SZENIOR TENISZ SZÖVETSÉG

ALAPSZABÁLYA
2020

Ezen alapszabályt a Szenior Tenisz Szövetség Közgyűlése 2020. 09. 25-én
módosította és egységes szerkezetbe foglalta. A módosítások vastagított és
sötétített betűkkel vannak jelölve.

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A Szenior Tenisz Szövetség, mint sportegyesület (a továbbiakban:
Egyesület) a tagjai által önkéntesen létrehozott, a tagok közös, tartós,
alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,
nyilvántartott tagsággal rendelkező, önkormányzati elven alapuló, önálló
költségvetéssel rendelkező jogi személy, mely alapszabályát a Közgyűlés a
hatályos jogszabályok – így különösen Magyarország Alaptörvénye, Az
egyesülési jogról, A közhasznú jogállásról, valamint A civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a Sportról szóló 2004.
évi I. törvény rendelkezéseinek megfelelően az alábbi tartalommal fogadja el:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Az Egyesület neve: SZENIOR TENISZ SZÖVETSÉG
rövidített neve: SZTSZ
Az Egyesület székhelye:1037 Budapest, Mikoviny utca 6.
Az Egyesület működési területe: Magyarország
Az Egyesület jelvénye: Stilizált labda, oldalt Szenior Tenisz felirattal.
Körpecsét: középen: Stilizált alak, az embléma alatt: SZENIOR TENISZ
SZÖVETSÉG
Az egyesület jellege: sportegyesület
Az egyesület tevékenységi köre: sporttevékenység
Az egyesület jogállása: közhasznú
II.
AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI

1. Az Egyesület közhasznú működési célja a sportról szóló 2004. évi I. tv.
preambulumában megfogalmazott sporthoz való alapjog biztosítása, mely
szerint Magyarország állampolgárait megilleti a lehető legmagasabb szintű
testi és lelki egészséghez való jog. A testkultúra az egyetemes kultúra része,
az egészségvédelem (a megelőzés és a rekreáció) fontos eszköze, a
szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módja. A testnevelés és a
sport jelentős szerepet tölt be a személyiség formálásában.
Az Egyesület célja a veterán tenisz népszerűsítése, a szabadidő sport
elterjesztése, veterán tenisz versenyek megszervezése, az aktív versenyzést
követő sportolási lehetőségek biztosítása.
2. Az Egyesület aktívan részt vesz szabadidő és veterán tenisz események
megszervezésében, közhasznú tevékenysége - sport, a munkaviszonyban és
a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott
sporttevékenység kivételével - körébe nyújtott szolgáltatásainak - szabadidő
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és veterán tenisz eseményeken való részvétel - igénybevételét pedig tagjain
kívül mások számára is lehetővé teszi a tagoknak nyújtott feltételek mellett.
3.
Az Egyesület közhasznú jogállására vonatkozó rendelkezések:
a) Az Egyesület közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely a társadalom
és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal
rendelkezik, megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható.
b) Az Egyesület által végzett közhasznú tevékenység: Az egyesület
tevékenysége az egészségmegőrzés, sport. Alaptörvény XX. cikk (1)
Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. Ezen jog érvényesülését az
Egyesület a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával segíti elő.
c) Így az egyesület a következő közfeladatokat végzi:1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyről 35. § (1) A népegészségügy állami és önkormányzati
szervek, gazdasági, civil szervezetek, valamint egyének részvételével
megvalósított, elsősorban lakossági csoportokat, közösségeket célzó
tevékenység, az egészség védelme és fejlesztése, a betegségek, sérülések és
rokkantság megelőzése érdekében. A népegészségügy célja a lakosság
egészségi állapotának monitorozása, az egészségproblémák és prioritások
meghatározása, népegészségügyi intézkedések kimunkálása és foganatosítása
kormányzati, szakmai és civil szervezetekkel együttműködés.
d) Az Egyesület feladata a sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján: „A sport
legelőbb is a lelki egészség alapja, amely hozzátartozik az egészséges nemzet,
az egészségét megőrizni akaró polgár értékrendjéhez. A sport a közjó része.
Erősíti a közösség tagjainak egymáshoz tartozását, miként az egyén testi és lelki
egészségét. A sport magába foglalja a nemzet által vallott értékeket, az
összetartozás és a versenyzés szellemét, a részvételt és a győzelmet, a
teljesítmény elismerését.”
e) Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a létesítő okiratban
meghatározott alapcél szerinti közhasznú tevékenység megvalósítását nem
veszélyeztetve végez. 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 – az Egyesület
alaptevékenységének minősül.
f) Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a
létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
g) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
h) Az Egyesület közhasznú feladatai ellátáshoz a hatályos jogszabályokban
meghatározott megfelelő erőforrással rendelkezik.
i) AZ Egyesület közhasznú szolgáltatásait bárki igénybe veheti az egyesületi
tagokkal azonos feltételek mellett.
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4. Az Egyesület alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a
sporttevékenység feltételeinek megteremtése, ennek keretében a működési
területén:
a) népszerűsíti a veterán teniszt;
b) szabadidő és veterán tenisz sporteseményeket szervez;
c) népszerűsíti a szabadidő sportot;
d) figyelemmel kíséri és elősegíti a vonatkozó jogszabályokban és az
alapszabályzatban foglaltak betartását;
e) megköti az állami és az önkormányzati szervekkel az Egyesület
támogatására vonatkozó szerződéseket;
f) az Egyesület egészére kiterjedően szponzorálási és más kereskedelmi
szerződéseket köt a sportág céljainak elérése érdekében;
g) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabályok a hatáskörébe
utalnak, valamint a saját alapszabályában és szabályzataiban
megállapított egyéb feladatokat.

III.
1. Az Egyesület tagjai
1.1. Az Egyesület tagjai a tagokat megillető jogok és az őket terhelő
kötelezettségek terjedelme alapján lehetnek:
a) teljes jogú rendes tagok;
b) különleges jogállású tagok;
- pártoló tagok,
- tiszteletbeli tagok,
- passzív tagok.
1.2. Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan magánszemély, aki
belépési nyilatkozatban az Egyesület alapszabályát elfogadja és a tagsági
viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja, részt vesz a célok
megvalósításában és két rendes tag a felvételét támogatja.
1.3. Az Egyesületbe pártoló tagként az a magánszemély illetőleg az a jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vehető fel
aki/amely az Egyesület célkitűzéseit erkölcsileg és anyagilag támogatja.
1.4. Az Egyesület tiszteletbeli elnöke, elnökségi tagja és tagja (a
továbbiakban: tiszteletbeli tag) az lehet, aki az Egyesület érdekében
kimagasló tevékenységet végzett és az Egyesület célkitűzéseit folyamatosan,
elsősorban erkölcsileg támogatja. Tiszteletbeli elnök, tiszteletbeli elnökségi
tag csak az a személy lehet, aki az Egyesületnek volt elnöke, elnökségi tagja.
1.5 Passzív tagok azok a magánszemélyek, akik az egyesületben csak
sportolni akarnak egyéb tevékenységben nem kívánnak részt venni. Passzív
tagság keletkezhet az egyesületbe való belépéssel, illetve a rendes tagság
átminősítésével.
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2. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése
2.1. Az Egyesületbe való belépés, illetőleg kilépés önkéntes. Az Egyesületi
tagság alapításkor az Egyesület nyilvántartásba vételével, alapítást
követően a belépési kérelem elnökség általi elfogadásával (passzív tagok
átminősítésével) – tiszteletbeli tagok esetében választással – keletkezik és
kilépéssel, felmondással, kizárással, a tag halálával, valamint a tiszteletbeli
tagsági cím visszavonásával szűnik meg.
2.2. A tagfelvétel kérdésében – a tiszteletbeli tagok kivételével – az Egyesület
elnöksége határoz.
2.3. A felvételt megtagadó határozat ellen az Egyesület közgyűléséhez lehet
fellebbezni, mely a fellebbezést a következő ülésén köteles megtárgyalni.
2.4. Az Egyesület tagjairól az elnökség nyilvántartást vezet. A tagok
személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak, azokat az Egyesület az
adatvédelmi szabályok szerint kezeli.
2.5. A tag a tagsági jogviszonyát az Egyesület elnökéhez intézett írásbeli
nyilatkozatával kilépéssel bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A
tagsági jogviszony a kilépési nyilatkozatban megjelölt időpontban annak
hiányában a kilépési nyilatkozat átvétele napján szűnik meg.
2.6. A tagsági jogviszonyt az Elnökség 30 napos határidővel felmondhatja,
ha a tag a tagsági feltételeknek utóbb nem felel meg. Így különösen, ha a
rendes tag a tagsági díját, a pártoló tag a vállalt anyagi támogatást (a
továbbiakban: tagdíj) -15 napos határidő kitűzésével, írásbeli felszólítás
ellenére - nem fizeti meg és nem kéri passzív taggá való átminősítését. Az
írásos felszólításnak tartalmaznia kell a felmondás jogkövetkezményét is. A
tagdíjat a belépés évében belépéskor időarányosan, azt követő években
január hó 15-ig kell megfizetni.
2.7. A tagsági viszony a tag halála napjával, jogi személy esetén a
törvényszéki (hatósági) nyilvántartásból való törlése napjával szűnik meg.
2.8. Az Egyesületből az elnökség kizárja azt a tagot, aki jogszabályt, az
Egyesület alapszabályát vagy közgyűlési, elnökségi határozatát súlyosan
vagy ismételten megsérti. Az elnökség a kizárási indítványt és annak
bizonyítékait az elnökségi ülésre szóló meghívóval egyidejűleg megküldi az
érintett tagnak. Az elnökség a tagot döntése előtt meghallgatja, a tag a
védekezését, bizonyítékait előterjesztheti, jogi képviselőt vehet igénybe. A
kizárási indítványról az elnökség határozattal dönt, mely indoklást és a
jogorvoslatról szóló tájékoztatást is tartalmaz. Az indokolásnak
tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat. Az
írásba foglalt határozatot az elnökség 15 napon belül igazolható módon
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megküldi az eljárásban érintetteknek. Az elnökség által hozott kizárási
határozat ellen a tag a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezhet
a közgyűléshez. A közgyűlés a fellebbezés tárgyában a következő ülésén
határoz. A kizáró határozat ellen benyújtott fellebbezés halasztó hatályú.
2.9. A tiszteletbeli tagsági cím adományozására és visszavonására az
elnökség javaslatára a közgyűlés jogosult. A tiszteletbeli cím
adományozását az Egyesület bármely tagja kezdeményezheti az
Elnökségnél. A tiszteletbeli cím, tulajdonosát élete végéig megilleti. A
közgyűlés érdemtelenség esetén azt visszavonhatja. Az érdemtelenség oka
lehet, ha
a) a tagot bűncselekmény miatt jogerősen elítélik;
b) az Egyesület szabályait súlyosan vagy ismétlődően megsérti;
c) az Egyesületnek anyagi vagy erkölcsi kárt okoz.
2.10. Az egyesületi tag az Egyesület bármely szerve jogszabálysértő
határozatát a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül a Fővárosi
Törvényszék előtt keresettel megtámadhatja.
2.11. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.
2.12. Az azonos jogállású tagokat egyenlő jogok illetik meg és egyenlő
kötelezettségek terhelik.
2.13. Az Egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi
kötelezettségek teljesítésére.
2.14. Az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljainak
megvalósítását és tevékenységét.
3. A tagok jogai és kötelezettségei
3.1. Az Egyesület rendes tagjának jogai:
a) személyesen részt vehet az Egyesület közgyűlésén, az Egyesület vezető
tisztségviselőinek megválasztásában, a határozatok meghozatalában;
b) részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein;
c) választható az Egyesület szerveibe (képviselettel járó tisztségbe azonban
csak nagykorúsága esetén);
d) észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat az
Egyesületet érintő bármely kérdésben, valamint szerveinek működésével
kapcsolatban;
e) részt vehet az egyesületi bizottságok munkájában, az edzéseken és
versenyeken;
f) használhatja az Egyesület létesítményeit, sportszereit és
felszereléseit, igényelheti az Egyesület szakembereinek segítségét;
g) részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben.
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3.2. Az Egyesület rendes tagjának kötelezettségei:
a) az Egyesület alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a
közgyűlés és az elnökség által hozott határozatoknak a betartása;
b) az Egyesület, illetőleg közgyűlés és az elnökség által meghatározott
célkitűzések megvalósításának elősegítése;
c) sportemberhez, az Egyesület hírnevéhez méltó, sportszerű magatartás
mind az Egyesület tevékenységében, mind azon kívül;
d) sporttevékenységet folytató tag esetében részvétel és fegyelmezett
magatartás az edzéseken, versenyeken;
e) az éves tagdíj megfizetése, melynek összege 2020. évben 2.000 Ft;
f) az Egyesület vagyonának megóvása.
4. A pártoló tagok jogai és kötelezettségei
4.1. Az Egyesület pártoló tagjának jogai:
a) javaslatokat és észrevételeket tehet az Egyesület működésével
kapcsolatban;
b) tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület valamennyi szervének az
ülésén, de vezető tisztségviselővé nem választható;
c) részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben, részt vehet az
Egyesület rendezvényein.
4.2. Az Egyesület pártoló tagjának kötelezettségei:
a) az Egyesület alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint a
közgyűlés és az elnökség határozatainak a megtartása;
b) az Egyesület népszerűsítése, hagyományainak ápolása;
c) sportszerű magatartás a rendezvények látogatásakor, az adott terület
rendjének betartása és betartatása;
d) a vállalt anyagi hozzájárulás (pártoló tagi díj) megfizetése.
4.3. A pártoló tagi díj nem lehet kevesebb, mint a rendes tagok éves
tagdíjának a tízszerese.
5. A tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei
5.1. A tiszteletbeli tag jogai:
a) tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület valamennyi szervének az
ülésén, de vezető tisztségviselővé nem választhatók;
b) javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével
kapcsolatban;
c) részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben;
d) részt vehet az Egyesület rendezvényein.
5.2. A tiszteletbeli tag kötelezettségei:
a) az Egyesület alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint a
közgyűlés és az elnökség határozatainak a betartása;
b) az Egyesület népszerűsítése, hagyományainak ápolása;
c) sportszerű magatartás;
d) az Egyesület célkitűzéseinek erkölcsi támogatása.
6. A passzív tagok jogai és kötelezettségei
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6.1. A passzívi tag jogai:
a) tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület valamennyi szervének az
ülésén;
b) javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével
kapcsolatban;
c) részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben;
d) részt vehet az Egyesület rendezvényein.
6.2.A passzív tag kötelezettségei:
a) az Egyesület alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint a
közgyűlés és az elnökség határozatainak a megtartása;
b) az Egyesület népszerűsítése, hagyományainak ápolása;
c) sportszerű magatartás;
d) az Egyesület célkitűzéseinek erkölcsi támogatása.
IV.
Az Egyesület szervei és tisztségviselői
1) a Közgyűlés
2) az Elnökség
3) a Felügyelő Bizottság (FB)
4) az Elnök
5) az elnökségi tagok
6) az FB Elnöke
7) az FB tagjai
8) a Főtitkár
9) az Iroda vezető
V.
AZ EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE
1. Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, amely a teljes jogú
tagok összessége.
2. Az Egyesület rendes közgyűlését évente kell összehívni.
3. A közgyűlés időpontját, helyét és javasolt napirendjeit az Egyesület
elnöksége állapítja meg, és arról a tagokat a tervezett időpontot
megelőzően legalább 15 nappal - írásban (postai úton vagy elektronikus
levélben) igazolható módon tájékoztatja. A meghívónak tartalmaznia
kell
a) az Egyesület nevét és székhelyét;
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését; A közgyűlés helyszínét
elegendő a meghívóban megjelölni, ha az eltér az Egyesület
székhelyétől;
c) az ülés napirendjét;
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d) határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés időpontját,
helyét és az eltérő határozatképességi szabályokra vonatkozó
figyelemfelhívást.
4. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a
szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat
kialakíthassák.
5. A napirend kiegészítése: A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy
közzétételétől számított, 10 naptári napon belül a tagok és az egyesület
szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik írásban, a
kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az
Elnökség 3 napon belül dönt és arról a tagságot haladéktalanul
értesíti. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az Elnökség nem
dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló
határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend
kiegészítésének tárgyában.
6. A Közgyűlés az ülését elsődlegesen a jogi személy székhelyén tartja.
7. Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést
akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen
van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
8. A Közgyűlés ülésén csak a szabályszerűen közölt napirenden szereplő
kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult
jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához
egyhangúlag hozzájárul.
9. Az Elnökség köteles a közgyűlést 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. (Ptk.3:81. §)
10. A 9. pont alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az
összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést
tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.
11. Az Elnök köteles összehívni a Közgyűlést, amennyiben azt a rendes tagság
egynegyede az ok és a cél megjelölésével, írásban kéri, továbbá, ha azt a
bíróság elrendeli.
12. A közgyűlésen szavazati joggal a rendes tagok rendelkeznek.
13. A különleges jogállású tagok részt vehetnek a közgyűlésen tanácskozási
joggal.
14. A közgyűlésen az Egyesület minden rendes tagja egy szavazattal
rendelkezik.
15. A közgyűlés levezető elnökét, továbbá a mandátumvizsgáló és
szavazatszámláló bizottság tagjait, valamint a közgyűlés jegyzőkönyvének
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vezetőjét és a jegyzőkönyv hitelesítőit - az Egyesület elnökségének
javaslatára - a közgyűlés választja meg.
16. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok 50%-a +
1 fő jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál
vizsgálni kell. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott
határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során
figyelmen kívül kell hagyni.
17. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az
Egyesület 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 vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
18. Ha a közgyűlés eredeti időpontjában nem határozatképes, a közgyűlést el
kell halasztani. A megismételt közgyűlés időpontját nem lehet az eredeti
közgyűlés időpontját követő 30 percnél korábbi időpontban
meghatározni. Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendbe
felvett
kérdésekben
a
megjelentek
számára
tekintet
nélkül
határozatképesnek minősül, ha arról a tagokat az eredeti meghívóban erről
előre tájékoztatták.
19. A közgyűlés napirendjét az Egyesület elnöksége terjeszti a közgyűlés elé,
és azt a közgyűlés fogadja el.
20. Az Egyesület rendes közgyűlésének az alábbi napirendeket kell tárgyalnia:
a) az Egyesület éves szakmai és gazdasági tevékenységéről szóló beszámoló
b) az Egyesület közhasznúsági jelentése
c) a Felügyelő Bizottság beszámolója
d) az Egyesület elnöke és elnökségi tagjai, valamint a tagok által
beterjesztett javaslatok.
21. A 20. d) pontban említett javaslatokat abban az esetben lehet a közgyűlés
napirendjére tűzni, ha azokat a közgyűlés tervezett időpontja előtt legalább
15 nappal benyújtották az Egyesület elnökéhez.
22. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály elfogadása és módosítása;
b) az Elnökség éves szakmai és pénzügyi tervének teljesítésére vonatkozó
beszámoló, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadása;
c) a Felügyelő bizottság éves jelentésének elfogadása;
d) az Elnökség és a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak
megválasztása és visszahívása;
e) a tiszteletbeli tagság adományozása és visszavonása;
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f) az Egyesület feloszlásának vagy más Egyesülettel való egyesülésnek
kimondása;
g) az éves tagdíjak mértékének megállapítása;
h) az éves költségvetés elfogadása;
i) mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály, az Egyesület alapszabálya
vagy egyéb szabályzata a közgyűlés határkörébe utal, illetve amelyeket a
közgyűlés a saját hatáskörébe von.
23. 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.
24. Az Egyesület közgyűlése nyilvános. A nyilvánosság csak jogszabályban
meghatározott esetben korlátozható.
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell
a közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, a hozott
határozatokat, valamint
a) az Egyesület nevét és székhelyét;
b) a közgyűlés helyét és idejét;
c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a
jegyzőkönyv hitelesítőinek a nevét;
d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott
indítványokat;
e) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok,
valamint a szavazástól tartózkodók számát.
f) a jegyzőkönyvet aláírják: a közgyűlés levezető elnöke, a
jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítésére a közgyűlés által
kijelölt két személy.
25. A közgyűlés a tisztségviselőket négyéves időtartamra választja meg. A
mandátum lejárta előtt bármilyen okból megüresedett tisztségre - a
mandátumból még hátralévő időtartamra - a közgyűlés új személyt választ.
A tisztségviselők újraválaszthatók. A tisztségviselők megválasztására az
Egyesület elnöksége által megbízott jelölőbizottság tesz javaslatot. A
megválasztásra javasolt jelöltek személyéről a közgyűlés nyílt szavazással
határoz. Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a szavazásra
jogosult jelenlévők 50% + 1 „igen” szavazatát megszerezte. Ha egy
tisztségre több jelölt is megszerezte a szükséges számú szavazatot, közülük
az tekinthető megválasztottnak, aki több szavazatot kapott. Ha egy
tisztségre a több jelölt közül egyik sem kapta meg a megválasztásához
szükséges számú szavazatot, újabb választási fordulót kell tartani, amelyben
a legkevesebb szavazatot kapott jelölt(ek) már nem vesz(nek) részt. A
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szavazást addig kell folytatni, míg valamely jelölt meg nem szerzi a
jelenlévők 50% + 1 „igen” szavazatát.
VI.
AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE
1. Az Egyesület ügyvezető szerve az Elnökség, amely tevékenységéért a
közgyűlésnek tartozik felelőséggel. Az Elnökség az Egyesület valamennyi
olyan ügyében döntésre jogosult szerv, amely nem tartozik a közgyűlés
hatáskörébe, vagy amelyet az alapszabály nem utal más szerv hatáskörébe.
2. Az Elnökség feladatai
2.1. az Egyesület közgyűlésének összehívása, napi ügyek vitele;
2.2. az Egyesület törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása;
2.3. gondoskodás a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról;
2.4. a veterán tenisz versenyek anyagi feltételeinek biztosítása, pályázatokon
való részvétel és szponzorok bevonása útján;
2.5. az Egyesület szabályzatainak – alapszabály kivételével – elfogadása;
2.6. az alapszabály által a hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása;
2.7. javaslattétel állami, önkormányzati és egyéb kitüntetésekre;
2.8. az Egyesület éves beszámoló jelentéseinek elkészítése a következő évi
szakmai és pénzügyi tervre vonatkozó javaslat kidolgozása;
2.9. Bizottságok létrehozása, megszüntetése, vezetőinek kinevezése;
2.10. tagfelvételi kérelmek elbírálása, döntés a kizárásról;
2.11. az elnök által kötött megállapodások jóváhagyása;
2.12. sportági szakszövetségbe való belépés, illetőleg az abból való kilépés
elhatározása, annak közgyűlésére képviselő kijelölése;
2.13. az Egyesület éves programjának kidolgozása, az éves program
jóváhagyása;
2.14. a Főtitkár és az Irodavezető kinevezése és visszahívása. Az Elnök felett
a megválasztása és visszahívása kivételével a munkáltatói jogkör gyakorlása,
ha feladatait munkaviszony keretében látja el;
2.15. olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület
saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;
2.16. az Egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési
igények érvényesítéséről való döntés;
2.17. amennyiben kötelező, a választott könyvvizsgáló megválasztása,
visszahívása, díjazásának a megállapítása és indokolt esetben a
végelszámoló kijelölése;
2.18. a működőképesség fenntartása és a fenyegető fizetésképtelenség esetén
a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések
meghozatala, illetve kezdeményezése;
2.19. az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése és az
Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata
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továbbá annak bekövetkeztekor a törvényben előírt intézkedések
megtétele;
2.20. döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, az alapszabály
vagy az Egyesület egyéb szabályzata, illetve a közgyűlés a hatáskörébe utal.
3. Az Elnökség tagjai
3.1. Az Egyesület elnökségének létszáma 7 fő. Az elnökség tagjait az
Egyesület tagjai közül kell megválasztani. A vezető tisztségviselők
egyharmada a tagsággal nem rendelkező személyek közül is választható.
Az Elnökség tagjai az Egyesület vezető tisztségviselői.
3.2.

Az elnökség tagjai tisztségüket munkaviszonyban,
jogviszonyban vagy társadalmi megbízatásként látják el.

3.3.

Az elnökség tagjai:
a) az elnök,
b) az elnökség tagjai (6 fő).

3.4.

Az elnökség tagjainak jogai és kötelezettségei:
a) részvétel az elnökség ülésein és az elnökség határozatainak
meghozatalában;
b) javaslatok, észrevételek tétele az Egyesület működésével, a sportág
ügyeivel kapcsolatban;
c) felvilágosítás kérése a sportággal összefüggő kérdésekben, a
tisztségviselők döntéseivel kapcsolatban;
d) javaslattétel rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés összehívására;
e) megbízás alapján az Egyesület képviselete;
f) az Egyesület határozatainak, ajánlásainak megtartása, illetve
végrehajtása;
g) az Egyesület és a sportág érdekeinek képviselete.

3.5.
a)
b)
c)
d)
e)

megbízási

Az elnökségi tagság megszűnik:
a mandátum lejártával;
visszahívással;
elhalálozással;
az Egyesületből történő kizárással;
lemondással.
4. Az elnökség működése

4.1. Az elnökség szükség szerint, de legalább évenként egyszer ülésezik.
Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt bármelyik elnökségi tag az ok és a
cél megjelölésével kéri.
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4.2. Az elnökség ülései nyilvánosak. Az elnökség kivételesen jogszabályban
meghatározott esetekben zárt ülést is tarthat.
4.3. Az elnökség ülését az elnök hívja össze. Az ülés helyéről,
időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről - az előterjesztések
megküldésével - legalább 5 nappal korábban – írásban (postai úton vagy
elektronikus levélben) - igazolható módon értesíteni kell az elnökségi
tagokat és a meghívottakat.
4.4. Halaszthatatlanul sürgős esetben az elnök rövidebb határidőt is
megállapíthat, de annak elegendőnek kell lenni az értesítés megismerésére
és az ülésen való megjelenésre.
4.5. Az elnökség a szavazásra jogosult tagok több mint a felének jelenléte
esetén határozatképes. A határozatképtelenség miatt elhalasztott elnökségi
ülést 3 napon belül ismételten össze kell hívni.
4.6. Az elnökség a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel hozza. Az elnökség ülésén szavazási kötelezettség áll fenn. A
szavazási kötelezettség alól – indokolt esetben - az elnök felmentést adhat.
Az elnökség titkos szavazással hoz határozatot a tagok egyharmadának
indítványára.
4.7. Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek
tartalmaznia kell a napirendet, a megjelentek felsorolását, az ülésen
elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, illetőleg a hozott
határozatokat. Az elnökség és a közgyűlés határozatairól az érintett
szerveket, valamint az Egyesület tagságát 15 napon belül elektronikus
levélben kell tájékoztatni.
4.8. Az elnökség gondoskodik olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a
Közgyűlés, illetve az elnökség döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya,
és a döntést támogatók, illetőleg ellenzők számaránya, és - amennyiben
lehetséges - személye megállapítható.
4.9. Kivételesen indokolt esetben, amennyiben a döntéshozatalra nyitva álló
határidő miatt az szükséges, az elnökség, ülésen kívül írásban is hozhat
határozatot. Az ülésen kívüli határozathozatalt az elnök rendelheti el.
Írásbeli határozathozatal esetén az elnök felhívást intéz saját hivatali email
fiókján keresztül elektronikus levélben az elnökség tagjaihoz. A felhívásnak
tartalmaznia kell a döntést igénylő kérdést, az írásbeli határozathozatal
szükségességének indokát, a határozati javaslatot, a válaszadási határidőt,
a határozathoz szükséges szavazati arányt. A szavazatokat az elnöknek kell
leadni az elnökségi tagok által aláírt, dátummal ellátott levélben, melyet
elektronikus levélhez szkennelt mellékletként vagy telefax útján kell
eljuttatni. Az elnök köteles a leadott szavazatokat összegyűjteni és a hozott
határozat mellékleteként megőrizni. A szavazatok leadási határidejének
lejártát követő három napon belül az elnök köteles írásban tájékoztatni az
elnökség tagjait a szavazás eredményéről, a hozott határozatról.
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Amennyiben az írásbeli szavazás eredménytelen, rendkívüli elnökségi ülést
kell összehívni
Az elnökség maga határozza meg munkatervét és dolgozza ki részletes
ügyrendjét.
5. Összeférhetetlenségi szabályok:
5.1. Az Egyesület tisztségviselői megválasztásánál érvényesíti a hatályos
jogszabályok szerinti összeférhetetlenségi szabályokat, nevezetesen a
közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, 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.
4.10.

5.2. Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki, vagy
akinek a hatályos jogszabályok szerint közeli hozzátartozója, élettársa (a
továbbiakban együtt: hozzátartozó) 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 juttatási kereteiben a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület tagjának, a tagsági viszony
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
VII.
A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
1.
A közgyűlés az Egyesület gazdálkodásának és vagyonkezelésének
folyamatos ellenőrzésére Felügyelő Bizottságot választ. A bizottság három
tagból áll.
2.
Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve
könyvvizsgálója az a személy, aki
a) az Egyesület döntéshozó vagy ügyvezető szervének elnöke vagy tagja (ide
nem értve az Egyesület döntéshozó szervének azon tagját, akik tisztséget nem
töltenek be);
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b) a közhasznú szervezettel a 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 a társadalmi
szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatást –;
d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója;
e) a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján ki van zárva.
Az Egyesület vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója ugyanannál a
szervezetnél a Felügyelő Bizottság tagjává nem választható meg.
3. A Felügyelő Bizottság feladat- és hatáskörére a hatályos jogszabályokban,
működésére pedig az Alapszabályban írottak az irányadóak, ennek megfelelően
a) a Felügyelő Bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és
gazdálkodását, ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet
munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a
közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja,
b) a Felügyelő Bizottság tagjai a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén
tanácskozási joggal részt vehetnek,
c) A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának
megfelelően a döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet tájékoztatni és
annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
- a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult
vezető szerv döntését teszi szükségessé;
- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
- A döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet a Felügyelő Bizottság
indítványára -annak megtételétől számított harminc napon belül- intézkedés
céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a döntéshozó
szerv és az ügyvezető szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.
d) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében
szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles
haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet vagy törvényességi
ellenőrzést ellátó szervet.
VIII.

VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK ÉS TISZTSÉGVISELŐK
Az Egyesület Elnöke
1. Az Egyesület legfőbb vezető tisztségviselője annak elnöke. Az elnök az
elnökség közreműködésével irányítja és felügyeli az Egyesület
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tevékenységét. Az elnök a feladatait munkaviszony, megbízási jogviszony
keretében vagy társadalmi munkában is elláthatja. Szerződés csak
mandátumának idejére köthető. Mandátumának bármilyen okból történő
megszűnése szerződését is megszünteti.
2. Az elnök feladata és hatásköre:
a) a Közgyűlés és az elnökség üléseinek vezetése, azok meghívóinak
kiküldése;
b) az Egyesület képviselete;
c) az alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a Közgyűlési és
elnökségi határozatok végrehajtásának felügyelete;
d) az Egyesület bizottsági munkájának figyelemmel kísérése;
e) a hírközlő szervek tájékoztatása az Egyesület tevékenységéről;
f) kapcsolattartás az országos, illetőleg a területi és helyi szövetségekkel;
g) jegyzőkönyvek, emlékeztetők elkészítése, határozatok nyilvántartása,
azokról való tájékoztatás;
h) a testületi határozatok végrehajtásáról történő gondoskodás,
minden olyan intézkedés megtétele, amely a feladatok eredményes
megvalósításához szükséges, és nem tartozik testületi hatáskörbe;
i)
az Egyesület működésével kapcsolatos szervezési és személyzeti
feladatok ellátása, munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület
alkalmazottai felett. A Főtitkár és az Irodavezető esetében a kinevezésük és
visszahívásuk kivételével;
j) önálló aláírási és utalványozási, bankszámla feletti rendelkezési jogkör
gyakorlása;
k) döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem
tartoznak az alapszabályban megjelölt közgyűlési, elnökségi, illetőleg az
Egyesület egyéb szerveinek alapszabályban megjelölt kizárólagos
hatáskörébe;
l) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az
alapszabály, illetőleg a Közgyűlés vagy az Elnökség a hatáskörébe utal.
3. Az Elnök feladatait -30 napot meghaladó- távolléte vagy akadályoztatása
esetén az általa kijelölt elnökségi tag látja el.
4. Az önálló képviseleti joggal nem rendelkező tisztségviselők és
alkalmazottak utalványozási jogkört ketten együttesen gyakorolnak.
A Főtitkár és az Irodavezető
1. A Főtitkár és az Irodavezető az Egyesület tisztségviselői. Feladataikat
elláthatják munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban és társadalmi
munkában.
2. Feladataikat SZMSZ-ben, szerződéseikben és/vagy munkaköri
leírásban kell meghatározni.
3. Kinevezésükről és visszahívásukról (alkalmazásukról) az elnökség
dönt, az egyéb munkáltatói, irányítási jogokat felettük az Elnök
gyakorolja.
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IX.

AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA, JOGKÉPESSÉGE
1.Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet, amelyet az elnök
önállóan, általános jogkörrel képvisel.
2. Az Elnök képviseleti jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott
csoportjára nézve az elnökség tagjaira írásban átruházhatja.
3. Az Egyesület első vezető tisztségviselője:
Erdei Csaba elnök, lakcíme: 1238 Budapest, Homokszem u.5/b.
4. Tiszteletbeli elnök: Az Egyesület tiszteletbeli elnöke Pintér András
X
Az Egyesület gazdálkodása és vagyona
1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
2. Az Egyesület vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját
vagyonával felel. A tagok a – a tagdíj megfizetésén túl – az Egyesület
tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
3. Az Egyesület működéséhez szükséges bevételek elsősorban az
alábbiakból tevődnek össze:
a) tagdíj, pártoló tagi díj,
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából)
származó bevétel;
c) a költségvetési támogatás:
ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési
támogatás;
cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból
származó, a költségvetésből juttatott támogatás;
cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi
szervezettől származó támogatás;
cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerint kiutalt összege;
d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés
ellenértékeként szerzett bevétel;
e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
f) az a)-e) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.
4. Az Egyesület költségei, ráfordításai (kiadásai):
a) alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;
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b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához)
közvetlenül kapcsolódó költségek;
c) az Egyesület szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az
adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket),
valamint a tevékenységéhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök
értékcsökkenési leírása;
d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség.
5. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak
elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
6. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem oszthatja fel, azt
kizárólag az alapszabályban meghatározott tevékenységekre fordíthatja. Az
Egyesület befektetési tevékenységet a közgyűlés által elfogadott befektetési
szabályzat alapján folytathat.
7. Az Egyesületnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási
tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell
nyilvántartania.
XI.
Az Egyesület megszűnése
1. Az Egyesület megszűnhet jogutódlással és jogutód nélkül.
(A) Jogutódlással való megszűnés esetei: a közgyűlés döntése alapján más
egyesülettel történő egyesülés vagy szétválás,
a) Az egyesülés történhet összeolvadással és beolvadással (Ptk 3:44.§),
illetve
b) szétválással (Ptk 3:45.§) A szétválás történhet különválással vagy
kiválással.
(B) Jogutód nélküli megszűnés esetei:
a) ha az egyesület meghatározott időre jött létre és a meghatározott
időtartam eltelt;
b) ha, az egyesület megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez
kötött és e feltétel bekövetkezett;
c) az egyesület tagjai kimondják az önkéntes feloszlást;
d) az arra jogosult szerv megszünteti;
feltéve mindegyik esetben, hogy az egyesület vagyoni viszonyainak
lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően az illetékes
Törvényszék a nyilvántartásából törli (Ptk 3:48.§);
e) ha az egyesület megvalósította célját vagy céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg vagy;
f) ha az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a 10
tagot (Ptk 3:84.§).
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2. Az Egyesület bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor,
ha a sportpolitikáért felelős miniszter igazolja, hogy az Egyesület az állami
sportcélú támogatás felhasználásával a Sportról szóló 2004. I. törvényben,
valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban
foglaltaknak megfelelően elszámolt, vagy azt, hogy állami sportcélú
támogatásban nem részesült.
3. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról a
Közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyonról a Közgyűlés nem rendelkezett,
továbbá ha az Egyesület feloszlatással szűnt meg, vagy megszűnését
állapították meg és a vagyonáról nem történt rendelkezés, vagyona - a
hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért
felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében az utánpótlásnevelés támogatására kell fordítani.
XII.

Vezető tisztségviselők felelőssége jogutód nélküli megszűnés esetén
1. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel
szemben e minőségükben az Egyesületnek okozott károk miatti kártérítési
igényt – a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül - az Egyesület
törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tagok vagy az
érvényesíheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó vagyont át
kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.
2. Ha az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen
követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az Egyesület vezető
tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való
felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az Egyesület
fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket
nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés a végelszámolással történő
megszűnés esetén nem alkalmazható.
XIII.
Záró rendelkezések
1. Az Egyesület tagjai kötelezik magukat arra, hogy az Egyesületben
folytatott tevékenységükkel kapcsolatban egymás között, illetve a tag és az
Egyesület közötti vitás ügyekben mindaddig nem fordulnak a törvényességi
felügyeletet vagy ellenőrzést ellátó szervhez, amíg a vitás ügy az Egyesület
szervei előtt jogerősen nem rendeződik.
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2. Az Alapszabály, az Egyesület belső szabályzatai, és az elnökség
határozatainak értelmezésére az Egyesület elnöksége jogosult. Az elnökség
állásfoglalása az Egyesület valamennyi tagjára, illetőleg szervére kötelező
mindaddig, amíg döntését a közgyűlés, vagy a bíróság nem változtatja meg.
3.Határozatok és nyilvánosság: A testületi szervek döntéseit az Egyesület
ügyintéző szerve nyilvántartja a határozatok tárában. Ebben fel kell tüntetni a
döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát
(nyílt szavazás esetén) személyét. Az elnök gondoskodik az Egyesület
döntéseinek érintettekkel való közléséről írásban, igazolható módon. A testületi
szervek döntéseit az Egyesület weblapján hozza nyilvánosságra. Az Egyesület
működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, az Egyesület
székhelyén előre egyeztetett időpontban. Az Egyesület működésének módjáról,
szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint beszámolói közléseiről
időszaki kiadványaiban és internetes honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.
4. Jelen alapszabály módosítást a Szenior Tenisz Szövetség közgyűlése
2020. szeptember 25-én fogadta el. Rendelkezéseit elfogadásukkal hatályba
léptette.
Budapest, 2020. 09. 25.

Erdei Csaba
Elnök
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