremtő
rekreációs evezés népszerűsítéséért.
Egyesületünk ezért a vízen levés stílusát és kultúráját a tradíciókba ágyazva bevezeti a
tradicionális rekreációs evezést, a solo túrakenuzást, tradicionális vadvízi kenuzást, az egzotikus
vízitúrákat és expedíciókat, a klasszikus páros technikákat, a kanadai-, és freestyle evezési stílusokat,
a tradicionális hajó-, és lapát típusok használatát, a munka utáni szabadidős evezést, kenuiskolai
foglalkozásokat, találkozókat, workshop-okat, tanfolyamokat, összejöveteleket, képzéseket és
továbbképzéseket szervez, írott és filmes formában tájékoztató, ismeretterjesztő, oktató anyagokat
készít.
Egyesületünk felveszi a kapcsolatot az e témakörben fejlett kultúrával rendelkező európai
szervezetekkel, munkacsoportokkal, kibővíti a rendkívül leegyszerűsödött és haszonelvű hajó építési,
hajó használati, túrázási szokásokat.
1/6
A rekreációs evezés újabb stílusainak megismertetése remélhetőleg a leendő vízitúrázók újabb
csoportjait csábítja vizeinkre, és miközben a rekreációs evezés eszköz-, és stílus tárának színesítése
bekapcsolja hazánkat a tradicionális kenukultúrát ápoló Európa vérkeringésébe, azalatt hazánkat
szép vizeink természeti szépségein keresztül is vonzóvá tehetjük Európa népei számára.
1/7
Egyesületünk részt vesz a vízitúra vezetők képzésében, kézikönyv, film, tájékoztató anyagok
készítésével. Az ifjúság oktatása, természet szerető- és értő nemzedékké nevelése érdekében vízi
napközit, vízi tanösvényeket, gyerektáborokat hoz létre.
Egyesületünk ily módon tud az utánpótlás neveléséhez, és az egészséges, valós értékeire büszke
magyar társadalom erősítéséhez hozzájárulni.
Egyesületünk ismeretterjesztő törekvéseinek célja az, hogy világszínvonalú sportolóinkat is
kitermelő magyar vízitúrázó társadalom ne csak használja, hanem ismerje is meg, értse, tisztelje és
ápolja az őt befogadó természet, a víz és az ember kapcsolatának tradícióit, legyen közkincs az
az elméleti és gyakorlati kulturális örökség, amely nemzeti büszkeségünk alapja is egyben.
1/8
Az Egyesület kiemelt figyelmet fordít arra, hogy tevékenységei a megváltozott munkaképességű, ill. a
sajátos elbánást igénylő állampolgárok részére is elérhetőek legyenek.”
Az Eventus Egyesület a rendszeres testmozgást gyógymasszázs, fizioterápiás kezelés, gyógytorna
szolgáltatással egészíti ki.
Előadásokat szervez, minden olyan tárgykörben, melyek az egészséges életmóddal kapcsolatba
hozhatók.
Az Egyesület hosszú távú céljai között szerepel a sportiskolai rendszerű képzés megvalósítása.
Az Egyesület kiemelt figyelmet fordít a megváltozott képességű és fogyatékos emberek sportolásának
támogatására, számukra lehetőséget ad az elkallódás, és a rájuk különösen jellemző elhízás
megelőzését segítő közösségi sportolásra, ebben az épekkel való közös sportolást tekinti
természetesnek.

Az Egyesület felvállalja sport rehabilitációs központ létrehozását a fogyatékos emberek tömeg-és
versenysportolásának támogatására, ezzel hiánypótló műhelyként is kíván működni.
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Az Eventus Egyesület kutató munkát végez, és szervez a fogyatékosok sport képzésének módszertana
tárgyában. Ezért a szakemberképzésben a gyógypedagógusok sportképzését és a sportszakemberek
gyógypedagógiai képzését helyezi előtérbe. A kutatói tevékenység a fogyatékosok által használható
segédeszközökre, sporteszközökre is kiterjed.
2. Az Eventus Egyesület képességfejlesztő, ismeretbővítő művelődési kört működtet, amely segítséget ad
a szellemi képességek fejlesztésében, nyelvtanulásban. Az egyesület konkrét oktatási tevékenységet is
végez, a képességek bővítése és felvilágosítás érdekében.
Az egyesület kutatómunkája kiterjed a fogyatékosok nyelvi és számítástechnikai képzésének
módszertanára is. A szakemberképzésben ezért a nyelvtanárok, számítástechnikusok
gyógypedagógiai, a gyógypedagógusok nyelvi képzésének lehetőségeit keresi. Megváltozott
képességű ill. fogyatékos tagjainak olyan bázist kíván létrehozni, mely a fogyatékossági kategóriától
és szinttől függetlenül otthont ad elsősorban nyelvi és számítástechnikai képzésüknek. Az Egyesület
támogatni kívánja a fogyatékosok iskolarendszerű képzését.
3. Az Eventus Egyesület támogatni kívánja a fiatal, amatőr művészeti próbálkozásokat.
A diákok részére pályázatokat ír ki, tárlatokat, hangversenyeket szervez, a tehetséggondozást
meghívott művészek bevonásával segíti.
Fogyatékos tagjainak lehetőséget ad a művészi-terápiás önkifejezésre, a megmutatkozásra, az
érvényes élet esélyeinek növelésére.
Az Egyesület olyan , a tájékozódást segítő adatbázist épít ki, mely tartalmazza mindazon
szolgáltatások elérhetőségét, amelyek a fogyatékos, és egészséges emberek érvényesülését bármilyen
módon segíthetik. Az adatbázist interneten és nyomtatott formában is közzéteszi.
Az Egyesület céljai elérése érdekében az alábbi 1997. 6vi CLV. tv –ben meghatározott közhasznú
tevékenységeket végzi:
-

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
Kulturális tevékenység,
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott
sporttevékenység kivételével,
Rehabilitációs foglalkoztatás,
Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkortatdsának elősegítése és a
kapcsolódó szolgáltatások,
Közhasznú szervezetek számára biztosított, csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető
szolgáltatások.

4. §.
Az Egyesület szervezeti felépítése
-

Közgyűlés
Elnökség
Felügyelő Bizottság

Az egyesületet vezető tisztségviselői:
-

Elnök,
Alelnökök,
Felügyelő Bizottsági tagok.
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A Közgyűlés és Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója' [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a
c

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

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján
nyújtott, ezen okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
Nem lehet tagja az Elnökségnek, aki sportegyesületnél elnökségi tag, illetve sportvállalkozásnál vezető
tisztségviselő volt az annak megszűnését megelőző három évben, feltéve, hogy a sportszervezetet
felszámolták.
A társadalmi szervezet ügyintéző és képviseleti szervének magyar állampolgár, Magyarországon
letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, valamint
- társadalmi szervezet nemzetközi jellege esetén - más nem magyar állampolgár is tagja lehet, feltéve, hogy
nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a
b
c

d

a vezető szerv elnöke vagy tagja,
a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
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
az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója

Az 1997. évi CLVI. Tv. 9.§ (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok alapján közhasznú szervezet
megszűnését 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.
5. §.
Az egyesület tagsága
Az Egyesület tagjai lehetnek mindazon természetes személyek, továbbá az egyesület céljával egyetértő jogi
személyek, amelyek a társasági törvény szerint bejegyzett vállalkozások, egyéni vállalkozók, az egyesülési
jogról szóló törvény 2. § (1) bekezdése szerinti jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező polgári
egyesületek, ifjúsági szervezetek, amelyek az Alapszabályzatban foglaltakat elfogadják.
Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

1.

A tagság általános formái:
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a.) Rendes tagok: Az Elnökség által felvett, és rendes tagdíjat megfizetett természetes
személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, akik részt
vesznek az Egyesület mindennapos működtetésében.
b.) Pártoló tagok: Az Elnökség által felvett, éves tagdíjat megfizetett természetes személyek,
jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, akik élvezik az Egyesület
szolgáltatásait és tagi kedvezményeit.
c.) Tiszteletbeli tagok: munkásságuk alapján az Egyesület által felkért,
közgyűlés által elfogadott természetes személyek és jogi személyek.
A tagság keletkezése:

2.

- Az Elnökség döntése alapján rendes tagság és pártoló tagság esetén belépési
nyilatkozattal és tagdíj fizetéssel,
- Tiszteletbeli tagságra való elnökségi felkérés alapján a közgyűlés általi elfogadással.
-A tagdíj összege
- rendes tagok esetén természetes személynél, jogi személynél és jogi személyiséggel
nem rendelkező társaságoknál egyaránt 5.000.- Ft/év,
- pártoló tagok esetén természetes személynél, jogi személynél és jogi
személyiséggel nem rendelkező társaságoknál egyaránt 10.000.- Ft/év.

Megszűnik a tagság, ha:

3.

a.)
b.)
c.)
d.)

a rendes tagnak 1 évnél hosszabb tagdíjhátraléka van,
a tag elhalálozik,
a tag bejelenti kilépési szándékát,
a pártoló tag megállapodásban vállalt kötelezettségét elmulasztja.

Az a.) és d.) pontok esetén a tagságot az Elnökség, az eredménytelen írásbeli felhívás után nyilvántartásból
való törléssel szűnteti meg, míg a b.) és c.) pontok esetén a tények tudomásul vétele után nyilvántartásból
való törléssel szűnteti meg. Az érintett tagok az Elnökségnek a tag nyilvántartásból való törlését kimondó
határozata ellen a közlést követő 30 napon belül a közgyűléshez fordulhatnak jogorvoslatért.
Az éves tagdíj fizetése naptári év január 31-ig történik meg.

4.

6. §.
A tagok jogai és kötelességei
A tagok általános joga:
1.

A rendes tagok rendelkeznek szavazati joggal, választók és tisztségre választhatók

2.

A tiszteletbeli és a pártoló tagok csak tanácskozási, javaslattételi és indítványozási joggal bírnak,
nem választhatnak és nem választhatóak tisztségviselőkké.
Az egyesület a tagjairól köteles nyilvántartást vezetni.
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3.

Igény szerint használni tagsági formájának feltüntetésével az Egyesület tagja címet és bemutató
anyagain az emblémáját.

4.

Részt venni az Egyesület által, vagy közreműködésével szervezett rendezvényeken a rendezvény
jellegétől függően díjtalanul, vagy kedvezményes költség-hozzájárulással.

5.

Rendszeresen, vagy esetenként külön térítés nélkül megkapni a szervezeti tájékoztatókat, ezen kívül
bármely kérdésben egyedi információkat igénybe venni, továbbá indítványokat tenni az Egyesület
munkájával, szolgáltatásai fejlesztésével kapcsolatban.

6.

Igényelni a kapcsolatszervező szolgáltatást, ennek keretén belül a szükséges információkat
beszerezni, szakmai tanácsadás, konkrét kapcsolatszervezési feladatok ellátása.

A tagok kötelességei:
(Az 1. pontban felsorolt mind a három tagsági formára értendők.)

1.

Elfogadni az Egyesület célkitűzéseit és Alapszabályzatát, továbbá a belépési Nyilatkozatban ill.
pártoló tagság esetén a Megállapodásban vállaltakat.

2.

Az éves költségvetésben meghatározott tagsági díjat, valamint az igényelt költségtérítési
szolgáltatások kedvezmények díjait esedékességének idején befizetni, a megállapodásnak megfelelő
kötelezettségvállalásnak határidőre eleget tenni.

3.

A Belépési Nyilatkozathoz csatolt Adatlapot kitölteni, az adatokban bekövetkezett változásokat
időben közölni. Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviselője
köteles az adataiban bekövetkező változás esetén ezt írásban közölni, tudomásul véve, hogy az
egyesületi információkat saját nevére kapja, esetleges belső továbbításról, vagy sokszorosításáról és
belső terjesztéséről a képviselőnek magának kell gondoskodnia. (Adatközlés, módosítás
elmulasztásából adódó informálási problémákért az Egyesület felelősséget nem vállal.)

4.

Az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításában és jó hírének megőrzése érdekében legjobb tudásuk
szerint munkálkodjanak.

5.

A meghozott határozatokat betartani.
7. §.
Az Egyesület vezető szervei és tisztségviselői:

Az Egyesület vezető szervei:
a,) Közgyűlés
b.) Elnökség
c.) Felügyelő Bizottság
2.
Az Egyesület vezető tisztségviselői az Elnök, Alelnökök, Felügyelő Bizottsági tagok.
1.

8. §.
7

A Közgyűlés
1.
A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amely a tagok összességéből áll, és amelyet évente
legalább egyszer össze kell hívni. A közgyűlésre minden tagot meg kell hívni. A közgyűlésen minden
tagnak egy szavazati joga van. A Közgyűlés határozatait jelen Alapszabályban rögzített eltéréseken kívül
egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással hozza.
2.
A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok 50 % - a plusz 1 fő jelen van. Ha az összehívott
Közgyűlés nem határozatképes, a 60 napon belül azonos módon és tárgykörben összehívott Közgyűlés a
megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, erre a tagok figyelmét a meghívóban fel kell hívni.
3.
A Közgyűlés levezető Elnöke az Egyesület Elnöke, távollétében Alelnökei közül kor szerint idősebb,
az ettől eltérő esetekben a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel választ levezető Elnököt. A jegyzőkönyv
vezetőjét a levezető Elnök kéri fel, a két hitelesítő tagot, valamint bármely személyi választást igénylő
kérdésben a Jelölő Bizottságot a Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel választja.
4.
A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a levezető elnök a jegyzőkönyvvezető, és a
Közgyűlés két választott tagja ír alá.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

5,8.
5.9.

A Közgyűlés hatásköre:
a Közgyűlés elfogadja az Elnökség éves beszámolóját, meghatározza az évi költségvetést,
az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása,
a Közgyűlés elfogadja az Elnökség éves beszámolóját, meghatározza az évi költségvetést,
a Közgyűlés megvitatja a legutóbbi ülés óta végzett munkát, és meghatározza a következő időszak
programját,
a Közgyűlés évente egyszer elfogadja a Felügyelő Bizottság vezetőjének beszámolóját az előző évi
gazdálkodás eredményéről,
az Elnökség által javasolt tiszteletbeli tagok névsorának jóváhagyása.
a Közgyűlés titkos szavazással, legalább 2/3-os szótöbbséggel dönt az
Alapszabály megállapításáról, elfogadásáról, szükség szerinti módosításairól, 5 évenként az Elnökség
és 2 évenként a Felügyelő Bizottság tagjainak választásáról, visszahívásáról, időközi megürülés esetén
az új tagok választásáról, az Egyesület feloszlásáról, vagy más szervezettel való egyesüléséről,
a közgyűlés dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket az Alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal,
az éves beszámoló jóváhagyása és a közhasznúsági jelentés elfogadása. A közgyűlés az éves
beszámolót nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel hagyja jóvá és a közhasznúsági jelentést
ugyanígy fogadja el.

6.
A Közgyűlést írásban a napirendi pontok közlésével a közgyűlést megelőző legalább 8 nappal
bármikor összehívhatja az Elnök, akadályoztatása esetén együttesen két Alelnök. Kötelező összehívnia
soron kívüli Közgyűlést, ha az egyesülési jogról szóló 1989 évi II. tv. 16§ (2) bek. b) pontja alapján azt a
bíróság a működés helyreállításának céljából elrendeli, vagy ha azt a nyilvántartott rendes tagok 25 %-a az
ok és cél megjelölésével írásban kezdeményezi.
7.

A közgyűlés ülései nyilvánosak.

8. Az Elnökség és a felügyelő Bizottság tagjainak, valamint az Egyesület eredményes működését jelentősen
elősegítő tagjainak (esetleges) tiszteletdíjáról - az Elnökség javaslata alapján - évente egy alkalommal a
Közgyűlés dönt, titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel.
9. §.
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Az Elnökség
1.
2.

Az Elnökség két Közgyűlés között irányítja az Egyesület munkáját.
Az Elnökség létszáma három fő. Tagjai a Közgyűlés által választott Elnök és az Alelnökök.

3.
, Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal ülésezik, amelyet az Elnök, vagy
akadályoztatása esetén a két Alelnök hív össze írásban a napirendi pontok közlésével az Elnökségi ülést
megelőzően legalább 3 nappal. Az elnökségi ülések nyilvánosak.
4.
Az Elnök önállóan képviseli az Egyesületet és jegyzi az Egyesületet, szerződéseket köthet,
kötelezettségeket vállalhat. Az Elnök távolléte, vagy tartós akadályoztatása esetén a két Alelnök együttes
aláírásával helyettesíti. Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jog ellátásához az Egyesület
képviseletét ellátó Elnök és valamelyik Alelnök együttesen vagy az Alelnökök együttes aláírása szükséges.
Az Elnök vezeti az elnökségi üléseket, és a közgyűléseket, ellenőrzi az Alapszabály előírásai és a Közgyűlés
határozatainak betartását. Biztosítja az Egyesület működését, feladatai ellátását, az Egyesület pénzügyi
likviditását, a vonatkozó előírások szerinti számviteli feladatok ellátását.
Az alelnökök segítik az elnököt a feladatainak ellátásában.
5.

Az Elnökség további működési szabályai, és hatásköre:

Az elnökség megállapítja az Egyesület ügyrendjét, munkatervét, szakmai bizottságokat hoz létre,
munkacsoportokat állít össze, ezek vezetőit felkéri, megbízza, illetve felmenti. Együttműködési
szerződéseket köt jogi illetve természetes személyekkel.
- Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, oly módon, hogy
szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. Az elnökség két elnökségi tag jelenlétében
határozatképesnek tekintendő, de ebben az esetben a döntéshez egyhangú határozat szükséges.
- Az elnökségi üléseket az Elnök (akadályoztatása esetén a két Alelnök) hívja össze és javaslata alapján - az
Alelnökök javaslatait figyelembe véve - a napirendet egyszerű szótöbbséggel az Elnökség hagyja jóvá.
- Az elnökségi üléseken - tanácskozási joggal - részt vesz a Felügyelő Bizottság, valamint a tárgykör szerint
meghívott szakértők. Az Elnökség határozatait Jegyzőkönyvbe kell foglalni. A jegyzőkönyveket az Elnök és
egy Alelnök, vagy két Alelnök hitelesíti.
- A Közgyűlés határozatai alapján meghatározza a feladatokat.
- Összeállítja az éves gazdasági beszámolókat, valamint az Egyesület éves költségvetésének tervezetét,
javaslatot tesz a tagdíjak és tagsági kedvezmények mértékére.
6.
Az elnök hatásköre az aláírási, utalványozási és az egyesület alkalmazottaival szembeni munkáltatói
jogkör gyakorlása. Az elnököt akadályoztatása esetén a kijelölt elnökhelyettes helyettesíti, kivéve azokat az
ügyeket, amelyeket az elnök magának tartott fenn. Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben
vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az egyesület más tisztségviselőjére is átruházhatja.
7.
Az elnöki és alelnöki funkció közgyűlési választás útján keletkezik és szűnik meg.
A választási ciklus 5, azaz öt év. Ezen belül az elnökségi funkció megszűnik:
- haláleset,
- írásbeli lemondás, vagy
- visszahívás esetén.
Az Elnök és Alelnökök visszahívását kezdeményezheti az 5 éves választási cikluson belül:
- Elnök esetén a két Alelnök, vagy a tagok 25 % - ának javaslata,
- Alelnökök esetén az Elnök egy Alelnök, vagy a tagok 25 % - nak, javaslata.
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10§
A Felügyelő Bizottság
1.
A Felügyelő Bizottság közvetlen a Közgyűlésnek alárendelt egyesületi szerv és csak a Közgyűlésnek
tartozik beszámolni.
2.
Az Egyesület Elnöksége a Felügyelő Bizottság tagjait és vezetőjét felkéri a tisztségre, személyüket a
Közgyűlés választja meg. A Felügyelő Bizottság két tagját a Közgyűlés választja.
A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik:
- haláleset, vagy tartás betegség (fizikai, szellemi alkalmatlanság),
- írásbeli lemondás vagy
- felmentés esetén.
A Felügyelő Bizottsági Vezető vagy Tag felmentéséről az Elnökség javaslatára a Közgyűlés dönthet.
3.
A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Elnökség Alapszabály szerinti működését a rendelkezésre álló
eszközöknek az Alapszabályban meghatározott célokra és feladatokra történő hatékony felhasználását és
előírásszerű elszámolását.
4.
A Felügyelő Bizottság Vezetője az Elnökségi ülések állandó meghívottja, tanácskozási joggal köteles
szóban és írásban jelenteni először az Elnökség és a közgyűlés felé, ha az Elnökség, vagy a Közgyűlés
határozatai, illetve az Egyesület működése az Alapszabálynak vagy más jogszabálynak nem felelnek meg.
5.
A Felügyelő Bizottsághoz az Egyesület bármely tagja írásbeli panasszal, vagy javaslattal fordulhat,
melyeket a Felügyelő Bizottság köteles kivizsgálni, mérlegelni, határozatait, vagy javaslatait Jegyzőkönyvbe
foglalni és erről a bejelentőt, valamint az Elnökséget tájékoztatni, eredménytelenség esetén a következő
Közgyűlésen erről beszámolni.
6.
Az éves gazdasági beszámolót és költségvetést a Felügyelő Bizottság köteles felülvizsgálni,
egyetértés esetén a Felügyelő Bizottság vezetője (vagy akadályoztatása esetén két tagja) ellenjegyzi és ezek
tartalmáról - esetleges javaslatairól - beszámol a Közgyűlésnek, mely megvitatja és dönt jóváhagyásról.
7.
A Felügyelő Bizottság évente legalább 2-szer, de szükség esetén többször is köteles ülésezni. Ülései
akkor határozatképesek, ha azon legalább 2 tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, két
tag jelenléte esetén a döntéshez egyhangú határozat szükséges.
Az 1997. évi CLVI. törvény 11. §-a szerint a felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és
gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet,
azokat megvizsgálhatja.
A felügyelő szerv tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet,
illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik.
A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a, szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő
esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy jogkövetkezményeinek elhárítása, illetve
enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé;
b, vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára – annak megtételétől számított
harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására
a felügyelő szerv is jogosult.
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Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi
meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
11.§
Az Egyesület gazdálkodása
1.
Az Eventus egyesület jogi személy, amely saját vagyonával önállóan gazdálkodik az Elnökség által
kidolgozott és a Közgyűlés által jóváhagyott éves költségvetés alapján. Gazdasági tevékenységéért saját
vagyonával felel. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat
nem veszélyeztetve végez.
2.
Az Egyesület működési feltételeinek és feladatai ellátásának biztosítása érdekében:
- a tagsági viszonytól függően - a Közgyűlés által az éves költségvetésben meghatározott mértékű - tagdíjat
szed tagjaitól,
- egyes külön szolgáltatásaiért cél szerinti hozzájárulást kérhet a szolgáltatást igénylő tagtól,
- az alaptagdíjon belül működési hozzájárulást, kiadványaihoz, rendezvényei költségeihez támogatást fogad
el bármely tagjától, külső jogi személyektől, jogi személyiséggel nem ' rendelkező szervezetektől,
alapítványoktól, magánszemélyektől,
- az Alapszabály 3. §-ban meghatározott céljai és feladatai végrehajtására szükséges költségekhez
pályázatokat nyújt be a különböző támogatási alapokhoz.
3.
Az Egyesület gazdálkodására vonatkozó szabályokat a társadalmi - nonprofit -szervezetekre
mindenkor hatályos jogszabályok, valamint az ezekkel összhangban elfogadott belső gazdálkodási
szabályzatok és az éves költségvetés tartalmazza.
4.
Az Elnök feladata biztosítani az Egyesület eredményes működését, ezért a 3. pontban foglaltak
keretein belül egyszemélyi döntési joga van gazdálkodási kérdésekben, szerződéseket köthet, teljes- és
részmunkaidős munkatársakat alkalmazhat. A pénzügyi (pl. folyószámla) műveletekhez szükséges aláírási,
utalványozási jogot kiterjesztheti az Elnökség tagjaira. Bankszámla feletti rendelkezési jog a 9. §. 4.
bekezdés szerint.
5.
Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt ezen létesítő okiratában
meghatározott tevékenységére fordítja.
6.
Az Egyesület bármely okból való megszűnése (kivéve más egyesülettel való fúzióját) esetén a
kötelezettségek rendezése után esetlegesen megmaradó vagyon a feloszlást kimondó közgyűlés által
megbízott felszámolók döntése alapján kizárólag más hasonló célú alapítványoknak egyesületeknek adhatók
át.
7. Az egyesület gazdálkodásával kapcsolatosan gyakorlati feladatok végrehajtását az Elnökség utasításai
szerint annak valamelyik tagja végzi, aki az egyesület gazdálkodásával kapcsolatos rá bízott valamennyi
feladatot a vonatkozó jogszabályok előírásának betartása mellellett köteles elvégezni.
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12.§
Záró rendelkezések
Az 1997 évi CLVI. Tv. 7. § (2) bekezdésnek megfelelően az Elnökség olyan nyilvántartást
vezet, amelybô1 a Közgyűlés és Elnökség döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a
döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.
Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet, amire az
Elnök, vagy Alelnök ad kérelem alapján lehetőséget.
A Közgyűlés és Elnökség elfogadott határozatait és beszámolóit az érintettekkel írásban közli
és oly módon hozza nyilvánosságra, hogy azokat kifüggeszti az Egyesület székhelyén
található egyesületi hirdető táblára.
Az Egyesület működése nyilvános. Ez szolgálja a közgyűlés valamint az elnökségi ülések
ezen alapszabályban meghatározott és kinyilvánításra került nyilvánossága, az iratokba való
betekintés joga, valamint a közgyűlés és elnökség határozatainak és beszámolóinak
kifüggesztése az egyesület székhelyén történő hirdetőtáblára.
Az egyesület az általa nyújtott szolgáltatásokról székhelyén található hirdető tábláján ad
tájékoztatást. Azok igénybevétele az elnökséghez címzett írásbeli kérelem alapján lehetséges.
Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a sportról szóló 2000. évi CXLV.
törvény, az 1989. évi II. törvény, továbbít a nonprofit egyesületek gazdálkodása, számvitelre,
adózásra vonatkozó jogszabályok és rendeletek az irányadóak.
Jelen, Alapszabályt a 2001. április 5-én megtartott Alapító Közgyűlés elfogadta, amely a
Fővárosi Bíróság által történő elfogadó határozat időpontjában lép hatályba.
Budapest, 2001. november hó 7.

Kis András
Elnök

Kis Andrásné
Alelnök

Tóth Péter
Alelnök
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Az Elnök és az Alelnökök az Alapszabályt előttünk, mint tanúk előtt írta/írták alá:
1/ Név:
Cím:
Aláírás:..............................................
2/ Név:

2/ Név:

Cím:

Cím:

Aláírás: .............................................

Aláírás: .............................................
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