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A „CSAK ELŐRE! A SZEGEDI KÉZILABDÁÉRT” EGYESÜLET 
ALAPSZABÁLYA 

 
Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek (a továbbiakban: 
Civil törvény), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek (a 
továbbiakban: Ptk.), megfelelően létrehozzuk a „CSAK ELŐRE! A SZEGEDI 
KÉZILABDÁÉRT” Egyesületet. 
 
A „CSAK ELŐRE! A SZEGEDI KÉZILABDÁÉRT” Egyesület 2020. szeptember 25. napján 
az alábbi Alapszabályt fogadta el. 
 

I. 
AZ EGYESÜLET ADATAI 

 
1. Az Egyesület neve: „CSAK ELŐRE! A SZEGEDI KÉZILABDÁÉRT” Egyesület 

Az Egyesület rövidített neve: CSAK ELŐRE! Egyesület 
Az Egyesület székhelye: 6725 Szeged, Földmíves utca 8. 
Az egyesület honlapjának címe: www.csakelore.hu 
Az Egyesület működési területe: Magyarország 
Az Egyesület alapításának éve: 2016.  
 

2. Az Egyesület jogállása 
 
Az Egyesület jogi személy, önkéntes, nyílt, demokratikus önkormányzati elven alapuló, 
politikai pártoktól független társadalmi szervezet, amely közvetlen politikai tevékenységet nem 
folytat, politikai pártoknak anyagi támogatást nem nyújt, működésének alapvető elveit és 
kereteit Magyarország Alaptörvénye, a Civil törvény, továbbá a Ptk. rendelkezései, valamint 
ezen Alapszabály alapján fejti ki.  
 
Az Egyesület alapítói: 
 
- Dékány Róbert (anyja neve: Zsemberi Ilona, ) 
- Károlyi Zoltán (anyja neve: Pásztor Ágnes, ) 
- Kovács Józsefné (anyja neve: Hős Ida, .) 
- Lantos Andrásné (anyja neve: Szilágyi Erzsébet,  
- Seres Ildikó Irma (anyja neve: Marhás Irma,) 
- Szarka Attila (anyja neve: Magony Erzsébet,) 
- Varga Gábor (anyja neve: Balogh Gizella,)  
- Patkós Bence Gergő (anyja neve: Hanesz Andrea, ) 
- Hetesi Endre Gyula (anyja neve: Baji Erika,  
- Gajdos Tibor (anyja neve: Ágoston Ilona,) 
 
Az Egyesületet az Alapítók határozatlan időre hozták létre.  
 
Az Egyesület a bíróság által történő nyilvántartással jön létre. 
 
Az Egyesület megszűnésére a Ptk. 3:48. § (1) bekezdése, 3:83. §-a és 3:84. §-a az irányadó. 
 
 
 
Az Egyesület  

 

http://www.csakelore.hu/
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- a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására 
létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy,  

- nem alapítható gazdasági tevékenység céljára,  

- az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére 
jogosult,  

- a vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, 
és a tagok részére nyereséget nem juttathat. (Ptk. 3:63 § (1) - (4) bek.) 

 
3. Az Egyesület célja 

 
Az Egyesület célja: 
 
a) az egészséges életmód és a szabadidősport (tömegsport) gyakorlása feltételeinek 

megteremtésében való közreműködés (a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § c) pont, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 4. pont), 

b) a rasszizmus visszaszorításában való közreműködés (a sportról szóló 2004. évi I. törvény 
49. § k) pont), 

c) a MOL-Pick Szeged Kézilabda csapat szurkolóinak összefogása, a szurkolás feltételeinek 
javítása, a szurkolás egységesebbé tétele, a rasszizmus visszaszorításában való 
közreműködés, és ezáltal a MOL-Pick Szeged Kézilabda csapat mérkőzéseinek 
biztonságos lebonyolításához való hozzájárulás (a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § 
k) pont) 

d) a szegedi kézilabda utánpótlás-nevelés anyagi és erkölcsi támogatása (Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pont, a 
sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § e) pont); 

 
Az Egyesület alapvető feladatai: 
 

a) a MOL-Pick Szeged Kézilabda csapat szurkolóinak összefogása, a szurkolás feltételeinek 
javítása, a szurkolás egységesebbé tétele érdekében; 

b) a MOL-Pick Szeged Kézilabda csapat idegenbeli mérkőzései esetén a szurkolók részére az 
utazás és a szállás megszervezésében való közreműködés;  

c) a szurkolók részére egyéb szabadidős tevékenységek (pl. ankétok, közönségtalálkozók, 
élménybeszámolók) szervezése; 

d) tagjainak képviselete és érdekeinek védelme; 
e) tagjai tevékenységének összehangolása; 
f) szurkolásban való közreműködés a különböző sportágak, illetve sportegyesületek által 

megrendezett sporteseményeken, bajnokságokon és versenyeken; 
g) tagjainak egyesülettel kapcsolatos munkájának segítése; 
h) a  szegedi kézilabda népszerűsítése, illetve hagyományainak ápolása;  
i) a tagok folyamatos tájékoztatása a www.csakelore.hu internetes weboldalon keresztül a 

szegedi kézilabda és a MOL-Pick Szeged Kézilabda csapat aktuális programjairól és azzal 
kapcsolatos hírekről; 

j) az egyesület működéséhez szükséges feltételek megteremtése és biztosítása; 
k) kapcsolatok létesítése és fenntartása a hasonló tevékenységet folytató külföldi és hazai 

szervezetekkel; 
l) a szurkolók részére egyéb szabadidős tevékenységek (pl. ankétok, közönségtalálkozók, 

élménybeszámolók) szervezése; 
m) a magyarországi kézilabda népszerűsítése; 
o) más szurkolói egyesületekkel való kapcsolattartás létesítése és fejlesztése. 

 
Az Egyesület biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhessen. 

http://www.csakelore.hu/
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Az Egyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-
vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő tevékenysége. 
Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 
azokat nem veszélyeztetve végezhet. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, 
azt kizárólag csak az egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel. 

 
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá 
országgyűlési illetve megyei-és helyi, valamint fővárosi- és kerületi önkormányzati 
képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat. 
 

II. 
A TAGSÁGI VISZONY 

 
1. Az Egyesületbe felvételüket kérhetik azok a természetes és jogi személyek, valamint jogi 

személyiséggel nem rendelkező társaságok, amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.  
     
    Az Egyesületi tagság formái: 
  

a) rendes tagság, 
b) tiszteletbeli tagság, 
c) pártoló tagság. 

 
2. Rendes tagság 
 

Az Egyesület nyilvántartásba vételekor az alapítók, és alapítást követően mindazok, akiket az 
Egyesület Közgyűlése az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően tagjai sorába felvesz.  

 
Az Egyesületbe való belépés és kilépés önkéntes. 

 
Az Egyesület rendes tagjává választható az a büntetlen előéletű nagykorú természetes személy, 
jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, aki/amely elfogadja az 
Egyesület Alapszabályát, és a tagsági viszonyból származó kötelezettségeinek teljesítését 
vállalja. 
 
Az Egyesületbe belépni szándékozók (továbbiakban: tagjelöltek) belépési szándékukat a 
belépési nyilatkozat (továbbiakban: kérelem) kitöltésével terjeszthetik elő, melyet az Egyesület 
Elnökének címezve kell benyújtani. Az Egyesület Elnöke a kérelmet - a kérelem benyújtását 
követően megtartott első Közgyűlésen, de legkésőbb 30 napon belül - terjeszti a Közgyűlés elé. 
A Közgyűlés a kérelemről egyszerű szótöbbséggel határoz. A tagjelöltek tagsági viszonya az 
Egyesület határozatában meghatározott időponttól kezdődik.  A tagjelölteket a kérelem 
elbírálásáról a Közgyűlést követő 15 napon belül írásban kell értesíteni. A tagfelvételt meg lehet 
tagadni erkölcsi okokból, illetve ha a tagjelölt nem méltó az Egyesület szellemiségéhez.  
 
Az Egyesület rendes tagjait egyenlő jogok illetik, illetve kötelezettségek terhelik. Az Egyesület 
rendes tagjai a jogaikat személyesen gyakorolhatják. 
 
Az Egyesület rendes tagjainak jogai: 
 
a) részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén;  
b) tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen; 
c) bármely egyesületi tisztségre választhatnak és megválaszthatók; 
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d) jogosultak részt venni az Egyesület rendezvényein; 
e) az Egyesület irataiba betekinthetnek; 
f) igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket; 
g) az egyesület Elnökségétől, Felügyelő Bizottságától és tagjaitól tájékoztatást, információt 

kérhetnek és kaphatnak; 
h) a Közgyűlésen észrevételeket, javaslatokat tehetnek, véleményt nyilváníthatnak az 

Egyesület működésével kapcsolatban; 
i) az Egyesületből az indok megjelölése nélkül önkéntesen kiléphetnek, mely szándékukat a 

kilépés időpontjának meghatározásával írásban kell bejelenteniük az Egyesület Elnökénél. A 
kilépés időpontjáig tagsági viszonyuk fennáll, kötelezettségeiket a kilépés időpontjáig 
teljesíteniük, szükség esetén - az Elnökség részére - igazolniuk kell. 

 
Az Egyesület rendes tagjainak kötelességei: 
a) kötelesek betartani az Alapszabály, és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg 

az Egyesület szerveinek határozatait; 
b) kötelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként vállalt feladataikat, 

és tőlük elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását; 
c) kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni. 
 
A rendes tagság megszűnik: 
 
a) az Egyesület megszűnésével; 
b) az Egyesület feloszlatásával, illetőleg jogutód nélküli megszűnésével; 
c) a tag kilépésével; 
d) a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával; 
e) a tag kizárásával; 
f) törléssel; 
g) a tag halálával, a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével. (Ptk. 3:68 § (1) bek.) 
  
A rendes tag a tagsági jogviszonyát az Egyesület Elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal 
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. (Ptk. 3:68 § (2) bek.) 
 
A rendes tag kizárása: 
 
a) A Közgyűlést ilyen esetben kötelező soron kívül összehívni és döntést hozni a javaslatban 

érintett tag tagságának megtartásáról, vagy annak megszüntetéséről. 
b) A tag kizárására akkor kerülhet sor, ha a tag az Egyesület alapszabályát és/vagy más 

szabályzatát, illetve határozatát súlyosan vagy ismételten megsérti, és ez az Egyesület 
Elnökének írásbeli felszólítása ellenére is folytatódik. A kizárás oka lehet még, ha a tag az 
Egyesületnek anyagi kárt okoz, jó hírét sérti, nem nyilvános információit harmadik 
személyek tudomására hozza. Ekkor az Egyesület Közgyűlése döntést hozhat az Egyesület 
Alapszabályával ellentétes magatartásával fel nem hagyó tag kizárásáról, ideértve azt is, ha a 
tag az Egyesülettel vagy annak szerveivel az együttműködési kötelezettségét megszegi, 
illetve más módon összeférhetetlen magatartást tanúsít.  

c) A tag kizárásáról az Egyesület Elnökségének javaslata alapján a Közgyűlés dönt. A 
döntésben nem vehet részt az a tag, aki személyesen érdekelt a döntésben. (Ptk. 3:19 § (2) 
bek. f) pont)   

d) Az elmarasztalt tag kizárása, vagy tagsága megtartása ügyében az Egyesület Elnökségének 
javaslata alapján a Közgyűlés dönteni köteles.  

e) A kizárás, illetve a törlés nem mentesíti a tagot a kizárás, illetve a törlést megelőzően 
keletkezett hátralékos tagdíjának teljesítése alól. A kizárt tagnak a kizárást követően nem 
lehetnek további, a tagsági jogviszonyból eredő kötelezettségei.  
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f) A kizárási eljárást az Egyesület bármely rendes tagja jogosult kezdeményezni az Egyesület 
Elnökségénél az Egyesület Elnökéhez címzett írásbeli kérelemmel. Az Egyesület Elnöke a 
Közgyűlést a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belüli időpontra összehívja. A 
kizárási eljárás megindításáról és a közgyűlési ülés megtartásának időpontjáról a kizárás alá 
vont tagot (továbbiakban: érintett) igazolható módon úgy kell értesíteni, hogy az érintett az 
értesítést a Közgyűlés megtartásának időpontját megelőzően legalább 8 nappal korábban 
kézhez vegye. A kizárási eljárás során az érintett számára lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy a kizárás tárgyában tartott Közgyűlésen a védekezését (tényeket és bizonyítékokat) 
szóban, vagy legkésőbb a Közgyűlés időpontjáig előterjeszthesse. A kizárás tárgyában 
tartott közgyűlési ülés az érintett távollétében megtartható, ha az érintett értesítése 
szabályszerű volt, és az érintett előzetesen írásban alapos indokkal távolmaradását nem 
mentette ki, vagy írásban kérte az eljárás távollétében történő lefolytatását. A kizárást 
kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni, mely indokolásnak 
tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket, bizonyítékokat, és a jogorvoslati 
lehetőségről való tájékoztatást. Az érintett tag tagsági jogviszonya a közgyűlés kizárásról 
rendelkező határozatának meghozatalával egyidejűleg megszűnik. 

g) A kizáró határozatot a döntés meghozatalától számított 8 napon belül írásban kell közölni 
az érintettel. A jog- vagy alapszabálysértő kizáró határozat megsemmisítése (hatályon kívül 
helyezése) iránt bármely tag - a különleges jogállású tag csak érintettsége esetén -, a 
határozat tudomására jutásától számított harminc napon belül indíthat pert. A határozat 
meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. (Ptk. 
3:36 § (1) bek.)  

h) Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, 
kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat 
mellett. (Ptk. 3:36 § (2) bek.)  

i) A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben - a 
tag kérelmére - a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A felfüggesztést elrendelő végzés 
ellen nincs helye fellebbezésnek. A perben bírósági meghagyás nem bocsátható ki. (Ptk. 
3:36 § (4) bek.)  

j) A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ha a határozat jogszabályt sért vagy a létesítő 
okiratba ütközik, a bíróság a határozatot hatályon kívül helyezi és szükség esetén új 
határozat meghozatalát rendeli el. (Ptk. 3:37 § (1) bek.) Ha a jogszabálysértés vagy a létesítő 
okiratba ütközés nem jelentős és nem veszélyezteti a jogi személy jogszerű működését, a 
bíróság a jogsértés tényét állapítja meg. (Ptk. 3:37 § (3) bek.) 

k) Amennyiben a rendes tagsági viszony év közben szűnik meg, az adott évre kifizetett tagsági 
díj a rendes tag részére nem téríthető vissza. 

 
3. Pártoló tagság 
 

A pártoló tagság keletkezésére, az azzal kapcsolatos eljárási szabályokra a rendes tagokra 
vonatkozó rendelkezések az irányadók. 
 
A pártoló tagok felvételéről az Egyesület Elnökének előterjesztése alapján a Közgyűlés dönt. A 
jogi személy tag a jogait képviselője útján gyakorolja. 
 

    A pártoló tagság megszűnik:  
 

a)   a jogi személy pártoló tag jogutód nélküli megszűnésével, 
b) a pártoló tag méltatlanná válásával, amennyiben a vállalt kötelezettségének nem tesz eleget,  
c) a pártoló tag kérésére, 
d) a pártoló tag kilépésével, 
e) a pártoló tag tagsági jogviszonyának Egyesület általi felmondásával, 
f) a pártoló tag kizárásával. 
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Pártoló tagok jogai és kötelezettségei 

 
a) tanácskozási joggal részt vehetnek az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, 
b) véleményt nyilváníthatnak, javaslatokat, észrevételeket tehetnek az Egyesületet érintő 

bármely kérdésben, 
c) anyagi vagy természetbeni támogatás nyújtani az Egyesület céljainak megvalósításához, 
d) az Egyesület tisztségére nem választhatók, 
e) nincs szavazati joguk és nincs tagdíjfizetési kötelezettségük. 

 
4. Tiszteletbeli tagság 
 

Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet - az Egyesület Elnökségének felkérése alapján - az a 
kiemelkedő oktatási, tudományos vagy sporteredményeket elért személy, aki tevékenységével 
az Egyesület célkitűzéseit elősegíti, és támogatja. 
 
A tiszteletbeli tag megválasztására az Egyesület Elnöksége és az Egyesület bármely rendes tagja 
tehet javaslatot. A tiszteletbeli tagokat az Egyesület Közgyűlése egyszerű szótöbbséggel 
választja meg. A tiszteletbeli tagság létrejöttéhez a megválasztott tiszteletbeli tagok elfogadó 
nyilatkozata is szükséges. 
 

       A tiszteletbeli tagság megszűnik:  
 

a) a jogi személy jogutód nélküli megszűnésével, 
b) a tiszteletbeli tag méltatlanná válásával,  
c) a tiszteletbeli tag kérésére. 
 

Tiszteletbeli tagok jogai és kötelezettségei: 
 

a) tanácskozási joggal részt vehetnek az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, 

b) véleményt nyilváníthatnak, javaslatokat, észrevételeket tehetnek az Egyesületet érintő 

bármely kérdésben, 

c) az Egyesület tisztségére nem választhatók, 

d) nincs szavazati joguk, nincs tagdíjfizetési kötelezettségük, 

e) kötelesek elősegíteni, támogatni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását. 

Az Egyesület bármely szerve által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat, megsemmisítése 
iránt bármely tag - különleges jogállású tag (pártoló tag, tiszteletbeli tag) csak érintettsége 
esetén - a határozat tudomására jutásától számított 30 napon belül indíthat pert.  
 

III. 
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI 

 
1. Az Egyesület szervei 

 
a) Közgyűlés, 
b) Elnökség, 
c) Felügyelő Bizottság 
d) Titkár 

2. A Közgyűlés 
 

Az Egyesület döntéshozó szerve a Közgyűlés. (Ptk. 3:72 § (1) bek.) A Közgyűlésen a természetes 
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személy tagok személyesen, a jogi személy tagok képviselőjük útján vehetnek részt. A rendes 
tagok az érdekeiket a Közgyűlésen közvetlen módon képviselik. Minden rendes tag egy szavazati 
joggal rendelkezik a Közgyűlésen. A Közgyűlésre tanácskozási joggal meg kell hívni az Egyesület 
tisztségviselőit.  
 
A Közgyűlés nem nyilvános, azokon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a Közgyűlés 
összehívására jogosult által meghívottak és az Alapszabály vagy a Közgyűlés határozata alapján 
tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. (Ptk. 3:73 § (2) bek.)  
A meghívottak köréről az Elnökség javaslata alapján az Egyesület Elnöke dönt.  
 
A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 
hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) 
a határozat alapján 
 

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt; 
nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 

2.1. A Közgyűlés hatásköre: 
 
a) Jóváhagyja vagy módosítja az alapszabályt, illetőleg az Egyesület egyéb szabályzatait. Az 

alapszabály módosítására a rendes tag, az Elnökség és az Felügyelő Bizottság tehet 
javaslatot. Az alapszabály módosítására irányuló javaslatot a Közgyűlés időpontja előtt 
legalább 20 (húsz) nappal korábban írásban kell benyújtani az Egyesület Elnökének, aki 
köteles azt a tagoknak a Közgyűlés előtt legalább 15 (tizenöt) naptári nappal korábban 
megküldeni, és a Közgyűlés elé terjeszteni. 

b) Az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása és ezzel 
kapcsolatban döntés az Egyesület vagyonáról. 

c) A vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása és díjazásának (tiszteletdíjának) 
megállapítása. A Közgyűlés - a rendes tagok által javasolt személyek közül - 2 (két) évre 
választja meg az Elnökséget. A Közgyűlés az Elnökség tagjai közül választja meg 2 (két) 
évre az Egyesület Elnökét.  

d) Az éves költségvetés elfogadása, módosítása. A következő naptári évre esedékes tagdíjak 
mértékének meghatározása. 

e) Az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az Egyesület vagyoni helyzetéről 
szóló jelentésének - elfogadása. 

f) A vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az 
Egyesülettel munkaviszonyban áll. 

g) Határoz az Egyesületet érintő ügyekben, és kialakítja az Egyesület álláspontját az aktuális 
kérdésekben, melyet az Elnökség köteles képviselni. 

h) Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető 
tisztségviselőjével, vagy ezek hozzátartozójával köt. 

i) Megtárgyalja a tagok által előterjesztett indítványokat. 
j) A jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, vezető tisztségviselők, vagy más egyesületi szervek 

tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés. 
k) A végelszámoló kijelölése. (Ptk. 3:74 §) 
l) Az Egyesület fő céljainak és tevékenysége fő irányainak meghatározása. 
m) A jogszerű és hatékony működés érdekében megalkotott szabályzatok - különösen az 

Egyesület munkaszervezetének működését szabályzó Szervezeti és Működési Szabályzat - 
elfogadása és módosítása. 
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n) A rendes tagok által javasolt személyekből álló Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása. 
Az Felügyelő Bizottság az elnökét maga választja meg a tagjai közül. 

o) Az Egyesület Alapszabálya alapján a tagok (rendes-, pártoló-, tiszteletbeli tag) felvételéről és 
kizárásáról való döntés. A kizárási eljárás alá vont tagnak az eljárás során az egyesületi 
tagsági jogai szünetelnek, az ügyében döntő Közgyűlésen meghívottként részt vehet, 
azonban szavazásra nem jogosult, érvényes közgyűlési döntés távollétében is hozható. 

p) A tagdíj összegének meghatározása. 
q) Az Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása. 
r) Gazdasági társaság alapításáról, illetőleg gazdasági társaságba történő belépésről való 

döntés. A gazdasági társaságból származó bevétel felhasználásának meghatározása. 
s) Egyesülés más társadalmi szervezettel, valamint a feloszlásának kimondása. 
t) Azok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály a Közgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe utal. 
 

Az Egyesület ügyvezetését az Egyesület Elnöke vagy az Elnökség látja el. Az Egyesület vezető 
tisztségviselői az Egyesület Elnöke vagy az Elnökség tagjai. (Ptk. 3:77 §) 
 
2.2. A Közgyűlés összehívása és határozatképessége: 
 
A Közgyűlés üléseit az Egyesület Elnöke meghívó küldésével vagy közzétételével hívja össze. 
(Ptk. 3:17 § (1) bek.) Az Egyesület Elnökének akadályoztatása esetén a Közgyűlést az Alelnökök 
hívják össze. A meghívók postázása és a Közgyűlés időpontja között legalább 15 naptári nap 
időköz tartandó.  

 

2.3. A meghívónak tartalmaznia kell: 

 
a) az Egyesület nevét és székhelyét; 
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 
c) az ülés napirendjét (Ptk. 3:17 § (2) bek.) 
d) a határozatképtelenség miatt esetlegesen szükségessé váló megismételt Közgyűlés 

összehívására vonatkozó rendelkezést és azt is, hogy a megismételt Közgyűlés - az eredeti 
napirendi pontok tekintetében - akkor is határozatképes, ha azon nincs jelen a valamennyi 
szavazatra jogosult tagja. 

 
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a 
tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. (Ptk. 3:17 § (3) bek.) 

 

A Közgyűlés az üléseit az Egyesület székhelyén tartja. (Ptk. 3:17 § (4) bek.) 

 

Ha a Közgyűlés ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az 
ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. 
(Ptk. 3:17 § (5) bek.) 

 
A Közgyűlés 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. (Ptk. 3:17 § (6) bek.) 
 

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. (Ptk. 3:75 § (1) bek.) 

 
A napirend kiegészítésének tárgyában a Közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult 
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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. (Ptk. 3:75 § (2) bek.) 
 
Amennyiben a napirend kiegészítésre kerül, akkor az új napirendi pontokról a tagokat igazolható 
módon értesíteni kell. 
 
A Közgyűlés évente legalább egy alkalommal tartandó. (Ptk. 3:73 § (1) bek.) A Közgyűlést olyan 
időpontban kell megtartani, hogy azon az éves beszámolók elfogadásáról a vonatkozó 
jogszabályokban megállapított időpontokig dönteni lehessen (továbbiakban: rendes Közgyűlés). 
A Közgyűlés napirendjére kell tűzni mindazokat a kérdéseket, amelyeket jogszabály, vagy az 
Alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal. A Közgyűlés napirendjére javaslatot, illetve 
előterjesztést tehet az Elnökség és az Felügyelő Bizottság bármely tagja, a törvényességi 
felügyeletet ellátó szerv és az Egyesület bármely rendes tagja. 
 
2.4. A rendes Közgyűlésnek az alábbi napirendi pontokat kötelező megtárgyalnia: 
  
a) az Egyesület tevékenységéről szóló Elnökségi szakmai beszámolót;  
b) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint az Egyesület beszámolóját;  
c) az Egyesület következő évi szakmai- és pénzügyi tervét; 
d) az Felügyelő Bizottság beszámolóját a jóváhagyott költségvetés teljesítéséről;  

 
2.5. Közgyűlést kell össze hívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha: 

  
a.) a Közgyűlés összehívását a bármelyik rendes tag az ok és cél megjelölésével írásban 

kezdeményezi; a Közgyűlést az Egyesület Elnöke köteles az indítvány kézhezvételétől 
számított nyolc napon belül, további 10 (tíz) napnál nem későbbi időpontra az írásos 
anyagok egyidejűleg történő kiküldése mellett összehívni.  

b.) az Egyesület Elnök nélkül marad; 
c.) az Felügyelő Bizottság kezdeményezi az összehívást; 
d.) a bíróság azt elrendeli; 
e.)  az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 
f.)  az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy 
g.)       az Egyesület céljainak elérése veszélybe került. (Ptk. 3:81 § (1) bek.)  

 
Az e.) – f.) pontokban meghatározott esetekben összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az 
összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület 
megszüntetéséről dönteni. (Ptk. 3:81 § (2) bek.) 
 
Az Egyesület Elnökének akadályoztatása esetén, vagy ha az Egyesület Elnök nélkül marad a 
Közgyűlést az Alelnökök hívják össze.  
 
A Közgyűlés lebonyolítására egyebekben az Egyesület rendes Közgyűlésére vonatkozó szabályai 
az irányadók.  

 
2.6. A Közgyűlés levezető elnöke:  
 
Az Egyesület Elnöke, akadályoztatása esetén az Egyesület bármely Alelnöke.  A levezető elnök a 
jelenlévők által aláírt jelenléti ív alapján a Közgyűlés kezdetén megállapítja a Közgyűlés 
határozatképességét, vagy kimondja a határozatképtelenséget.  
 
2.7. A Közgyűlés határozatképessége, megismételt közgyűlés  
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a) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő 
szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni 
kell. (Ptk. 3:18 § (1) bek.) 

          Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a 
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. (Ptk. 3:18 § (2) bek.)  

b) Ha a Közgyűlés az eredeti időponttól számított egy órán belül nem válik határozatképessé, 
a Közgyűlést meghiúsultnak kell tekinteni, és megismételt Közgyűlést kell tartanai, 
ugyanazon a napon és helyen, a meghiúsult közgyűlés meghívójában szereplő napirendi 
pontok megtárgyalásával.  

c) Az eredetileg összehívott, meghiúsult Közgyűlés időpontja és a megismételt Közgyűlés 
időpontja között legalább két órának kell eltelnie. A megismételt Közgyűlés csak az eredeti 
napirendi pontokat tárgyalhatja, azonban az eredeti napirenden szereplő ügyekben a 
jelenlevők számától függetlenül határozatképes, amire a meghívóban utalni kell.  

 
2.8. A Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt: 
 
a) a tagok felvételéről (tagsági viszony létesítéséről); 
b) a jegyzőkönyv-vezető, a jegyzőkönyv-hitelesítők (két fő) és szükség esetén a 

szavazatszámláló-bizottság tagjainak személyéről; 
c) mindazon kérdésekben, melyeket jogszabály, az Alapszabály nem rendel másképpen, vagy a 

rendes tagok nem élnek más lehetőséggel alapszabályszerűen. 
 
2.9. A Közgyűlés határozathozatala:  
 
a) A Közgyűlés általában nyílt szavazással - amennyiben a jelen Alapszabály másként nem 

rendelkezik - hozza meg határozatait.  
b) Az az indítvány, előterjesztés, amely nem kerül a jelenlévő, szavazásra jogosultak több mint 

fele által támogatásra, elvetettnek minősül. A nyílt szavazás kézfeltartással történik, és a 
szavazatok összeszámlálását a levezető elnök végzi. Az ellenszavazatokat és a 
tartózkodásokat minden esetben külön-külön kell számlálni.  

c) Az Alapszabály jóváhagyásához és módosításához, valamint a tisztségviselők 
visszahívásához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata 
szükséges. (Ptk. 3:76 § (1) bek.) Az Egyesület Elnökének megválasztásához és 
visszahívásához, továbbá a tag kizárásához, valamint az Egyesület megszűnésének, vagy 
más szervezettel történő egyesülésének elhatározásához, az Egyesület céljának 
módosításához a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 
határozata szükséges. (Ptk. 3:76 § (2) bek.) A Közgyűlés levezető elnöke egyszeri újbóli 
szavazást rendelhet el, ha és amennyiben az ügyben elsőként tett szavazás során a 
háromnegyedes igen szavazatokkal való elfogadás nem valósult meg.   

d) A Közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot, ha azt a jelenlévő szavazásra jogosultak 
egyharmada indítványozza. A Közgyűlés titkos szavazással választja meg a tisztségviselőket. 

e) Titkos szavazás esetén kéttagú szavazatszámláló bizottságot kell választani. A 
szavazatszámláló bizottság ismerteti a szavazás módját. A titkos szavazáshoz szavazólapot 
kell készíteni, amelyen eldöntendő kérdés formájában kell megfogalmazni a szavazásra 
feltett kérdést akként, hogy arra „igen“ vagy „nem“ válasz legyen adható. Érvénytelen az a 
szavazat, melyből nem állapítható meg a szavazó akaratnyilvánítása.  

 
  A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni.  

2.10. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 
 

a) az Egyesület nevét, székhelyét,   
b) a Közgyűlés megtartásának módját, helyszínét, időpontját, napirendjét,  
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c) a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítő és a szavazatszámlálók 
nevét,  

d) a lezajlott fontosabb eseményeket,  
e) a megtett nyilatkozatok és az elhangzott észrevételek, javaslatok lényegét,  
f) az elfogadott vagy elvetett határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és 

ellenszavazatok, illetve a szavazástól tartózkodók, vagy az abban részt nem vevők számának 
megjelölésével.  

 
A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a határozatképesség megállapítására alkalmas jegyzőkönyvszerűen 
hitelesített jelenléti ívet, amelyen a szavazásra jogosult tagok képviselői jelenlétüket aláírásukkal 
igazolják. A jegyzőkönyvet a Közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírja, továbbá a 
Közgyűlésen e feladatra választott két személy hitelesíti. A jegyzőkönyvet 15 (tizenöt) napon belül 
a tagok rendelkezésére kell bocsátani. 

 
A jegyzőkönyvet valamint a jelenléti ívet az Egyesület dokumentumai között kell elhelyezni és 
megőrizni.  

 
Az Egyesület határozatait a Határozatok Könyvében kell nyilvántartani. A közgyűlési határozatok 
hatálybalépésének időpontja a közgyűlési elfogadás időpontja vagy a Közgyűlés által 
meghatározott más időpont. A Határozatok Könyvébe - közgyűlési határozatok folytatólagos 
nyilvántartása fejezetben - a közgyűlési határozat száma és szövege vezetendő be.  
 
A Közgyűlés döntéseit, határozatait (továbbiakban együttesen: határozat) a levezető elnök a 
Közgyűlésen szóban hirdeti ki. Az Egyesület Elnöke a szóban kihirdetett határozatokat írásban, 
postai vagy elektronikus úton közli 

  
a) a tisztségviselőkkel,  
b) az Egyesület rendes tagjaival,   
c) az Felügyelő Bizottság tagjaival, és  
d) mindazokkal, akikre nézve a határozat rendelkezést tartalmaz.  
 
A közgyűlési határozatok végrehajtásáért az a tisztségviselő, testület vagy szervezeti egység a 
felelős, amelyre a közgyűlési határozat rendelkezést tartalmaz. A közgyűlési határozatok 
végrehajtását az Egyesület Elnöke ellenőrzi. 
 
2.11. Tisztségviselő visszahívása: 
 
A Közgyűlés jogosult a már megválasztott tisztségviselők visszahívására, új tisztségviselők 
választására indoklás kötelezettsége nélkül, az Alapszabályban foglalt kivétellel. 
 
Bármely rendes tag kezdeményezheti a tisztségviselő visszahívását, ha 
 
a) magatartása az Egyesület Alapszabályával ellentétes; 
b) magatartása az Egyesületet vagy annak céljait veszélyezteti; 
c) tisztségéből adódó feladatait folyamatosan, 90 (kilencven) napot meghaladóan nem, vagy 

nem kellő gondossággal látta el; 
d) a vele szemben fennálló összeférhetetlenséget határidőben nem szünteti meg; 
e) tisztségére erkölcsi okból méltatlanná válik. 
 
A visszahívási eljárás megindításáról és a tisztségviselő visszahívásáról döntő Közgyűlés 
megtartásának időpontjáról a visszahívni kívánt tisztségviselőt írásban úgy kell értesíteni, hogy az 
értesítést Közgyűlés megtartásának időpontját megelőzően legalább 8 (nyolc) nappal korábban 
kézhez vegye. A tisztségviselő visszahívására vonatkozó indítványt az Egyesület bármely tagja 
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írásbeli javaslattal terjesztheti elő. A visszahívási eljárás során a visszahívni kívánt tisztségviselő 
számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a visszahívása tárgyában tartott Közgyűlésen a 
védekezését és álláspontját (tényeket és bizonyítékokat) szóban, vagy legkésőbb a Közgyűlés 
időpontjáig előterjeszthesse. A visszahívás tárgyában tartott Közgyűlés a visszahívni kívánt 
tisztségviselő távollétében is megtartható, ha a tisztségviselő értesítése szabályszerű volt, és a 
tisztségviselő előzetesen írásban alapos indokkal távolmaradását nem mentette ki, vagy írásban 
kérte az eljárás távollétében történő lefolytatását. 
A visszahívási indítvány akkor tekinthető elfogadottnak, ha a Közgyűlésen jelen lévő tagok 3/4-e 
azzal egyetért. A visszahívott tisztségviselő megbízása a visszahívásról rendelkező közgyűlési 
határozat meghozatalával szűnik meg. A visszahívást kimondó határozatot írásba kell foglalni és 
indokolással kell ellátni, mely indokolásnak tartalmaznia kell a visszahívás alapjául szolgáló 
tényeket, bizonyítékokat, és a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A Közgyűlés 
visszahívásról rendelkező határozatát a határozat elfogadását követő 15 (tizenöt) napon belül kell 
a visszahívott tisztségviselővel írásban közölni. 
 
3. Elnökség 
 
Az Elnökség az Egyesület 3 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve. Az Elnökség tagjait, majd 
közülük az Egyesület Elnökét a Közgyűlés választja meg 2 (két) évre. Szükség esetén a Közgyűlés 
összehívásával kell intézkedni az Elnökség kieső tagjának pótlására. 
 
Az Elnökség a tagjai közül maga választja meg az Egyesület Alelnökeit.  
 
Az Elnökség fő feladata a két elnökségi ülés között végzendő feladatok folyamatosságának 
biztosítása. 

 
3.1. Az Elnökség tagjai jogosultak, illetve kötelesek:    
 
a) részt venni az Elnökség ülésein és az Elnökség döntéshozatalában, 

b) az Egyesület működésével kapcsolatban észrevételeket és javaslatokat tenni, 

c) felvilágosítást kérni az Egyesület tevékenységével összefüggő bármely kérdésben,  

d) közreműködni az elnökségi határozatok és ajánlások betartása és végrehajtása terén, 

e) javaslatokat tenni a Közgyűlés napirendjére, illetve a meghívottak körére.  

Az Elnökség tagjai e minőségükben nem helyettesíthetők. 
 
3.2. Az Elnökség működése:  
  
Az Elnökség maga állapítja meg ügyrendjét és munkatervét (Erre az alapítást követő harminc 
napon belül kötelezett). Ezen belül kiemelten kell szabályoznia - a törvényes előírásoknak és az 
alapítók célkitűzéseinek mindenben megfelelő - egyesületi működés rendjét, a feladatmegosztást, 
az ellenőrzés és a felelősségi viszonylatok kérdéseit.  

 
Az Elnökség ülését az Egyesület Elnöke - akadályoztatása esetén az Alelnökök - hívják össze. Az 
ülés helyéről, időpontjáról és napirendjéről - az előterjesztések megküldésével - legalább egy héttel 
korábban kell értesíteni az Elnökség tagjait és a meghívottakat. Rendkívüli esetben az Elnök 
rövidebb határidőt is megállapíthat. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az Egyesület Elnöke, 
vagy bármelyik Alelnök, bármelyik elnökségi tag, illetve az Felügyelő Bizottság az ok és cél 
megjelölésével javasolja.   
 
Az Elnökség ülései nem nyilvánosak, azokon az Elnökség tagjai és a meghívottak vehetnek részt. 
A meghívottak köréről az elnökségi tagok javaslatát is megkérve az Egyesület Elnöke dönt. Az 
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Elnökség ülésére tanácskozási joggal az Felügyelő Bizottság Elnökét kötelező meghívni, azonban 
távolléte az ülés megtartásának nem akadálya.    

 
Az Elnökségi ülés akkor határozatképes, ha legalább két elnökségi tag jelen van. Az elnök 
távolléte egyébként nem akadálya a határozatképességnek.  
 
A határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést két napon belül ismételten össze kell hívni. 
 
Az Elnökség a határozatait nyílt szavazással hozza meg. A nemmel szavazó elnökségi tag a 
döntését okszerűen indokolni köteles.  
 
Az Elnökség a határozatait a Határozatok Könyvében tartja nyilván. Az elnökségi határozatok 
hatálybalépésének időpontja a határozat meghozatalának napja, vagy az Elnökség által 
meghatározott más időpont. A Határozatok Könyvébe - elnökségi határozatok folytatólagos 
nyilvántartása fejezetben - az elnökségi határozat száma és szövege vezetendő be.  
 
Az Elnökség a döntéseit a közvetlenül érintettekkel írásban, postai vagy elektronikus úton közli.  
 
Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell az Elnökségi ülés 
helyszínét, időpontját, napirendjét, az ülésen résztvevő elnökségi tagok nevét, az ülésen 
elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, illetőleg a meghozott határozatokat, döntéseket, 
amelyeknél fel kell tüntetni a szavazati arányt. A jegyzőkönyvet az elnökségi ülésen résztvevő 
elnökségi tagok írják alá. 
 
Az Elnökség szükség szerint, de legalább havonta ülésezik. Az Elnökség elektronikus hírközlő 
eszközök igénybevételével is hozhat döntéseket, ennek szabályait saját maga állapítja meg, azzal, 
hogy annak hitelességét és a kommunikáció több résztvevős lehetőségét biztosítani, módját és 
eszközét a jegyzőkönyvben tanúsítani kell. 

 
3.3. Az Elnökség hatásköre:  
 
a) felügyelet ellátása az Egyesület teljes gazdálkodási tevékenysége vonatkozásában,  

b) az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos alapelvek meghatározása,  

c) döntés a rendkívüli, a költségvetésben nem szereplő, valamint az előirányzatot meghaladó 

kiadásokról, a költségvetési előirányzatok évközi módosításáról, átcsoportosításáról, az 

esetleges rendkívüli bevételek felhasználásáról, 

d) gazdasági-, vállalkozási tevékenység indításának kezdeményezése (ideértve a gazdasági 

társaság alapítását, üzletrészvásárlást és értékesítését), 

e) a Közgyűlési határozatok végrehajtatása és a végrehajtás ellenőrzése, 

f) ad-hoc bizottságok létrehozása, 

g) a tag kizárásának kezdeményezése, 

h) az Egyesület tevékenységéről szóló éves beszámoló, költségvetési beszámoló Közgyűlés elé 

terjesztése, 

i) az titkári pozíció létrehozása, illetve megszüntetése, továbbá a titkár kinevezése  

j) az Egyesület működését szabályozó szabályzatok elkészítése és Közgyűlés elé terjesztése. 

 
3.4. Az Egyesület tisztségviselői:  
 
Az Egyesület vezető tisztségviselői az Egyesület Elnökségének tagjai.  
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Vezető tisztségviselő csak az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. (Ptk. 3:22. § (1) bek.) 
 

Nem lehet vezető tisztségviselő az 

  

a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a 

büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült; 

b) akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak; akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel 

eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy 

vezető tisztségviselője nem lehet. (Ptk. 3:22. § (4)-(5) bek.) 

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit 
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtő. (Ptk. 3:22. § (6) bek.) 
 
Az Egyesületi tisztségviselő megbízatásának létrejötte: 
 
Az Egyesületi tisztségviselő megbízatása a Közgyűlés által történő megválasztással és az ellátandó 
tisztségre adott elfogadó nyilatkozat megtételével keletkezik. 
 
Az Egyesületi tisztségviselő megbízása megszűnik: 
 

- megbízás időtartamának lejártával, 

- a tisztségviselő halálával, 

- a tisztségviselő lemondásával, a nyilatkozat megtétele napjával, 

- a tisztségviselő visszahívásával, a határozat meghozatala napján, 
 
Az Egyesület Elnöke az Egyesület Közgyűlés által választott, legfőbb tisztségviselője. 
  
3.4.1. Az Egyesület Elnökének feladatai és hatásköre:   
 
a) képviseli az Egyesületet a hatóságok és más állami, államigazgatási, társadalmi szervek, 

köztestületek, valamint a nemzetközi szervezetek előtt, 

b) a szükséges feltételek megléte esetén összehívja és levezeti az Egyesület Közgyűlését, 

összehívja és vezeti az Elnökség üléseit, meghatározza a napirendet,  

c) rendkívüli, halaszthatatlan esetben dönt és intézkedik az Elnökség hatáskörébe tartozó 

ügyekben, 

d) döntéseiről az Egyesület Elnökségét a soron következő ülésen tájékoztatja, 

e) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, a Közgyűlés, vagy az Alapszabály a 

hatáskörébe utal, 

f) dönt mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak az Egyesület más szervének, illetve 

tisztségviselőinek kizárólagos hatáskörébe, 

g) irányítja és ellenőrzi a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtását, 

h) szervezi az Egyesület társadalmi- és nemzetközi kapcsolatait, 

i) az Egyesület tagjairól nyilvántartást vezet, 

j) az Egyesület gazdálkodásával kapcsolatos kérdésekben önálló képviseleti-, aláírási- és 

utalványozási jogkört gyakorol.   

3.4.2. Az Egyesület Alelnökei:  
a) az Egyesület Elnökének akadályoztatása esetén összehívják, illetve vezetik a Közgyűlés 

üléseit;  
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b) kialakítják és működtetik az Egyesület nemzetközi- és hazai kapcsolatrendszerét; 
c) az Egyesület Elnökének tartós akadályoztatása esetén - a tartós akadályoztatás megszűnéséig, 

vagy az új Elnök megválasztásáig - ellátják az Egyesület Elnökének feladat- és hatáskörét 
azzal, hogy kötelezettséget együttesen legfeljebb 200.000,- Ft értékhatárig vállalhatnak; 

d) további feladatuk az Egyesület Alapszabályában az Egyesület nevesített célkitűzéseit 
támogató szponzorok felkutatása, velük egyeztetés, kapcsolattartás. 

 
3.4.3. Az Elnökségi tagok hatásköre:  
 
a)   az Elnökségi tagok mindegyike foglakozik az Egyesület tagjait együttesen érintő ügyek aktuális 

helyzetével, tevékenységével kapcsolatos problémák feltárásával, a megoldási javaslatok 
kidolgozásával és koordinálásával, 

b)   az Elnökségi tagok további, eseti, vagy tartós feladatmegosztását az Elnökség alakítja ki. 
 
 3.4.4. Összeférhetetlenségi szabályok:  

 
a) A Közgyűlés és az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy: 
  

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

másfajta előnyben részesít, 

- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, 

- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, 

- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy 

      alapítója, 

- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, 

vagy 

- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. (Ptk. 3:19. § (2) bek.) 

 
b) Az Felügyelő Bizottság tagja az Egyesületben más tisztséget nem viselhet.  
 
c) Az összeférhetetlenségi okot annak keletkezésétől számított egy hónapon belül meg kell 

szüntetni. Amennyiben az érintett személy ennek nem tesz eleget, annak tisztsége 
automatikusan megszűnik. 

 
4. Felügyelő Bizottság 
 
Az Felügyelő Bizottság felügyeli az Egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során az 
Elnökség tagjaitól jelentést, tájékoztatást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba 
korlátlanul betekinthet, azokat megvizsgálhatja.  
 
Az Felügyelő Bizottság a megállapításairól az Egyesület Elnökségét rendszeresen tájékoztatja. 
 
Az Felügyelő Bizottság köteles az Egyesület Elnökségét soron kívül tájékoztatni és annak 
összehívását, szükség szerint az Egyesület Közgyűlésének összehívását kezdeményezni, ha arról 
szerez tudomást, hogy   
 
a) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként 

súlyosan sértő esemény történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, 

illetve enyhítése az Egyesület Közgyűlésének döntését teszik szükségessé, 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel, 

c) a Közgyűlést, - ha az Felügyelő Bizottság indítványa azt kezdeményezi, akkor annak 
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megtételétől számított 10 (tíz) napon belül - össze kell hívni, 

d) az Egyesület Elnöksége a Közgyűlés összehívásával és minden egyéb elvárható módon a 

törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az 

Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó 

szervet.  

Az Felügyelő Bizottság 3 tagját az Egyesület Közgyűlése választja meg két évre.  
 

Az Felügyelő Bizottság az elnökét saját maga választja meg és hívhatja vissza. 
 
4.1. Nem lehet az Felügyelő Bizottság Elnöke vagy tagja:  
 
a) az Egyesület Elnöke, vagy az Elnökség tagja, vagy az Egyesülettel a megbízatásán kívül más 

tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban, vagy üzleti kapcsolatban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik; 

b) az Egyesület esetleges cél szerinti juttatásából részesül, kivéve az esetleges bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető, nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a tagsági 

viszony alapján nyújtott, az alapszabályban megfogalmazott célok szerinti juttatást; 

c) valamint az a) - b) pontokban felsoroltaknak a Polgári Törvénykönyv 8:1 § (1) bek. 1. 

pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

Az éves gazdálkodási terv és beszámoló elfogadása tárgyában a Közgyűlés csak az Felügyelő 
Bizottság véleményének ismeretében dönthet.  
 
Az Felügyelő Bizottság Elnöke vagy képviselője jogosult az Egyesület Elnökségének az ülésein 
tanácskozási joggal részt venni.  
 
4.2. Az Felügyelő Bizottság feladatai különösen:  
 
a) az Egyesület pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata, 

b) a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások 

betartásának ellenőrzése, 

c) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése, 

d) az Egyesület vagyonának megóvása érdekében szükséges intézkedések ellenőrzése, 
e) a jóváhagyott költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló jelentés, illetve az egyszerűsített 

éves beszámoló jelentés elkészítése, melynek hiányában a Közgyűlés az Sztv. szerinti 
beszámolóról és következő évi pénzügyi tervről nem dönthet.  

4.3. Az Felügyelő Bizottság működése:  
 
Az Felügyelő Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, ügyrendjét maga állapítja meg, és 
hagyja jóvá. (ennek elkészítésére az Egyesület megalakulását követő 30 (harminc) napon belül 
kötelezett).  

 
Az Felügyelő Bizottság a tevékenységéért a Közgyűlésnek felel.  

 
A vizsgálandó témakörökre az Felügyelő Bizottság, az Egyesület Elnöksége, valamint a Közgyűlés 
tehet javaslatot. 
 
Az Felügyelő Bizottság ülése  
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a) Határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, 

élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy bármilyen más 

előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben érdekelt. 

b) Az Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ülésezik, ülését az 

elnöke - akadályoztatása esetén valamely tagja - hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és 

napirendjéről legalább egy héttel korábban értesíteni kell az Egyesület Elnökét. Rendkívüli 

esetben az Felügyelő Bizottság Elnöke rövidebb határidőt is megállapíthat. Rendkívüli ülést 

kell összehívni, ha azt a bizottság két tagja, vagy az Egyesület Elnöke, az ok és cél 

megjelölésével kéri. 

Az Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha a szabályszerűen meghívott tagok közül legalább 
ketten jelen vannak. Határozatképtelenség esetén az üléstől számított 5 (öt) napon belül az újabb 
ülést meg kell tartani. Az ülésről jegyzőkönyv készül, melyet az Felügyelő Bizottság Elnöke 
hitelesít és 5 (öt) napon belül megküldi a testület tagjainak és az Egyesület Elnökének. 
 
Az Felügyelő Bizottság a döntését egyszerű szótöbbséggel hozza, azzal, hogy minden tagnak egy 
szavazata van.    
 
Célellenőrzés esetén az ellenőrzés megkezdéséről az Felügyelő Bizottság Elnöke az Egyesület 
Elnökét értesíti. Az ellenőrzés tapasztalatairól az Felügyelő Bizottság Elnöke - a vizsgálat 
befejezésétől számított 15 (tizenöt) napon belül - az Egyesület Elnökét írásban tájékoztatja.   
Az ellenőrzés megállapításai és javaslatai alapján a munkaszervezetet érintő kérdésekben az 
Egyesület Elnöke 30 (harminc) napon belül intézkedési tervet állít össze, amit köteles megküldeni 
az Felügyelő Bizottság Elnökének, melyre az Felügyelő Bizottság észrevételt tehet. 
 
Az Felügyelő Bizottság köteles az Egyesület Elnökénél az Egyesület Elnökségének összehívását 
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

 
a) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés és/vagy az Egyesület érdekeit egyébként 

súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult döntését teszi 

szükségessé,  

b) a vezető tisztségviselők felelősségének lehetősége merült fel, 

c) az Egyesület Elnöksége a törvényes működés helyreállítása érdekében minden szükséges és 
lehetséges intézkedést nem tesz meg. A rendkívüli Közgyűlést az Felügyelő Bizottság 
indítványára - annak megtételétől számított 15 (tizenöt) napon belül - össze kell hívni. Ha 
a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést a Közgyűlés sem 
teszi meg, az Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi 
felügyeletet ellátó szervet. 

5. Titkár 

 
5.1. Az Egyesületnél titkár működhet.  
 
A titkár jogai és kötelességei: 
  
a) a számlák kezelése és nyilvántartása,a pénztárkönyv vezetése; 

b) a számlák hitelességének ellenőrzése; 

c) az egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait kezeli; 

d) elvégzi mindazon feladatokat, amelyeket a Közgyűlésen elfogadott határozatok számára 

előírtak; 
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e) elvégzi az Elnökség, az Elnök és Alelnökök által részére előírt feladatokat; 

f) tevékenységéről beszámol az Elnökségnek. 

V. 
AZ EGYESÜLET BANKSZÁMLÁJA 

 
1. Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök önállóan jogosult rendelkezni. Az Elnök külön 

okiratban felhatalmazhat más személyt (pl. munkavállalót, tisztségviselőt stb.) a bankszámla 
feletti rendelkezésre.  

 
VI. 

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 
 
1. Az Egyesület vagyoni eszközei 

 
Az Egyesület bevételei: 
a) tagdíjak, 
b) a jogi személy tagok átutalásai, 
c) ajándékok, 
d) pályázatok, 
e) 1%-os bevétel, 
f)     az Egyesület saját tevékenységéből adódó bevételek, 
g) az Egyesület rendezvényeinek bevételei. 
 

Az Egyesület rendes tagja köteles a Közgyűlés által megállapított tagdíjat az esedékességkor 
megfizetni. A tagdíj, mint vagyoni hozzájárulás az Egyesület alapvető bevétele, alapműködése 
ráfordításainak fedezete. Az éves tagdíj mértékét a Közgyűlés állapítja meg, melynek befizetése 
minden naptári év március 31. napjáig esedékes. Az éves tagdíj befizetése történhet személyesen 
készpénzben az Egyesület házipénztárába, vagy közvetlenül az Egyesület bankszámlájára történő 
átutalással. Amennyiben a rendes tag tagdíjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy abban 
az esetben fel kell szólítani tagdíjfizetési kötelezettségének teljesítésére. Az írásbeli felszólítást 
igazolható módon kell megtenni, és abban megfelelő határidőt kell biztosítani a tagdíj 
megfizetésére, továbbá figyelmeztetni kell a tagot a fizetés elmulasztásának következményére.   
 
Az Egyesület vagyona csak a feladatainak megvalósítása érdekében szükséges célokra használható. 
Az Egyesület a rendelkezésére álló vagyoni eszközökkel a Közgyűlés által jóváhagyott 
költségvetés szerint gazdálkodik. Gazdálkodására a társadalmi szervezetek gazdálkodó 
tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.  

 
Az Egyesület vállalkozási tevékenységet kizárólag alapszabályi céljainak elérése érdekében, azokat, 
továbbá a tagszervezetek saját alapszabályi céljait nem veszélyeztetve végezhet. Az Egyesület 
kizárólag olyan vállalkozást alapíthat, illetve olyan gazdasági társaságban vehet részt, amelyben a 
felelőssége korlátozott, és e korlátozott felelősség mértéke nem haladhatja meg a vállalkozásba 
(gazdasági társaságba) vitt vagyonának mértékét. Ez a korlátozás érvényes a vállalkozás (gazdasági 
társaság) alapítása és működtetése során tett kötelezettség vállalás mértékére is.   

 
Az Egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az 
Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.    

 
Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után 
fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az Egyesület céljával megegyező vagy 
hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság 
jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz 
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rendelkezést a megszűnő Egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú 
szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg. 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 (Ptk. 3:85. §) 

 
Más szervezettel való egyesüléskor az Egyesület vagyona az ily módon létrejövő új szervezet 
tulajdonába kerül. 

 
VII. 

AZ EGYESÜLET TÖRVÉNYESSÉGI  
FELÜGYELETE 

 
Az Egyesület működése felett az ügyészség - az Ectv.-ben, valamint a Ptk.-ban meghatározott 
eltérésekkel - az ügyészségről szóló törvény rendelkezései szerint törvényességi ellenőrzést 
gyakorol. A törvényességi ellenőrzés nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben egyébként 
bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye. (Ectv. 11. § (1) bek.)  
 

VIII. 
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
Az Egyesület olyan Magyarországon önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező 
szervezet, amely az alapszabályában meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal 
rendelkezik, és céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét. Az Egyesület jogi személy. 
 
Az Egyesület  

- szervezete pártoktól független, azoknak támogatást nem nyújt,  

- országgyűlési, megyei, fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat, és a 
jövőben sem folytat ilyen irányú tevékenységet.  

 
Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat.  

 
Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről 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 (Ectv.) rendelkezései az 
irányadóak. 
 
Szeged, 2020. szeptember 25. 

 
Varga Gábor 

elnök 
 
„Igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő 
okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.” 
 
Szerkesztettem és ellenjegyzem: Szegeden, 2020. szeptember 25. napján 
(KASZ azonosító: 36069192, Szegedi Ügyvédi Kamara Lajstrom: 863) 

 
 Dr. Szaniszló Dániel  

ügyvéd 


