Tájékoztató felhívás
A Magyar Technikai és Tömegsport Klubok Országos Szabadidősport Szövetsége (MTTOSZ) a
2016. évi CXXXII. tv által létrehozott Honvédelmi Sportszövetség alapító tagja.
A Honvédelmi Sportszövetség 2017. december 05. napján tisztújító küldöttgyűlést tart, ahol
megválasztásra kerül a Honvédelmi Sportszövetség Elnöke és Felügyelő Bizottságának Elnöke.
A Honvédelmi Sportszövetség Alapszabályának 19. § (2) bekezdése szerint létrehozott jelölőbizottság
elnöke Boros György, tagjai Farkas László és Mergancz Sándor, a Honvédelmi Sportszövetség
megválasztott tisztségviselői.
A Honvédelmi Sportszövetség tagszervezetei rendelkeznek a tisztségviselőkre történő közvetlen
jelölés lehetőségével.
Ennek megfelelően a jelöléseket a jelölőbizottságnak címezve az MTTOSZ e-mail címére
(mttosz@mttosz.eu) kell eljuttatni, 2017. november 28. 12.00-ig.

Az MTTOSZ Elnöksége a beérkező személyi javaslatokat megtárgyalja, és támogatása esetén
továbbítja a jelölő bizottság részére, amelyeknek legkésőbb 2017. december 01. napján 12:00ig kell beérkezniük a jelölőbizottság részére.
Vezető tisztségviselő lehet:
- aki a megbízatást a jogszabályi előírásoknak megfelelően elfogadja és vállalja, hogy e
tisztsége gyakorlása során megtartja a jogszabályban foglaltakat,
- aki cselekvőképes, nagykorú magyar állampolgár,
- aki büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy büntetlen előéletű, nem áll a büntetett
előélethez fűződő joghátrányok hatálya alatt és ezt hatósági bizonyítvánnyal is igazolja,
- aki büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a vezető tisztségviselői tevékenységtől
és foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll és ezt hatósági bizonyítvánnyal igazolja,
- aki kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az Elnökség határozathozatalában nem vehet
részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt,
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Honvédelmi
Sportszövetség által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő
cél szerinti juttatás.
- aki büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a Honvédelmi Sportszövetség Felügyelő
Bizottságának tagjával közeli hozzátartozói, illetve élettársi viszonyban nem áll, [Ectv. 38. §
(3) bek. a) és d) pont, 2. § 17. pont].
- aki nyilatkozik, hogy az Alapszabályt teljes egészében megismerte, és vele szemben az
Alapszabály szerinti esetleges további összeférhetetlenségi, illetve kizáró okok sem állnak
fenn,
- aki vállalja, hogy vezető tisztségviselői, ügyvezetési feladatait személyesen látja el,
- az is, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak
megszűnését megelőző két évben legalább egy évig
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte

-

azonban kizárólag akkor, ha a közhasznú szervezet megszűnését követő három év már eltelt,
aki vállalja, hogy valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatja arról,
hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt,
aki vállalja, hogy a 2011. évi CLXXV. tv. és az Alapszabály szerinti vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettségének eleget tesz.

Fentieket meghaladóan Felügyelő Bizottság tagja/elnöke lehet az a személy, akire az alábbi kizáró
okok nem vonatkoznak:
a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület
döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán 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 az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony
alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

Budapest, 2017. november 20.
Magyar Technikai és Tömegsport Klubok Országos Szabadidősport Szövetsége Elnöksége

