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Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 

ALAPSZABÁLYA 

Módosításokkal egységes szerkezetben. 

A 2019. május 27. napján megtartott közgyűlésen elhatározott módosításokat vastag, dőlt betűk 

jelzik. 

 

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 2019. május 27. napján megtartott közgyűlése a Polgári 

Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) alapján és az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) rendelkezéseire is figyelemmel az egyesület alapszabályának 

módosítását - egységes szerkezetbe foglaltan - az alábbi tartalommal fogadta el: 

 

1. § 

AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA, MŰKÖDÉSI TERÜLETE, 

ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍME ÉS HONLAPJA 

 

(1) Az egyesület neve: Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 

(2) Az egyesület székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. 

 fióktelepe: 5624 Doboz, Kossuth tér 3. 

 telephelye: 5600 Békéscsaba, Széchenyi park 810 hrsz. 

(3) Az egyesület működési területe: Magyarország 

(4) Az egyesület - a tagok közös, tartós alapszabályban meghatározott céljainak folyamatos 

megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező - jogi személy. 

(5) Az egyesület elektronikus levélcíme: naturpark@globonet.hu 

(6) Az egyesület honlapjának címe: www.korosoknaturpark.hu 

 

2. § 

AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE 

(1) Az egyesület céljai: 

a.) Értékvédelem, az egységes kultúrtáj megőrzése, a kulturális értékek megmentése 

b.) Természetvédelem, az élőhelyek, fajok védelme, a táj gondozása, ápolása, 

c.) Környezetvédelem, a környezeti káros hatások minimalizálása, 

d.) Vidékfejlesztés, a társadalmi-gazdasági fejlesztés támogatása, a helyi kezdeményezések 

bevonásával 

e.) Településfejlesztés, a falvak megújítása 

f.) Turizmus, a környezettudatos turizmus támogatása, a pihenést, üdülést szolgáló turisztikai 

infrastruktúra fejlesztése 

g.) Környezeti nevelés, a természetről, a kultúráról szóló ismerete, tudás közvetítése 

h.) Kooperáció ösztönzése, a társadalmi és gazdasági szereplők közötti együttműködés 

támogatása a fentebb írt célok megvalósítása érdekében 

i.) Gyermek és ifjúsági közösségek környezeti szemléletformálása 

A célok megvalósítása érdekében az egyesület feladatának tekinti: 

a.) A Körösök Völgye Natúrpark és a hozzá kapcsolódó létesítményekre vonatkozó 

elképzelések kidolgozása, egyeztetése, ezek megvalósításában való közös együttműködés 

b.) A Natúrpark céljaival összefüggő fejlesztések, beruházások bonyolítása és azt követően a 

Natúrpark, illetve partnerei által történő működtetésének segítése, továbbá a Natúrpark 

által összefogott települések természeti és épített környezetének, idegenforgalmának, 

gazdaságának összehangolt fejlesztése 

c.) A Natúrpark eredményes fejlődésének biztosítása az egyes szakterületeken belül, ennek 

megfelelő fejlesztési irányvonalak és konkrét projektek meghatározása, megvalósítása. 

(2) Az egyesület a fenti célok megvalósítása érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi és 

támogatja: 

- kulturális örökség megóvása, 

- műemlékvédelem,  

- természetvédelem, állatvédelem, és ehhez kapcsolódóan oktatás, ismeretterjesztés 
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- környezetvédelem. 

(3) A fentiek szerinti közhasznú tevékenységeket az egyesület az alábbi közfeladatokhoz 

kapcsolódóan, az alábbi jogszabályhelyek alapján végzi: 

• Helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; 

kulturális örökség védelme (Jogszabályhely: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 7. pontja, és a kulturális örökség védelméről 

szóló 2001. évi LXIV. törvény 5. § (1) bekezdése), 

• A nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhetővé tétele, az épített környezet alakítása és 

védelme (Jogszabályhely: a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 

61/B. § (3) bekezdése, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 57/A. §-a),  

• A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek 

oktatása (Jogszabályhely: a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 64. § (1) 

bekezdése), 

• Helyi környezet- és természetvédelem (Jogszabályhely: Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 11. pontja). 

 

3. § 

AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

 

(1) Az egyesület céljait és feladatait nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül valósítja meg. 

(2) Az egyesület nem zárja ki, hogy a tagokon kívül más is, megkülönböztetés nélkül részesüljön 

közhasznú szolgáltatásaiból. 

(3) Az egyesület – a céljai megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében -gazdasági-

vállalkozási tevékenységet csak jelen alapszabályban meghatározott alapcél szerinti illetve a 

közhasznú tevékenységének megvalósítását nem veszélyeztetve végezhet.  

(4) Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt jelen alapszabályban 

meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 

(5) Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem végez, szervezete pártoktól független, és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

(6) Az egyesület a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának nyilvánosságát a 

honlapján, az egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán, kiadványaiban és a sajtó útján 

biztosítja. Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet minden év május 30. napjáig a 

honlapján és az egyesület székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán közzéteszi. 

(7) Az egyesület közhasznú tevékenységével kapcsolatosan keletkezett iratok – a törvény alapján nem 

nyilvános adatok kivételével – nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, és a saját költségére 

másolatot készíthet. Az iratbetekintésre és iratmásolásra vonatkozó igényeket írásban, az egyesület 

elnökségéhez címzetten kell előterjeszteni. Az elnökség az iratbetekintést és az iratmásolat 

kiadását az egyesület székhelyén, az igény bejelentésétől számított 8 napon belül köteles 

biztosítani a kérelmező számára. Az elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, 

melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem keletkezésének és 

teljesítésének ideje. 

4. § 

AZ EGYESÜLET TAGJAI 

 

(1) Az egyesület tagsága természetes személyekből, jogi személyekből és jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetekből áll. Az egyesületbe való be- és kilépés önkéntes, a tagsági viszony 

bármikor jogkövetkezmények nélkül megszüntethető. 

(2) Tagsági viszony keletkezése: 

a) Az egyesület  r e n d e s   tagja az lehet, aki (amely) belépési, csatlakozási szándékát és 

együttműködési készségét kinyilvánította, elfogadja az egyesület alapszabályának 

rendelkezéseit, az egyesület céljait (szellemiségét) és értékrendjét, a célok megvalósítása 

érdekében az egyesület tevékenységében részt kíván venni és egyúttal vállalja a tagdíj 

megfizetését feltéve, hogy őt az egyesület közgyűlése a tagok sorába felveszi. 
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b) A   r e n d e s   tagként csatlakozni kívánó személy tagfelvételét írásban kérheti akként, hogy 

tagfelvételi kérelmet nyújt be. A tag felvételéről a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt 

szavazással dönt a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül. A közgyűlés határozatát 

annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon meg kell küldeni a 

tagfelvételt kérelmező számára. A tagsági viszony a közgyűlés elfogadó határozatával lép 

életbe. A tagfelvételi kérelmet elutasító határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye. 

c) A közgyűlés egyszerű többségi döntéssel hozott határozattal  t i s z t e l e t b e l i   tagnak 

kérhet fel olyan természetes személyeket, akiket arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagság 

annak a jelölt általi írásbeli elfogadásával jön létre. A jelölt írásbeli nyilatkozatában vállalja az 

egyesület célkitűzéseinek támogatását és az alapszabály elfogadását. Tiszteletbeli tag az 

egyesület szerveibe nem választható. A tiszteletbeli tagság az egyesületben tagsági jogokat és 

kötelezettségeket nem keletkeztet azzal a kivétellel, hogy a tiszteletbeli tag is jogosult az 

egyesület szerveinek ülésein tanácskozási joggal részt venni. A tiszteletbeli tag köteles az 

alapszabály rendelkezéseit betartani, tevékenysége során pedig az egyesület érdekeivel 

összhangban eljárni. 

d) Az egyesület  p á r t o l ó  tagja lehet bármely természetes vagy jogi személy, aki az 

egyesületet, annak céljainak és tevékenységének megvalósításában – az egyesülettel kötött 

megállapodás alapján – anyagilag támogatja. A támogatók pártoló taggá válásához az elnökség 

javaslatára a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozott döntése szükséges. A pártoló tagsági díj 

mértékét a közgyűlés állapítja meg.  

A közgyűlésen a pártoló tag – hasonlóan, mint a tiszteletbeli tag – szavazati joggal nem 

rendelkezik, továbbá az egyesület szerveibe nem választható. A pártolói tag státuszt nyertek 

anyagilag segíthetik az egyesület működését, az egyesület tevékenységében kizárólag vagyoni 

hozzájárulással, a döntések meghozatalában tanácskozási joggal vesznek részt. 

A pártoló tagság ideje egy év, ezt követően elnökségi előterjesztésre a közgyűlés dönt a pártoló 

tag rendes taggá való nyilvánításáról. 

(3) Az egyesület elnöksége az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezet. A tagok személyére 

vonatkozó adatok nem nyilvánosak, az elnökség gondoskodik a személyes adatok megfelelő 

megóvásáról. A nyilvántartás az alapszabály nem nyilvános részeként, annak mellékletét képezi. 

(4) A tagsági viszony megszűnése, megszűntetése: 

A tagsági jogviszony megszűnik 

- a tag kizárásával,  

- a tag kilépésével,  

- tagsági jogviszonynak egyesület általi felmondásával, 

- természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag (szervezet) jogutód 

nélküli megszűnésével, 

- egyesület jogutód nélküli megszűnésével. 

a.) Azt a tagot, aki jogszabályt, vagy az egyesület alapszabályát, vagy közgyűlési határozatát, 

súlyosan vagy ismételten megsérti, a közgyűlés a tagok sorából kizárhatja.  

A tag kizárására irányuló kezdeményezést bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv megteheti. 

A kezdeményezést az elnökséghez kell bejelenteni. A bejelentett kezdeményezést az elnök vagy 

az elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettes terjeszti a közgyűlés elé. A kizárásra irányuló 

eljárás megindítását a közgyűlés határozattal rendeli el. A kizárás elrendelésére irányuló eljárásban 

a személyek meghallgatására, a tényállás tisztázására, a jegyzőkönyv felvételére, a határozati 

javaslat előterjesztésére, megtárgyalására, és a határozathozatalra az alapszabály 5. §-ában 

foglaltak az irányadóak. 

A tagsági jogviszony kizárással való megszűnéséről a közgyűlésnek külön határozatot kell hoznia. 

A tag kizárásához a közgyűlés minősített többségi határozata - a jelenlevő tagok által leadott 

szavazatok legalább kétharmados többsége – szükséges. A kizárásról hozott határozatot írásba kell 

foglalni és indokolással kell ellátni. Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló 

tényeket és bizonyítékokat, illetve a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A határozatot a 

taggal igazolható módon, írásban közölni kell. A kizárásról rendelkező határozattal szemben 

fellebbezésnek nincs helye, a kizárt tag az egyesület székhelye szerint illetékes törvényszéktől 

kérheti a közgyűlési határozat felülvizsgálatát. 
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b.) A tagsági jogviszony kilépéssel bármikor, indokolás nélkül megszüntethető. A tag a kilépési 

szándékát írásbeli nyilatkozattal köteles az elnökség tudomására hozni. A kilépésről szóló 

nyilatkozat csak akkor hatályos, ha azt közvetlenül az elnökség részére juttatja el a tag. A tagsági 

jogviszony a kilépésről szóló nyilatkozatnak az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik 

meg. A tagsági jogviszony kilépéssel történő megszűnéséről az elnökségnek külön határozatot 

nem kell hoznia. 

c.) Ha a tag nem felel meg a tagság feltételeinek, különösen ide értve, ha a tag az előírt tagsági 

díjat több mint 6 hónapja nem fizeti és a - tagsági viszony megszűnését eredményező 

jogkövetkezményre vonatkozó figyelmeztetést is tartalmazó - felszólítást követő 30 napon belül 

sem tesz eleget e kötelezettségének, az egyesület a tagsági jogviszonyt 30 napos felmondási idővel 

írásban felmondja. A felmondásról az elnökség előterjesztésére a közgyűlés minősített többséggel, 

azaz a jelenlevő tagok kétharmados többségével dönt. E határozat formai és tartalmi 

követelményeire, annak közlésére és az abban foglaltakkal szembeni jogorvoslatra az a.) pontban 

foglaltak az irányadóak. 

A rendes tag tagsági jogviszonya megszűntetésének a.)-c.) pontokban rögzített rendelkezései 

irányadóak a pártoló tagokra is. A tiszteletbeli tag tagsági jogviszonya kilépéssel vagy kizárással 

szűntethető meg. 

5. § 

JOGSZABÁLYT, ALAPSZABÁLYT VAGY EGYESÜLETI HATÁROZATOT SÉRTŐ  

VAGY AZ EGYESÜLET CÉLJÁVAL ÖSSZEEGYEZTETHETETLEN TAGI  

MAGATARTÁS ESETÉN ALKALMAZHATÓ JOGKÖVETKEZMÉNYEK ÉS  

TAGGAL SZEMBEN LEFOLYTATANDÓ ELJÁRÁS SZABÁLYAI 

 

(1) A jogszabályt, az alapszabályt vagy egyesületi határozatot sértő vagy az egyesület céljával 

összeegyeztethetetlen tagi magatartás miatt szükséges jogkövetkezmény alkalmazására irányuló 

eljárást az elnök vagy az elnökhelyettes javaslatára a közgyűlés rendeli el. 

(2) Az eljárásban a tagot az ülésére meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű 

meghívás ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza. Az ülésen 

biztosítani kell számára a védekezés lehetőségét. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti 

magát. 

(3) Az eljárásban az érintett egyesületi tagot az egyesület elnöke vagy elnökhelyettese, vagy a 

közgyűlés által e feladatra kijelölt más személy (a továbbiakban: vizsgáló) jegyzőkönyv felvétele 

mellett meghallgatja. 

(4) A vizsgáló a jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja továbbá azokat a személyeket is, akik az 

ügyre tartozó bizonyítandó tényekről tudomással bírnak. A vizsgáló okiratokat szerez be, tisztázza 

a tényállást, és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján 30 napon belül elkészíti a közgyűléshez 

címzett határozati javaslatát. 

(5) A határozati javaslat elkészítésétől számított 15 napon belül az elnök vagy az elnökhelyettes 

köteles összehívni a közgyűlést. A közgyűlés megtárgyalja a vizsgáló által hozott határozati 

javaslatot. 

(6) A vizsgálat adatainak ismeretében bármely egyesületi tag indítványozhatja a határozati javaslat 

módosítását, illetve a módosított tartalmú határozati javaslat elfogadását. 

(7) Az összehívott közgyűlés a határozati javaslatról az ügy megtárgyalását követően nyomban 

határoz. 

(8) A közgyűlés az egyesületi taggal szemben hátrányos jogkövetkezményként figyelmeztetést, 

illetőleg súlyos vagy ismételt jogsértés esetén kizárást alkalmazhat. 

(9) A jogkövetkezmény alkalmazásáról rendelkező közgyűlési határozatban az indokolás mellett fel 

kell tüntetni a jogorvoslati jogra vonatkozó tájékoztatást. 

(10) A határozatot a taggal írásban közölni kell. A hátrányos jogkövetkezménnyel sújtott tag az 

egyesület székhelye szerint illetékes törvényszéktől kérheti a közgyűlési határozat felülvizsgálatát. 
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6. § 

TAGSÁGI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 

 

(1) Az egyesület  r e n d e s  tagja jogosult  

a.) részt venni az egyesület tevékenységében; 

b.) indítványt tenni a közgyűlés és az elnökség napirendi pontjaira; 

c.) arra, hogy összeférhetetlenségi és elfogadó nyilatkozata alapján az egyesület bármely 

vezető tisztségviselőjévé, felügyelőbizottsági tagjává megválasszák illetve újraválasszák, 

továbbá arra hogy válasszon; 

d.) személyesen, illetőleg a nem természetes személy tag képviselője útján a közgyűlésen 

részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, 

véleményt kifejteni, határozati javaslatot és észrevételt tenni; 

e.) az egyesület tevékenységével illetve működésével kapcsolatban a vezető tisztségviselőktől 

felvilágosítást kérni, észrevételeket, javaslatokat tenni, egyes kérdések megvitatását 

kezdeményezni; 

f.) betekinteni az egyesület bármely szervének nyilvántartásaiba, valamennyi iratába, 

jegyzőkönyvébe, ülések anyagaiba, ha ez személyiségi jogokat és az egyesület gazdasági 

érdekeit nem sérti; 

g.) igénybe venni az egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait, illetve élni a 

tagságot megillető kedvezményekkel; 

 

(2) Az egyesület  r e n d e s   tagja köteles: 

a) betartani az egyesület alapszabályának és belső szabályzatainak, továbbá a döntéshozó 

szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit; 

b) tiszteletben tartani az egyesület célját, szellemiségét, értékrendjét, és tartózkodni minden 

olyan magatartástól, amely veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az 

egyesület tevékenységét; 

c) megfizetni a közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat annak esedékességéig; 

d) az egyesület működésével összefüggésben tudomására jutott minden adatot az 

adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit és a személyiségi jogokat tiszteletben tartva 

kezelni. 

 

(3) A   p á r t o l ó   és  a    t i s z t e l e t b e l i    tagokra vonatkozó jogosultságokra és 

kötelezettségekre a 4. § (2) bekezdés c)-d) pontjaiban foglalt rendelkezések az irányadóak. 

(4) A nem természetes személy  r e n d e s  tag törvényes képviselője vagy annak meghatalmazottja 

útján  gyakorolhatja jogait és teljesítheti kötelezettségeit. A természetes személy   r e n d e s  tag jogait 

csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye. Nem lehet 

meghatalmazott az egyesület tisztségviselője és a felügyelő bizottság tagja. A meghatalmazást teljes 

bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a 

közgyűlés kezdetén átadni. 

(5) A közgyűlésen a szavazati joggal rendelkező   r e n d e s   tagokat az alábbiak szerint illeti meg 

szavazati jog: 

a) Gazdálkodó szervezetek 1 szavazat 

b) Civil szervezetek 1 szavazat 

c) Magánszemélyek 1 szavazat 

d) Települési önkormányzatok minden megkezdett 5.000 főig 2 szavazat, minden 

további megkezdett 5.000 fő után 1 szavazat 

(Az önkormányzatokat megillető szavazatok számítási alapjául a Központi Statisztikai 

Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző év január 1. napjára vonatkozó 

lakónépesség adatait kell irányadónak tekinteni.) 

Egyebekben az egyesület   r e n d e s  tagjait egyenlő jogok és egyenő kötelezettségek 

illetik illetve terhelik. 
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7. § 

AZ EGYESÜLET SZERVEI 

 

(1) Az egyesület tevékenységét szervei útján valósítja meg. 

(2) Az egyesület szervei: 

A./ Közgyűlés 

B./ Elnökség 

C./ Felügyelő Bizottság 

8. § 

A KÖZGYŰLÉS 

A KÖZGYŰLÉS ÜLÉSEZÉSÉNEK, NYILVÁNOSSÁGÁNAK, ÖSSZEHÍVÁSÁNAK, A KÖZGYŰLÉSI 

MEGHÍVÓ TARTALMÁNAK, A KÖZGYŰLÉS HELYE MEGHATÁROZÁSÁNAK, A NAPIRENDJÉNEK ÉS 

A NAPIREND KIEGÉSZÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI 

 

(1) Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés. A közgyűlés az egyesületbe felvett rendes 

tagok összességéből áll. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évenként egyszer össze kell 

hívni. A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, vagy ha azt a tagok 

legalább egyharmada – az ok és cél írásban történő megjelölésével – kéri, a kérelem beérkezésétől 

számított 30 napon belül. 

(2) A közgyűlés ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben 

korlátozható. A közgyűlést – az elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján – az 

elnök hívja össze. A közgyűlésre az elektronikus vagy papíron kinyomtatott meghívót az ülés előtt 

legalább 8 nappal el kell juttatni a tagokhoz és mellékelni kell hozzá a főbb napirendi pontok 

írásos előterjesztéseit. A meghívót visszaigazolható e-mail útján (elektronikus tértivevény) - a tag 

elektronikus levelezési címére - vagy ajánlott illetve tértivevényes küldeményként kell kiküldeni a 

tagok részére. A meghívó kiküldését megelőzően biztosítani kell, hogy a tagok a napirendi 

pontokra javaslatot tehessenek. 

(3) A meghívónak tartalmaznia kell 

a) az egyesület nevét és székhelyét; 

b) a közgyűlés idejének és helyszínének megjelölését; 

c) a közgyűlés napirendjét; 

d) a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és időpontját és 

az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok 

tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz. 

(4) A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosult tagok 

a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 

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

(6) A meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület 

szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a 

kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv 

vagy személy jogosult dönteni. A döntésre jogosult a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a 

kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat 

minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a 

tagokkal. 

(7) 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 azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt 

napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha a részvételre jogosultak legalább 

háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag 

hozzájárulnak. Egyebekben az egyesület közgyűlésén csak a szabályszerűen közölt napirenden 

szereplő kérdésben hozható határozat. 

(8) Az egyesület a közgyűlést elsődlegesen a székhelyén vagy telephelyén, másodlagosan a tagok 

többségének előzetes jóváhagyásával meghatározott más helyen tartja. 
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(9) Amennyiben a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést csak akkor lehet megtartani, 

ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a közgyűlés megtartásához 

egyhangúlag hozzájárul. 

(10) Az elnök - akadályoztatása esetén az elnökhelyettes - köteles a közgyűlést haladéktalanul 

összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha 

a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy 

c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.  

Az a)-c) pontok alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 

körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről 

dönteni. 

9. § 

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATKÉPESSÉGÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖZGYŰLÉS TISZTSÉGVISELŐINEK, A 

LEVEZETŐ ELNÖKNEK, A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATHOZATALÁNAK, HATÁSKÖRÉNEK, 

SZAVAZÁSNAK, A JEGYZŐKÖNYVVEZETÉSNEK ÉS A HATÁROZATOK  

KIHIRDETÉSÉNEK SZABÁLYAI 

 

(1) A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis 

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

napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a 

a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét. 

(2) A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra 

jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.  

(3) Ha a közgyűlés az eredeti időponttól számított 1 órán belül nem válik határozatképessé, a 

közgyűlést el kell halasztani és legfeljebb az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - 

közgyűlés időpontját követő legalább 3 és legfeljebb 8 napon belüli időpontra kell összehívni 

(megismételt közgyűlés). A megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi 

pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha erre a 

tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták. 

(4) A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok 

többségével hozzák meg.  

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az egyesület 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 az egyesületnek nem tagja; 

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

- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

(5) A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója a határozat alapján 

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

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

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a 

tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

(6) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a.) az alapszabály módosítása; 

b.) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 

c.) a vezető tisztségviselők megválasztása; 

d.) a vezető tisztségviselők visszahívása; 

e.) az új tagok felvételének jóváhagyása; 

f.) az egyesület tagjainak sorából történő kizárás; 

g.) egyesületi tagsági jogviszony felmondásáról való döntés; 
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h.) az éves költségvetés elfogadása, az éves tagdíj és a pártoló tagdíj mértékének és 

fizetési módjának meghatározása; 

i.)  az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni 

helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása; 

j.)  közhasznúsági melléklet elfogadása; 

k.)  a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő 

az egyesülettel munkaviszonyban áll; 

l.)  az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, 

vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával 

köt; 

m.)  a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a 

felügyelőbizottsági tagok elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 

n.)  a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk; 

o.) választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;  

p.) a végelszámoló kijelölése; 

q.) tiszteletbeli tagok felkérése, tiszteletbeli elnök megválasztása; 

r.) elnökség előterjesztésére döntés pártolói tagság kérdéséről, valamint pártoló tag 

rendes taggá való nyilvánítása; 

s.) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a közgyűlés 

hatáskörébe utal. 

A közgyűlés egyesületre vonatkozó szervezeti döntései kötelező érvényűek. 

(7) A közgyűlés határozatait – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű 

szótöbbséggel, nyílt szavazás útján hozza. A közgyűlés nyílt szavazás útján határoz a személyi 

döntésekről is, kivéve, ha a szavazásra jogosultak 1/3-a titkos szavazást indítványozza. A 

közgyűlés az éves beszámoló jóváhagyásáról és a közhasznúsági melléklet elfogadásáról az 

általános szabályok szerint dönt. 

(8) Az egyesület alapszabályának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához a 

közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának 

módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal 

rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Vezető 

tisztségviselők visszahívásához, továbbá az egyesület tagjainak sorából történő kizáráshoz 

valamint az egyesületi tagsági jogviszony felmondásáról való döntéshez a jelen lévő tagok 

legalább kétharmados szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

(9) Tagkizárásra illetve tagsági jogviszony felmondásra vonatkozó döntés meghozatalakor az érintett 

tag szavazati jogát nem gyakorolhatja, szavazatát a határozatképesség számításánál figyelmen 

kívül kell hagyni. 

(10) Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 

(11) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető, a közgyűlés levezető 

elnöke, és a két jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza az egyesület nevét és 

székhelyét, a közgyűlés helyét és idejét, a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a 

jegyzőkönyv hitelesítőinek a nevét, a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott 

indítványokat, a határozati javaslatokat, határozatok sorszámát, a közgyűlési döntés tartalmát, illetve 

– egyhangú döntés hiányában - a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, 

személyét) és a szavazástól tartózkodók számát. 

(12) Az elnök köteles a közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe bejegyezni. 

A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a közgyűlés döntésének 

tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges 

személye) megállapítható legyen. 

(13) A közgyűlés határozatainak nyilvánosságát nem lehet korlátozni. A közgyűlési határozatokat a 

levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett taggal/tagokkal a határozat 

meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli, továbbá a határozatot ezzel 

egyidejűleg az egyesület honlapján közzéteszi. 
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10. § 

AZ ELNÖKSÉG 

AZ EGYESÜLET ÜGYVEZETÉSE, ÉS KÉPVISELETE 

 

(1) Az egyesület ügyvezető szerve az elnökség. Az 5 tagból álló elnökség dönt mindazon 

kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 

(2) Az egyesület vezető tisztségviselői az elnökség tagjai. Az elnökség elnökét, elnökhelyettesét és 

további tagjait a közgyűlés a szavatok egyszerű többségével, közvetlenül, titkos szavazással 5 év 

határozott időtartamra választja. 

(3) Az elnökség tagjainak legfeljebb egyharmada az egyesület tagjain kívüli személyekből is 

választható. 

(4) A mandátum bármely okból történő megszűnésekor a közgyűlés új tagot választ. 

(5) Az elnökség tagjai nem lehetnek egymásnak a Ptk. 8:1. §-ban meghatározott közeli hozzátartozói. 

(6) A közgyűlés egyszerű szótöbbséggel az egyesület reprezentatív képviseletére Tiszteletbeli 

Elnököt választhat, aki tisztségét az egyesület érdekében kifejtett tevékenységére tekintettel a 

közgyűlés elismerése alapján tölti be. A Tiszteletbeli Elnök megbízatása határozatlan időre szól. A 

Tiszteletbeli Elnököt az egyesület közgyűléseire, elnökségi üléseire állandó tanácskozási joggal meg 

kell hívni. Az egyesület elnöke felkérheti a Tiszteletbeli Elnököt az egyesület külső képviseletére, 

programokon, rendezvényeken való részvételre. 

(7) Az egyesület törvényes képviseletét az elnök és az elnökhelyettes látja el.  

 Az elnök a képviseleti jogát önállóan gyakorolja A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme 

általános. 

Az elnökhelyettes az egyesületet önállóan képviseli, képviseleti joga gyakorlásának terjedelme 

általános. 

(8) Az egyesület pénzforgalmi számlája felett mind az elnök, mind az elnökhelyettes önállóan 

jogosult rendelkezni. 

(9) Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos 

kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. 

 

11. § 

AZ ELNÖKSÉG ÜLÉSEZÉSÉNEK, ÖSSZEHÍVÁSÁNAK, AZ ÜLÉSRE SZÓLÓ MEGHÍVÓ TARTALMÁNAK, 

AZ ÜLÉS NYILVÁNOSSÁGÁNAK, AZ ELNÖKSÉGI ÜLÉS NAPIRENDJÉNEK, TOVÁBBÁ AZ ELNÖKSÉG 

HATÁROZATKÉPESSÉGÉNEK ÉS HATÁROZATHOZATALÁNAK,  

VALAMINT A JEGYZŐKÖNYVVEZETÉSNEK A SZABÁLYAI 

 

(1) Az elnökség szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal tart ülést. Az elnökségi ülést az 

elnök legalább 8 nappal az ülés tervezett időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az 

egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő 

kézbesítésnek minősül az ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az 

elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra 

kerüljön (elektronikus tértivevény). 

(2) Az elnökségi ülésre szóló meghívónak tartalmaznia kell az egyesület nevét, székhelyét, az 

elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban 

legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat 

kialakíthassák. Az elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. 

(3) Az elnökségi ülésre szóló meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell 

hozni. 

(4) Az elnökség ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben 

korlátozható. 

(5) Az elnökség ülése határozatképes, ha azon a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok 

több mint a fele jelen van. 

(6) Az elnökség határozatait – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – nyílt 

szavazással, egyszerű szótöbbséggel (három elnökségi tag jelenléte esetén kizárólag egyhangú 

szavazással) hozza meg. Szavazatszámlálásnál a tartózkodást nem szavazatnak kell tekinteni. 
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Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 

(7) Az elnökség faxos szavazás útján is hozhat határozatot. Ebben az esetben a szavazás csak akkor 

érvényes és a határozat akkor tekintendő meghozottnak, ha a szavazólapot legalább három tag 

egybehangzó szavazattal, aláírva visszaküldte. Faxos szavazást az elnök kezdeményezhet, a határozat 

meghozataláról és a határozat hatályba lépéséről írásban haladéktalanul értesíteni kell az elnökség 

valamennyi tagját, továbbá mindazokat, akiket a határozat érint. Egyebekben az elnökség határozatait 

az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon 

belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak az egyesület honlapján történő 

közzétételével egyidejűleg. 

(8) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a 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 az egyesületnek nem tagja; 

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

- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

(9) Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója a határozat alapján 

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

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

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 

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

jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

(10) Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvet az elnök és egy, a 

jegyzőkönyv hitelesítésére megválasztott elnökségi tag írja alá. Az elnök köteles az elnökség által 

meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe bejegyezni. A Határozatok Könyve oly módon 

tartalmazza a határozatokat, hogy abból az elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve 

a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható legyen. 

(11) Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a 

határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak az 

egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 

 

12. §  

AZ ELNÖKSÉG HATÁSKÖRE, AZ ELNÖK HATÁSKÖRE ÉS FELADATAI 

 

(1) Az elnökség hatáskörébe tartozik: 

a) az elnökség ügyrendjének elfogadása, 

b) az etikai szabályok elfogadása, 

c) az elnök utasítása a közgyűlés összehívására, 

d) az egyesület munkaszervezetének irányítása, döntés az egyesület által 

foglalkoztatott személyekről, 

e) döntés az egyesületet terhelő kötelezettségek, illetve az egyesületet illető jogok 

vállalásáról, melyekről az elnökség a közgyűlés soron következő ülésén köteles 

beszámolni, 

f) döntés és a közgyűlés tájékoztatása az egyesület által vagy részvételével 

benyújtott pályázatokról, futó projektekről, 

g) az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves 

beszámolókba, a közhasznúsági mellékletekbe, valamint a korábbi közgyűlési 

határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődők részére, 

h) a közhasznúsági melléklet tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a 

közgyűlés elé terjesztése, 

i) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés 

kizárólagos hatáskörébe. 
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(2)     Az elnök hatásköre és feladatai: 

a) az egyesület adminisztratív munkaszervezetének kialakítása és vezetése, 

b) a munkáltatói jogok gyakorlása az egyesület munkavállalói felett, 

c) a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása, 

d) az elnökségi ülések előkészítése és levezetése, 

e) az egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg 

bíróság előtt, 

f) a közgyűlés és az elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése, amelyből 

a vezető szervek döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést 

támogatók és ellenzők számaránya megállapítható, 

g) éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a közgyűlés elé 

terjesztése, 

h) a közgyűlés és az elnökség határozatainak az alapszabályban megjelölt módon az 

érintettekkel történő közlése, 

i) amennyiben ez mások vagy az egyesület jogát vagy jogos érdekét nem sérti vagy 

veszélyezteti, a közgyűlés és az elnökség által meghozott határozatoknak 

valamint az egyesület beszámolóinak az egyesület honlapján történő 

nyilvánosságra hozatala. 

13. § 

A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐVEL SZEMBENI KÖVETELMÉNYEK, KIZÁRÓ ÉS 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI OKOK, FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK  

ÉS VONATKOZÓ EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI MEGBÍZATÁS MEGSZŰNÉSE 

 

(1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy 

köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A 

vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.  

(2) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól 

nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 

61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. 

Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben 

megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó 

határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető 

tisztségviselői tevékenységtől. 

(3) A vezető tisztségviselő jogviszonyára - ha a vezető tisztséget nem munkaviszony keretében 

látja el - a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai megfelelően irányadóak. 

(4) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen, az egyesület érdekének 

megfelelően köteles ellátni. 

(5) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet 

vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője 

volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –, 

a./ amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 

adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b./ amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

c./ amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d./ amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 

szerint felfüggesztette vagy törölte. 

(6) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az egyesületet előzetesen 

tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

(7) A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során az egyesületnek okozott károkért a 

szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel. 
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Ha a vezető tisztségviselő e jogviszonyával összefüggésben harmadik személynek okozott károkért az 

egyesület felel. A vezető tisztségviselő az egyesülettel egyetemlegesen felel, ha a kárt szándékosan 

okozta. 

(8) Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás: 

- a megbízás időtartamának lejártával; 

- a Ptk. 3:25. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak bekövetkezésével; 

- visszahívással, lemondással;  

- a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

- a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

történő korlátozásával; 

- a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

(9) A vezető tisztségviselő bármikor - indokolás nélkül - visszahívható. A vezető tisztségviselő 

visszahívásakor a közgyűlésnek ezzel egyidejűleg határoznia kell az új vezető tisztségviselő 

személyéről is. 

(10) A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető 

tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor – indokolás nélkül - lemondhat. Ha az egyesület 

működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő megválasztásával, ennek 

hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. A lemondás 

hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen 

intézkedések megtételében köteles részt venni. Az időközben választott új vezető tisztségviselő 

(elnökségi tag) megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig 

szól. 

14. § 

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG LÉTREHOZÁSA, TAGSÁGA 

 

(1) A felügyelő bizottság az egyesület felügyelő szerve, feladata az egyesületi szervek, valamint a 

jogszabályok, az alapszabály és a közgyűlési határozatok végrehajtásának, betartásának 

ellenőrzése az egyesület gazdálkodásának és az egyesület alapszabályban rögzített közhasznú 

tevékenységek felügyelete mellett. 

(2) A felügyelő bizottság 3 tagból áll. A tagokat a közgyűlés választja meg közvetlenül, 5 év 

időtartamra a személyi döntésekre irányadó szabályok szerint. A tagok újraválaszthatók. 

(3) A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság elnökét maga választja meg a tagjai 

közül. 

(4) A felügyelő bizottság elnökét az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni. 

(5) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, 

akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a 

hozzátartozója az egyesület vezető tisztségviselője.  

(6) A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A 

felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem 

utasíthatóak. 

(7) Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja - illetve könyvvizsgálója - az a személy, aki 

a) a közgyűlés, illetve az elnökség elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület 

döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 

b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 

jogszabály másképp nem rendelkezik, 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által 

tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően 

nyújtott cél szerinti juttatást -, 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

(8) A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát 

a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi. 



 13 

15. § 

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 

 

(1) A felügyelő bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik, mely ülést a felügyelő 

bizottság elnöke a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal írásban hívja össze a napirend egyidejű 

írásbeli közlésével. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni. 

(2) A bizottsági ülések nyilvánosak, amennyiben ez az egyesület vagy mások jogát, jogos érdekét nem 

veszélyezteti. Zárt ülés elrendeléséről a felügyelő bizottság elnöke jogosult dönteni. 

(3) A felügyelő bizottság határozatképes, ha minden tagja jelen van, határozatait egyszerű 

szótöbbséggel hozza. Szavazatszámlálásnál a tartózkodást nem szavazatnak kell tekinteni. 

(4) A felügyelő bizottság az ügyrendjét - az elnökség véleményét meghallgatva -, valamint 

munkamódszerét és programját maga határozza meg. 

(5) A határozatokat az érintettekkel a felügyelő bizottság elnöke közli írásban. A határozatokat az 

egyesület elnöke által vezetett Határozatok Könyvébe kell bejegyezni. A Határozatok Könyvének 

tartalmára az alapszabály 11. §-ának (10) bekezdésében foglalt rendelkezések az irányadók. A 

határozatok nyilvánosságra hozatalára az alapszabály 12. §-ának (2) i) pontjában foglalt 

rendelkezések az irányadók. 

(6) A felügyelőbizottság az egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a 

vezető tisztségviselőktől és a szervezet munkavállalóitól felvilágosítást vagy tájékoztatást kérhet, 

az egyesület fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit 

megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.  

(7) A felügyelőbizottság köteles a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel 

kapcsolatos álláspontját a közgyűléssel illetve az elnökséggel ismertetni. 

(8) A felügyelő bizottság köteles a közgyűlést vagy az elnökséget tájékoztatni, és annak összehívását 

kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

a) az egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az egyesület érdekeit 

egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése 

vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult 

vezető szerv döntését teszi szükségessé, vagy 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

(9) A közgyűlést vagy az elnökséget a felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított 

30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a közgyűlést vagy az 

elnökség összehívására a felügyelő bizottság is jogosult. 

(10) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 

törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 

16. § 

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 

 

(1) Az egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből, gazdasági-vállalkozási 

tevékenységből, költségvetési támogatásból és esetleges egyéb jövedelmekből éves költségvetés 

szerint – a civil szervezetekre vonatkozó gazdálkodási, számviteli és pénzügyi előírások alapján – 

gazdálkodik. 

(2) A tagdíj és a pártoló tagsági díj összegét, befizetésének módját a közgyűlés határozza meg az 

alakulás évében fizetendő tagdíj kivételével. A tagdíjak és pártoló tagsági díjak befizetéseiről az 

elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet.  

(3) Az egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az 

egyesület tagjai – a tagdíj megfizetésén túl -  az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem 

felelnek. 

(4) Minden az egyesület vagyonához történő hozzájárulás, illetve az egyesület részére 

adományozandó ingó és ingatlan érték az egyesület nyilvántartásaiba bevezetésre kerül. 

(5) Az egyesület vagyona felett a közgyűlés, illetve az általa átruházott hatáskörben az elnökség 

rendelkezik. Az egyesület tevékenységének és fenntartásának költségeit elsődlegesen az egyesület 

jövedelméből kell biztosítani. Az egyesület jövedelméből származó bevételek az egyesület 

vagyonának részét képezik. 
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(6) Az egyesület évente dönt a céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható 

pénzeszközök mértékéről, felosztásuk módjáról, egyéb támogatás nyújtásáról. 

(7) Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban 

meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 

(8) Az egyesület vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, csak céljainak 

megvalósítása érdekében, közhasznú tevékenységét nem veszélyeztetve végez. 

(9) Az egyesület a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli 

hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület 

által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások 

kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 

(10) Az egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati 

felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek 

mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt 

pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 

(11) Az egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 

(12) Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét 

veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. 

(13) Az egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell 

vezetni és azokat az üzleti év végén le kell zárni. Az üzleti év végével az elnök az egyesület 

gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást 

készít. 

(14) Az egyesület köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve gazdasági-vállalkozási 

tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a 

reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. 

(15) Az egyesület köteles évente beszámolót és közhasznúsági mellékletet készíteni. A 

közhasznúsági mellékletet a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a beszámolóval azonos 

módon köteles letétbe helyezni, közzétenni és biztosítani annak bárki általi hozzáférhetőségét. 

(16) Az egyesület beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját 

költségére másolatot készíthet a 3. § (6)-(7) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően. 

 

17. § 

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK  

A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK FELELŐSSÉGÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK  

JOGUTÓD NÉLKÜLI MEGSZŰNÉS ESETÉN 

 

(1) Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak 

egyesületekre válhat szét. 

(2) A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl (ld. Ptk. 3:48.§ (1) bek.) az 

egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha 

a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, 

és új célt nem határoztak meg; 

b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 

(3) 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 rendelkezést a 

megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont 

nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg. 

(4) 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. 

(5) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e 

minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági törléstől 

számított egy éven belül - az egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az 
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érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy 

ha lett volna vagyon, át kellett volna adni. 

(6) Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig 

kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül 

okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az egyesület 

fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a 

rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható. 

 

18.§ 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

(1) Az egyesület felett az általános törvényességi felügyeletet az egyesületet nyilvántartó bíróság látja 

el. 

(2) Mindazon kérdésekben, amelyekről jelen alapszabály nem rendelkezik, a vonatkozó hatályos 

jogszabályok, így különösen az alább felsoroltak az irányadók: 

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 

- Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, 

- A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 

szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény, 

- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény. 

 

Békéscsaba, 2019. május 27. 

 

 Vantara Gyula 

 elnök 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Békéscsaba, 2019. május 27. 

 

 

……………………………………………. …………………….……………………… 

Név nyomtatottan: 

 

Név nyomtatottan: 

Lakóhely: 

 

Lakóhely: 

Szem. ig. szám: Szem. ig. szám: 

 

 

Záradék: 

Alulírott, dr. Szatmári Csaba jogi képviselő a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel 

összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 38. § (2) bekezdése szerint 

Békéscsabán, 2019. május 27. napján aláírásommal igazolom, hogy a jelen egységes szerkezetbe 

foglalt alapszabály az egyesület létesítő okiratának a módosítások alapján hatályos tartalmát foglalja 

magában. 

 
 

_______________________ 

dr. Szatmári Csaba 

ügyvéd 
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