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A Mátyásfiildi Lawn Tenis Club

ALAPsZABÁLYA

Elhatározxa a Mátyásftildi Lawn Tenis Club létrehozását a Polgári Törvénykönywről szóló 2013. évi V'
törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ecw.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi
tartalommal fogadják el a szervezet alapszabályát:

I.
Az egyesület adatai

Az egyesület neve: Mátyásfoldi Lawn Tennis Club

Az egyesület rövidített elnevezése: MLTC

Az egyesület székhelye: 1165 Budapest, BökényföldiiÍ27 .

Az egyesület honlapjának címe: wwwmltc'hu

Az egyesület emblémája: pajzs keretben, felül MLTC felirat, a pajzs közepén Mátyás király címere:
holló csőrében gyűrűvel

Az egyesület pecsétje: kör alakú, szélein körbe Mátyásfoldi Lawn Tennis Club felirat, közepén pajzs
keretben, felül MLTC felirat, apajzs közepén Mátyás király címere: holló csőrében gÉnÍvel

Az egyesület zászlaja: fehér alapon közepén kékszínű pajzs, a pajzs felső részén MLTC felirat és fehér
mezőben kék Mátyás király címer, holló csőrében a gyűrű.

il.
Az egyesület célja' tevékenysége

l. Az egyesület célja: a tuÁrYÁsFoLDI LAWN TENNIS CLUB /a továbbiakban: MLTC/ a sport és a
club élet ellátására létrehozott önkormányzati elv alapján miiködő érdekképviseleti társadalmi
szewezet.

Az egyesület tevékenysége: az N/tr]TC keretein belül a klubtagok az a|ábbi sportokat úzik szewezett
formában: tenisz' labdarúgás, atlétlka, sakk és szabadidős sportfoglalkozás.

Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefiiggő gazdasági tevékenység
végzésére jogosult.

Az egyesiilet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól fiiggetlen és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.

ilr.
A vagyoni hozzáiárulás

1" Az egyesület tagai vagyoni hozzájáru|ásként tagdíjat' illetve amennyiben a tag valamely
szakosztáIynak is tagja, úgy szakosztályitagdijat is fizetnek. A tagdíj és szakosztályi tagdíj összegét
legkésőbb minden év április 30' napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az
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atagdíj időarányosan számítoÍt összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számitott 8 napon belül, eÍ
követően legkésőbb minden év április 30. napjáig köteles az egyesület házipénúárába vagy az
e gyesület bankszámláj ára történő átutal ás útj án te lj e S íteni'

IV.
A tagság

Az egyesület tagja (rendes tag) lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki az egyesiilet célkitiízésével egyetért és a célok megvalósítása érdekében

tevékenységében aktívan részt kíván venni, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket

elfogadja.

Különleges jogállású tag:

- Pártoló tag: tetmészetes személy' jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájáru|ással veSZ részt, az egyesületet
rendszeresen, és folyamatosan támogatja. A pártoló tag szavazati joggal nem rendelkezik'
tanácskozási joggal részt vehet a közgyíilésen' jogosult javaslatot tenni, véleményt nyilvánitani az

egyesület működésével összefiiggésben.

Akülönlegesjogállású tagokról az egyesület elnöksége pontos és naprakész nyilvántartást vezet.

Az egyesületnek kiskorúak is tagjai lehetnek, mindazon jogok és kötelezettségek megilletik' mint az

egvesület többi tagiát, azonbankiskorúak kizárőlagképviselettel nem járó tisztségekre választhatók.

t.

v.
A tagsági jogviszony keletkezése

Az egyesületi tagság az alapitáskor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezett.

Az egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával, valamint kettő

ajánlő tag és a szakosztá|yvezető ajánlásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell
benyújtani, amely szery a kérelem beérkezésétől számított 30 napon beltil, egyszení szótöbbséggel,

nyí|t szavazással határoz atagfelvételről. 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.

VL
A tagsági jogvÍszony megszűnése

A tagsági jogviszony megszűnik:
a.l atagkilépésével,
b. l a tagságij o gvi szony e gye sület általi felmondásával'
c. l a tag haláláv a| vagy j o gutód nélkül i megs ziinéséve l,

d.l atagkizárásáva|.

A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez cimzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, a

félév végére, indokolás nélkül megszüntetheti.

l.

3. Ha az alapszabály a tagságot feltételekhezköti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek, az

egyesület a tagsági jogviszonl harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásről az

egyesület közgyűlése dönt.
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Akizárási eljárást a fegyelmi bizottság bevonásával az okról való tudomásszerzést követően 30 napon

be|ül le kell folytatni azzal,hogy az elnökség a fegyelmi bizottság által lefolytatott fegyelmi eljárás

eredményének birtokában dont.

Kizárhatő a tag akkor is, ha hat hónapon kereszttil elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj

megfizetésének elmulasztásamiatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább hat hónapos mulasztás

elteltét követően az elnökség írásban - póthatáridő ttízésével és a jogkövetkezményehe, azaz a
kizárásra történő figyelmeztetéssel _ felszólította a tagdij|tátralék teljesítésére' mely felszólítás a

póthataridőn belül is eredmén1telen maradt.

Akizárási eljarást bármely tagvagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség follatja le' A
kizárási eljárásban a tagot az elnökség tilésére meg kell hivni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a

szabályszerumeghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megfartását és ahatározathozataltnem
akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetősé get. 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 kízárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat,

továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást' Az elnökség a kizárásról szóló hatátozatot a

tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható

módon köz|i az érintett tagga|'

Akizárttag akizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított i5 napon

belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A közgyiílés a fellebbezés tárgyában a Soron

következő ülésén nyílt szavazássa!, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyrílés hatÍrozatáú annak

meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.
A közgyűlés döntése ellen továbbijogorvoslatnak nincs helye.

VII.
A tagok jogai

1. Az egyesület tagja jogosult:
a.l az egyesület tevékenységében személyesen részt venni,
b.l az egyesület szolgáltatásait igénybe venni,
c.l a kozgwlésen izemélyesen résá venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgy(ilés rendjének

megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni,

d.l az egyesület irataiba betekintetni'
e.l ani, hogy az egyesület tisáségviselőjévé válasszák' amennyiben vele szemben jogszabályban

meghatátozottkizárő ok nem á1l fenn.

2. Atag aközgyűlésen a szavazati jogátkizárőlag személyesen jogosult gyakorolni.
3. A közgyiilésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.

4. A tagok kötelesek a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást 15 napon belül a Titkár felé

írásban bejelenteni.

vilL
A tagok kötelezettségei

1. Azegyesülettagaköteles:

a) a tagdijat/ szakosáályi díj at annak esedékességéig megfi zetni'
b) évente- legalább kettő alkalommal természetbeni hozzá4árulrÍlst (társadalmi munka) vállalni,

melynek elmu l asÍás a kizár ást vonhat maga után,

c) az ógyestilet alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatatnak reá vonatkozó előírásait,

rendelkezé se it betartani,
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A tag magatartásával nem veszélyeiletheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület

tevékenységét' viselkedése során az alapvető emberi normák betartására köteles.

A természetbenihozzájárulásként elvégzendö feladatokat - előzetesen az elnökségge| egyeztetve - a
szakosztályvezetőkjogosultak meghatározni minden év május 31. napjáig' melynek időpontját és az

elvégzendő feladatot legalább 15 nappal korábban atagokkal közolni kell.

rx.
Az egyesület szervei

Az egyesület szervei:

a.lKözgyúlés
b./ Elnökség
c.lTitkár
d./ Felügyelő Bizottság
e'l Fegyelmi Bizottság

a./ A Közgyűlés

A közgyiílés az egyesület legfőbb döntéshozó szerve.

A közgvűlés hatáskörébe tartozik:

a) az alapszabály módosítása;
b) az egyesület megsztinésének' egyesülésének és szétválásának e|batározása;
c) a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok és a fegyelmi bizottság tagjainak megválasztása,

visszahívása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület

jelentésének - elfogadása;

f a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a

egyesülettel munkaviszonyban áll;

B) az o|yan szerződés megkötésének jőváhagyása. amelyet az egyesület saját tagsával, vezető

t i szts é gv i s e l őj éve l v agy e zek ho zzátartozój áv al köt ;

h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisáségviselők elleni kártérítéSi igények

érvényesítéséről való döntés;
i) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabá|y vagy alapszabály ahatáskörébe utal.

A közgytilés évente legalább egy alkalommal ülésezik.

A közgytílést az elnökség legalább 30 nappal az ü\és időpontja előtt _ olvasási és visszaigazolási

funkcióval ellátott _ elektronikus küldemény űt1án (a tag által erre a célra megadott e-mail címre)
kiküldött' illetve az egyesület székhelyén lévő hirdetőtáblán kifiiggesáett meghívóval az egyesület

székhelyére hÍvja össze. Akifuggesztés tényéről jegyzőkönyv kerül felvételre, melyben két egyesületi

tag igazolja, hogy a kifiigge sztés szabályszeníen megÍörtént.

A közgytí|ési meghívó tartalmazza az egyesület nevét' székhelyét, a közgyiílés helyét, idejét és a

3avasoli napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell
-tögziteni, 

hogy u izavazásrajogósult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tarta|maznia

kell tovább á- a kőzgyű|és határozatképtelensége esetére a megismételt köZgyűlés helyszínét és

időpontját. és az arrá történő felhívást, hory a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok

tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz. A megismételt közgyűlés

ugyanazon napon egy órával későbbi időpontban is megtartható.

L

2.

vagyoni helyzetéről szóló

vezető tisztségviselő az

a

4.



5. A közgyiílési meghívó kézbesítésétől vagy kózzététe\étől számított 3 napon belül a tagok és az

egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik' a kiegészítés indokolásával. A
nápirend kiegészítésének tárgyáb an 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 meghozatalátől számitott legkésőbb 2 napon

belül igazolható módon közli a tagokkal.
Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kiegészített napirendi pontok

szabályszerű kézbesítése nem állapítható meg' űw a kozgyűlés a napirend elfogadásáról szóló

hatátozat meghozatalát mege|ózóen kiilön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azza|, hogy a

szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi
részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés meg!árgyalásához egyhangúlag

hozzájárulnak.

Az elnök köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések meg1étele céljából,
ha
a.l az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi:.
b.l az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c'l 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.

A 6. pontban rögzítetteken túlmenően rendkívüli közgyíilést kell összehívni abban az esetben is,lla az

elnökség erről dönt' vaw a rendes tagok ll3-a az ok és cél megielölésével kéri. A rendkívüli
közgyúlésre egyebekben a rendes közgyűlésre vonatkozó szabályok azirányadők.

A közgytilés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásta
jogosult résrt vesz. Ahatározatképességet minden határozathozatalná|vizsgálni kell. A közgyűlésen a

szavazásra jogosult természetes személy tagok személyesen kötelesek részt venni, képviseletnek
kizárőlag jogi személy és azzal egy tekintet alá eső szervezet esetén van helye.

A közgyulés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az

aktuális taglétszámhoz képest a megielent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a

napirendi pontok térgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megvá|asztja a

levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönywezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét,

valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot.

A közgyiílésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzökonyvvezető és a két jegyzőkönyv

hitelesitő ír alá'. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát,

időpondát éshatályát, illetve a dcintést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét).

A tagok határozatukat a határozatképesség megá|lapitÍtsánál figyelembe vett szavazatok többségével

hozzákmeg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a határozatkötelezettség vagy felelősség alól mentesítvagy a jogi személy terhére másfajta

előnyben részesít;
b) akivel ahatározat szerint szerzódéstkell kötni;
c) aki ellen ahatározat alapjánpert kell indítani;
d) akinek o|yanhozzátartozőjaérdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll vagy

0 aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A közgy.tílés hatérozatát _ az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hianyában _ egyszerií

szóttibbiéggel' nyílt szavazássa! hozza. Az egyesület a|apszabályának módosításához a jelen lévő

tagok háiómnegyedes._. -szótöbbséggel hozott hatirozata szükséges' Az egyesület céljának

módosításához és un'"ue'"snsu mógszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal

rendelkező tagok }árom"" 
gye$'s"g.obbséggel hozott hatátozata szükséges.
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13. Az egyesület titkos szavazással dÓnt az elnökség és a felügyelő bizottság tagjainak megválasztásakor.

A tisáségviselőket megválasáó közgyűlés e|őtt az elnökség jelölö bizottságot hív össze és összesíti a
jelöltekre érkezett szavazatokat melyet a közgyűlés elé terjeszt. A közgyűlés külön szavaz az elnök és

külön az elnökségi tagok személyéről.

A tisáségviselők megvá|asztásatitkos szavazással történik. Egy jelölt esetén a választás a közgyűlés
több sé g i határ o zata a|apj án ny ilt szav azás s al i s történhet.

Az egyesület elnöke választása esetén megválasztottnak az a személy tekintendő' aki a leadoff

szavazatok többségét (50%+1) megszereáe. Ha több jelölt esetén az első fordulóban egyik jelolt sem

kapta meg a megválasztáshoz szükséges szavazatot, újabb válasáási fordulót kell tartani. Az íj
választási fordulóban a legkevesebb szavazatot kapott jelölt nem vesz részt. A választást mindaddig
ismételni kell, amíg a jelöltek valamelyike a megválasztáshoz szükséges szavazatot meg nem szerzi.

Az elnökségi és a felügyelőbizottsági tagok esetén megválasáottnak az tekintendő, aki sorrendben a

legtobb érvényes szav azatot megszerzi.

A közgyűlésihatározatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a

határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazo|hatő módon is közli a határozatnak az
e gye sület honlapj án történő közzétételéve l egyidej űle g.

Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, a költségvetést a közgyűlés fogadja el. Az éves

beszámolót a Számviteli Törvény által előírt formában kell elkészíteni' amit szintén a közgyűlésnek
kell elfogadnia. Az éves beszámoló elfogadásával egyidejtileg a költségvetés teljesítéséről is számot

kell adni a közgyűlés felé.

b./ Elnökség

Az elnökség az egyesület 7 elnökségi tagból álló ngyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben,

amelyet jogszabály vagy a|apszabály nem utal a közgyrílés kizárólagos hatáskörébe. A két közgyűlés

közötti időszakban az egyestilet tevékenységét az elnöks ég irány ítja'

Az elnökség tagtrait a közgyijlés választja 4 év határozott időtartamra. A vezető tisáségviselői
megbízás amegbízás elfogadásával jön létre.

Megszűnik a v ezető ti sÍségviselői megbízatás :

a. l a me gbizás időtartam ának |ej ártáv al1'

b.i visszahívással;
c./ lemondással;
d. l a v ezető tisztségviselő halálával vagy j ogutód nélküli megszűnésével ;
e.l avezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásáútoz szükséges körben történő

kor|átozásával:'
f.l avezetőtisztségviselővel szembenikizárő vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeÍévei.

A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez cimzett, az egyesület másik vezető

tisáségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha az egyesület működőképessége eá
megkívánja, a lemondás az íj vezetó tisztségviselő kijelölésével vagy megvá|asztásával, ennek

hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

t4.

15.

L

2.

Yezető tisÍségviselő az-'a nagykorú személy lehet, akinek cselekvöképességét a tevékenysége

ellátásához,szüksége,s'ttmhnr{wp korlátoaák. Haavezető tisztségviselő jogi személy' a jogi személy

köteles kijelölni a{atetÁés'e1pioÍzgpé$, aki avezető tisztségviselöi feladatokat nevében el|átja.
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4.

A vezető tisáségviselőkre vonatkozo szabá|yokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető

tisáségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az,

akit bűncselekmény elkövetése miaff jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amig a büntetett

előélethez fuződő hátrrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő aki
köZügyektől eltiltó itélethatályaalatt 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 e|t||tás hatá|ya alatt az ítéletben megielölt tevékenységet folytató jogi személy vezető
tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezetó
tisÍségviselő az, akiteltiltottak avezető tisztségviselői tevékenységtől.

Az eglesület vezető tisztségviselői 2023. május 3I. napjóig:

Az eglesület elnöke:

Bíbok Thmás (anyja születési neve: Gondi Judit, lakcím: ] 165 Budapest, Ezerjó u. 4I.)

Az elnoltség tagjai:

Hernádi Lőránt(anyja születési neve:Somodi Éva, lakcím: 1165 Budapest, Bökényfoldi út 17.II/1.)

Turai Lószló Tibor (anyja születési neve: Winkler Mória, lakcím: 1I65 Budapest, Koronafilrt u. 32.)

Molnár Zoltán (anyja születési neve: Szabó Mária olga, lakcím: 1165 Budapest, GyÍísztívirág utca

s/B)
dr Szőke Tibor (anyja születési neve: Ruzsa Margit, lakcím: 1163 Budapest, szász u. 44.)

Horvdth Zoltón (anyja születési neve: TőthGabriella, lakcím: 1144 Budapest, ond vezér utca25.)
Kiss Kálmán (anyjaszületésineve: BalkóAnna,lakcím: 1163 Budapest, Lándzsautca 19/a.II.10..)

Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el.

A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.

Az elnök feladatai és hatásköre:

a) az elnökségi ülések vezetése,
b) az alapszabály és a szabÍiyzatok, valamint a közgyűlési és elnökségihatározatok végrehajtása és

ellenőrzése,
c) személyi javaslatok téte|e az egyesület szerveiben,
d) döntési jogkör gyakorlása mindazon ügyekben' amelyet az alapszabály nem utal a közgyűlés vagy

az elnökség kizárólagos hatáskörébe'
e) az egyesület munkavállalóinak, szakosztá|yv ezetők, titkár irányítása.

Az elnök képviseleti jogkörét, valamint aláírási és utalványozási jogkörének gyakorlását

meghatározott ügyekben' vagy az ügyek meghatározott csoportjara nézye az elnökség más tagjaira,

valamintatitkárraésaszakosztál7xezetó|creátruházhatja.

Az elnökség hatáskörébe tartozik:
a'l az egyesiilet napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartoző ügyekben a döntések meghozatata;

b.l abeszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesáése;

c.l az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyíílés elé terjesztése;

d'l az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására beleértve a rendkívüli kiadásokról való

dtintest) és befektetésére vonatkoző, aközgyalés hatáskörébe nem tartoző döntések meghozatala és

végrehajtása;
e'l aközgyűlés összehívása, atagságés az eg.vesület szerveinek értesítése;

f 'l azelnökség által összehívott közgyiílés napirendi pontjainak meghatározása;

g.l rész;létel a közgyülésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;

5.



6.

k.l az egyesületet érintő megszűnésr ok fennállásának mirrdenkori vizsgálata és annak bekövetkeáe
esetén azetörvényben előírt intézkedések megtétele; és

l.l atagfelvételéről való döntés;
m.l az egyesületi tagdíj és a szakosztályi tagdíj, valamint a társadalmi munka meghatátozása;

n.lazegyesületversenynaptárának jővéthagyása,

o./ sportolói minősítésekkel kapcsolatos javaslatok jőváhagyása, átigazolások jóváhagyása,
p./ döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabá|y vagy alapszabá|y a hatáskörébe utal.

Az elnökség üléseit szükség szerint' de kéthavonta legalább egy alkalommal tarja. Az elnökségi ülést
az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen aZ egyesület
székhelyére hívja össze írásban, az elnökségi tagok által megadott e-mail címen' melyet a tagok
kötelesek visszaigazolni. Az ülések nem nyilvánosak, azoÍL az elnökség tagjain kívül a
szako sztályv ezetók és me ghívottak vehetnek részt.

Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az ok megjelölésével az e|nok, vagy az elnökségi tagok közül
le galább kettő indifr ány ozza.

Az elnökségi ülésre szóló meghívő tarta|mazza az egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi ülés

helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan
részletezettséggel kell rögziteni,hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák.

1. Az elnökség határozatát _ az a|apszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában _ egyszeríí
szótöbbséggel, nyílt szavazássalhozza.Az elnökség határozatképes, ha ülésén aszavazatijogában nem

korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van.

Ahatározat meghozatalakor nem szavazbat az,
a) akit ahatározatkötelezettség vagy felelősség alól mentesitvagy a jogi személy terhére másfajta

előnyben részesít;
akivel ahatÁrozat szerint szerződést kell kötni;
aki ellen ahatározat alapjánpert kell indítani;
akinek olyanhozzátartozőja érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;

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

b)
c)
d)
e)

l) aki egyébként gzemélyesen érdekelt a döntésben.

8. Az elnökség hatérozatait az elnökségi üléserr szóban
meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható
h on lapj án történ ő kő zzététe|éve l e gy idej iil e g.

1.

kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat
módon is közli a határozatoknak az egyesület

2.

c./ Titkár

Az egyesület adminisztrativ fe|adatait, illewe az egyesület által fogla|koztatott munkavállalók napi

felügy'eletét a titkár lát1a e|, akit az elnök javasl atára az elnökség választ meghatározatlan időtartamra.

A titkár a feladatát munkaviszonyban vagy megbízási jogviszony keretében látja el'

A titkár feladatai:

a) iratkezelés, bizonylatok kezelése,
b) pénzkezelés az elnökség által elfogadott pénzkezelési szabá|yzatüal összhangban,

c) az egyesület beszámolóinak hozzáférhetővé tétele'
d) közréműködés az elnökségi ülések előkészítésében' illetve a döntések gyakorlati végrehajtásában,

e) az egyesület működése során szükségessé válrő szerződéskötések előkészítése,

f) pályéuatftgyelés' pályéaatianyagok előkészítése, benyújtása, adminisztráciőja,
h) Az egyesület napi gazdálkodásával kapcsolatos napi feladatok végrehajtása,
g) ellátja mindazon feladatokat, amelyekkel az elnök megbizza.

3.
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d./ Felügyelőbizottság

A felügyelőbizottság feladata az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és az

egyesületi határ ozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése'

A felügyelöbizottság feladata külonösen:

a) tagdíj és szakosztályi díj befizetések ellenőrzése,
b) éves beszámoló elfogadása'
c) bizonylatifegyelembetartásánakellenőrzése,
d) az egyesület vagyonának megóvása érdekében javaslattétel, felhívás az elnökség felé,

e) az éves költségvetés tervezete előzetes véleményezése.

A felügyelőbizottság ellenőrzési terv alapján dolgozik, egyes vizsgálatai eredményéről 15 napon

belül köteles tájékoztatni az elnökséget. Ha a vizsgá|at szabályta|anságot állapít meg, úgy _ konkrét
javaslat megtétele mellett - ennek megszüntetésére is fel kell hívni a figyelmet'

Ha a felügyelőbizottság szerint az igyvezető szerv tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő

okiratba ütközik, ellentétes a közgyűlés határozataival vagy egyébként sértt az egyesület érdekeit, a

felügyelőbizottság jogosult összehívni a közgyulést e kérdés megtárgyalása és a szükséges

határ ozatok meghozatala érdekében.

A felügyelőbizottság taga az a nagykoru személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége

e|látásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben

a vezető tisáségv-iselőkre vonatkoző kizárő ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek ahozzátartozőja a

j ogi személy v ezetó tisztségviselőj e.

A felügyelőbizottság tagai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni' A
felügyelőbizottság tagai a jogi személy ügyvezetésétől fuggetlenek, tevékenységük során nem

utasíthatóak.

A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre' A felügyelőbizottság tagjai

sorából eln ököt v á|aszt.

A felügyelőbizottság3 főből áll, melynek tagsai2023. május 31. napjáig:

Mindák Tibor (anyja születési neve: Kenéz Magdolna Mária, lakcím: 1106 Budapest' Legényrózsa u.

10.)
HatlaczkiI'ászlő (anyja születési neve: Bőhm Éva' lakcím 7172 Budapest, Petri u. 52lA.)
Győri-Gérusz Gabriélla (aoyju születési neve: Simon Éva, lakcím 1172 Budapest' Látőhegy u.I2.)

Megszűnik a felügyelőbizottsági tag megbizatása
a) határ ozott idej ű m e gb ízatás e s etén a me gb izás időtartamán ak lej ártáv al:'

b) megszüntető feltételhez kötött megbizatás esetén a feltétel bekövetkezésével;

c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a felügyelőbizottsági tag ha|áláv al;

0 a felügvelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége el|átásához szükséges körben

történő korlátozásáv al1"

g) a felügyelőbizottsági tagga|szembeni kizárő vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeáével.

A jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói a felügyelőbizottsági

tagot bármikor, indokolás nélktil visszahívhatj ák.
lemondás az űj felngyelöbizottsági tag

legkésőbb a bejelentéstől számitotl

hatvanadik napon válik -$ályoffá. 
*"n4il4'n*
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9.

Ha a jogi személy működőképessége eá megkívánja, a

kijelolésével vagy megv$aíffiá1al; ennek hiányában
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10.

ll.

12.

A felügyelőbizottsági tagság megsztinésére a vezető tisáségviselői megbizatás megszúnésére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyi|atkozatát
az elnökhöz intézi.

A felügyelőbizottság köteles a közgyűlés elé kerülő előterjesáéseket megvizsgálni, és ezekkel
kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szen' ülésén ismertetni.

A felügyelőbizottság tevékenységéről évente legalább egy alkalommal az egyesület beszámolójának
elfogadása elótt köteles beszámolni a közgyűlésnek.

A felügyelőbizottság az egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a

vezetó tisáségviselőktől és az egyesület munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az egyesület fizetési
számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományá| valamint szerződéseit megvizsgálhatja és

szakértővel me gvizs gált athatja'

A felügyelőbizottság ülését évente legalább egy alkalommal _ legkésőbb az éves beszámoló és az
éves költségvetés elfogadását megelőző 30 nappal korábban _ tartja, melyet a felügyelöbizottság
elnöke hív össze legalább 15 nappal az tilés időpontja e|őtt az elnökségi tagok által megadott e-mail
címre _ olvasási és visszaigazolási funkcióval ellátott * elektronikus küldemény údán kiküldött
meghívóval. A részvételt a tagok kötelesek visszaigazolni. Az ülések nem nyilvánosak. Az ülésre
szóló meghívő tarta|mazza ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a

meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögziteni, hogy a feliigyelőbizottsági tagok
álláspontjukat kialakíthassak. A felügyelőbizottság valamennyi tag jelenléte esetén határozatképes, a

határ o zatait a j e len lév ők szótöbb s é gé v el hozza.

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségiik elmulasztásáva| vagy nem megfelelő
teljesítésével az egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kfuért való felelősség
szabályai szerint felelnek az egyesülettel szemben.

e./ Fegyelmi Bizottság

Az egyesület működése során elkövetett fegyelmi vétségek kivizsgálására, büntetések alkalmazására
a közgyűlés 3 föből á11ó fegyelmi bizottságotválaszt 4 éves időtartamra'

Afegyelmi bizottság tagsai2019. május 31. napjától:

dr. Szőke Tibor (anyja születési neve: Ruzsa Margit, lakcím: 1163 Budap est,Újszászutca 44.)

Balatoni Károly (anyja születési neve: Kovács Évu, lakcím: 1136 Budapest' Balzac u. 15' IV/3')
Szabó Zoltán (anyja születési neve: Szarvas Katalin, lakcím: 1055 Budapest' Stollár Béla u. 3/a.)

A fegyelmi bizottság élén a tagjai sorából kijelölt elnök áll. A fegyelmi bizottság tagsai az

egyesületben tisztséget nem viselhetnek.

A fegyelmi bizottság tagai pártatlanu|, az egyesület célját és szellemiségét, tevékenységét szem előtt

tartva járnak el az adott vizsgálat során. A fegyelmi bizottság a fegyelmi vétség gyanújáról való
tudomásszerzést követő 15 napon belül köteles a vizsgálatot lefo$atni, és annak eredményéről az

elnököt tájékoztatni. Amennyiben a fegyelmi vétség elkövetése megállapítható, ilgy köteles
j avas latot tenni az elmar asúa|ás követke zményére'

A fegyelmi bizottság eljarása során az érintett személyt és tanúkat meghallgatja, emellett - a

jogszabályok betartása mellett _ egyéb bizonyítékokat is begyiíjthet, enyhítő és súlyosbító
körülményeket is figyelembe vesz.

szakmai felügyeletét és ellenőrzését

13.

14.

1.

2.

J.

4.

5.

1.

X.
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2.

az elnökség által jóváhagyott éves terv alapján, az elnökséggel egyeztetve, jóváhagyását kikérve

végzik.ezádott évre vonatkozó szakmai elképzeléseket, feladatokat a szakosztalyvezetők minden év

november 30. napjáig kötelesek az elnökség felé benyujtani, majd targyévet követő január 31.

napjáig az elmúlt év eseményeiről beszámolni.

Jelenleg négy szakosztály működik:

1. Tenisz Szakosztály
2. Lab dariryó Szako sztály
3. Sakk Szakosztály

4. As ztalite n isz S za k o szt túly

A szakosztályvezetők személyéről az elnök javaslata alapján az elnökség dönt.

A szakosztályvezetők megbizatása 2 évre szól.

xI.
Yezető tisztségviselőkre és a felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó

kizárő és összeférhetetlenségi szabályok

A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok

Yezetó tisáségviselő az a nagykoru személy lehet,

ellátáséúloz szükséges körben nem korlátozhák.
akinek cselekvőképességét a tevékenysége

J.

4.

Ha avezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles
aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A

kijelolni azt a természetes személyt,
vezetó tisztségviselőkre vonatkozó

szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezetö tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés

btintetésre ítéltek' amíg a büntetett előélethez fúzódo hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviseló az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eklltás hatálya alatt az ítéletben megieltilt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltast kimondó batfuozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, ak\t

eltiltottak a v ezető tisztségviselői tevékenységtől.

2. A felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó kizáró okok

A felügyelőbizottság tagsa az a nagykoru személy lehet, akinek cselekvöképességét a tevékenysége

ellátátsáúloz sziikséges körben nem korlátozták' Nem lehet a felugyelőbizottság tagia, akivel szemben

avezető tisztségviielőkre vonatkozikizátó ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek ahozzáttartozőjaa
jogi személy vezetó tisztségviselője. 

x,,.
Az egyesíilet megszűnése

1. Az egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre

vá'lhat szét.

A jogi személy jogutód nélkiili megszűnésének általanos esetein t6l az egyesület jogutód nélktil

megszűnik, ha
a) az egyesület megvalósította célját
célt nem batátroztakmeg; vagy

vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált' és új
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b) az egyestilet tagiainak számahat hónapon keresztiil nem éri el atizfőt'



Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykön1vről szóló 2013' évi V. törvény
(Ptk.) és az egyesülési jogról' a közhasznű jogállásrÓl' valamint a civil szervezetek műkodéséről és

támogatásáról szóló 2011. évi CLXxv. törvény (Ectv.), továbbá a civil szervezetek gazdálkodása, az

adománygyiijtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szőlő 35012011. (XII. 30.) Korm. rendelet
rendelkezései az irányadóak.

Kelt: Budapest,2020' év szeptember hó 10. napján
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Jelen alapszabál1't a Mátyásfiildi Lawn Tennis Club Egyesület 2020. szeptember 10-ei közgyűlése nyílt
szav azássa|, z l 2020' ( szeptember 1 0. ) s z. határ o zatáv al e lfo gadta.

Igazolom, hogy a jelen alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az a|apszabály
módo s ítások alapj án hatályos lartalmának.

Jelen alapszabályban a2020. szeptember 10-ei közgy.tílésen meghozott döntésekkel eszközölt változtatások
vastagon szedve, dőlt betÍivel szerepelnek

Jelen okiratot készíteffem és ellenjegyzem Budapesten,2a20. szeptember 10. napján:

A zár adél<ban fo glaltakat i gazo lom.
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