Hajdú-Bihar Megyei
Asztalitenisz
Szövetség

ALAPSZABÁLYA

2017. május hó 27.

1

ALAPSZABÁLY

amely létrejött a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint )az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. (Ectv.), törvény rendelkezései szerint alulírott helyen
és időben egyesület létrehozása tárgyában az alábbiak szerint:
I.
ÁLATALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.
1. Jelen alapszabállyal létrehozott egyesület alapítók elhatározásának megfelelően olyan jogi
személyiséggel rendelkező civil szervezet, amely közvetlen politikai tevékenységet nem
folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. [Ectv. 34. §
(1) bekezdés d.) pont]
2. Az egyesület sporttevékenységet folytat, mely alapján működése során figyelemmel jár el a
sportról szóló 2004. évi I. törvény
(
továbbiakban Stv.) 16.§.és 17.§.-aiban
meghatározottakra az alábbiak szerint:
16.§. (1) Sportegyesület - az e törvényben megállapított eltérésekkel - az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
törvény (a továbbiakban: Civil tv.) és a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint működő
olyan egyesület, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a
sporttevékenység feltételeinek megteremtése.
(2) A sportegyesület a magyar sport hagyományos szervezeti alapegysége, a versenysport, a
tehetséggondozás, az utánpótlás-nevelés és a szabadidősport műhelye. Sportegyesület - az
állami sportcélú támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott feltételek
teljesülése esetén - közvetlenül is részesíthető állami támogatásban. A sportszakmai
szempontból kiemelt, utánpótlás-nevelési, illetve felnőtt korosztályok felkészítését több
sportágban egyaránt végző - az állami sportcélú támogatásokról szóló kormányrendeletben
meghatározott feltételeknek megfelelő - sportegyesülettel - ideértve az egyesületi jellegű
sportiskolát is - kiemelt sportegyesületként (egyesületi jellegű sportiskolaként) a
sportpolitikáért felelős miniszter olimpiai, paralimpiai, siketlimpiai ciklusokra szóló
megállapodást köthet.
(3) Az egyesületekről vezetett bírósági nyilvántartásban a sportegyesület sportegyesületi
jellegét kifejezetten fel kell tüntetni.
17. § (1) Sportegyesület:
a) közgyűlését (küldöttgyűlését) évente legalább egyszer össze kell hívni, amelyen meg kell
tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a
számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített beszámolót,
b) sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő
kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását
is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve
működtetése - e rendelkezés alkalmazásában - a sportegyesület alaptevékenységének minősül.
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(2) A sportegyesület a szakosztályát, illetve más szervezeti egységét alapszabályában
foglalt felhatalmazás alapján közgyűlési határozattal jogi személlyé nyilváníthatja.
(3) A jogi személlyé nyilvánított szakosztály, illetve más szervezeti egység:
a) a jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba történő bejegyzéssel szerzi meg,
b) nevét, székhelyét, képviselőjének nevét és lakóhelyét a bíróság külön alszámon tartja
nyilván.
(4) A sportegyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a szakosztály jogi személyisége is
megszűnik. A jogi személy szakosztály kötelezettségeiért a sportegyesület kezesi felelősséggel
tartozik.
(5) A sportegyesület alapszabálya vagy a jogvitában érintett személyek megállapodása a
tagsági jogviszonyból, továbbá a sportegyesület vagy önálló jogi személy szervezeti egységei
és a tagok egymás közötti jogviszonyából eredő jogvitákra választottbíróság eljárását kötheti
ki.
(6) A sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó
vagyon állami tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett
minisztérium költségvetésében az utánpótlás-nevelés támogatására kell fordítani.
(7) A sportegyesületnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a
sportpolitikáért felelős miniszter igazolja, hogy a sportegyesület az állami sportcélú
támogatás felhasználásával e törvényben, valamint az államháztartás működésére vonatkozó
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elszámolt, vagy azt, hogy a sportegyesület állami
sportcélú támogatásban nem részesült.
2.
AZ EGYESÜLET NEVE

Az egyesület neve:

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség
3.

AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE
Az egyesület székhelye:

4150 Püspökladány Gagarin u. 1 II. lhp. 2 em. 15

Az egyesület működési területe:

Hajdú-Bihar Megye közigazgatási területe

II.
AZ EGYESÜLET CÉLJA, FELADATA
A Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség alapító tagjai jelen okiratba foglaltan is
kinyilvánítják azon szándékukat, hogy a szövetség létrehozásával elsődlegesen az asztali
tenisz sport területi, helyi fejlesztését kívánják elérni, megteremtve ezáltal a szövetség
keretén belül szervezett sporttevékenység feltételeit is.
A Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség a társ - Szövetségek, valamint a
tagegyesületek és versenyzők bevonásával is - az asztalitenisz sport hazai és nemzetközi
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hagyományaira és szabályaira alapítva - kívánja működési területén irányítani és szervezni a
helyi szakszövetségek, egyesületek munkáját; feladatának tekinti továbbá a Szövetség tagjai
versenyszerű sporttevékenységének előmozdítását, a sportolók felkészüléséhez, fejlődéséhez,
illetőleg az utánpótlás neveléshez, továbbá a Szövetség anyagi és szervezeti keretének
biztosításához szükséges feltételek megteremtését és biztosítását.
A Szövetség célja továbbá, hogy tagjai, valamint tagsággal nem rendelkező más személyek
számára is megteremtse a lehetőséget, hogy tevékenykedhessenek és részesülhessenek az
egyesület által vállalt olyan a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére
irányuló tevékenységekből, szolgáltatásokból, melyeket az egyesület a jelen okiratban
megjelölt célok megvalósítása érdekében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011.évi CLXXXIX.tv. 13.§.-ban alábbi felsorolt
-

az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;( 4.pont)
sport, ifjúsági ügyek (15.pont)

mint közhasznú tevékenységek ellátásán keresztül , továbbá
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján
folytatott sporttevékenység kivételével,
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs
tevékenység,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- gyermek- és ifjúságvédelem
útján kíván biztosítani, ezáltal törekszik a közhasznú jogállás megszerzésére.
III.
Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok
1.

Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesüljön az egyesület
szolgáltatásaiból. [Ectv. 34. § (1) bekezdés a.) pont]

2.

Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a jelen alapszabályban
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.
[Ectv. 34. § (1) bekezdés b.) pont]

3.

Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen
alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. [Ectv. 34. § (1) bekezdés c.)
pont]

4.

Az egyesület a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának
nyilvánosságát a internetes honlapján, az egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán
való közzététel útján biztosítja. Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet
minden év május 31. napjáig a internetes honlapján és az egyesület székhelyén
kihelyezett hirdetőtáblán közzéteszi. [Ectv. 37. § (3) bekezdés d.) pontja]

5 Az egyesület tevékenységével kapcsolatosan keletkezett iratok – a törvény alapján nem
nyilvános adatok kivételével – nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, és a saját költségére
másolatot készíthet. Az iratbetekintésre és iratmásolásra vonatkozó igényeket írásban, az
egyesület elnökségéhez címzetten kell előterjeszteni. Az elnökség az iratbetekintést és az
iratmásolat kiadását az egyesület székhelyén, az igény bejelentésétől számított 8 napon
belül köteles biztosítani a kérelmező számára. [Ectv. 37. § (3) bekezdés c.) pont]
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6 A szervezet nem közhasznú szervezetként működik.
IV.
Tagdíj
1.
Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj éves összege
500,- Ft, amelyet a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre
emelkedésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év március 15. napjáig
kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő
átutalás útján megfizetni.
Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya
keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony
létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év március 15. napjáig
köteles az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján
teljesíteni.
V.
AZ EGYESÜLET TAGSÁGA, TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE,
MEGSZŰNÉSE
1. Az egyesület rendes tagjai:
1.1. Az egyesület rendes tagja lehet bármely büntetlen előéletű természetes személy, aki a
közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, az egyesület céljaival egyetért, és felvételét írásban
kéri. Az egyesület rendes tagja lehet magyarországi székhellyel rendelkező nem természetes
személy is. A nem természetes személy tagot a képviselője képviseli.
A tagfelvételi kérelmet az egyesület elnökséghez kell eljuttatni.
A tagfelvételről az elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt.
1.2. az egyesület rendes tagjának jogai:
- részt vehet az egyesület rendezvényein, közgyűlésén, a közgyűlés határozatainak
meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az egyesület
működésével kapcsolatban, indítványt tehet az egyesületet érintő kérdések megtárgyalására,
- részt vehet az egyesület tevékenységében,
- felvilágosítást kérhet az egyesület tevékenységéről, amelyre az egyesület vezető
tisztségviselője 30 napon belül köteles választ adni,
- minden tag választhat, illetve választható az egyesület elnökségébe, illetve tisztségeire azzal,
hogy a kiskorú tag vezető tisztségviselővé nem választható,
- indítványt tehet a közgyűlés és az elnökség napirendi pontjaira,
- a tagság legalább 1/3-a írásban az ok és cél megjelölésével közgyűlés összehívását
kezdeményezheti,
- az egyesület tagjai, illetve szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését kérheti a
bíróságtól, ha az jogszabályba vagy a létesítő okirat rendelkezéseibe ütközik. A keresetindítás
határideje a határozatról való tudomásszerzéstől vagy attól az időponttól számított 30 nap
amikor a tag a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától
számított 1 év elteltével per nem indítható,
- a tag tagsági jogait – a jelen létesítő okiratban foglalt kivételektől eltekintve – személyesen
gyakorolhatja,
1.3. Az egyesület rendes tagjának kötelezettségei:
Az egyesület rendes tagja köteles az egyesület alapszabályát, határozatait betartani,
elősegíteni az alapszabályban meghatározott célok megvalósítását.
Az egyesület rendes tagja köteles a közgyűlés által megállapított tagdíjat havi
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rendszerességgel minden hónap utolsó napjáig megfizetni. Az alakulás évében fizetendő első
havi díjat a szervezet nyilvántartásba vételéről szóló végzés jogerőre emelkedését követő 15
napon belül kell befizetni.
1.4. Az egyesület rendes tagjának tagsági viszonya megszűnik:
- a tag halálával,
- a nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnésével,
- az egyesült általi felmondással,
- kizárással,
- a kilépéssel,
- az egyesület megszűnésével.
1.5. A rendes tag tagsági viszonyának felmondása
Amennyiben a rendes tag a taggá válás alapszabályban meghatározott feltételeinek nem felel
meg, az egyesület a tagsági jogviszonyát 30 napos határidővel írásban felmondhatja.
A felmondásról az elnökség határoz és a határozatát köteles a rendes tagnak postai úton vagy
személyes átvétellel – az átvétel időpontjának rögzítésével - kézbesíteni. A rendes tag a
kézbesítéstől számított 15 napon belül a határozat ellen az elnökhöz benyújtandó, de a
közgyűlésnek címzett halasztó hatályú fellebbezéssel élhet. A fellebbezést a közgyűlés bírálja
el a következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű többséggel.
1.6. A rendes tag kizárása
Az elnökség kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a rendes tagot, aki jelen alapszabály
rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást
tanúsít. Kizárható a rendes tag akkor is, ha 6 hónapon keresztül elmarad a tagdíj
megfizetésével.
A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a rendes tag csak akkor zárható ki, ha a legalább
6 hónapos mulasztás elteltét követően, az elnök írásban – póthatáridő tűzésével és a
jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel - felszólította a
tagdíjhátralékának teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen
maradt.
A kizárási eljárást bármely rendes tag kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A kizárási
eljárásban, a rendes tagot az elnökségi ülésre meg kell hívni azzal a figyelmeztetéssel, hogy a
szabályszerű meghívás ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és határozatait
nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a
rendes tag képviselőjével is képviseltetheti magát. A rendes tag kizárást kimondó határozatot
írásba kell foglalni és indoklással kell ellátni ( az indoklásnak tartalmazni kell a kizárás
alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való
tájékoztatást). A kizáró határozatot a rendes taggal közölni kell.
A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnöki határozata ellen, a kézbesítéstől számított 15
napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A közgyűlés a fellebbezés
tárgyában a soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű többséggel dönt.
1.7. A rendes tag – a kilépésének az elnöknek benyújtott írásbeli nyilatkozatával – a tagsági
viszonyát indoklás nélkül, bármikor megszüntetheti.
2. Pártoló tag:
Az egyesület pártoló tagja lehet az a büntetlen előéletű természetes személy, vagy jogi
személy, aki vagy amely az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással kíván
részt venni. A pártoló tag tagsági jogviszonya a belépési nyilatkozattal keletkezik, amelyet az
elnökség fogad el.
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2.1. A pártoló tag jogosult az egyesület közgyűlésén tanácskozási joggal megjelenni, ott
hozzászólni, felvilágosítást kérni, azonban szavazati joga nincs és vezető tisztségviselővé nem
választható.
2.2. A pártoló tag köteles az egyesület részére vagyoni hozzájárulást teljesíteni, az
alapszabály és a közgyűlés határozatait betartani. Nem veszélyeztetheti az egyesület céljainak
megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
2.3. A pártoló tag tagsági jogviszonya megszűnik:
- a természetes személy pártoló tag halálával,
- nem természetes személy pártoló tag jogutód nélküli megszűnésével,
- kilépéssel, bármikor, indoklás nélkül az elnökséghez benyújtott írásbeli nyilatkozat
megtételével,
- kizárással, ha a pártoló tag a jelen alapszabály rendelkezéseit, vagy a közgyűlés határozatát
súlyosan vagy ismételten sértő magatartását tanúsít. A kizárási eljárást bármely tag
kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban, a pártoló tagot az elnökségi
ülésére meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívás ellenére
történő távolmaradása az ülés megtartását és határozatait nem akadályozza. Az ülésen
biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a pártoló tag képviselőjével is
képviseltetheti magát. A pártoló tag kizárást kimondó határozatot írásba kell foglalni és
indoklással kell ellátni (az indoklásnak tartalmazni kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket
és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást). A kizáró
határozatot a pártoló taggal közölni kell. A kizárt pártoló tag a kizárást kimondó elsőfokú
elnöki határozata ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez
fellebbezéssel élhet. A közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő ülésén nyílt
szavazással, egyszerű többséggel dönt.
- Amennyiben a pártoló tag a taggá válás alapszabályban meghatározott feltételeinek nem
felel meg, az egyesület a tagsági jogviszonyát 30 napos határidővel írásban felmondhatja. A
felmondásról az elnökség egyszerű szótöbbséggel határoz és a határozatát köteles a pártoló
tagnak postai úton vagy személyes átvétellel – az átvétel időpontjának rögzítésével kézbesíteni. A pártoló tag a kézbesítéstől számított 15 napon belül a határozat ellen az
elnökséghez benyújtandó, de a közgyűlésnek címzett halasztó hatályú fellebbezéssel élhet. A
fellebbezést a közgyűlés bírálja el a következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel hozott határozatával. Az eljárás során a pártoló tag képviselővel is eljárhat.
VI.
AZ EGYESÜLET SZERVEI
1.

Az egyesület szervei:
a./ Közgyűlés
b./ Elnökség
c./ Felügyelő bizottság
A.

A Közgyűlés
2.

A közgyűlés az egyesület legfőbb döntéshozó szerve.

3.

A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása;
d) az éves költségvetés elfogadása, az éves tagdíj megállapítása;
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e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről
szóló jelentésének – elfogadása;
f) közhasznúsági melléklet elfogadása;
g) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő
az egyesülettel munkaviszonyban áll;
h) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;
i) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési
igények érvényesítéséről való döntés;
j) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal,
így különösen amit a Ptk. 3:74. §-a a hatáskörébe utal.
4.

A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. A közgyűlés ülései nyilvánosak,
amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. [Ectv. 37. §
(1) bekezdés]

5.

A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött
meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére, vagy egyé arra alkalmas helyre
hívja össze írásban, igazolható módon. ( Írásbeli igazolható módon történő
kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak
az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés
visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). [Ectv. 37. § (2) a) pont]
A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét,
idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább
olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat
kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés
határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját ( ami az
eredeti időpont után fél órával) és az arra történő felhívást, hogy a megismételt
közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet
nélkül határozatképes lesz.
A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok
és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés
indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az
elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését,
továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak
meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.
Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet
elutasítja úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát
megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a
szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat,
ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés
megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.

6.

Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések
megtétele céljából, ha
a./ az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b./ az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni; vagy
c./ az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
d./ a bíróság elrendeli
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Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot
adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület
megszüntetéséről dönteni.
7.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő
szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál
vizsgálni kell.

8.

A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a
határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra
jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét,
továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség
esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot.

9.

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két
jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a
döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számarányát (ha lehetséges, személyét).

10.

A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett
szavazatok többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A közgyűlés 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 az egyesület
által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél
szerinti juttatás. [Ectv. 38. § (1) és (2) bekezdés]

11.

A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. [Ectv. 37. § (2) a) pont] A közgyűlés
az éves beszámoló jóváhagyásáról az általános szabályok szerint dönt.[Ectv. 37. § (2)
d) pont] Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának
módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati
joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

12. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett
tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is
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közli a határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.[Ectv. 37.
§ (3) b) pont]
B
Elnökség
13.

Az elnökség az egyesület 3 elnökségi tagból( elnök, alelnök, főtitkár ) álló ügyvezető
szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem
utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

14.

Az elnökség tagjait a közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel választja 4 év
határozott időtartamra.
Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
a./ a megbízás időtartamának lejártával;
b./ visszahívással;
c./ lemondással;
d./ a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
e./ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
f./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik
vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével
vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított
hatvanadik napon válik hatályossá.

15.

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 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.
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet
vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól
nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt
áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). 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. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig
nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
A szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan 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.
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A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg
más szervezetnél is betölt. [Ectv. 39. § (1) és (2) bekezdés]
16.

Az egyesület vezető tisztségviselői:
Az egyesület elnöke: Andrási Zoltán
anyja neve: Csányi Matild
született: Püspökladány 1968. 05.11.
szig.sz.: 445636BA
lakcím: 4150 Püspökladány Gagarin u. 1 II. lhp. 2 em. 15
Az alelnöke: Papp Dezső
anyja neve: Győri Róza
született: Bihartorda, 1957. 09. 19.
szig.sz: AS 162067
lakcím: 4029 Debrecen, Víztorony u. 8. fsz.
2.szám alatti lakos.
Főtitkára: Szűcs Gábor
anyja neve: Tóth Erzsébet
született: Hajdúhadház 1964.04.22
szig. sz.: AP 991316
lakcím: 4242 Hajdúhadház Bercsényi u. 69.
szám alatti lakos.
Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el.
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.

Az Egyesület bankszámlája felett az egyesület elnöke egy elnökségi taggal együtt rendelkezik.
A bankszámla feletti rendelkezéshez ennek megfelelően két személy aláírása szükséges.
17.

Az elnökség hatáskörébe tartozik:
a./ az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
b./ a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c./ az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
d./ az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó,
a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e./ a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
f./ az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
g./ részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
h./ a tagság nyilvántartása;
i./ az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
j./ az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
k./ az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
l./ a rendes és pártoló tag felvételéről, kizárásáról való döntés.
m/döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal

18.

Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tarja. Az
elnökségi ülést az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött
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meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható
módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy
tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő
kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).
Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, az
elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a
meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok
álláspontjukat kialakíthassák.
Az elnökségi ülésre szóló meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell
hozni.

Az elnökség ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott
esetekben korlátozható. [Ectv. 37. § (1) bekezdés]
19. Az elnökség határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség határozatképes, ha ülésén
a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Két
elnökségi tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
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 szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatás. [Ectv. 38. § (1) és (2) bekezdés]
20.

Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jelenlévő elnökségi tagok
írnak alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát,
időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha
lehetséges, személyét).
Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a
határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a
határozatoknak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg. [Ectv. 37. §
(3) b) pont]

21.

A közgyűlés és az elnökség határozatait az elnök köteles a Határozatok Könyvébe
bevezetni a 9. és a 20. pont szerinti adattartalommal. [Ectv. 37. § (3) a) pont]
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22. Elnök: Az Elnök képviseli az Egyesületet, illetve az Elnökséget, vezeti az Elnökség
üléseit. Az Elnök határozza meg az Elnökség tagjainak feladatkörét, felügyeli az Elnökség
tevékenységét.
23.
Alelnök: Az alelnök felelős az elnökség által létrehozott és neki alárendelt
munkacsoportok hatékony működéséért.
Az elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén az alelnök jár el az elnök jogkörében.
Az alelnök az Elnökség jóváhagyásával meghatározza a munkacsoportok, illetve tagjainak
feladatkörét és munkatervét, vezeti és felügyeli annak tevékenységét és működését.
Az alelnök a munkacsoport tevékenységéről, annak eredményeiről beszámol az Elnökségnek.
24. A főtitkár:
1.)
2.)

3.)
4.)

5.)
6.)

irányítja az egyesület adminisztratív ügyviteli szervezetét,
biztosítja a közgyűlés és az elnökség határozatainak, a szervezet vezetőinek
intézkedéseinek végrehajtásához szükséges személyi tárgyi, ügyviteli,
ügykezelési feltételeket,
gondoskodik az egyesület nyilvántartásainak vezetéséről, iratkezelésről,
biztosítja a tagok betekintését a szervezet működésével
kapcsolatosan
keletkezett iratokba,
biztosítja az adatszolgáltatást a szervezet tisztségviselői számára,
az elnökkel együttesen utalványozási jogkörrel rendelkezik.

C.
A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
Tagjai:
Elnök: Szabó Zsolt, 4220. Hajdúböszörmény, Bem J. u. 34.szám
Tag: Hajnal Tamás, 4060. Balmazújváros, Árpád u. 8.szám
Tag: Ács Péter, 4287. Vámospércs, Nagy u. 5.szám
1./ Az egyesület közgyűlése az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és
az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzésére 3 tagú – egy elnökből
és 2 tagból álló – felügyelő bizottságot nyílt szavazással választ 4 évre. A felügyelő bizottság
jogosult az ügyvezetést és egyesület érdekeinek megóvása céljából ellenőrizni.
2./ A felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Nem lehet felügyelő bizottság tagja az a személy aki
1.)
2.)
3.)

az elnökség tagja, illetve az egyesület könyvvizsgálója,
az egyesülettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásból részesül, kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi
szervezet által tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott ezen alapszabálynak
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4.)

megfelelő cél szerinti juttatást,
az 1.) - 3.) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.

Nem lehet felügyelő bizottság tagja, továbbá az, akivel szemben vezető tisztségviselőkre
vonatkozó kizáró ok áll fenn.
3./ a felügyelő bizottság tagjai a felügyelő bizottság munkájában személyesen kötelesek részt
venni. A felügyelő bizottság tagjai az egyesület ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük
során nem utasíthatóak.
4./ A felügyelő bizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. A felügyelő bizottsági
tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízás megszűnésére vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelő bizottsági tag lemondó nyilatkozatát az egyesület
vezető tisztségviselőihez intézi.
6./ A felügyelő bizottság köteles a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és
ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.
7./. A felügyelő bizottság az egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe
betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást
kérhet, az egyesület fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint
szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
8./ a felügyelő bizottság évente legalább egy alkalommal ülésezik, üléseit az elnök hívja össze,
az ülést megelőző legalább 8 nappal kézbesített, napirendet is tartalmazó írásbeli
meghívóval. Az ülés határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van.
9./ a felügyelő bizottság határozatait nyílt szavazással, jelenlévő egyszerű szótöbbségével
hozza.
10./ A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem
megfelelő teljesítésével az egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért
való felelősség szabályai szerint felelnek az egyesülettel szemben.
11./ A felügyelő bizottság tagja kérheti a bíróságtól a közgyűlés és az egyesület szervei által
hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha az jogszabályba vagy a létesítő okirat
rendelkezéseibe ütközik.
A keresetindítás határideje a határozatról való tudomásszerzéstől vagy attól az időponttól
számított 30 nap amikor a tag a határozatról tudomást szerzett, vagy tudomást szerezhetett
volna. A határozat meghozatalától számított 1 éves, jogvesztő határidő elteltével per nem
indítható.
Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult,
kivéve, ha tévedés, megtévesztés, vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazatott a határozat
mellett. A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat
végrehajtására halasztó hatály nincs. A bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a
határozat végrehajtását felfüggesztheti.
VII.
AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
1. /Az egyesület jogutódlással való megszűnése
Az egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és csak
egyesületekre válhat szét.
1.1. Egyesülés
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Az egyesület más egyesülettel összeolvadás vagy beolvadás útján egyesülhet.
Összeolvadásnál az összeolvadó egyesületek megszűnnek, és új egyesület jön létre általános
jogutódlás mellett. Beolvadásnál a beolvadó egyesület szűnik meg, általános jogutódja az
egyesületben részt vevő másik egyesület.
1.2. Szétválás
Az egyesület különválás, vagy kiválás útján több egyesületté szétválhat. Különválás esetében
az egyesület megszűnik, és vagyona a különválással létrejövő több egyesületre, mint
jogutódra száll át. Kiválás esetében az egyesület fennmarad, és vagyonának egy része a
kiválással létrejövő egyesületre, mint jogutódra száll át.
2./ Az egyesület jogutód nélküli megszűnése:
2.1. Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
a.) határozott időre jött létre és ma meghatározott időtartam eltelt,
b.) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett,
c.) a tagok kimondták megszűnését,
d.) az arra jogosult szerv megszüntette,
e.) az egyesület megvalósított célját vagy az egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg, vagy
f.) az egyesület tagjainak száma 6 hónapon keresztül nem éri el a 10 főt.
2.2. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése
után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező
vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni.
A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az
alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az
alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el, vagy azt nem
szerezheti meg.
2.3. A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában
rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon
feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra.
VIII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. Az egyesület működése felett az ügyészség – az Ectv.-ben, valamint a Ptk-ban
meghatározott eltérésekkel az ügyészségről szóló törvény rendelkezései szerint
törvényességi ellenőrzést gyakorol.
2. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013.évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. (Ectv.), a civil szervezetek
bírósági nyilvántartásáról és ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011.évi CLXXXI.
Törvény (Cet.), illetve a civil szervezetekre vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit
továbbá a sportról szóló 2004. évi I. törvény ( továbbiakban Stv.) kell megfelelően
alkalmazni.
Püspökladány, 2017.05.27.
Andrási Zoltán
Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség
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Elnöke

Igazolás:
Az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiraton a kérelmező - ha a kérelmező jogi
képviselővel jár el, a jogi képviselő - igazolja, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe
foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az
egységes szerkezetű okiratból egyértelműen ki kell tűnnie, hogy az egységes szerkezetű okirat
elkészítésére a létesítő okirat mely pontjának változása adott okot.
Az alapszabály módosítására az alábbi pontok adtak okot: peambulum, I.,II.,III.3.,IV.,V.,
VI/A,VI/B.,VI/C., VII., VIII., ( A változások aláhúzott és dőlt betűvel jelölve ).
Püspökladány, 2017.05.27.
Igazolom:
Andrási Zoltán
Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség
Elnöke

Záradék:
A jelen Alapszabályt módosította és egységes szerkezetbe foglalva elfogadta a Hajdú-Bihar
az
Megyei Asztalitenisz Szövetség
2017.05.27. napján megtartott Közgyűlése
2./2017/Kgy.(05.27.) számú határozatával.
Püspökladány, 2017.05.27.
Andrási Zoltán
Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség
Elnöke
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