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I. 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. Az Egyesület neve: Steve Tenisz Club 

Az Egyesület rövidített neve: Steve TC 

Az Egyesületet létesítő személyek neve, lakóhelye a jelen Alapszabályhoz 

csatolva. 

Létesítés éve 1992 

Az Egyesületet első elnökének neve: Barna László 

2. Az Egyesület székhelye: 1173 Budapest, Pesti út 63, V/22. 

3.  Az Egyesület működési területe: Magyarország 

4. Az Egyesület jelvénye, emblémája: 

 

Fekete köralakban található a „STEVE TENISZ CLUB” felirat. A STEVE név 

„V” betűjénél beillesztésre került egy teniszütő, amelynek szívét alkotja a „V” 

betű. 

 
 

Bélyegzőjének lenyomata: A „STEVE TENISZ CLUB” emblémája. 

 

5. Az Egyesület jogállása: 

Az Egyesület a tagjai által önkéntesen létrehozott, a tagok közös, tartós, 

alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására 

létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező, demokratikus, 

önkormányzati elven alapuló, önálló költségvetéssel rendelkező jogi 

személy, mely a hatályos jogszabályok – így különösen Magyarország 

Alaptörvényének és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 

törvény - rendelkezésinek megfelelően alakult, országos Egyesületként 

működő Egyesület. 

 

II. 

 

AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI 

 

1. Az Egyesület célja a sportról szóló 2004. évi I. tv. preambulumában 

megfogalmazott alkotmányos alapjog biztosítása, mely szerint a Magyar 

Köztársaság állampolgárait megilleti a lehető legmagasabb szintű testi és 
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lelki egészséghez való alkotmányos 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. 

 

2. Az Egyesület célja: 

- a tenisz magyarországi – elsősorban Budapest XVII. kerületi – népszerűsítése 

az óvodás- és iskoláskortól kezdve minden korosztály számára 

- tenisztehetségek felkutatása, képzése, felkészítése és versenyeztetése, továbbá 

a diák és utánpótláskorú fiatalok nevelése 

- tagjai részére a rendszeres testedzés, a sportolás és a versenyzés lehetőségének 

biztosítása 

- a sportegyesületi klubélet adta lehetőségek kihasználásával, rendszeres 

sporttevékenység biztosításával elősegíteni a XVII. kerület (Rákosmente) 

teniszsportjának fejlesztését úgy, hogy esélyt biztosítson minden 

teniszszerető sportolónak akár a szabadidős sportolásban, akár a 

versenysportban 

- a XVII. kerület minőségi tenisz sportjának fejlesztése azzal, hogy 

folyamatosan foglalkozik az utánpótlás képzésével és a sportolók 

sportszakmai és erkölcsi nevelésével 

 

Az Egyesület elsődleges céljai: 

1. A tenisz népszerűsítése 

- a teniszjáték- és sportág népszerűsítése, bemutatása, megismertetése a 

gyerekekkel 

- a teniszjáték megszerettetése a jövő nemzedékével 

- a rendszeres teniszezés igényének felkeltése 

- bemutatók, teniszt népszerűsítő események, tanfolyamok és edzőtáborok 

szervezése 

2. Utánpótláskorú és felnőtt sportolók képzése, felkészítése és versenyeztetése 

- gyerekek toborzása, tenisz oktatása, tanítása és képzése 

- utánpótláskorú teniszezők felkészítése arra, hogy teniszversenyzővé váljanak 

- utánpótláskorú és felnőtt teniszjátékosok, illetve fogyatékos sportolók képzése 

és versenyeztetése 

- teniszjátékosok versenyeztetésének támogatása 

3. Teniszversenyek szervezése és rendezése 

- hazai és nemzetközi Play&Stay, junior, felnőtt és szenior teniszversenyek 

rendezése 

- sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése 

4. A fiatalok egészséges, edzett állampolgárrá válásának elősegítése 

- a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése 

- a fiatalok megismertetése a sportolás, versenyzés örömével, annak hasznos 

voltával 
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- az egészséges életmód népszerűsítése 

- a fiatalok egészséges, sportolni szerető, sikeres munkavállalóvá válásának 

elősegítése 

- a teniszsport társadalmi elismerésének növelése 

Az Egyesület alaptevékenysége, feladatai: 

1. Az egyesületi célok megvalósításához szükséges működési feltételek 

biztosítása 

2. Az egyesületi tevékenység fejlesztési célkitűzéseinek meghatározása, és 

gondoskodás azok megvalósításáról. 

3. Más szervezet által rendezett sporteseményeken való részvétel. 

4. Versenyek, szabadidős rendezvények megszervezése, bonyolítása. 

5. A sportegyesületben folyó sporttevékenység eredményes megvalósítása és 

fejlesztése. 

6. A belföldi és külföldi egyesületekkel, klubokkal, szervezetekkel való 

társkapcsolatok létesítése, ápolása. 

7. Az egyesületi élet alapjait képező öntevékeny közösségi élet 

kibontakozásának elősegítése, a tagok klubhűségének kialakítása, a 

Sportegyesület hagyományainak ápolása. 

8. A tervszerű működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek, anyagi 

források megteremtése és biztosítása, melyhez a szükséges mértékben 

vállalkozói tevékenységet végez. 

 

III. 

 

Az Egyesület tagsága, a tagság megszűnése, tag kizárás az egyesületből 

 

Az Egyesület rendes tagja lehet minden magyar vagy Magyarországon 

tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi magánszemély, továbbá pártoló 

tagja lehet bármely sport Egyesület, társadalmi Egyesület és jogi személy, 

aki (amely) az Egyesület Alapszabályát magára nézve nyilatkozatával 

elfogadja, az Egyesületi tagdíjat befizeti és az Egyesület működését 

anyagilag vagy más módon támogatja. A tagdíj mértékét és befizetési 

határidejét a Közgyűlés évente állapítja meg, melyet a rendes tag köteles az 

Egyesület pénztárába befizetni. Az éves tagdíj esetleges egyedi 

csökkentéséről vagy elengedésről az elnökség dönthet 

A tagsági viszony megszűnik: (Ptk. 3:68.§.-70.§.) 

a) a tag kilépésével; (A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez 

intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.) 

b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával; (Ha a tag nem felel meg 

a tagsághoz fűzött feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt 

harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az 

egyesület közgyűlése dönt.) 
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c) a tag kizárásával; (A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy 

közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a 

közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére 

- a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le.) 

d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 

 

A Kizárás részletes szabályai: 

Tagot kizárni a következő okokból lehetséges: 

- a tag az Egyesület tevékenységében vállalt kötelezettségének önhibájából 

tartósan nem tesz eleget 

- nem tartja be az Alapszabályt vagy az egyéb egyesületi szabályzatok 

rendelkezéseit; 

- magatartásával, tevékenységével veszélyezteti, vagy súlyosan sérti az 

Egyesület célkitűzéseit, jó hírnevét.  

 

A kizárást az Egyesület bármely két tagja írásban az ok megjelölésével a 

tudomásszerzéstől számított hat hónapon belül kezdeményezheti az 

Elnökségnél. A tag kizárásáról a közgyűlés dönt. A tag kizárását elrendelő 

határozatot az Elnök szóban ismerteti, majd az érintettel írásban közli. A 

kizárt tag - a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül - a 

bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat 

végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást 

felfüggesztheti. 

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. A 

kizáró határozatot a taggal közölni kell. 

A tagsági viszony megszűnésével a befizetett tagdíj nem követelhető vissza. 

 

IV. 

 

Az Egyesület szervei 

 

a.,  a közgyűlés 

b.,  az elnökség 

 A testületi szervek ülései nyilvánosak, a nyilvánosság csak jogszabályban 

meghatározott esetben korlátozható  

 A testületi szervek üléseit az adott szerv elnöke írásban hívja össze. 

Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább 

15 nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés 

tárgysorozatáról leírást kapnak. 

 

V. 
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AZ EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE 

 

1. Az Egyesület legfelsőbb szerve a közgyűlés, amely a 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 tájékoztatja. A meghívónak 

tartalmaznia kell 

a) a jogi személy nevét és székhelyét; 

b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 

c) az ülés napirendjét. 

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, az alapszabályban meghatározott időn belül a 

tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy 

személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. 

A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy 

személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a 

közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt, vagy azt elutasítja, a 

közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát 

megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 

6. A döntéshozó szerv az ülését 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 döntéshozó szerv ülésén 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 ügyvezető szerv 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 fenti bekezdés 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. 
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12.  A közgyűlésen szavazati joggal a rendes tagok rendelkeznek. 

13.  A pártoló tagok részt vehetnek a közgyűlésen hozzászólási joggal. 

14.  A közgyűlésen az Egyesület minden egyes rendes tagja egy szavazattal 

rendelkezik. 

15.  A közgyűlés levezető elnökét, továbbá a mandátumvizsgáló és 

szavazatszámláló bizottságot, valamint a közgyűlés jegyzőkönyvének 

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 a jogi 

személy terhére másfajta előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi 

személynek 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 és fél órával későbbre ismételten össze kell hívni. Az 

ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a 

megjelentek számára tekintet nélkül csak akkor határozatképes, ha arról a 

tagokat az eredeti meghívóban 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 

. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 a., az alapszabály megállapítása és módosítása 

 b., az elnökség éves szakmai és pénzügyi tervének teljesítésére vonatkozó 

beszámoló, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadása 

 c.,  az elnökség megválasztása és visszahívása 

 d.,  a tiszteletbeli tagság adományozása és visszavonása 

 e.,  az Egyesület feloszlásának vagy más társadalmi Egyesülettel való 

egyesülésnek kimondása 

 f., az éves tagdíjak mértékének megállapítása 

 g.,  az éves költségvetés megállapítása 
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 h, mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály, illetőleg a Egyesület saját 

alapszabálya vagy egyéb szabályzata a közgyűlés határkörébe utal, 

illetve amelyeket a közgyűlés a saját hatáskörébe von. 

21. 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. 

22 Az Egyesület közgyűlése nyilvános. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell 

készíteni, amelynek tartalmaznia kell a közgyűlésen elhangzott lényeges 

észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A 

jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és két, a 

közgyűlés által kijelölt személy hitelesíti. 

23.  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 

megismételt szavazásnál a legtöbb szavazatot kapó jelölt kerül 

megválasztásra. 

 

VI. 

 

AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE 

 

1. Az Egyesület ügyintéző-képviselő szerve az elnökség, amely 

tevékenységéért a közgyűlésnek tartozik felelősséggel. 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 feladata: 

 1. az Egyesület közgyűlésének összehívása 

 2.  az Egyesület törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása 

 3.  gondoskodás a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról 



 9 

 4. az Iskolatenisz Program keretében folyó oktatási-népszerűsítési 

tevékenység, valamint a tenisz versenyek anyagi feltételeinek biztosítása, 

pályázatokon való részvétel és szponzorok bevonása útján 

 5. az Egyesület szabályzatainak jóváhagyása 

 6. az alapszabály által a hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása 

 7. az Egyesület éves beszámoló jelentéseinek elkészítése, a következő évi 

szakmai és pénzügyi tervre vonatkozó javaslat kidolgozása 

 8. döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, az 

alapszabály vagy az Egyesület egyéb szabályzata, illetve a közgyűlés a 

hatáskörébe utal. 

 

Az elnökség tagjai 

 

1. Az Egyesület elnökségének létszáma 3 fő. 

2. Az elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízatásként látják el. 

3. Az elnökség tagjai: 

 a., Molnár István, az elnök 

 b,  Horváth Tibor, Szabó István az elnökség tagjai (2 fő) 

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. 

5. Az elnökségi tagság megszűnik: 

 a., a mandátum lejártával 

 b., visszahívással 

 c., elhalálozással 

 d., az Egyesületből történő kizárással 

 e., lemondással. 

 

Az elnökség működése 

 

1. Az elnökség maga határozza meg munkatervét és dolgozza ki részletes 

ügyrendjét. 
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2. Az elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen legalább 2 fő jelen van. 

Az elnökség határozatait szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a 

javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 

3. 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 a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági 

viszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 

VII. 

 

Az Egyesület gazdálkodása és vagyona 

 

1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. 

2. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak 

elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 

3. 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. 

4. Az Egyesületnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási 

tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell 

nyilvántartania. 

 

VIII. 

Az Egyesület megszűnése 

 

1. Egyesület megszűnik, ha a tagok kimondják megszűnését; vagy az arra 

jogosult szerv megszünteti feltéve, hogy az egyesület vagyoni 

viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően 

a bíróság a nyilvántartásból törli.  

2. A jogutód nélkül megszűnt egyesületnek a hitelezők kielégítése után 

fennmaradt vagyona tagjait illeti meg olyan arányban, amilyen arányban 

ők vagy jogelődjük az egyesület javára vagyoni hozzájárulást teljesítettek. 

A megszűnt egyesület tagjai a felosztott vagyonból való részesedésük 

mértékéig kötelesek helytállni az egyesület ki nem elégített tartozásaiért.  

3. Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel 

egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.  
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4. Az egyesület jogutód nélkül 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 jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők 

követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont tenisz oktatási 

célokkal foglalkozó szervezetnek kell juttatni. 

6. A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó 

határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén 

ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület 

törlésével száll át az új jogosultra. 

7.  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 tag vagy az 

érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi 

vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni. 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 végelszámolással történő 

megszűnés esetén nem alkalmazható. 

    

IX. 

Záró rendelkezések 

 

 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 internet honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot. 

 Jelen Alapszabályt a Steve Tenisz Club Egyesület 2015. november 18-i 

közgyűlése jóváhagyta. 

 

Budapest, 2015. november 18. 
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                                                Molnár István 

                                                    Elnök
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Alulírott dr. Sándor Éva ügyvéd (1013 Budapest Pauler u. 12. sz.) 

ellenjegyzésemmel igazolom, hogy az ellenjegyzésem felett szövegezett, a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály megfelel a Steve 

Tenisz Club hatályos Alapszabályának 

 

 


