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Nyilatkozat 
 
Alulírott Málics Róbert (született: Szombathely, 1968. december 7., anyja neve: Major 
Klára, lakcím: Szombathely, Aranypatak u. 45.), mint a Vas Megye Utánpótlás Vívásáért 
Közhasznú Alapítvány (9700 Szombathely, Bocskai István krt. 8.) kuratóriumának tagja 
ezennel kijelentem, hogy az alapító felkérését a kurátori tisztség betöltésére elfogadom. 
 
Kijelentem, hogy nem állok az alapítóval munkaviszonyban, megbízási vagy más olyan 
jogviszonyban, amely alapján az alapító többségi befolyást gyakorolhat az alapítvány 
vagyonának felhasználására. 
 
Kijelentem, hogy nem voltam olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője, annak 
megszűnését megelőző két évben, legalább egy évig, 

- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlített ki, 

- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott 

vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 

szerint felfüggesztette, illetőleg törölte. 
 
Kijelentem, hogy vezetői tisztséget más közhasznú szervezetnél nem töltök be. 
 
Tudomásul veszem, hogy a vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, 
aki, vagy akinek hozzátartozója, élettársa a határozat alapján 

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

érdekelt. 
 
Tudomásul veszem továbbá, hogy az Alapítvány közhasznú szervezetként a felelős személyt, 
a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehető szolgáltatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 
 
Kijelentem, hogy velem szemben a fenti összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. 
 
Kijelentem továbbá, hogy ismerem a Polgári Törvénykönyvben a vezető tisztségviselőkkel 
szembeni követelményeket és kizáró okokat, a követelményeknek megfelelek, a kizáró okok 
nem állnak fenn. 
 
Ptk. 3:22 § (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. 
(3) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 
(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. 
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(5) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit 
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben 
megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 
 
Kelt. Szombathely, 2014. június 25. napján 
 
 

…………………………………………… 
Málics Róbert 

kurátor 
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