
A Magyar Táncsport Szakszövetség Alapszabályának módosításai 

-tervezet- 
 

 
Az Alapszabály módosításának egyik oka az, hogy a Civiltv. (az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény) 
rendelkezése alapján 2014. május 31-ig ismét kezdeményezni kell a 
közhasznúsági nyilvántartásba vételt a Fővárosi Törvényszéken. A 

nyilvántartásba vételhez szükség van a hatályos alapszabály 
módosítására annak érdekében, hogy az megfeleljen a Civiltv. 

közhasznú szervezetekre vonatkozó szabályainak. 
 
A módosítás másik oka, hogy 2014. március 15-én hatályba lépett az új 

PTK, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi L. törvény, ezért felül 
kellett vizsgálni azokat az alapszabálybeli rendelkezéseket, amelyekben 

a korábbi Ptk-ra van hivatkozás.  
 
A javasolt módosítások a következők: 

 
1. § (1) Az Alapszabály 1. § 8.) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 

lépnek: 

 
„8.) Az MTáSZ az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 

civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény (a továbbiakban: Civiltv.) 2.§-ának 20. pontjában meghatározott 
közhasznú tevékenysége keretében, a Civil tv. 2. §-ának 19. pontjában 

meghatározottak alapján, az Stv. 49.§ d) és e) pontok szerinti állami 
feladatokat, mint közfeladatokat közvetlenül vagy közvetve látja el úgy, 

mint:  
a) a költségvetési törvényben, az államháztartás működésére vonatkozó 
jogszabályokban, valamint az állami sportcélú támogatásokról szóló 

miniszteri rendeletben meghatározottak szerint részt vesz a 
fogyatékosok sportjának a versenysport, az utánpótlás-nevelés, az 
iskolai és diáksport, a főiskolai-egyetemi sport, a szabadidősport, 

valamint a helyi önkormányzatok által ellátott sportfeladatok 
támogatásában,  

b) az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, 
a nők és a családok sportját, valamint a hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok sportolását” 

 
(2) Az Alapszabály 1. §-a a következő 9.) bekezdéssel egészül ki: 
 

„9.) Az MTáSZ a közhasznú sporttevékenysége körében nyújtott 
szolgáltatásait az MTáSZ tagságán kívül bármely más harmadik személy 

is igénybe veheti.” 
 
2. § (1) Az Alapszabály 16. § 1.) bekezdése helyébe a következő rendelkezések 

lépnek: 
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„1.) Az MTáSZ Elnökségének tagjává választható az a személy, aki megfelel 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban: 

PTK.) 3:22. §-a szerinti feltételeknek. Jelölt lehet, aki a Közgyűlésen 
személyesen, illetve közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű 
magánokiratban nyilatkozott a jelölés elfogadásáról.”  

 
3. § (1) Az Alapszabály 42. § 2.) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

 
„2.) A Közgyűlés vagy az Elnökség által választott tisztségviselő közeli 

hozzátartozója (PTK. 8:1. § (1) bekezdés), élettársa nem lehet az Elnökség, 
az Ellenőrző Testület, a Szakági Bizottságok, a Fegyelmi Bizottság tagja.” 

 

(2) Az Alapszabály 42. § 5.) bekezdése bevezető mondatának helyébe a 
következő rendelkezés lép:  

 
„5.) Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, 
vagy akinek közeli hozzátartozója (PTK. 8:1. § (1) bekezdés) valamint 

élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján /…/” 
 
4. § (1) Az Alapszabály 43. § 15.) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 

lép: 
 

„15.) A sportoló által a nemzeti válogatott keret tagjaként, 
sporttevékenységével összefüggésben harmadik személynek okozott kárért 
az MTáSZ felel a Ptk. rendelkezései szerint.” 

 
5. § (1) Az Alapszabály 47. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 
„1.) A jelen Alapszabályt a 2009. november hó 29. napján megtartott 
MTáSZ Közgyűlés fogadta el, és a 2010. november hó 28. napján, a 2012. 

április hó 22., a 2013. március hó 17. napján, a 2013. december hó 15. 
napján,  valamint a 2014. május hó 23. napján megtartott Közgyűlés 
módosította.  

2.) A 2014. május hó 23. napján megtartott Közgyűlés által elfogadott 
módosítás hatályba lépésének időpontja 2014. május hó 24. napja.”  

 
6. § Jelen módosítások 2014. május 24-én lépnek hatályba. 
 

 
Budapest, 2014. május 12. 
 

 
 Sági István 
 elnök 
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AZ ELŐTERJESZTÉSBEN SZEREPLŐ HIVATKOZÁSOK 
 

Civiltv. 2. § E törvény alkalmazásában 

20. közhasznú tevékenység: minden olyan tevékenység, amely a létesítő 
okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, 
ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek 

kielégítéséhez;  
19. közfeladat: jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati 

feladat, amit a feladat címzettje közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, 
jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve 
végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, valamint e 

feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását is;  
 
Stv. 49. § A sport társadalmilag hasznos céljainak megvalósítása érdekében 

az állam: 
d) az e törvényben, a költségvetési törvényben, az államháztartás 

működésére vonatkozó jogszabályokban, valamint az állami sportcélú 
támogatásokról szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint - 
elsősorban a sportfejlesztési programokon alapuló támogatás előtérbe 

helyezésével, pályázati úton történő források rendelkezésre bocsátásával - 
részt vesz a versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, a 
főiskolai-egyetemi sport, a szabadidősport és a fogyatékosok sportja, 

valamint a helyi önkormányzatok által ellátott sportfeladatok 
finanszírozásában,  

e) az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a 
nők és a családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, 
valamint a fogyatékosok sportját,  

 
Civiltv. 34. § (1) A közhasznúsági nyilvántartásba vételhez a szervezet 

létesítő okiratának tartalmaznia kell, hogy a szervezet  
a) milyen közhasznú tevékenység(ek)et folytat, e közhasznú tevékenység(ek)et 
mely közfeladat(ok)hoz kapcsolódóan végzi, továbbá hogy e közfeladat(ok) 

teljesítését mely jogszabályhely(ek) írja (írják) elő, valamint - ha tagsággal 
rendelkezik - nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a 
közhasznú szolgáltatásaiból;  

 
PTK. 3:22. § [A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró 

okok]  
(1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek 
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem 

korlátozták.  
(2) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt 

a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében 
ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre 
is alkalmazni kell.  
 

 

 


