
A Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség Alapszabálya 
 

I. Általános rendelkezések 
 

1./ A Szövetség neve: Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség 
 
2./ A Szövetség székhelye: Veszprém, Wartha Vince u. 3. 
 A Szövetség működési területe: Veszprém megye. 
 
3./ A Szövetség célja, feladatai: 

 a Szövetség a megye területén szakmailag szervezi és segíti a tájékozódási futás sportágban a tagok tevékenységét, 
ellát meghatározott feladatokat és képviseli a sportág közérdekeit; 
 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja szerinti sport ügyek;  
 működési területén gyakorolja a tagfelvételi és -nyilvántartási jogkört; 
 elkészíti a Megyei Versenynaptárt; 
 szervezi a versenybírók alapfokú képzését; 
 elősegíti a sportág működését; 
 meghatározza a fejlesztési célkitűzéseket, gondoskodik azok megvalósításáról; 
 megrendezi a megyei bajnokságokat és a versenynaptár szerinti egyéb versenyeket; 
 az országos és az egyéb megyei, helyi szövetségek és más harmadik személyek előtt képviseli a Szövetség tagjainak 

érdekeit; 
 ellenőrzi a meg nem engedett teljesítményfokozó szerek és módszerek tilalmának betartását; 
 fegyelmi jogkört gyakorol; 
 ellátja a jogszabályokban és alapszabályokban meghatározott, illetőleg a közgyűlés által kitűzött és a hatáskörébe 

utalt egyéb feladatokat. 
 
4./ A Szövetség nyitott. Határokon belül és kívül bármely magyar vagy külföldi, természetes vagy jogi személy kérheti 
felvételét a Szövetségbe, amennyiben magáévá teszi a Szövetség céljait, s azok megvalósulását tevékenyen képes és 
hajlandó elősegíteni. (Ez kell? Egyáltalán igaz?) 
 
5./ A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi 
támogatást nem nyújt. 
 

II. A Szövetség vagyona és annak felhasználása 
 
1./ A Szövetség vagyona: 

 készpénz (bankbetétben folyószámlán lévő összeg); 
 ingó vagyon, ezen belül sportszakmai, technikai eszközök. 

 
2./ A Szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A Szövetség tagjai a Szövetség 
tartozásaiért – tagdíjon túlmenően – saját vagyonukkal nem felelnek. A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik. 
 
3./ A Szövetségi vagyon felhasználható: 

 a Szövetség vagyonát, annak hozadékát, a Szövetség működése során felhalmozott vagyont csak a Szövetség 
céljaira lehet felhasználni; 
 a meghatározott céljuttatásokra adott összegek csak az adományozó által meghatározott célra használhatók fel az 

Alapszabályban meghatározott célokkal történt egyeztetést követően; 
 a Szövetség céljaira közvetlenül fel nem használható természetbeni vagyonrendeléseket lehetőleg úgy kell 

hasznosítani, hogy azoknak a fenntartási vagy működtetési költségein felüli hozama a Szövetség céljaira 
felhasználható legyen. Amennyiben ilyen hasznosítás nem lehetséges, vagy a hasznosítás magas költségei miatt 
annak a Szövetség tulajdonában tartása gazdaságossági szempontból ésszerűtlen, a vagyonrendelést ellenérték 
fejében értékesíteni kell; 
 a Szövetség céljainak sikere érdekében kiegészítésképpen és másodlagosan vállalkozói tevékenység folytatására 

(közvetlen és közvetett költségek), ennek keretében a meglevő vagyon működtetésére, hasznosítására, 
készpénzvagyon kellő biztosítékok melletti kihelyezésére, egyes vagyontárgyaknak kizárólag a Szövetség céljai 
megvalósítása érdekében történő elidegenítése formájában kerülhet sor, de a szövetség vállalkozási tevékenységet 
csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. 



 a Szövetség célját, működését ismertető és népszerűsítő reklámanyag készítésére, terjesztésére, 
reklámtevékenység folytatására; 
 a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségekre; 
 az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségekre; 
 a Szövetség céljainak megvalósítására felhasználható összegekről, az éves költségvetésről a közgyűlés dönt. 

 
4./ A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményt nem oszthatja fel, azt kizárólag a létesítő okiratában 
meghatározott tevékenyégére, illetve az ehhez szükséges infrastruktúra előteremtésére és fenntartására fordítja. 
 
5./ A Szövetség az államháztartás alrendszereitől csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban, kivételt 
képez a normatív támogatás. 
 
6./ A Szövetség költségvetésében szereplő kiadások és juttatások megszerzésének feltételei a Szövetség Elnöksége által 
nyilvánosságra hozott dokumentumokból ismerhetők meg. A Szövetség a Szövetségnél felelős tisztséget vállaló 
személyt, ennek a hozzátartozóját cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 
 
7./ A Szövetség a cél szerinti juttatásait az Elnökség döntésének megfelelően pályázathoz kötheti. 
 
8./ A Szövetség forrásai: 

 tagdíjak; 
 közösségek, magán- és jogi személyek pénzbeli, dologi és tevékenységben megtestesülő hozzájárulásai; 
 a Szövetség vagyonának kamatai; 
 a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; 
 az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; 
 a Szövetség eszközeinek befektetéseiből származó bevétel; 
 egyéb források. 

 
9./ A Szövetség költségei: 

 a közhasznú tevékenység körében felmerült közvetlen költségek; 
 az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek. 

 
10./ A Szövetség váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, közhasznú 
tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel 
fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. 
 

III. A Szövetség szervezete 
 
A Szövetség működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megvalósítását szolgáló pénzügyi eszközöket a 
Szövetség vagyonából kell biztosítani. A vezető tisztségviselők összeférhetetlenségére az 2011. évi CLXXV. törvény 38. § 
és 39. §-ában foglalt összeférhetetlenségi szabályokat alkalmazza. 
 
1./ A Szövetség szervezeti felépítése a következő: 

 Közgyűlés; 
 Felügyelő Biztos; 
 Elnökség; 
 Elnök; 
 Titkár; 
 Tagok. 

 



2./ A Közgyűlés 
 (1) A Közgyűlés a Szövetség legfelsőbb képviseleti és döntéshozó szerve. A Közgyűlést évente legalább egyszer össze 
kell hívni. 
 (2) A Közgyűlés ülései nyilvánosak, de a szavazásra jogosult tagok zárt közgyűlés tartását is kezdeményezhetik. 
 (3) A Közgyűlés köteles a Szövetség pénzeszközeinek felhasználásáról való döntése során úgy eljárni, hogy bármely 
adományozó az adományozott összeg felhasználása során az adományával összefüggésben semmilyen vagyoni előnyt ne 
szerezhessen, semmilyen vagyoni juttatásban ne részesüljön. 
 (4) A Közgyűlés köteles az adományozókról pontos névjegyzéket vezetni, illetve mindazokat a természetes vagy jogi 
személyeket, illetve jogi személyiség nélküli társaságokat, szervezeteket nyilvántartásában feltüntetni, akik a Szövetség 
működése során bármilyen vagyoni előnyben részesülnek, illetve a Szövetséggel bármilyen visszterhes vagy nem 
visszterhes szerződést kötnek. 
 (5) A Közgyűlésen minden tag 1, azaz egy szavazattal rendelkezik. 
 (6) A Közgyűlést az Elnök hívja össze. 
 (7) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni: 

 ha a tagok egyharmada azt az ok és cél megjelölésével kezdeményezi; 
 ha a Felügyelő Biztos azt kezdeményezi; 
 ha a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv azt elrendeli. 

 (8) Az Elnök a közgyűlési meghívót köteles a Közgyűlés helyének, idejének és napirendi pontjainak megjelölésével a 
Közgyűlés időpontja előtt minden tagnak megküldeni úgy, hogy azt a tagok az ülés időpontja előtt 15 nappal kézhez 
kaphassák. A meghívókhoz mellékelni kell a döntéshez szükséges dokumentumokat, előterjesztéseket. Olyan 
napirendet, amely a meghívóban nem szerepel, csak akkor tárgyalhat a Közgyűlés, ha a jelenlevők többsége úgy dönt, 
hogy a napirendet tárgyalni kívánja. A Közgyűlés napirendjét a Szövetség elnöksége a Sporttörvényben és a jelen 
Alapszabályban meghatározott keretek között állapítja meg, és terjeszti a Közgyűlés elé. 
 (9) A Közgyűlés üléseit az Elnök, vagy az Elnök által megbízott tag vezeti. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. 
 (10) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagoknak több mint fele jelen van. 
 (11) Ha a Közgyűlés az eredeti időpontjában nem határozatképes, a Közgyűlést el kell halasztani, és új Közgyűlést 
lehet összehívni 30 perc múlva. Az ismételten összehívott Közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben – a 
megjelentek számára tekintet nélkül – határozatképes. 
 (12) A Közgyűlés üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv vezetőjének és két hitelesítőjének személyéről a tagok 
egyszerű szótöbbséggel döntenek. Bármely tag kérheti valamely nyilatkozatának szó szerinti jegyzőkönyvezését. A 
Közgyűléseken vezetett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen hozott döntéseket, azok pontos tartalmi leírásával, 
az időpont és hatály megjelölésével és a szavazás eredményével. A Közgyűlés üléséről készített jegyzőkönyvet a tagok 
számára a Szövetség honlapján közzé kell tenni. 
 (13) Határozatképes Közgyűlésen a Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben a jelenlevő tagok – a tisztségviselők 
megválasztásán kívül – nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, a tisztségviselők megválasztása esetén titkos 
szavazással, egyszerű szótöbbséggel döntenek. A titkos szavazás szavazólappal történik. A szavazatok összeszámolására 
háromtagú szavazatszámláló bizottságot kell felkérni. A Közgyűlés döntéseit a jelenlevők többségének, de legalább 50% 
+ 1 fő „igen” szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetén a Közgyűlés Elnökének döntése a mérvadó, azonban a 
kisebbségben maradt szavazó tagok kérhetik ellenvéleményüknek jegyzőkönyvezését. Az Elnökséget és a Felügyelő 
Biztost választó közgyűlés előtt legalább egy hónappal a Szövetség Elnöksége jelölőbiztost bíz meg a jelölőlista 
összeállításával, amit a Közgyűlés elé kell terjesztenie. A jelölőlistát a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel kiegészítheti. 
 (14) A Közgyűlés döntéseit rögzíteni kell a határozatok könyvében, mindazokat, akiket a Közgyűlés döntése érint, a 
határozathozatalnál jelenlevőket kivéve, írásban kell értesíteni. 
 (15) A Közgyűlés dönt: 

 a Szövetség feladatkörét érintő alapvető stratégiai kérdésben; 
 az Alapszabály elfogadásáról, illetve módosításáról; 
 az éves terv, költségvetés és a gazdálkodás fő irányainak meghatározásáról, elfogadásáról; 
 az éves beszámoló elfogadásáról; 
 a tisztségviselők 4 évre történő megválasztásáról, visszahívásáról, beszámolójuk elfogadásáról; 
 az elnökségi határozatok ellen benyújtott jogorvoslati kérelmek kérdésében; 
 továbbá mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy az ügy természete a Közgyűlés hatáskörébe utal. 

 (16) A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a tag, akinek a Ptk. 685. szakasz b. pontjában megjelölt 
közeli hozzátartozója, élettársa, a Közgyűlés határozata alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesülne, vagy 
bármilyen más előnyben részesülne, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
 (17) A Szövetség Közgyűlése a Szövetség képviseletére a Szövetség mindenkori Elnökét jelöli ki. 



3./ Az Elnökség 
 (1) A Szövetség tevékenységét a Közgyűlések közötti időszakban az Elnökség, mint a Szövetség képviseleti szerve 
irányítja. Az Elnökség a Szövetség működését érintő valamennyi kérdésben döntésre, képviseletre jogosult szerv, kivéve 
a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyeket. 
 (2) Az Elnökség feladatai: 

 a Szövetség közgyűlésének előkészítése, összehívása; 
 az éves beszámoló elkészítése, előterjesztése; 
 a Közgyűlés határozatainak végrehajtása, a végrehajtás ellenőrzése; 
 az éves költségvetés elkészítése, előterjesztése; 
 a fegyelmi biztosság és egyéb szakmai bizottságok létrehozása, működtetése; 
 tagfelvételi kérelem elbírálása; 
 a hatáskörébe tartozó jogorvoslati kérelmek elbírálása; 
 a nem a Szövetség által adományozott kitüntetésekre, kitüntető címekre javaslattétel; 
 a Szövetség által adományozott címek odaítélése; 
 döntés, végrehajtás mindazon kérdésekben, amelyeket jogszabály, az Alapszabály vagy a Közgyűlés a 

hatáskörébe utal. 
 (3) Az Elnökség megfelelő fedezet birtokában dönt a rendkívüli, a költségvetésben nem szereplő, valamint az 
előirányzatot meghaladó kiadásokról. 
 (4) Az Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 ingó vagy ingatlan vagyon megszerzése; 
 jogról való lemondás. 

 (5) Az Elnökség tagjai: 
 Elnök; 
 Titkár; 
 Elnökségi tagok. 

 (6) Az Elnökség 5 tagból áll. Az Elnökség tagjai tisztségüket társadalmi munkában látják el. 
 (7) Az Elnökségnek csak olyan nagykorú, cselekvőképes, magyar állampolgár, valamint Magyarországon letelepedett 
tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet a tagja, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva. 
 (8) Az Elnökség tagjainak főbb jogai, kötelezettségei: 

 részvétel az elnökségi üléseken a határozatok meghozatalában; 
 észrevételek, javaslatok tétele; 
 felvilágosítás kérés a sportágat érintő ügyekben. 

 
4./ Az Elnök 
 (1) Az Elnök feladatai: 

 képviseli a Szövetséget; 
 közreműködik az Alapszabály, egyéb szabályzatok, közgyűlési, elnökségi határozatok végrehajtásában és azok 

ellenőrzésében; 
 figyelemmel kíséri a szaktestületek (bizottságok) munkáját; 
 kapcsolatot tart a Magyar Tájékozódási Futó Szövetséggel, a megyei sportszervekkel; 
 aláírási, utalványozási jogkört gyakorol; 
 intézkedik mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés, az Elnökség kizárólagos hatáskörébe. 

 (2) Az Elnök feladatainak, jogköreinek meghatározott részét a Titkárra vagy valamelyik elnökségi tagra átruházhatja. 
 (3) Az Elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén a Titkár helyettesíti. 
 (4) Az Elnök képviseli a Szövetséget harmadik személyekkel szemben. Az Elnök a Szövetséget akként jegyzi, hogy az 
előírt, előnyomott vagy előnyomtatott Szövetség név alá nevét önállóan aláírja. A képviseleti jog korlátozása harmadik 
személlyel szemben hatálytalan. 
 
5./ A Titkár 
 (1) A Titkár feladatai: 

 összehangolja a Szövetség tevékenységét, kapcsolatot tart az egyesületekkel; 
 előkészíti az Elnökség üléseit; 
 az Elnök által meghatározott feladatkörben aláírási és utalványozási jogkört gyakorol; 
 kapcsolatot tart a hírközlő szervekkel; 
 gondoskodik ez elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről, a határozatok nyilvántartásáról, az egyéb 

szövetségi nyilvántartások vezetéséről; 



 ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az Alapszabály, egyéb szabályzat, Közgyűlés, Elnökség a 
hatáskörébe utal; 

 elősegíti új tájfutó szakosztály alakulását; 
 felügyeli a Szövetség technikai eszközeinek kezelését. 

 A Titkárt távolléte vagy akadályoztatása esetén az Elnök által kijelölt elnökségi tag helyettesíti. A Titkárra 
megfelelően irányadóak a III./4. pont (3) bekezdésében foglaltak. 
 (2) A Titkár feladatainak, jogköreinek meghatározott részét valamelyik elnökségi tagra átruházhatja. 
 
6./ A Felügyelő Biztos 
 (1) A Szövetségnél háromtagú Felügyelő Bizottság választása kötelező, ha a szövetségi vagyon az 5.000.000.- Ft-ot 
meghaladja. 
 (2) A Közgyűlés a Szövetség működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére a sportágban 
járatos, megfelelő képesítésű személyt – aki a Szövetségben más tisztséget nem tölt be – Felügyelő Biztost választ. A 
Felügyelő Biztos összeférhetetlenségére a 2011. évi CLXXV. Tv. rendelkezései az irányadók, továbbá a Felügyelő biztos 
nem lehet a Szövetség elnökségi tagjainak közeli hozzátartozója. 
 (3) A Felügyelő Biztos feladata ellátásához külső szakértőt is igénybe vehet. A Felügyelő Biztos éves ellenőrzési terv 
alapján dolgozik, a munkarendjét, az ellenőrzés rendjét maga határozza meg. 
 (4) A Felügyelő Biztos feladatai: 

 a Szövetség pénz- és vagyongazdálkodásának vizsgálata; 
 a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése; 
 a tagdíj befizetésének ellenőrzése; 
 az előirányzott bevételek, kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata; 
 a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése; 
 a Szövetség tagjainak érdekvédelme. 

 (5) A Felügyelő Biztos feladata ellátása során jogosult a Szövetség gazdálkodásával kapcsolatos bármilyen iratba 
betekinteni, tisztségviselőktől tájékoztatást kapni, a testületi üléseken részt venni. 
 (6) Az ellenőrzés megkezdéséről, annak eredményéről a Felügyelő Biztos a Szövetség elnökségét írásban 
tájékoztatja. A Felügyelő Biztos indokolt esetben kezdeményezheti a rendkívüli közgyűlés összehívását. 
 (7) A Felügyelő Biztos tevékenységéről a Szövetség Közgyűlésének írásban köteles beszámolni. 
 
7./ Fegyelmi Bizottság 
 (1) A Szövetségnél tagjaival, valamint a sportágba tartozó sportolókkal szemben fegyelmi eljárás lebonyolítására az 
Elnökség szükség szerint meghatározott időre Fegyelmi Bizottságot választ. A Bizottság létszámát az Elnökség oly módon 
állapítja meg, hogy az biztosítsa a zavartalan tevékenységet. 
 (2) Tisztségviselővel szembeni fegyelmi eljárás lefolytatására a Fegyelmi Bizottság tagjainak személyét a Közgyűlés 
jelöli ki. 
 (3) A Fegyelmi Bizottság feladatait, hatáskörét és működésének szabályait az Országos Szakszövetség Szabályzata 
állapítja meg. A Fegyelmi Bizottság élén a Bizottság elnöke áll. A Fegyelmi Bizottság tagjai a Szövetségben tisztséget nem 
viselhetnek. 
 
8./ Sportszakmai Bizottságok 
 (1) Az Elnökség egyes szakfeladatok ellátására állandó vagy ideiglenes bizottságokat hozhat létre. 
 (2) A Bizottság hatáskörét és feladatait az Elnökség határozza meg. 
 (3) A Bizottság üléseit a Bizottság elnöke vezeti. A Bizottság üléseire meg kell hívni a Szövetség Elnökét. 
 
9./ A Szövetség tagsága: 
 (1) A Szövetség tagsága önkéntes. Tagjai rendes vagy tiszteletbeli tagok. 
 (2) A Szövetség tagjai a sportágban tevékenységet folytató sportszervezetek. 
 (3) A Szövetség tagjai jogaikat és kötelezettségeiket közvetlenül – a nem természetes jogi személyek képviselőjükön 
keresztül gyakorolják. 
 (4) A Szövetség tiszteletbeli elnökei és tagjai 

 a Szövetség tiszteletbeli elnökének és tiszteletbeli tagjának azokat a személyeket választhatja meg a Közgyűlés, 
akik a tájfutásban több évtizeden keresztül kiemelkedő munkát végeztek. Ezek a tiszteletbeli címek örökösek. 

 a Szövetség tiszteletbeli tagjai a Szövetség munkájában tanácskozási joggal vehetnek részt. 
 (5) Tagsági viszony keletkezése, megszűnése 

 a Szövetségi tagság felvétellel illetve tiszteletbeli elnökök és tagok esetében választással jön létre. 



 Megszűnése kilépéssel, kizárással, elhalálozással illetve a tagdíj befizetésének elmulasztása esetén törléssel 
szűnik meg. 

 A Magyar Tájékozódási Futó Szövetségbe való belépés a Megyei Szövetségbe történő belépéssel történik. 
 A tagfelvétel kérdésében a Szövetség elnöksége dönt. 
 A Szövetség tagjairól nyilvántartást kell vezetni, amely azonban nem sérthet személyiségi jogokat. 
 A Szövetség tagjai a Közgyűlés által meghatározott tagdíjat kötelesek fizetni. 
 A Szövetségből való kilépési szándékot írásban kell bejelenteni az Elnökségnek. A kilépés nem mentesíti a tagot 

a tagsága alatt keletkezett kötelezettségeinek teljesítése alól. 
 A Szövetségből történő kizárás az Elnökség hatáskörébe tartozik, illetve fegyelmi büntetésként természetes 

személy ellen hozhat ilyen határozatot a Fegyelmi Bizottság. 
 Sportegyesület rendes tagsága törléssel szűnik meg, ha a sportágban működő szakosztálya megszűnik, vagy a 

szakosztályt más sportegyesület számára átadja. 
 (6) A tagok jogai és kötelezettségei 
 A Szövetség tagja: 

 részt vehet a Szövetség Közgyűlésén és határozatainak meghozatalában; 
 választhat és választható a Szövetség szervezeteibe; 
 részt vehet a Szövetség tevékenységében és rendezvényein; 
 észrevételeket, javaslatokat, ajánlásokat tehet, tájékoztatást igényelhet a sportág, a Szövetség, illetve 

szervezeteinek működésével kapcsolatban. 
 (7) A tagok kötelezettségei: 

 a sportág fejlődésének, célkitűzéseinek, eredményességének elősegítése, a Szövetség Alapszabályának, 
szabályzatainak, határozatainak megtartása; 

 tagdíj határidőre történő megfizetése; 
 a sportág népszerűsítése. 

 (8) A nem természetes személy tag ezen jogait és kötelezettségeit megbízott képviselőinek útján látja el. 
 (9) A tiszteletbeli elnökök az elnökségi üléseken, a tiszteletbeli tagok a közgyűléseken tanácskozási joggal vehetnek 
részt (szavazati jog nélkül). 
 (10) A Szövetség megszűnése 
 A Szövetség megszűnik: 

 a feloszlásának a Közgyűlés által történő kimondásával; 
 feloszlatásával; 
 megszűnésének kimondásával; 
 más területi szövetségbe való beolvadással, egyesüléssel;ú 
 bírósági nyilvántartásból való törléssel. 

(11) A Szövetség megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról a Közgyűlés dönt. 
 

IV. Egyéb rendelkezések 
 
1./ A Szövetség tagjai a sportág érdekeinek figyelembevételével, a tagok, az egyesületek, a szakosztályok, a 
sportvezetők, edzők, a csapatvezetők, a sportolók érdekeinek kölcsönös tiszteletben tartásával működnek együtt. 
 
2./ Törekedni kell arra, hogy a vitás ügyeket, ha annak rendezésére közös megegyezéssel nincs lehetőség, a Szövetség 
illetékes bizottságai illetve az Elnökség igénybevételével rendezzék. Ha ezeken a fórumokon nem sikerült a vitás kérdést 
megoldani, jogukban áll a felügyeletet ellátó állami szervhez, vagy a Bírósághoz fordulni. 
 
3./ A Szövetség Alapszabályában, az egyéb szabályzatokban foglalt előírások hivatalos értelmezésére a Szövetség 
Elnöksége jogosult. Az Elnökség állásfoglalása a Szövetség valamennyi szervére illetve tagjára kötelező. 
 
4./ A Közgyűlés, az Elnökség, a Bizottságok határozatairól az érdekelteket hivatalosan tájékoztatni kell, ezért a Titkár a 
felelős. 
 
5./ Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és az egyéb hatályos jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 
 
6./ Jelen Alapszabályt a Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség Közgyűlése 2014. február 1-én tartott közgyűlésén 
elfogadta. 


