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Bevezető

A Puskás Lövész Egyesület tagsai megállapitják, hogy az első a|apszabályát a 2004. május 10.

napján tartott alakuló ülés elfogadta. Majd a 2004. június 24-én, a 2004. július 24-én, a 2012.

március 7-én, a2ol2.július 1-jén és a2016. augusztus 19. és 202I. november 02. napján megtartott

közgyűlés az alapszabályt módosította és jelen szöveggel elfogadta, és az egyesület működése során

kötelezően alka|mazandónak i smeri el.

Az egyesület neve:

Az egyesület székhelye:
Az egyesület alapítási éve:

Az egyesület képviselete:

Bankszámla feletti rendelkezés :

Az egyesület formája:

1. Általános rendelkezések

Puskás Lövész Egyesület
4033 Debrecen, Éva u.57.
2004
Az egyesület vezető tisztségviselői önálló képviseleti
j oggal rendelkeznek, és ezen j ogukat önállóan gyakorolj ák.

Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez az

egyesület Elnökének és valamely Elnökségi tagnak

együttes aláitásáravan szükség. Sportegyesület

Sportegyesület

Il. AzEgyesület célja és feladatai

Alapító tagok akként határoztak, hogy a Puskás Lövész Egyesület létrehozásával kívánják az

egyesület keretén belül sporttevékenység feltételeit megteremteni, sporttevékenységet szervezni

szponzorok bevonásával és saját bevételek biztosíüísával az egyesület működésének anyagi és

szewezeti kereteit biztosítani. (Sportról szőlő 2004. évi I. törvény 16.§ (1) bekezdése szerint) Az
egyesület feladatának tekinti az egyesülettagai versenyszerű sporttevékenységének előmozdítását,

a sportolók felkészülés éhez, fq|ődéséhez, illetőleg az utánpőtlás neveléséhez szükséges feltételek

biztosítását, a lövészsport szélesköní népszerűsítését.

III. Az egyesület tagiainakjogai és kötelezettségei

A.) Az egyesület tagiai

1. Az egyesület tagja lehet minden magyar és Magyarországon letelepedett, illetve magyarországi

tartózkodási hellyel, vagy ta,ítőzkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, továbbá

u. 45, V/3,

Tel,: 06 30-§68,4194 0=
,?v

Adószóin: 50238420-1-29



bel- és külftjldi jogi személy, bel- és külíijldi gazdasági társaság, illetve civil szervezet, aki az

egyesület alapszabályában foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, támogatja annak

tevékenységét, és részt vesz az egyesület á|tal meghatározott feladatok végrehajtásában.

Természetes személyek esetén feltétel a büntetlen előélet, kizárő ok a közügyek gyakorlásától való

eltiltás. A nem természetes személy tagokat a képviseletre jogosult tisáségviselő képviseli.

2. Az egyesület valamennyi tagjának lehetősége van edzésen, versenyre való felkészülés során és

versenyen az egyesület, illetve saját fegyverével részt venni. Tagsági státusztól fiiggetlenül

lehetősége van szabadidős, tömegsport és minősítő versenyeken való részvételre, a mindenkori

versenykiírásnak megfelelően.

3 . Az egyesület j elen alapszabálya a tagsági viszony tartalma alapján a tagokat az a|ábbiak szerint

különbözteti meg:

a) Rendes tag

b) Pártoló tag

c) Tiszteletbeli tag

B.) Rendes tagsági viszony keletkezése és megszűnése

1. Tagfelvétel:
Az egyesületbe való belépés illetőleg kilépés önkéntes. A rendes tagsági viszony felvétellel,

keletkezik.

A tagfelvétel kérdésében az egyesület valamely tagjának ajánlására, az Elnökség kétharmados

többségű döntésével határoz. A felvételt megtagadó határozat ellen, - az értesítés kézhezvéte|étől

számttott 8 napos hataridőn belül - az egyesület Közgyűléséhez lehet fellebbezni. A fellebbezést a

soron következőKőzgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozott döntésével bírálja el.

2. T agsági jogviszony megszűnése :

A rendes tagsági viszony kilépéssel, hjzárással, felmondással, vagy a sporttevékenység

befejezésével, áúigazolással, továbbá magánszemélyek esetében elhalálozással, jogi személyek

esetén jogutód nélküli megszűnéssel, vagy az egyesület megszűnésével szűnik meg.

a.)Kilépés:

Az egyesületből való kilépést írásban kell közölni az egyesület Elnökségével. A tagsági viszony az

erről szóló értesítés kézhezvételével, vagy a megjelölt határidővel megszűnik. A kilépés a tagot nem

mentesíti a tagsága idej én kel etkezett kötelezettsé gei aló l.
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b.)Kizárás:

Az Elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbség gel kizárhatja aú. a rendes tagot, akinek

magatartásaaz egyesület a|apszabá|yéívagy Közgyűtési határozatát súlyosan, vagY ismételten sérti,

vagy az egyesület céljainak megvalósítását jelentősen veszélyezteti, vagy azzal ellentétes

magatartást tanúsít. Kizarható a tag akkor is ha hat hónapon keresztiil elmaradt a tagdíj

megfizetésével.

A tagdíj megfizetésének elmula sztása miatt a rendes tag csak akkor zárhatő ki, ha a legalább hat

hónapos mulasztás elteltét követően az Elnökség írásban _ póthatáridő tűzésével és a
jogkÁvetkezményekre , azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel - felszÓlÍtotta a tagdíjhátralék

ieljesítésére, mely felszólítás a póthataridőn belül is eredménytelen maradt,

Akizárási eljárást bármely tagvagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnÖkség folYtatja le,

Az Elnök a kizárást kezdeményező kérelem beérkezésétől számított 30 naPon belÜli időPontra

köteles az elnökségi ülést összehívni. Akizárási eljárásban érintett tagot az elnÖkség Ülésére meg

kell hívni, azzal af,rgyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére tÖrténő távolmaradása

az úIés megfartásáú" és a határozathozata|t nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a

védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselőivel is képviseltetheti magát. A tag kizarásáről

lehetőleg az ezzela napirendi ponttal összehívott első elnökségi ülésen határozni kell. Az elnÖkségi

ülést egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal lehet elhalasáani. A tag kizárásatfugYában az indíWánY

beérkezését ő| szémított három hónapon belül az elnökségnek határozatot kell hozni. A kizárást

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

kell a kizérás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségekről

való tájéko ztatást. Akizárőhatározatot ataggalközölni kell. A határozatoÍ ameghozatalát kÖvető 8

napon belül a kizárással érintett tagnak írásban, postai úton tértivevényes levélben meg kell kÜldeni.

A kizárt tag a kizírást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15

napon belül az egyesület elnökségéhez megküldött, de aközgyű|ésnek címzett fellebbezéssel élhet.

A fellebbezés beérkezését követően az elnök 30 napon belüli időpontra kÖteles a kÖzgYŰlést

összehívni. A közgyűlés a fellebbezéstárgyában nyílt szavazással, egYszerű szótÖbbséggel dÖnt. A

közgyűlés hatérozatát az elnök 8 napon belül írásban köteles a kizárással érintett tagnak

megküldeni, aki a határozat hatályon kívül helyezése kánt a PTK. 3:35-3:36 %,ai a|aPján

bírósághoz fordulhat.

Akizárásra okot adó magatartásról való tudomásszerzéstől, illetve amulasztástól számított egY

év eltelte utánkizárási eljárás atagga! szemben nem folytatható le.

c.) Átigazolás:
Az egyesületi tagság megszűnik abban az esetben is, amennyiben a tag a sportágban működését

megszünteti, vagy más sporttwékenysé ghe z átigazol,
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d.) Felmondás:

Amennyiben a tag, a taggá válás alapszabályban meghatározott feltételeinek nem felel meg, az
egyesület a tagsági jogviszonyát 30 napos határidővel írásban felmondhatja.

A felmondásről az elnökség határoz és ahatátozatát köteles a tagnak postai úton vagy személyes
átvétellel - az átvétel időpontjának rögzítésével - kézbesíteni. A tag akézbesítéstől számított 15

napon belül a haározat ellen az elnökséghez benyűjtandó, de a közgyű|ésnek címzett halasztő
hatályú fellebbezéssel élhet. A fellebbezést a közgyűlés bírálja el a következő ülésen.

3. Az egyesület tagjairól nyilvántartást kell vezetni.

4. Az egyesület rendes tagai a Közgyűlés által évente előre meghatározott mértékú tagdijat
fizetnek az egyesület pénztítrába, vagy bankszám|ájára történő befizetéssel. A tagdíjfizetés
határideje tárgyév január 30. napja, illetőlegbelépő tag esetében a tagfelvételről szóló határozattal
egy időben válik esedékessé.

5. A tagsági viszony megszűnésekor a fennálló tagdíj-hátralék az egyesületet illeti meg, illetve a

tulfi zetés összege a tagnak visszaj ár.

C.) Pártoló tagsági viszony

l. Az egyesület pártoló tagja lehet az a bintetlen előéletű természetes személy, vagy jogi
személy, aki, vagy amely az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással kíván részt
venni. A pártoló tag tagsági jogviszonya a belépési nyilatkozattal keletkezik, amelyet az elnökség
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással fogad el. A pártoló tagjogosultaz egyesület közgyűlésén
tanácskozási joggal megjelenni, otthozzászőlni, felvilágosítást kémi, azonban szavazaíijoggal nem

rendelkezik ésvezető tisztségviselővé nem választható. A pártoló íag, az Elnökség hozzájárulásával
használhatj a az egyesület sportfegyvereit.

A pártoló tag köteles az egyesület részére vagyoni hozzé$áru|ást teljesíteni, az alapszabály és a
közgyűlés határozatait betartani. Nem veszé|yeztetheti az egyesület céljainak megvalósítását és az
egyesület tevékenységét.

A pártoló tag tagsági viszonya kilépéssel, kizárással (III. B. 2. b.)pont szerint),felmondással, a tag

halálával, vagy j ogutód nélküli megszűnésével szűnik meg. Amennyiben a pártolő tag a taggá válás
alupszabályban meghatározott feltételeinek nem felel meg, az egyesület a tagsági jogviszonyt 30

napos határidővel írásban felmondhatj a.

A felmondásről az elnökség határoz és a határozatát köteles a pártoló tagnak postai úton vagy

személyes átvétellel-az átvéíel időpontjának rögzítésével - kézbesíteni. A tag a kézbesítéstől

számított 15 napon belül a határozat ellen az elnökséghezbenyűjtandó, de aközgyűléshez címzett
halasztőhatályű fellebbezéssel élhet, A feilebbezést a közgyűlés bírálja el a következő ülésen nyílt
szavazással egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával. Az eljárás során a pártoló tag képviselővel
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is eljárhat.

D.) Tiszteletbeli címek adományozása

L Az egyesület közgyűlése tiszteletbeli taggá választhatla azt a temlészetes személyt, aki az

egyesület céljával kapcsolatosan kifejtett tevékenységével, szakmai tudásával, életútjával az

egyesület tagsága körében elismerésre tett szert. A tagsági jogviszony a tiszteletbeli tag elfogadó

nyilatkozatával jön létre.

2. A tiszteletbeli tag jogosult az egyesület közgyűlésén tanácskozási joggal megjelenni, ott

hozzászőlni, felvilágosítást kérni, véleményt nyilvánítani, azonban szavazatijoggal nem rendelkezik

és vezető tisztségviselővé nem válasúhatő. A tiszteletbeli tag, az Elnökség__hozzájárulásával

használhatja az e gye sület sportfe gyvereit,

3. A tiszteletbeli tag köteles az alapszabály és a közgyűlés határozatait betartani. Nem

veszélyeztetheti az egyesület céljainak megvalósítását és az egyesület tevékenységét.

4. A tiszteletbeli tag tagsági jogviszonya megszűnik a tiszteletbeli tag halálával,lemondással, a

tiszteletbeli tagi cím megvonásával (amennyiben a tag az alapszabály rendelkezéseit vagy a

közgyúlés haíérozatát súlyosan, vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.) A tiszteletbeli tagi cím

megvonására irrányuló eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére a közgyűlés

folytatja le. Az Elnök a tiszteletbeli tagi cím megvonását kezdeményező kérelem beérkezésétől

szátmított 30 napon belüli időpontra köteles a közgyűlést összehívni. A tiszteletbeli tagi cím

megvonására irányuló eljárásban érintett tiszteletbeli tagot a közgyűlésre meg kell hívni, azza| a

figyelmeztetéssel, hogy a szabá|yszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés

megtartását és ahatározathozataltnem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési

lehetőséget. Az ülésen a tag képviselőivel is képviseltetheti magát. A tiszteletbeli tag tiszteletbeli

tagi címének megvonásáról lehetőleg az ezzel a napirendi ponttal összehívott első közgyűlésen

határozni kell.

A közgyűlést egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal lehet elhalasztani. A tiszteletbeli tagi cím

megvonása tárgyában az inditvány beérkezésétől számított három hónapon belül a közgyűlésnek

határozatot kell hozni. A tiszteletbeli tagi cím megvonásáről szőlő haározatot írásba kell foglalni és

indokolással kell ellátni; az indokolásnak tarta|maznia kell a hatátrozat alapjául szolgáló tényeket és

bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatást. A tiszteletbeli tagi cím

megvonásáról szóló hatátozatot a tiszteletbeli taggal közölni kell. A határozatot a meghozatalát

követő 8 napon belül a tisáeletbeli tagi cím megvonásával érintett tagnak Írásban, postai Úton

tértivevényes levélben meg kell küldeni.

A tisáeletbeli tag a tiszteletbeli tagi cím megvonását kimondó közgyűlési hatérozat ellen nincs

helye fellebbezésnek. A közgyűlés határozatát az elnök 8 napon belül írásban köteles a tiszteletbeli

tagnak megküldeni, aki a határ:ozat'hatályon kívül helyezése irént a Ptk. 3:35-3:36 §-ai alapjáns



bírósághoz fordulhat.

A tiszteletbeli tagi cím megvonáséra okot adó magatartásról való tudomásszerzéstől számított

egy év eltelte után tiszteletbeli tagi cím megvonása iránti eljárás a tiszteletbeli taggal szemben nem

folytatható le.

E.) A tagdíj mértéke

1. A tagsági díj mértékéról minden évben aKözgyűlés a kriltségvetés elkészítésekor dönt.

2. Pártolő tagoknak és tiszteletbeli tagoknak tagdíjfizetési kötelezettségük nincs, az általuk

felajánlott összeggel támogathatj ák az egyesületet.

F.) A tagok jogai és kötelezettségei

1. Rendes tagok

a.) A rendes tag jogai:

- résztvehet az egyesület tevékenységében, rendezvényein, a Szakszövetség versenykiírásában

szereplő versenyeken,

- felvilágosítást kérhet az egyesület tevékenységéről, amelyre az egyesület vezető

tisztségviselői 30 napos határidőn belül kötelesek választ adni,

- használhatla az egyesilet sporteszközeit,

- választás útján tisztséget viselhet, azzal, hogy a kiskorú íag vezető tisztségviselővé nem

vá|asrthatő,

- indítványt tehet a közgyűlés és az elnökség napirendi pontjaira,

- a tagság legalább ll3-aírásban az ok és a cél megjelölésével közgyűlés összehívását

kezdeményezbeti,

- az egyesület tag|ai, illetve szervei álta|hozotthatározat hatályon kívül helyezését kérheti a

bíróságtól, ha az jogszabályba, vagy a létesítő okirat rendelkezéseibe ütközik. A keresetindítás

határideje ahatározatról való tudomásszerzéstől számított vagy attól az időponítól számított 30

nap, amikor a tag a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozataléttől

számitott egy év elteltével per nem indítható,

- észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az egyesület tevékenységével

kapcsolatban,

_ kezdeményezheti bármely rendes, vagy pártoló tag felvételét, - részt vehet a közgyűlésen,

ahol egy szavazatta| rendelkezik.

A tag atagsági jogait személyesen gyakorolhatja.
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b.) A rendes tag kötelezettségei:

- köteles végrehajtani aKözgyűlés, vagy az Elnökség rávonatkozőhatározatát, és betartani az

alapszabá|yban foglaltakat, az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának

megvalósítását és az egyesület tevékenységét,
_ köteles az egyesület célkitűzéseinek megvalósításában részt venni, abban közreműködni, a

sportágat népszenísíteni,

- köteles a tagdijat jelen alapszab ályban meghatározott módon megfizúni.

b.) Pártoló tag kötelezettségei:

- a pártoló tag köteles az a|apszabá|yban foglaltakat betartani, valamint

- az egyesület célkitűzéseit erkölcsileg és anyagilag támogatni.

IY. Az egyesület szervezete

Az egyesület szewezetét aKözgyűlés, mint az egyesület döntéshoző szerve, azűgyvezetést ellátó

Elnökség, valamint a Felügyelő bizottság alkotja.

A.) Közgyűlés

1. Az egyesület döntéshozó szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés. A közgyűlés rendes és

rendkívüli lehet.

2. Közgyűlés összehívása :

A közgyűlést évente legalább egyszer az elnök hívja össze - postai úton, vagy a meghívó személyes

átadásával, vagy annak az egyesület honlapján történő kézzétételével, és a tagok részére e-mail

formájában történő megküldésével - időpontjának, helyének és a napirendjének megjelölésével.

A közgyulést össze kell hívni továbbá, ha a tagok ll3-a a napirendi ponttok, a cél és az ok

megjelölésével írásban kezdeményezi,ha az elnökség, illetve a felügyelő bizottságkezdeményezi,

valamint ha a bíróság elrendeli. A meghívót minden tagnak meg kell küldeni, úgy hogy azt a tagok

az ülés időpontja előtt 15 nappal kézhez kapják. A közgyűlés helye minden esetben az egyesület

székhelye. A meghívónak tartalmazniakell a jogi személy nevét és székhelyét, az ülés idejének és

helyszínének megjelölését, az ülés napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel

kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat

kialakíthassák.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számíto|t 8 napon beltil a tagok és az egyesület szervei a

közgyűlés összehívására jogosult személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés

indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnök jogosult dönteni. Ha a napirend

kiegészítése iránti kérelemről-az elnök nem dönt, vagy art elutasítja, a közgyűlés a napirend
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elfogadásáról szóló határozat meghozata|át megelőzően külön dÖnt a naPirend kiegészítésének

tárgyában.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha az egyesület rendes tagiainak több mint fele jelen van.

Ahatározatképtelenség miatt 8 (nyolc) napon belül ismételten összehívott megismételt kÖzgYŰlés az

eredeti napirendi pontokban, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatkéPes. Az eredeti

meghívóban fel kell hívni a tagok f,rgyelmét a megismételt kÖzgyűlés helyére, idejére és

távolmaradásuk követke zményeire, tehát ura,hogy a megismételt kÖzgytílés a megjelentek számára

tekintet nélkül, az eredeti napirendi pontokban határozatképes.

Amennyiben a megismételt Közgyűlés nem az eredeti közgyűlés időpontjáva| egyező naPon kerÜl

megtartásra, tlgy a tagok részére új meghívót kell küldeni, amely az eredeti meghívónak

megfelelőentartalmazza azü\és időpontját, helyét, és a tagok távolmaradásánakkÖvetkezménYeit.

Ahatározatképességet minden határozathozatalnálvizsgálni kell és aközgyŰ|ési jegYzőkÖnYvben

rögzíteni szükséges.

A döntésho ző szerv ülésén a szabáIyszenien közölt napirenden szerePlő kérdésben hozhatő

határozat, kivéve, ha minden részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szerePlő kérdés

megtárgyal ásához egyhangúla g hozzájárul. Amennyiben a közgyűlésen nem jelent meg minden

részvételre jogosult éslvagy a kiegészített napirendi kérdés megfárgyalásához egYhangúan nem

járulnak hozzá, abban az esetben a kiegészített napirend tárgyában a kÖzgYŰlési határozatban

meghatározott időn belül az elnöknek újabb közgyűlést kell szabályszerűen Összehívni, amelYen a

kiegészített napirendet tárgyalni kell.

A nem szabályszerűen összehívott közgyűlést abban az esetben lehet megtartani, ha az Ülésen

valamennyi részvételre jogosult jelen van és egyhangulaghozzájÍrul az Ülés megtartásához.

A közgyűlést az egyesület elnöke vezeti,távolmaradása esetén aközgyűlésen megjelent tagok

gyszerű szótöbbségű döntéssel levezető elnököt választanak A Közgyűlés, szÜkség esetén a

megjelent tagok közül egyszerű szótöbbségű döntéssel két szavazatszámlálő tagot választ, akik

szav azás e s etén rö gzitik a támo gató é s e l lenző szav azatok számát.

Az egyesület közgyűlése nem nyilvános, azon a tagokon és az elnökségen kívÜl a kÖzgYŰlés

összehívására jogosult elnök által meghívottak és az alapszabály vagy a kÖzgYtilés határozata

alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. A tag a kőzgYŰlésen jogosult

képviselővel képviseltetni magát.

A sportról szőlő 2004. évi I. törvény 17.8 (1) bekezdés a) pontjának megfelelően a sportegyesÜlet

évente legalább egy alkalommal közgyílést hív össze, amelyen meg!árgyalla éves pénzÜgYi tervét,

illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló tÖrvénY rendelkezései

szerint készített beszámo lót.

u. .i5. v/3
20-1-2gra., o6-do-§iii"ió:
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A Közgyűl és az egyesület éves beszámolój át a je|en lévő tagok egyszerű szótÖbbséggel hozott

döntésével fogadja el.

Az egyesület éves beszámolóját nyilvános közgyűlés keretében tartja meg.

Közgyűlést kell összehívni:
- az Elnöks ég, vagy a felügyelő bizottság indítványozza,

- ha azegyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,

_ az egyesület előreláth atőIagnem lesz képes atartozásokat esedékességkor teljesíteni,

- az egyesület céljainak elérése veszélybe került,
_ ha a tagok egyharmad része az ok és cél megjelölésével az Elnökségnél írásban indiftánYozza,

(ez esetben az elnökség a kérelem kézbe,zvételétől számttott 30 napon belÜli időPontra kÖteles

összehívni a közgytilést)

- ha a bíróság elrendeli.

3.Hatítrozathozatal:
A közgytílésen az egyesület rendes tagai I szavazatijoggal, míg az egyesület Pártoló tagiai és

tisáeletbeli tagai tanácskozási joggal vesznek részt. A közgyűlés határozatait nYÍlt szavazássa|,

egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén meg kell ismételni a szavazást, és ha akkor

is egyenlős égvan, akkor a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

Az egyesül et alapszabá|yának módosításáh oz a jelen levő tagok háromnegyedes szótÖbbséggel

ho zott hatát ozata szüksé ge s.

Az egyesület céljának módosítása és az egyesület megszűnéséről szŐ|Ő kÖzgYŰlési dÖntéshez a

szavazatijoggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szÜkséges.

4. A kőzgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki a határozat alaPján

kötelezettsé E, va1y felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más elónyben részesÜl, akivel a

határozat szerint szerződést kell kötni, aki ellen ahatározat a|apján pert kell indítani, akinek olYan

hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem taga, aki a döntésben érdekelt más

szewezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll illetve egyébként személYesen érdekelt.

5. A közgyűlésen jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és az erre a célra felkért hitelesítő tagok,

valamint a közgyű|és által megválasztott jegyzőkönywezető Ímak a|á. A jegYzőkÖnYwezető és

jegyzőkönyv hitelesítők személyéről aközgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt,

A közgytílés jegyzőkönyve tartalm azza az egyes napirendi pontok tekintetében ahozzászólásokat,

valamint a meghozott döntések tartalmát, időpontját éshatá|yát, illetve a dÖntést támogatók ellenzők

és tartózkod ők arány áú,.

A közgyűlésen megjelentekről jelenléti ívet kell felvenni, amely tartalmazza a tag nevét,

A,, \a /űíK-
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lakóhelyét és a|áírásáú. A nem természetes személy tag esetében a jelenléti tartalmazza a tag

elnevezését, székhelyét, a képviseletében megjelent személy nevét, lakóhelyét és aláírását. Ha atag

nem személyesen jár el, a jelenléti ívhez csatolni kell a képviselő részére adott teljes bizonyító erejű

magánokiratba foglalt meghatalm azást. Ez utóbbi esetben a tag képviseletében eljarő személy nevét,

lakóhe lyét, val am int aláír ását is tartalmazni a ke l l a j e l en l éti ívnek.

6. Az Egyesület olyan nyilvántartást is vezet, (határozatok könyve) amelyből a vezetőszeru

döntéseinek íartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha

lehet személye) megáll apíthatő,

Az elnök gon,doskodik ahatározatok nyilvántartásának naprakész vezetéséről.

Az elnök gondoskodik az Elnökség és aKözgyűIés döntéseinek érintettekkel történő közléséről. Az
elnök a Kőzgyűlés és az Elnökség határozatait, meghozatalukat követő 8 napon belül postai Úton

köteles az érintetíekkel közölni. Amennyiben a döntés minden egyesületi tagot érint, Űgy azt a

döntés meghozatalátől számított 15 napon belül az egyesület hivatalos honlapján

(http://www.puskaslovesz.hu) közzé kell tenni. Aközzétételről az elnök gondoskodik.

7. AzElnökség üléseiről készült feljegyzések, valamint aközgyűlés jegyzőkönyvei nyilvánosak.

A tagok a rájuk vonatkozó adatok tekintetében gyakorolnak iratbetekintési jogot, az adafuédelemre

vonatkozó j ogszabályok figyelembe vétele mellett.

Az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésre - a személyes

jellegű iratok kivételével - bárki jogosult, Iratbetekintésre vonatkozó kérelmet az egyesÜlet

elnökénél szóban kell előterjeszteni, aki a kérelem előterjesztésének időpontjától számított 8 napon

belül köteles art az egyesület székhelyén teljesíteni.

8. Az egyesület Közgrtílésének kizárólagos hatáskörébe tartozik

- az a\apszabá|y megállapítása és módosítása,

- az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatátozása,

- avezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása, és dijazásának megállapítása,

- az egyesü|et alkalmazottainak kiválasztása, munkaszerződésük tartalmának meghatározása, , az

E lnöksé g b eszámoltatás a,

- a tagdíj össze gének me ghatár ozása,

- az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló

jelentésének - elfogadása,

- éves költségvetés elfogadása,

- a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az

e gye sülettel munkavi s zonyban á|l,

- az olyan szerződés nnegkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagáva|, vezető

ti szts é gvi s e l őj éve l, v agy ezek hozzátartozój áv al köt,
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_ az Elnökségtagkizárási, vagy tagsági jogviszony felmondásának ügyében hozott döntései ellen

benyújtott fellebbezések elbírálása, (kivéve a tiszteletbeli tagok ügyében)

- döntés az egyesület vagyoni sorsáról,

- a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és az egyesületi szervek tagai
elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés,

- aválasztott könywizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásánakmegállapítása,

- a v ége|számoló kij elölése,
- dönt az egyesület éves sportfejlesztési programjának, versenyrendjének elfogadásáról,
_ a felügyelőbizottság, vagy más egyesületi szerv tagjainak megválasztása, visszahívásuk és

díj azásuk megállapítása,
- döntés mindazon ügyekben, amelyeket a jogszabály, jelen alapszabály kizárólagos hatáskörébe

utal.

B.) Az Elnökség

1. Az egyesület ügyvezetését a3 tagű - elnökből, elnökhelyettesből, és egy Elnökségi tagból álló -

Elnökség látja el. Az elnökség tagjai az egyesület vezeíő tisztségviselői. Az Elnökség tagait a

Közgyűlés választja meg 5 (öt) éves időtartamra. Az elnökség tagjainak megbízatása 2021,

november 02. napjdtól számína ü évre szól. Az elnökség tagjainak megbízatdsúnak

megszűnésének időpontja. 2026. november 02. napja. Az Elnökség az elnökét maga választja
tagjai közül. Az Elnökség tagiai tisáségükben korlátlanul újraválaszthatők.

Az eglesület elnöke Puskás Géza (anyju neve: Kelemen Malvin)
A vezeíő tisztségviselők képviseleti jogának terjedelme általános.

2. AzBlnökségi üléseket az elnök hívja össze, évente legalább két alkalommal.

A meghívót minden érintettnek meg kell küldeni úgy, hogy aú, az érintettek az iJlés időpontja előtt

8 (nyolc) nappal kézhez kapják, azonban sürgős esetben a telefonos, yagy személyes összehívásra

is mód van.

Az Elnökség ülései nyilvánosak ) azon bárki részt vehet. Az ülés akkor határozatképes, ha az

Elnökség legalább 2 tagsa jelen van. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt
szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén határozatot nem hoz. Az Elnökség üléseiről
jegyzőkönyv készül. Az Elnökség ülésein állandó meghívott a Felügyelő bizoítság elnöke.

3. Az Elnökség döntéseinek meghozatalában nem vehet részt az a tag, aki, vagy akinek közeli

hozzátaftozója, élettársa ahatározat alapján kötelezettséE, vary felelősség alól mentesül, bármely

más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben érdekelt.

Nem minősül előnynek az e,gyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a civil szewezet tagának a tagsági jogviszony
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alapján nyújtott cél szerinti juttatás.

4. AzBlnökségi tagok jogai és kötelezettségei:

- részvétel az Elnökség ülésein és ahatározatok meghozatalában.
- észrevételek, javaslatok tétele az egyesület működésével kapcsolatban.
- indokolt javaslattétel rendkívüli Elnökségi ülés összehívására.
- az egyesület képviselete
- az Elnökség által hozott határozatokvégrehajtása

5. Az egyesület elnöke az egyesület Elnökség közreműködésével vezeti, irányítja az egyesület
munkáját.

- munkáltatói jogkört gyakorol,
- feladata az Elnökség üléseinek összehívása,
- fo lyam ato s fi gye l emm e l kíséri a hozott határ o zatok vé grehaj tás át,

- aláírási és utalványozási jogkört gyakorol külső szervek, pénzintézetekfelé,
- döntési jogköre van olyan kérdésekben, amelyek nem tartoznak aKözgyűlés vagy az Elnökség
hatáskörébe,
- rendszeres együttműködés és kapcsolattartás azokkal a civil szervezetekkel, amelyeknek az
egyesület is tagja,

- beszámo ló készítése az Elnöksé g által v ezetett munkáról,
- sportolók leigazolása, áti gazolása.

6. Az Elnökség feladatai:

- a sportegye sü l eti tevékenysé g ir ány ítása, versenyek rendezése

- az egyesület napi ügyeinek vitele, azigyvezetés hatáskörébetartoző ügyekben a döntések
meghozatala,

- azegyesület éves sportfejlesztési programjának, versenyrendje tervezetének előkészítése,
- aKözgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése,

- aKözgyőlés napirendi pontjainak meghatátrozása,

- részvétel a Közgyúlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre,

- beszámolás az egyesület tevékenységéről és gazdaságihelyzetéről a Közgyűlésnek,
- az egyesület képviselete más szervek előtt,

- azegyesület gazdaságitevékenységének szewezése, szerződések előkészítése,
- rendes tagok és pártoló tagok felvétele,
- tagság nyilvántartása,

- dönt az egyesület rendes- és pártoló tagjainak kizáráséről,
- az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése,

- az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése,

- az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata, és ennek
megfelelően intézkedések megtétele,
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- a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése,

- fegyelmi jogkör gyakorlása,

- az éves költségvetés elkészítése, és annak a Közgyűlés elé terjesztése,

- az lgyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhaszná|ásáta és befektetésére vonatkozó, a

Közgyűlés hatáskörébe nem tartoző döntések meghozatala és végrehajtása,

- az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei mega|akításának és a tisztségviselők

megválaszt atásának előkészítése.

- döntés mindazon kérdésekben, amelyeket jogszabály, vagy jelen alapszabály hatáskörébe utal

Az Elnökség jogosult minden olyan kérdésben dönteni, amely nem tartozik a Közgyűlés

kizárólagos hatáskörébe.

Y. Az egyesület gazdálkodása

1. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet aKözgyűlés fogad el.

2. Az egyesület vagyona az a|ábbiakban testesülhet meg, illetve fektethető be:

a.) ingatlan és ingó vagyon
b.) államkötvények
c.)készpénz

3. Az egyesület bevételei:
a.) a tagok á|tal fizetetttagdíjak,
b.) magánszemélyek és gazdasági társaságok és szervezetektől származő, pénzbeli és

természetbeni bevétel, az alábbiak szerint:

- felajánlás és az SZIA loÁ-os rendelkezése,

- hozzáj árul ás támo gatás,

- adományo zás juttatás.

c.) az egyesület által szewezetr,hazai és nemzetközi versenyek bevételei, ideértve az Európa és

Világbajnokságokat is, magánszemélyek, sportklubok, egyesületek, társaságok versenyzői

részére, akik természetes személyek,
d.) sportesemények rendezéséből, lövészversenyek lebonyolításából származó bevételek,

e.) rendezett versenyek nevezési díjai,
f.) rendezett versenyek reklámbevételei,
g.) költsé gvetési, valam int pálry ázatok útj án elnyert támo gatások,

h.) gazdasági tevékenysé g,

i.) saját működéséhez, versenyek lebonyolításához vásárolt tárgyi eszközök értékesítéséből

származő bevétel

4. Az egyesület bevéte-leivel és vagyonával önállóan gazdá|kodik, tartozásaiért sqát
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vagyonával felel. A tagok az egyesület taftozásaiért a tagdíj megfizetésén

nem felelnek.

5. Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül

tevékenysé g v égzésér e j o go sult. Az e gyesület vagyonát céljának me gfelelően

nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.

túl, saját vagyonukkal

összefiiggő gazdasági

haszná|hatj a, v agy onát

vI. A vezetők, illetve tisztségviselők összeférhetetlenségének szabályozása

l, Yezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége

e|látásához szükséges körben nem korlátozták.

2. Nem lehet az egyesület tisztségviselője olyan személy, aki valamilyen politikai pártban

tisztségviselői pozíciőt tölt be.

3. Nem lehet vezető tisáségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett e|őéleíhez |vződő hátrányos következmények

alól nem mentesült.

4. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely

foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az Ítéletben megjelölt

tevékenységet folytató jogi szemé|y vezető tisztségviselője nem lehet.

5. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az,

akit eltiltott ak a v ezető ti sztségvi selő i tevékenysé gíő l.

6 . Y ezető ti sztsé gvi se |ői megbizatás me gszűnésének esetei :

a)határozottidejűmegbízatáseseténamegbizásidőtartamánaklejártával,
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével,

c) visszahívással,
d) lemondással,

e) a v ezető tisztségvise lő haláláv al vagy j o gutód nélkül i me gszűnésével,

f) vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben

történő korláto zásáv al,
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összefrrhetetlenségi ok bekövetkeztével.

7. Nem lehet vezető tisztségviselő az, aki a közügyek gyakorlásától eltiltó íté|ethatálya alatt áll.

(Btk. 61.§ (2)bekezdés i.) pont)

VII. Az egyesület megszűnése

1. Jogutódlással történő megszűnés:

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

egyesületekre válhat szét - a Közgyrilési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok

háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

2. Jogutód nélküli megszűnés:
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-haazegyesület haíározott időre jött létre és a meghatározottidőtartam eltelt,

- megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett,

- a tagok kimondják megszűnését,

- az ana jogosult szerv megszünteti,

- az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljénakmegvalósítása lehetetlenné vált,

és új célt nem határoztakmeg,

- az egyesület tagjainak számahat hónapon keresztül nem éri el atízfőt,

feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására iranyuló

megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt anyilvántartásból törli.

3. Az egyesület megszűnését kimondó Közgyűlési határozatban rendelkezni kell az egyesület

vagyonának felosztásáró|. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdij

megfizetéséntűl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

A sportról sző|ő 2004. évi I. törvény 17.8 (6)-(7) bekezdése értelmében: A sportegyesület bírósági

feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradő vagyon állami tulajdonba kerül, és azt a

sportpolitikáért felelős miniszter általvezetett minisztérium költségvetésében azúÍnpőtlás nevelés

támogatására kell fordítani. A sportegyesületnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor

kerülhet sor, ha a MOB igazo\ja, hogy a sportegyesület az állami sportcélú támogatás

felhasználásával e törvényben, valamint az ál|amháutartás működésére vonatkozó jogszabályokban

foglaltaknak megfelelően elszámolt,vagy azt,hogy a sportegyesület állami sportcélú támogatásban

nem részesült.

VIII. Egyéb rendelkezések

A jelen alapszabályban nem szabályozolt kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szőlő 2013. évi

V, törvény, az egyesülési jogról, aközhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

és támogatásáról szóló 20II. évi CLXXV. törvény, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és

az ezzel összefuggő e|járási szabályokról szóló 20Il. évi CLXXK. törvény, a Sportról sző|ő 2004.

évi I. törvény rendelkezései, valamint a civil szervezetekre vonatkozó egyéb jogszabályok

irányadóak.

Debrecen, 2021,. november 02.

Puskás Géza

Készítette és ellenjegyezte2021, november 02. napján Dr. N. Nugy Bernadett Ügyvéd (1063

Budapest, Szív u. 45.Y13.,KASZ:36065786), ezze|igazolva, hogy a létesítő okirat egységes

szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály IV. B) Az Elnökség Pontjának
módosítása alapján hatályos tartalmának
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