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Ráckevei Asztalitenisz Torna Egyesület 

 

ALAPSZABÁLYA 

 

 

Alulírottak elhatározzuk, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiak-

ban: Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezet működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (a továbbiakban: Civil tv.) foglalt követelmé-

nyeknek, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvénynek (a továbbiakban: Sport tv.) megfelelően 

létrehozzuk a Ráckevei Asztalitenisz Torna Egyesületet. 

 

Az Egyesület 2020. március 11. napján az alábbi Alapszabályt fogadta el. 

 

I. 

A SPORTEGYESÜLET ADATAI 

 

1. Az Egyesület neve: Ráckevei Asztalitenisz Torna Egyesület 

Az Egyesület rövidített neve: RATE 

Az Egyesület székhelye: 2300 Ráckeve, Szent János tér 7 . 

Az Egyesület alapító tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály 1. 

számú mellékletét képezi. 

Az Egyesület működési területe: sporttevékenység szervezése, elsősorban az asztalitenisz 

sport területén, az aktív sportélet és az egészséges életmód terjesztése, a szabadidő hasznos 

eltöltése. 

2. Az Egyesület jogállása: 

Az Egyesület a tagok közös, tartós, Alapszabályban meghatározott céljának folyamatos meg-

valósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy. Az Egyesület köz-

hasznú tevékenységet végez. Képviseletére az Elnök jogosult. 

3. Az Egyesület célja 

- tagjai számára a sport, szabadidős és kulturális tevékenységek szervezése, 

- tagjai számára lehetőséget biztosítson a rendszeres, életmódszerű testmozgás gyakorlására, 

- tagjai részére biztosítsa a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségét; 

- megismertesse tagjait az asztalitenisz rendszerével, szabályaival, ideértve mind fizikális - a 

testedzéshez és gyakorláshoz szükséges - gyakorlatokat és technikát;  

- a tagok nevelése, fejlesztése: egészséges életmódra nevelés; 

- a lakosság folyamatosan romló egészségi állapotának javításában segíteni az önkormányzat 

feladatait; 

- kulturális rendezvények szervezése, azok segítése; 

- sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése más sportegyesületekkel, sportolókkal, illetve más 

stílusban tanuló/oktató sportolókkal;  

- asztalitenisz/sport (részben kulturális) eseményeken való részvétel, illetve ezek szervezése;  

- részvétel különböző szintű bajnokságokban; 
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- kiemelt feladatnak tekinti az asztalitenisz sporton belül az utánpótlás-nevelés feltételeinek 

javítását, a tehetségesek kiválasztását és gondozását. 

- edzőtáborokat, továbbképzéseket szervezése a tagok számára. 

- a szabadidő kulturált eltöltésének megteremtése, 

- együttműködés a települési önkormányzattal, helyi intézményekkel, civil szervezetekkel a 

célok közös megvalósításának érdekében, 

- az Egyesület saját vagyonának, illetve a rábízott vagyon állagának megőrzése, gyarapítása. 

 

Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesüljön közhasznú szolgáltatásaiból. 

Az egyesület szolgáltatásai igénybevételének módja az egyesület által szervezett és tartott 

sportfoglalkozásokon való részvétel. 

4. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá ország-

gyűlési és megyei, valamint fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támo-

gat. 

5. Az Egyesület alapvető feladatai: 

a) tagjai közös érdekeinek képviselete és védelme; 

b) tagjai számára az asztalitenisz sport gyakorlásának biztosítása;  

c) a szövetségek, valamint más sportegyesületek által megrendezett sporteseményeken, baj-

nokságokon és versenyeken való részvétel; 

d) tagjai munkájának segítése; 

e)  szabadidős programok, edzőtáborok, kulturális programok szervezése; 

f) tagjai és egyéb, sportban érdekelt gazdálkodó szervezetek szorosabb kapcsolatának elő-

segítése; 

g) együttműködés önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, olyan oktatási és sportszerveze-

tekkel, amelyek célja az egész magyar sport előmozdítása; 

h) az egyesületi élet alapjait képező közösségi élet kibontakozásának elősegítése, a sport-

egyesület hagyományainak ápolása; 

i) információszerzés és -közlés a tagok részére, a tervszerű működéshez szükséges feltéte-

lek megteremtése és biztosítása; 

j) kapcsolatok létesítése és fenntartása a hasonló tevékenységet folytató külföldi sportegye-

sületekkel, szervezetekkel; 

k) a közös célok megvalósítása érdekében gazdasági-vállalkozási, oktatási, marketing és 

egyéb tevékenység folytatása; 

l) az országos sportági szakszövetség, valamint a helyi és területi szövetség céljai megvaló-

sításának elősegítése, munkájuk támogatása: 

m) a sportági bajnoki, illetve kuparendszerben kiírt sporteseményeken való részvétel 

 

6. A sportszervezet keretében sporttevékenységet folytató sportoló számára a sportszervezet 

köteles biztosítani a sportág jellege szerinti, továbbá a versenyszabályzatban meghatározott 

biztonságos sporttevékenység folytatásához szükséges feltételeket. 

7. Az Egyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-

vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő tevékeny-

sége. Az Egyesület gazdasági, illetve vállalkozási tevékenységet csak közhasznú tevékenysége, 
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illetve alapcél szerinti céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 

Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapszabályban meghatározott 

célokra használja fel.  

8. Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat 

olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapít-

ható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat 

a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 

9. Az Egyesület ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az egyesületi célok mind 

hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat. 

10. Az Egyesület közhasznú tevékenysége közvetlenül vagy közvetve a következő közfeladatok 

ellátását szolgálja: 

a) elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremté-

sét (a Sport tv. 49. §. c) pont); 

b) a Sport törvényben, a költségvetési törvényben, az államháztartás működésére vonat-

kozó jogszabályokban, valamint az állami sportcélú támogatásokról szóló miniszteri ren-

deletben meghatározottak szerint - elsősorban a sportfejlesztési programokon alapuló 

támogatás előtérbe helyezésével, pályázati úton történő források rendelkezésre bocsátá-

sával - részt vesz a versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, a főiskolai-

egyetemi sport, a szabadidősport és a fogyatékosok sportja, valamint a helyi önkormány-

zatok által ellátott sportfeladatok finanszírozásában (a Sport tv.  49. § d) pont); 

c) az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok 

sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportját (a 

Sport tv. 49.§ e) pont); 

d) támogatja a sportszakember-képzést és a sporttal kapcsolatos tudományos tevékenysé-

get, elősegíti a testkulturális felsőoktatás feltételeinek biztosítását (a Sport tv. 49. § n) 

pont): 

e) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról 

(a Sport tv. 55.§ a) pont): 

f) az előző pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszerve-

zetekkel, sportszövetségekkel (a Sport tv. 55. § b) pont), 

g) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának fel-

tételeit (a Sport tv. 55.§ d) pont). 

11. Az Egyesület következő közhasznú tevékenységei szolgálják közvetlenül vagy közvetve a fent 

megjelölt közfeladatok ellátását: 

a) biztosítja az asztalitenisz sport gyakorlásának lehetőségét; 

b) szabadidős programokat, edzőtáborokat, kulturális programokat szervez: 

c) részt vesz a szövetségek, valamint más sportegyesületek által megrendezett sportesemé-

nyeken, bajnokságokon és versenyeken; 

d) részt vesz a sportági bajnoki, illetve kuparendszerben kiírt sporteseményeken; 

e) együttműködik olyan oktatási és sportszervezetekkel, amelyek célja az egész magyar 

sport előmozdítása;  
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f) elősegíti az országos sportági szakszövetség, valamint a helyi és területi szövetség céljai 

megvalósítását, támogatja munkájukat. 

 

II. 

A TAGSÁGI VISZONY 

 

1. Az Egyesületbe felvételüket kérhetik tagként azok a természetes személyek, jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, akik az Egyesület célkitűzéseit magukévá teszik, 

továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja. 

 

2. Az Egyesületi tagság formái: 

a) rendes tagság (természetes személyek), 

b) tiszteletbeli tagság (természetes személyek), 

c) pártoló tagság (jogi személyek) 

d) kiskorú tagok. 

 

3. Az Egyesület rendes tagjává választható az a büntetlen előéletű, természetes személy, aki a 

belépési nyilatkozatban az Egyesület Alapszabályát elfogadja, és a tagsági viszonyból szár-

mazó kötelezettségek teljesítését vállalja. 

4. Az Egyesület tagjává választást a jelölt a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat 

benyújtásával kérelmezheti. Az egyesületi tagság az alapításkor az Egyesület nyilvántartásba 

vételével, az Egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával 

keletkezik. A belépési nyilatkozatot az Egyesület elnökéhez kell benyújtani. A tag felvételével 

kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. Új tag felvételének kér-

désében az Elnökség a tag kérelme alapján egyszerű szótöbbséggel dönt a kérelem beérkezé-

sétől számított 30 napon belül. 

Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell 

megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén 

jogorvoslatnak helye nincs. 

Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a tagok személyes aktivitás útján gya-

korolják. 

5. Az Egyesület rendes tagjainak jogai: 

a) részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén; 

b) tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen az Alap-

szabályban megfogalmazott esetleges korlátokkal; 

c) a Közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és ész-

revételeket tenni; 

d) az Egyesület irataiba betekinteni; 

e) bármely egyesületi tisztségre választhatnak és megválaszthatók, amennyiben vele szem-

ben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn. Kiskorú tag csak életkorának 

megfelelő olyan tisztségre választható, mely képviseleti joggal nem jár. 

f) jogosultak részt venni az Egyesület rendezvényein; 

g) igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket; 

h) a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphatnak. 
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6. A kiskorúak jogaikat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben rögzítetteknek 

megfelelően gyakorolhatják. Az egyesületnek kiskorú személy kizárólag törvényes képvise-

lője hozzájárulásával lehet tagja: 14 év alatti kiskorú személy nevében törvényes képviselője 

jogosult a tagfelvételi kérelem és a belépési nyilatkozat megtételére. Korlátozottan cselekvő-

képes kiskorú személy tagfelvételi kérelmet és belépési nyilatkozatot törvényes képviselője 

hozzájárulásával terjeszthet csak elő. 

Kiskorú tag számára, csak életkorának megfelelő kötelezettséget lehet előírni, vezető tiszt-

ségviselővé nem választható.    

7. A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik. 

8. Az Egyesület rendes tagjainak kötelességei: 

a) nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét. 

b) kötelesek megtartani az Alapszabály, és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, il-

letőleg az Egyesület szerveinek határozatait; 

c) kötelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt felada-

taikat, és tőlük elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását; 

d) kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni. 

e) köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni. 

9. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet - az Elnökség felkérése alapján - az a kiemelkedő okta-

tási, tudományos vagy sporteredményeket elért természetes személy, aki a sport, illetőleg az 

Egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével az Egyesület célkitűzéseit elsősor-

ban támogatja. 

A tiszteletbeli taggá választásra az Egyesület Elnöksége tesz javaslatot a Közgyűlés számára. 

Ilyen javaslat előterjesztését az Egyesület tagjai is kezdeményezhetik. 

A tiszteletbeli tagok az Egyesület rendezvényeire meghívhatók. A tiszteletbeli tag tisztségre 

nem választható, szavazati joga nincs. 

Az Egyesület keretében hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet kifejtett személyek tisz-

teletbeli tisztségre választhatók (tiszteletbeli elnök, tiszteletbeli társelnök). 

10. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a jogi személy, illetve társadalmi szervezet, vagy vállalko-

zás (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 4. pont), aki, illetőleg amely készségét fejezi ki az Egyesület 

tevékenységének rendszeres és folyamatos támogatására. 

A pártoló tagok felvételéről az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés dönt. A jogi sze-

mély tag jogait képviselője útján gyakorolja. 

A pártoló tag, illetve képviselője részt vehet az Egyesület testületi ülésein, nincs szavazata, 

tisztség viselésére nem választható. 

11. A tagsági viszony megszűnik: 

a) a tag kilépésével, amelyet az Elnökséghez kell írásban bejelenteni; a tagsági viszony a ki-

lépés bejelentésének tényével megszűnik; 

b) a tag kizárásával; 
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c) a tagdíjbefizetés egy éves elmulasztása miatt (a tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt 

a tagsági jogviszony csak akkor zárható ki, ha a legalább hat hónapos mulasztás elteltét 

követően az elnökség írásban – igazolható módon, póthatáridő tűzésével, és a jogkövet-

kezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék 

teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt.) a felszólítás 

után a kitűzött 30 napos határidő eltelte után, a tagsági viszonyt megszüntető elnökségi 

határozattal 

d) a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével, illetve a pártoló jogi személy tag 

jogutód nélküli megszűnésével. 

Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt 

a tagot, aki Magyarország törvényeivel szemben súlyosan vét, aki jelen Alapszabály 

rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít, 

az egyesület munkájában, rendezvényein, közgyűlésén nem vesz részt, vagy 1 évi tagdíj 

hátraléka van, és a kötelezettségének ismételt felszólításra sem tesz eleget, vagy ismételten 

sértő magatartást tanúsít. 

   

A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az Elnökség folytatja 

le. A kizárási eljárásban a tagot az Elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a 

figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés 

megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a 

védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását 

kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak 

tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati 

lehetőségről való tájékoztatást. Az Elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás 

megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli 

az érintett taggal. 

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 

15 napon belül az Egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését 

követően az elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell 

hívnia a rendkívüli közgyűlést. A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A 

közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, 

igazolható módon is közli az érintett taggal. 

III. 

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI 

 

1. Az Egyesület szervei 

a) Közgyűlés, 

b) Elnökség, 

c) Felügyelőbizottság 

Az Egyesület tisztségviselői: 

a) elnök, 

b) alelnök, 

c) titkár 
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IV.  

A KÖZGYŰLÉS 

 

1. A Közgyűlés a tagok összessége, az Egyesület legfelsőbb döntéshozó szerve. A Közgyűlésen 

a természetes személy tagok személyesen, kiskorú tagok törvényes képviselőik útján, a jogi 

személy tagok képviselőjük útján vesznek részt. 

2. A Közgyűlés rendes és rendkívüli lehet. Rendes Közgyűlést az Egyesület évente egyszer tart.  

3. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni a tagok legalább egyharmada által aláírt kérelemre, 

melyben megjelölik az összehívás okát és célját. A Közgyűlést össze kell hívni, ha azt a Bu-

dapest Környéki Törvényszék elrendeli. 

4. A Rendes Közgyűlést az elnök írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor mi-

nősül, ha a tagok az ülésről legalább 15 nappal az ülés időpontját megelőzően írásban, iga-

zolható módon értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A Közgyűlés ülései 

nyilvánosak. 

Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: az ajánlott vagy tértivevényes 

küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, 

hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). 

Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen 

a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés 

megtartásához. 

5. A meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, időpontját, vala-

mint a tervezett napirendi pontokat. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés 

határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra 

történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a meg-

jelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz, ha azt az eredeti időpontot legalább há-

rom és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze. 

         A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni. 

 

6. A közgyűlés napirendjét az egyesület Elnöksége határozza meg, és terjeszti a közgyűlés elé. 

A közgyűlés napirendiére vonatkozó javaslatokat a tagoknak az Elnökség részére kell be-

nyújtaniuk a közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül, 

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 a részvételre jogosultak 
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legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához 

egyhangúlag hozzájárul.  

 

7. Az Elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések meg-

tétele 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. 

Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 

körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről 

dönteni. 

8. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50% + 1 fő jelen van. A 

határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha az egyébént szabálysze-

rűen összehívott Közgyűlés a megjelent tagoknak az előírtnál alacsonyabb száma miatt hatá-

rozatképtelen, legkésőbb egy hónapon belüli időpontra ugyanazon tárgysorozattal új Köz-

gyűlést kell kitűzni, amely - a megjelent tagok számára tekintet nélkül - határozatképes. A 

határozatképtelen Közgyűlés - az eddig megjelölt feltételek esetén is - csak akkor válik hatá-

rozatképessé, ha erre a tagok figyelmét az eredeti meghívóban előre felhívják. 

9. A Közgyűlésen az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök elnököl. 

10. A sportegyesület a szakosztályát, illetve más szervezeti egységét közgyűlési határozattal jogi 

személyé nyilváníthatja. A szakosztályokat az Elnökség hozza létre. A közgyűlés megnyitását 

követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális taglét-

számhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi 

pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a le-

vezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő szemé-

lyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot. 

11. A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag, 

valamint – ha az alapszabály a képviselő útján történő részvételt lehetővé teszi – képviselője 

nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, és - ha a tagokat nem azonos számú szavazat illeti meg - 

a tagot megillető szavazatok számát. A jelenléti ívet a Közgyűlés levezető elnöke és a jegyző-

könyvvezető aláírásával hitelesíti. 

12. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Közgyűlés elnöke és a Közgyűlésen 

az elnök által felkért tagok hitelesítenek. 

13. A jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazza: 

a) az egyesület nevét és székhelyét; 

b) a közgyűlés helyét és idejét; 

c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének 

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. 
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14. A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve 

az Egyesület alapszabályának módosításról, az egyesület egyesüléséről és szétválásáról szóló 

döntést, ehhez a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az 

Egyesület céljának módosításáról, valamint az Egyesület megszűnéséről szóló döntéshez a 

szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szüksé-

ges.  Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet egyhangúlag fogadja el. 

15. Szavazategyenlőség esetén a kérdést vagy elvetettnek kell tekinteni, vagy új szavazást kell tar-

tani. Titkos szavazást rendelhet el a Közgyűlés az elnök előterjesztésére vagy a tagok egyhar-

madának kezdeményezésére. Személyi kérdésekben a szavazás minden esetben titkosan tör-

ténik. 

16. A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, 

a) aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pont) a határozat alapján 

kötelezettség felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

c) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

d) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

e) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja; 

f) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 

vagy 

g) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

17. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági 

jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 

18. A Közgyűlés, illetve az Elnökség üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás ké-

szül, amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést 

támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye). Az jegyzőkönyvet és a nyilván-

tartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az 

Egyesület iratai között megőrizni. Folyamatos kezelését az Egyesület alelnöke látja el. 

19. A Közgyűlés, illetve az Elnökség döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban 

- igazolható módon - közli az érintettekkel, valamint az Egyesület székhelyén kifüggeszti.  

20. Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén az 

Egyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban - bárki betekinthet, azokról saját 

költségre másolatot készíthet. 

21. A Közgyűlés kizárólagos hatásköre: 

a) jóváhagyja vagy módosítja az alapszabályt, illetőleg az Egyesület egyéb szabályzatait; 

b) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének, vagy szétválásának elhatározása 

c) megválasztja az Egyesület vezető testületeit: az Elnökséget, valamint tisztségviselőit: az 

elnököt és az alelnököt, titkárt  

d) határoz az Elnökség által előterjesztett fontos, az Egyesületet érintő ügyekben, és kiala-

kítja az Egyesület álláspontját az aktuális kérdésekben, melyet az Elnökség köteles kép-

viselni;  
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e) meghatározza a következő naptári évre esedékes tagdíjak mértékét; 

f) elbírálja másodfokon az Elnökség kizárást kimondó határozata ellen benyújtott felleb-

bezést; 

g) tárgyalja a tagok által előterjesztett indítványokat; 

h) az Elnökség éves beszámolójának és közhasznúsági melléklet elfogadása. Az Egyesület 

köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készí-

teni. A közhasznúsági melléklet elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tarto-

zik. Az Egyesület éves beszámolójának jóváhagyása a közhasznúsági melléklet elfogadá-

sával egyidejűleg, tárgyévet követő év május 31. napjáig a Közgyűlés egyhangú döntése 

alapján történik. 

i) éves költségvetés megállapítása, tagdíj összegének meghatározása; 

1) egyesülés más társadalmi szervezettel, valamint a feloszlás kimondása; 

m) a Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni, amelyen meg kell tárgyalni annak 

éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi tervteljesítéséről szóló, a számvitelről 

szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései szerint készített beszámolót, a Sport tv. 17. § 

(1) a) pontjában foglaltaknak megfelelően; 

n) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az 

egyesülettel munkaviszonyban áll; 

o) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagiával, vezető 

tisztségviselőiével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; 

p) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági 

tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való 

döntés 

q) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása: 

r) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 

s) a végelszámoló kijelölése. 

t) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal. 

 

Az c) pontjában meghatározott választások előkészítésére a Közgyűlés jelölőbizottságot 

küldhet ki, melynek személyi összetételére a Közgyűlésen jelenlévő tagok és tisztségviselők 

tehetnek javaslatot. 

 

V. 

ELNÖKSÉG 

1. Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat 4 tagú Elnökség látja el. Az Egye-

sület tisztségviselői: az elnök, az alelnökök, és a titkár. A vezető tisztségviselőket a Közgyűlés 

választja. Az Elnökség dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy Alapszabály 

nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 

2. Az Elnökség első elnöke Csömöri János Csaba (született: Budapest, 1976. október 16.; anyja 

neve: Bóna Eszter; lakóhely: 2300 Ráckeve,  Bartók Béla út 4.)  

3. Az elnökségi ülésre — annak tárgykörére figyelemmel - esetenként további tagok hívhatók 

meg.  

4. Az Elnök megbízatása a megválasztás napjától öt évre szól. A mandátum lejárta után az El-

nök e tisztségre újra megválasztható. 
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5. Az Alelnökök és a Titkár megbízatása a megválasztás napjától 5 évre szól. A mandátum lejárta 

után e tisztségre újra megválaszthatóak. 

6. Az Elnökség évente legalább két alkalommal ülést tart. Az Elnökség ülését az Elnök írásban 

hívja össze. Szabályszerűnek minősül az összehívás akkor, ha az Elnökség tagjai az ülésről, 

annak időpontjáról és helyszínéről legalább 15 nappal az ülés időpontját megelőzően írásban 

értesülnek és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Az ülés napirendi pontjait az elnök ha-

tározza meg, arra azonban az Elnökség tagjai javaslatot tehetnek. 

7. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza meg. 

Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak a fele jelen van. Ha 

az egyébként szabályszerűen összehívott ülés a megjelent tagoknak az előírtnál alacsonyabb 

száma miatt határozatképtelen, legkésőbb egy hónapon belüli időpontra ugyanazon tárgyso-

rozattal új ülést kell kitűzni, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül - határozatképes.  

8. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy ter-

hére másfajta előnyben részesít; 

- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja; 

- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban 

áll; vagy 

- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági 

jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 

9. 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 tag felvételéről való döntés; 

m) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal 
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10. Nem lehet vezető tisztségviselő továbbá, aki az alábbi követelményeknek nem felel 

meg, illetve akivel szemben a következő kizáró okok fennállnak: 

a) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevé-

kenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

b) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes 

személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségvise-

lőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. 

c) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

d) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen sza-

badságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos követ-

kezmények alól nem mentesült. 

e) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit vala-

mely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben 

megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 

11. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett köz-

hasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 

közhasznú szervezetnél is betölt. 

12. Az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a Köz-

gyűlés vagy más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az Elnökség a két Közgyűlés közötti 

időszakban végzett tevékenységéről a Közgyűlés előtt beszámol, és intézkedéseit a 

Közgyűlés hagyja jóvá. 

13. Az Elnök feladatai: 

a) a Közgyűlés és az elnökségi ülések levezetése; 

b) konferenciák és más rendezvények szervezése; 

c) a Közgyűlésről felvett jegyzőkönyv hitelesítésére felkérés; 

d) az Egyesület működésének irányítása; 

e) az Egyesület képviselete, számára jogok szerzése és kötelezettségek vállalása; 

f) utalványozási jog, bankszámla feletti rendelkezés gyakorlása bármelyik képviseleti joggal 

felruházott elnökségi taggal együttesen. 

14. Az Alelnökök és a Titkár feladatai: 

a) segíti az Egyesület Elnökét feladatainak végrehajtásában, ellátásában, végzi az elnök 

által átruházott feladatokat 

b) irányítja, szervezi az Egyesület sport tevékenységét, összehangolja az esetleges szakosz-

tályok munkáját, e körben a sport tevékenységre rendelkezésre álló pénzügyi források-

hoz igazodóan kötelezettségvállalásra jogosult, amelyet lehetőleg előzetesen, szükség 

esetén utólag bejelent az Elnökségnek 

c) irányítja, szervezi az Egyesület kulturális tevékenységét, koordinálja az esetlegesen ala-

kított klubok tevékenységét, e körben a kulturális tevékenységre rendelkezésre álló 

pénzügyi forrásokhoz igazodóan kötelezettségvállalásra jogosult, amelyet lehetőleg elő-

zetesen, szükség esetén utólag bejelent az Elnökségnek, 

d) az Elnök távollétében, vagy akadályoztatása esetén az Alelnök teljes jogkörrel és fele-

lősséggel ellátja az elnöki hatáskörbe tartozó feladatokat, 

e) előkészíti a közgyűlést, 
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f) előkészíti a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, 

g) irányítja, illetve ellátja az Egyesület és szervei írásbeli teendőit, 

h) vezeti a tagi nyilvántartást, 

i) nyilvántartja az Egyesület szerveinek határozatait, 

j) kidolgozza az éves költségvetést, 

k) kidolgozza a tagdíj mértékét és a fizetés rendszerét. 

 

15. A tisztségviselői jogviszony megszűnik: 

 lemondással, 

 halál esetén, 

 a közgyűlés egyhangú döntésén alapuló visszahívással, 

 egyesületi tagság megszűnésével, 

  a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 

körben történő korlátozásával; 

 a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezté-

vel. 

 a megbízatási idő lejártával. 

 

16. A tisztségviselők kizárólag egy tisztséget viselhetnek.  

VI. 

AZ EGYESÜLET FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA 

 

1. Az egyesület működésének ellenőrzését az öt évenként megválasztott három tagú felügyelő-

bizottság látja el. A felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés az Egyesület tagjai közül választja. 

 

2. A Felügyelőbizottság:  

– elnökét és tagjait a közgyűlés választja meg,  

– az ügyrendjét maga határozza meg,  

– évente legalább egy alkalommal ülést tart 

– az egyesület legfőbb szerve részére ellenőrzi az egyesület ügyvezetését.  

– a felügyelőbizottság a tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet, az Egyesület könyveit és 

iratait megvizsgálhatja,  

– köteles megvizsgálni az egyesület legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő minden 

olyan előterjesztést, amely az egyesület legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozik,  

– testületenként jár el, akkor határozatképes, ha tagjainak 2/3-a, azaz legalább két tagja 

jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza,  

– tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye,  

– tagját – e minőségben – az egyesület tagjai nem utasíthatják,  

– üléseit annak elnöke hívja össze, és vezeti,  

[DSÁ1] megjegyzést írt: János! Szeretnéd-e, ha az FB 
véleményezné és jóváhagyná a gazdáIkodásról készült 
beszámolókat? 
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– ülésének összehívását a felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki 

a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelőbizott-

ság ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelem-

nek nem tesz eleget, a tag maga is jogosult az ülés összehívására.  

 

3. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az alapszabályban meghatározott létszám alá csök-

ken, az egyesület elnöke a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása 

érdekében köteles összehívni az egyesület közgyűlését. 

 

4. A felügyelő bizottsági tagok megválasztási időtartamának lejártát követően a felügyelőbizott-

ságot újra kell választani, azonban a felügyelőbizottsági tagok újra választhatók. A Felügyelő 

Bizottsági tagok megbízatásának megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszű-

nésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 

5. A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az egyesületnek az ellen-

őrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.  

 

6. A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, il-

letve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. 

 

 

VI. 

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 

 

7. Az Egyesület bevételei 

 állami, önkormányzati, társadalmi, gazdálkodó szervezetek, alapítványok támogatásai, 

 pályázaton nyert összegek, 

 személyek anyagi támogatásai, adományok 

 tagdíj 

8. Tagdíj 

 

Az Egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege 10.000,- Ft, 

azaz Tízezer forint évente, amelyet a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés 

jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül, ezt követően évente legkésőbb minden év 

december 31. napjáig kell az Egyesület házipénztárába vagy az Egyesület bankszámlájára tör-

ténő 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 december 31. napjáig köteles az Egyesület 

házipénztárába vagy az Egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni. 

9. Az Egyesület ösztöndíjat és kérelemre egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az egyesületi 

célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglal-

koztathat.  
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10. Az Egyesület pénzeszközeinek felhasználása 

Az Egyesület pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít. A követ-

kező évre szóló költségvetést és az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót az alelnök 

terjeszti a Közgyűlés elé jóváhagyás végett. 

Kifizetések két utalványozásra jogosult elnökségi tag együttes aláírása alapján teljesíthetők: 

Utalványozási jogát, a bankszámla feletti rendelkezéséhez mind az elnök, mind az alelnök 

önállóan jogosultak, a bankszámla tekintetében önálló képviseleti jogosultsággal rendelkez-

nek. 

11. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. 

 

VII. 

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 

 

1. Az Egyesület megszűnésére a Sport tv. 17. S. (4)-(6) bekezdései az irányadók, mely szerint a 

sportegyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a szakosztály jogi személyisége is megszű-

nik. A jogi személy szakosztály kötelezettségeiért a sportegyesület kezesi felelősséggel tarto-

zik. 

2. 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. 

3. Az Egyesület megszűnik, amennyiben a Közgyűlés 3/4- es többséggel kimondja a feloszlást 

vagy más társadalmi szervezettel való egyesülést. Az Egyesület megszűnik megszűnésének 

megállapításával, valamint felszámolással, illetve ha a bíróság megszűnését megállapítja vagy 

a bíróság feloszlatja. 

4. A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetén túl az Egyesület jogutód nél-

kül megszűnik, ha 

– az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné 

vált, és új célt nem határoztak meg; vagy 

–  az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 

5. Az Egyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével össze-

függő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasz-

nosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, il-

letve működtetése - e rendelkezés alkalmazásában - a sportegyesület alaptevékenységének 

minősül. 
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IX. 

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Ezt az alapszabályt az Egyesület Közgyűlése a 2020. március 11. napján tartott Közgyűlésen 

megvitatta, és azt 2020. március 11./2. számú Határozatával elfogadta. 

 

Ráckeve, 2020. március 11. 

 

 

 

 

Csömöri János Csaba 

az Egyesület Elnöke 

 

 

 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

1. 

 

2.  

 


