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Elhatározva az INTARZIA Újpesti Nagycsaládosok Egyesülete létrehozását, 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.) 
rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi tartalommal fogadják el a szervezet alapszabályát:

1.1.

Az Egyesület neve: INTARZIA Újpesti Nagycsaládosok Egyesülete

Az Egyesület klubhelyisége: 1048 Budapest, Falemez utca 12.

Az Egyesület székhelye: 1044 Budapest, Gárdonyi Géza u. 1/G.

Az Egyesület képviseletére jogosult személy neve: Kubikné Vincze Ildikó elnök

1.2.

Az INTARZIA Újpesti Nagycsaládosok Egyesülete szuverén, önálló egyesület, az állampolgárok 
kezdeményezésén alapuló civil szerveződés, amelynek célja:

a. A nagycsaládosok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése, közösség működtetése,

b. A nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata,

c. Felmutatni a társadalomnak azokat az értékeket, am elyet a nagycsaládok képviselnek,

d. Az élet és a szülők tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség

e. Az egyesület fiataljai önszerveződésének elősegítése és támogatása (kulturális, sport és egyéb 
rendezvények).

1.3. Az Egyesület jogi személy.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

erősítése.
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1.4. Az Egyesület a szövetségi jelleggel működő Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOÉ) 
tagegyesülete.

1.5 . Az Egyesület működése szövetség) ellegü és regionális feladatokat is felvállal

1.6. Az Egyesület:

a. Pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el és nem nyújt nekik.

b. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat (így pl.: országgyűlési képviselőjelöltet nem 
állít, és nem támogat).

II. AZ EGYESÜLET FELADATAI 

Az Egyesület feladatai és céljai

11.1. Az Egyesület összefogja Újpest területén és környékén élő nagycsaládosokat, akik nem csak 
maguknak, de a környezetükben élőknek is szeretnének valami hasznosat átadni, és ezen célok 
érdekében tevékenykednek.

11.2. Az Egyesület alapvető feladata a tagok munkájának összefogása és elősegítése, ennek 
megvalósítására rendezvények, konferenciák, tanfolyamok és szakmai tanulmányutak szervezése, 
módszertani és propagandaanyagok készítése és beszerzése, teijesztése, kapcsolatok létesítése és 
fenntartása bel-és külföldi hasonló tevékenységet folytató illetve a tevékenységhez kapcsolódó 
szövetségekkel, egyesületekkel, alapítványokkal és intézményekkel.

11.3. Az Egyesület közhasznú céljai megvalósítása érdekében azokat nem veszélyeztetve vállalkozási 
tevékenységet folytathat úgy, hogy a vállalkozás nem képezheti a tevékenység döntő részét.

11.4. Az Egyesület céljai:

a. A nagycsaládosok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése.

b. A nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata.

c. Felmutatni azokat az értékeket, amelyet a nagycsaládok képviselnek.

d. Az élet és a szülők tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség 
erősítése a társadalom tagjaiban és a közvélekedésben.

e. Megismertetése azoknak az értékeknek, melyek a családok egységét, stabilitását támogatják.
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f. Rendezvények szervezése (kulturális tevékenység).

g. Ifjúsági hálózat kiépítése.

h. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

i. Szociális tevékenység, családsegítés.

j. Család-, gyennek- és ifjúságvédelem.

k. Nehéz helyzetben élő családok helyzetének könnyítése, krízishelyzetek megelőzése, ill. ilyen 
állapot enyhítése szociális segítségnyújtással.

Ezek a szolgáltatások ingyenesek és egyesületi tagságtól függetlenül minden három- és 
többgyerekes családnak rendelkezésére állnak. Lehetőség szerint az Egyesülethez forduló 
kisebb családokat is segíteni kell.

II.5 Az Egyesület feladatai

11.5.1. Az Egyesület az Alapszabály II.4. pontjában meghatározott célok érdekében:

a. Szakmai megbeszélések, fórumok, klubok, továbbképzések, előadások, gyakorlati bemutatók 
szervezése és lebonyolítása.

b. Szorgalmazza és segíti a helyi nagycsaládosok beilleszkedését az Egyesületbe.

c. Elősegíti a nagycsaládosok valós társadalmi helyzetének felmérését és bemutatását.

d. Figyelemmel kíséri a család, gyermek-és ifjúságvédelemmel foglalkozó jogszabályok adta 
lehetőségeket és erről a tagokat tájékoztatja.

e. Programszervezés, különös tekintettel a prevenció és az egészségmegőrzés területére.

11.5.2. Az Egyesület céljait és feladatát elsősorban az alábbi eszközökkel valósítja meg:

a. Anyagi, szellemi, szervezési erőforrások felkutatásával és felhasználásával, a nagycsaládosok 
anyagi gondjainak enyhítése érdekében.

b. Felvilágosító, jogi és érdekvédelmi munkát végez a családok törvényes lehetőségeiről.

c. Céljai megvalósítására szakmai megbeszéléseket, előadásokat, tanfolyamokat szervez, 
mentálhigiénés és humán segítő tevékenységet végez.

d. Pályázatokon való részvétel.
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e. Tagjai részére üdülési, sport- és szabadidős tevékenységek biztosítása, az egészséges életmód 
megteremtésének segítése, támogatása, életmód-, sport- és szabadidős táborok valamint 
utazások szervezésével és lebonyolításával.

f. Jótékony célú akciók szervezése, lebonyolítása.

g. Alapítványok létrehozásával.

h. Az Egyesület együttműködik a fenti célok érdekében más önkormányzati, állami, társadalmi 
szervekkel, valamint ezekkel szerződést köt.

Az Egyesület a fenti célok megvalósításának érdekében az alábbi tevékenységéket végzi:

a. Egészség megőrzése, betegségmegelőzés.

b. Szociális tevékenység, családsegítés, családvédelem, családok jólétének erősítése,

c. Gyermekvállalás támogatása, gyermekvállalási szándék megvalósulásának segítése,

d. A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetésének 

megelőzése és megszüntetése

e. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

Az egyesület az alábbi területeken folytat közhasznú tevékenységet; olyan feladatokat lát el, melyeket 

jogszabály az állam, illetve az önkormányzat kötelezettségei között sorol fel.

FELADATOK Jogszabályi helyek

Családsegítés, családok számára jogi és 
szociális ügyekben segítségnyújtás

(jogsegély nyújtása, ismeretterjesztő anyagok 
megjelentetése)

A szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. 
törvény 57. § e) pontja, mely a szociális 
alapszolgáltatások közé sorolja a 
családsegítést, míg az 56. § kimondja, hogy a
szem élyes gondoskodást nyújtó szociális 
szolgáltatások ellátása állami/önkormányzati 
feladat.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
31. §-a, mely a személyes gondoskodás 
igénybevételéről rendelkezik.
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A családok védelméről szóló 2011. évi 
CCXI. törvény 6. §-a, mely állami 
feladatnak írja elő a családbarát szemlélet 
kialakítását, továbbá azt, hogy a családok 
minél egyszerűbben jussanak hozzá az őket 
megillető szolgáltatásokhoz, 
támogatásokhoz.

Családi életre nevelés

(előadások, kiadványok szerkesztése, 
programok szervezése)

A feladat alaptörvényi alapja: Atv. VI. cikk;

A családok védelméről szóló 2011. évi 
CCXI. törvény 3. § (2) bekezdés kimondja, 
hogy az emberi élet értékéről, az egészséges 
életmódról, a házasságra való felkészítésre 
szolgáló, felelősségteljes párkapcsolatról és a 
családi életről szóló ismeretanyag az alap- és 
középfokú oktatási intézményekben 
folytatott oktatás tárgya.

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 2. § (1) bekezdése pedig állami 
feladatként határozza meg az alapfokú és 
középfokú oktatás biztosítását (melynek 
tárgya a fenti ismeretanyag is).

Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és 
ifjúsági érdekképviselet

(kapcsolattartás más szervezetekkel, állami 
szervekkel, kérdések, problémák jelzése, 
jogsegély, tanácsadás, előadások, programok 
szervezése)

E feladat alapja az Alaptörvényben is 
megtalálható: Atv. XVIII. cikk (1) bekezdés, 
mely a gyermekek foglalkoztatásának 
tilalmáról szól.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
39. §-a, mely a gyennekjóléti szolgáltatás 
feladatait sorolja fel. (A 2011. évi 
CLXXXIX. törvény az önkormányzatokról 
13. § 8. pontja utalja az önkormányzatok 
feladatai közé a gyermekjóléti szolgáltatások 
ellátását.) Az 1997. évi XXXI. törvény 11. § 
(1) bekezdése mondja ki a gyermeki jogok 
védelmét; a 12. § (2) bekezdés a szülő jogát 
rögzíti, mely szerint gyermeke neveléséhez

Wv.
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segítséget, a gyenneke nevelését érintő 
ellátásokról pedig tájékoztatást kaphat.

A családok védelméről szóló 2011. évi 
CCXI. törvény 13. §-a, mely a kiskorú 
gyennek jogát mondja ki a legmagasabb 
szintű testi-lelki egészséghez, fejlődéshez, 
családban való nevelkedéshez.

A munkaerőpiacon a hátrányos helyzetű 
rétegek, különösen a gyermeket nevelők 
segítése (jogi és szociális kérdésekben 
segítségnyújtás, kiskorú gyermekek 
napközbeni gondozása és felügyelete)

E feladat alapja is az Alaptörvényben 
található: XVIII. cikk (2) bekezdés, mely 
kimondja a fiatalok és szülők munkahelyi 
védelmét.

A családok védelméről szóló 2011. évi 
CCXI. törvény preambuluma, mely 
kimondja, hogy az állam segíti a 
munkavállalás és a családi élet 
összeegyeztetését; a 41. §-a, mely állami 
feladatként írja elő a kiskorú gyermekek 
napközbeni gondozását, felügyeletét, hogy 
ezzel a szülők munkavállalását segítse.

Egészségügyi felvilágosítás

(előadások, kiadványok szerkesztése, 
programok szervesztése, különböző 
fórumokon ismeretterjesztési tevékenység, 
tanácsadás)

A Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 4. pontja a helyi 
önkormányzatok feladatai között sorolja fel 
az egészségügyi alapellátás biztosítását;

Környezeti nevelés

(előadások, kiadványok megjelentetése, 
programok szervezése)

A Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 3. § (1)
bekezdés 11. pontja a helyi önkormányzati 
feladatok között sorolj a fel a helyi környezet
és tennészetvédelmet;

A természet védelméről szóló 1996. évi 
L ili. törvény határozza meg a természetvé
delemmel kapcsolatos nevelés kereteit.

|£vaA i*-**-' \Jjs~
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A gyermek(ek)et nevelő nők és férfiak, 
illetve más hátrányos helyzetű csoportok 
társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

(tanácsadás, kiadványok szerkesztése, 
jogsegély nyújtása)

Az Alaptörvény L. cikke, illetve a XV. 
cikkének 3. pontja;

A családok védelméről szóló 2011. évi 
CCXI. törvény 6. § (1) bekezdése kimondja, 
hogy az állam elősegíti és támogatja a 
családbarát szemlélet kialakulását és 
fenntartását a társadalmi és gazdasági élet 
valamennyi területén, továbbá a 15. §-a, 
mely a gyermeket nevelő szülők fokozott 
védelmének a kötelezettségét mondja ki a 
foglalkoztatás terén.

III. AZ EGYESÜLET TAGJAI

Az Egyesület tagja:

a. rendes,

b. tiszteletbeli,

c. pártoló tag lehet.

a) Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan személy, aki saját háztartásában három vagy 
több gyermeket nevel, vagy nevelt fel és egyetértve az Egyesület célkitűzéseivel, rendszeres 
tagdíjat fizet és az önként vállalt feladatokat az Egyesület alapszabályában rögzített célok 
megvalósítása érdekében végzi.

b) Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a természetes személy vagy jogi személy, aki a 
nagycsaládosok vagy a gyennekek érdekében kiemelkedő tevékenységet végez. Tiszteletbeli 
tagságot az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés adományozhat.

c) Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki munkájával vagy 
szellemi javaival, illetve anyagi eszközeivel az Egyesület tevékenységét támogatja és vállalja 
a pártoló tagsággal járó kötelezettségek teljesítését.

IV. A TAG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

IV. 1. A természetes személy rendes tagságából eredő jogai:

Kubikné Vincze Ildikó Elnök Dr. Zsélyi Edit ügyvéd
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a. Az Egyesület bármely tisztségére megválasztható.

b. Szavazati joggal részt vesz az Egyesület közgyűlésének munkájában.

c. Javaslatokat, indítványokat tehet, továbbá felszólalással, fellebbezéssel fordulhat az Egyesület 
illetékes szervéhez.

d. Családtagjaival együtt részt vehet az Egyesület rendezvényein, tanfolyamain, pályázatain, részt 
vehetnek az egyesület életében.

e. Érvényes tagsági igazolvánnyal igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait és kedvezményeit.

f. Egy tagnak egy szavazata van.

g. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.

h. Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület 
tevékenységét.

i. A tagsági jogviszony keletkezése:

alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást követően a belépési 
kérelemmel. Az elnökség dönt a tagfelvételről.

IV.2. A rendes tag kötelezettségei:

a. Működjék közre az Egyesület célkitűzéseinek, feladatainak megvalósításában.

b. Megtartja az Alapszabály és más belső szabályzatok előírásait.

c. Minden évben, legkésőbb március 31-ig befizeti az éves tagdíjat. Amennyiben a tagdíj a 
tárgyév március 31. napjáig nem kerül befizetésre és a tag nem kér segítséget a tagdíj 
befizetéséhez, úgy az Egyesület jogosult a tagot a levelezőlistáról törölni.

IV.3. A természetes személy tiszteletbeli tag jogai:

a. Tanácskozási joggal részt vesz az Egyesület közgyűlésén.

b. Javaslatokat, indítványokat tehet az Egyesület illetékes szerveinek.

c. Részt vehet az Egyesület rendezvényein, tanfolyamain, pályázatain.

d. Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait és kedvezményeit.

IV. 4. A jogi személy, tiszteletbeli tag jogai:

Kubikné Vincze Ildikó Elnök
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a. Képviselője tanácskozási joggal részt vesz az Egyesület közgyűlésén.

b. Képviselője javaslatokat, indítványokat tehet az Egyesület illetékes szerveinek.

IV.5. A pártoló tag jogai:

a. Az Egyesület bármely tisztségére megválasztható.

b. Tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésén.

c. Javaslatokat, indítványokat tehet az Egyesület illetékes szerveinek.

d. A természetes személy pártoló tag a családjával együtt jogosult részt venni az Egyesület 
rendezvényein, tanfolyamain, pályázatain.

e. A jogi személy pártoló tagot illető egyéb jogokat a vele kötött szerződés tartalmazza.

IV.6. A pártoló tag kötelezettségei:

a. Segítse elő az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását.
b. A természetes személy pártoló tag minden évben, legkésőbb március 31-ig befizeti az éves 

tagdíjat. Amennyiben a tagdíj a tárgyév március 31. napjáig nem kerül befizetésre és a tag nem 
kér segítséget a tagdíj befizetéséhez, úgy az Egyesület jogosult a tagot a levelezőlistáról törölni.

c. A jogi személy pártoló tag egyéb kötelezettségét a vele kötött szerződés tartalmazza.

V.l. A rendes tag és természetes személy pártoló tagsága megszűnik:

a. A tag kilépésével.

b. Kizárással: ha a tag jogszabályt, alapszabályt, közgyűlési határozatot ismételten és súlyosan 
megsértett. Ezt az egyesület vagy az egyesület bármelyik tagja kezdeményezheti. A kizárást 
írásban kell közölni, s minden esetben indokolni kell (az indokolásnak tartalmaznia kell az 
alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat). A kizáró határozatban fel kell hívni a 
jogorvoslati lehetőségre is a figyelmet.

c. A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

d. Az Egyesület megszűnése esetén.

V. A TAGSAG MEGSZŰNÉSE
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V.2. A rendes tag és a természetes személy pártoló és tiszteletbeli tag az Egyesületből az Elnökséghez 
intézett írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet. A kilépés az írásbeli bejelentésnek az Elnökség által 
történt kézhezvételétől hatályos.

V.3. Azt a rendes tagot, aki nem felel meg a IV.2. pontban meghatározott feltételeknek és az előírt 
tagsági díjjal hátralékban van, az adott tárgyév december 31. után az Elnökség törölheti a tagok 
sorából, amennyiben a tagot megelőzően írásban, a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel, 
30 napos határidő kitűzésével felhívták a tagdíjhátralék rendezésére és annak nem tett eleget. (A 
felszólítás után a kitűzött 30 napos határidő eltelte után, a tagsági viszonyt megszüntető elnökségi 
határozattal).

V.4. Azt a rendes tagot, illetve természetes személy pártoló tagot, aki az Alapszabály IV. 2. 
bekezdésében meghatározott kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megsérti, vagy büntető ítélet 
hatálya (ítélet) alatt áll, illetve aki az Egyesület célkitűzéseivel ellentétes vagy azokat gátló magatartást 
tanúsít, továbbá aki életmódja miatt a tagságra méltatlanná válik, az Elnökség határozattal kizárhatja.

V.5. A törlést vagy kizárást kimondó határozat ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül 
halasztó hatállyal fellebbezésnek van helye a Közgyűléshez. A fellebbezés kérdésében a Közgyűlés a 
következő ülésen határoz.

V.6. A jogi személy pártoló tagsága megszűnik:

a. A vele kötött szerződés megszűnése vagy felbontása esetén.
b. A jogi személy jogutódlás nélküli megszűnése esetén.

VI. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE

VI. 1. Az Egyesület vezető szervei és szervezetei felépítése:

a. Közgyűlés,

b. Elnökség,

c. Felügyelő Bizottság.

VI.2. Az Egyesület mellett a Közgyűlés határozata alapján állandó és ideiglenes bizottságok 
működhetnek.

VI.3. Az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés. A tag jogosult a közgyűlésen részt venni, 
szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, 
javaslatokat és észrevételeket tenni.
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A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a 
személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
(2) 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.

(3) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv 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 illetve

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
(4) 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 megelőzd 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.
(5) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 

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

VI.4. A vezető testületek működésére vonatkozó közös szabályok:
a. Egy vezető testület akkor határozatképes, ha ülésein tagjainak több mint a fele jelen van. Ha 

egy vezető testület szabályszerűen összehívott ülése nem határozatképes, a testület elnöke 
azonos tárgykörrel újra összehívja. Határozatképtelenség esetén a közgyűlést 30 napon belüli 
időpontra ismét össze kell hívni, mely meghívóban tájékoztatni kell a tagjait, hogy a második 
ülés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

b. A több tagból álló döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv ülései nyilvánosak, amely 
nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. A vezető testületek 
határozataikat a jelenlévők szótöbbségével hozzák meg. A jelen lévők által képviselt

K -w\ ■ --‘-/„V O to
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szavazatszám alapján számolt háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozat szükséges a 
jelen alapszabály VII. fejezet a., c., d. pontjaiban meghatározott kérdésekben.

e. Az Egyesület rendelkezik az ülések jegyzőkönyvének vezetéséről, a döntéseknek az 
érintettekkel való közlésének, illetve nyilvánosságra hozatalának módjáról, továbbá az 
Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés módjáról és az 
Egyesület működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói közlésének 
nyilvánosságáról.

f. Az Elnökséget és az Felügyelő Bizottságot 4 év időtartamra kell megválasztani.

g. Az Elnökség és az Felügyelő Bizottság működési szabályait saját maga állapítja meg.

egytizede, írásban, az ok és cél megjelölésével kéri. Az ülések nem csak az Egyesület tagjai, hanem 
bárki számára nyilvánosak. A közgyűlés helyszínét az elnökség határozza meg. A Közgyűlés az 
Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. Kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a. Az Alapszabály megállapítása, módosítása, kiegészítése.

b. Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjainak és elnökének megválasztása és felmentése.

c. Más egyesülettel való egyesülés elhatározása.

d. Az Egyesület feloszlásának kimondása és ilyen esetben döntés az Egyesület vagyonának 
hovafordításáról.

e. Döntés mindazon ügyekben, amelyeket jogszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, 
vagy amelyeket az Elnökség a Közgyűlés elé terjeszt.

f. Dönt a „tiszteletbeli tag” cím adományozásáról, megvonásáról.

g. Fegyelmi jogkört gyakorol az elnökségi tagok vonatkozásában.

h. Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság bármelyik tagját -  kérésére -  felmentheti.

c. A szavazás általában nyílt, ha azonban a testület jelenlévő tagjainak az egyharmada arra 
irányuló javaslatot terjeszt elő, titkos szavazást kell elrendelni.

d. A vezető testületek határozatai ellenkező rendelkezés híján az ülést követő napon lépnek 
hatályba.

VII. KÖZGYŰLÉS

VII. 1. A Közgyűlés Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve. A közgyűlést a rendes tagok alkotják. 
Évente legalább egyszer össze kell hívni. A közgyűlést akkor' is össze kell hívni, ha a tagok legalább
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i. Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság beszámolóját megvitatja és elfogadja.

j. Az Egyesület évi költségvetésének jóváhagyása, éves tagdíjának megállapítása, az Egyesület 
vagyonának felhasználásáról való döntés.

k. Az Elnökség évi beszámolójának megvitatása, elfogadása.

l. A díjazásban részesülők körének, tiszteletdíjuk összegének megállapítása.

m. A közhasznúsági jelentés elfogadása.

n. A választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása.
o. A végelszámoló kijelölése.

VII.2. A Közgyűlésen jelenlevő rendes tagokat személyenként egy szavazat illeti meg. A Közgyűlésről 
jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvvezetőt a levezetőelnök jelöli ki. A jegyzőkönyvet az 
elnök, a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés által megválasztott két hitelesítő írja alá.

Az Egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbség-gel hozott 
határozata szükséges.

Az Egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntés-hez a 
szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlés helyét, időpontját, a napirendi pontokat az egyes 
hozzászólások lényeges tartalmát, a döntés tartalmát, idejét, hatályát illetve a meghozott döntés 
szavazatarányát, az ellenszavazatot tevők és tartózkodók számát (ha lehetséges személy szerint), 
valamint az esetleges különvéleményt.

A jegyzőkönyv egy példányát az Elnökség tartozik megőrizni. A jegyzőkönyv mindenkori melléklete 
a jelenlévők és meghívottak névsorát feltüntető jelenléti ív.

A Közgyűlés jegyzőkönyvébe bárki betekinthet. A jegyzőkönyvbe való betekintést írásbeli vagy 
szóbeli m egkeresés esetén az elnökség köteles biztosítani az E gyesület klubhelyiségében a 
megkeresést követő 15 napon belül.

Az elfogadott éves beszámoló, az éves közhasznúsági jelentés és a Közgyűlés határozatai az Egyesület 
klubhelyiségében bárki számára megtekinthetőek.

A Közgyűlés határozatairól készült jegyzőkönyvet -  mely tartalmazza az ott meghozott döntések 
tartalmát is -  az Egyesület tagjainak és a döntések érintettjeinek írásban kézbesíteni kell. A meghozott

Kubikné Vincze Ildikó Elnök Dr. Zsélyi Edit ügyvéd
p y  T'X..YI EDIT

IDŐSOR ÚT 2.



15

határozatokat a határozat meghozatalától, az elfogadott éves beszámolót annak elfogadásától számított 
15 napon belül kifüggesztik az Egyesület klubhelyiségében.

VII.3. A Közgyűlést évenként kell összehívni, továbbá akkor is össze kell hívni, ha azt a bíróság 
elrendeli, illetőleg ha a tagok egyharmada -  az ok és a cél megjelölésével -  kívánja. Összehívásáról az 
Elnökség gondoskodik a napirend egyidejű megküldésével. Ezen kívül az Elnökség a Közgyűlést 
szükség esetén bármikor összehívhatja, a Felügyelő Bizottság indítványára pedig köteles összehívni.

Az összehívásról az Elnök gondoskodik a napirend egyidejű közlésével, mely meghívót a közgyűlés 
megtartásának időpontja előtt 8 nappal az érintettek részére meg kell küldeni. A napirendet az elnök 
állítja össze. A Közgyűlés összehívásáról szóló értesítést és a napirendet a tagokhoz 
írásban/elektronikus úton kell eljuttatni. Amennyiben nincs a tagnak email címe és előzetesen külön 
kéri, részére postai úton történik az értesítés.

VII.4. A Tagok a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben konferencia-közgyűlés tartása útján is 
határozhatnak, az alábbi rendelkezések szerint:

a. / Konferencia-közgyűlésen résztvevő tagok kizárólag olyan kommunikációs eszközt használhatnak, 
amely alkalmas a személyazonosság egyértelmű megállapítására, és amely eszköz alkalmas a kép és 
hang egyidejű biztosítására (továbbítására), a párbeszéd lebonyolítására, vagyis mindegyik tag 
mindegyik jelenlévővel tud kommunikálni oly módon, hogy a többi tag azt figyelemmel kísérhesse. 
Ez számítógépes hálózati kapcsolatot (pl. Microsoft Teams, Zoom, Webex Meetings, Slcype) jelent.

b. / Konferencia-közgyűlés esetén az Elnök köteles gondoskodni arról, hogy az ily módon megtartott 
Közgyűlésen elhangzottakat, illetve meghozott határozatokat, a határozatokra leadott szavazatok, 
ellenszavazatok, tartózkodások számát oly módon rögzítsék, hogy az a későbbiekben ellenőrizhető 
legyen. Az Elnök köteles továbbá a felvételek alapján, minden egyes Közgyűlésről jegyzőkönyvet 
készíteni.

c. / A személyazonosság, illetve a képviseleti jog igazolása és dokumentálása úgy történik, hogy a 
konferencia-közgyűlés megnyitásakor az Elnök, illetve az Elnök távollétében az Igazgató, távollétében 
az egyik Elnökségi Tag a konferencia-közgyűlés megnyitását követően számba veszi a megjelenteket; 
a tagokat, illetve azok képviselőit külön-külön felhívja személyazonosító okmányaik - és amennyiben 
szükséges a tag törvényes képviselője által adott meghatalmazásnak -  webkamera segítségével történő 
bemutatására azzal a külön felhívással, hogy a Tag (a képviselője személyazonosító okmányának 
kivételével) az előbbi dokumentumokat köteles az Egyesület székhelyére az Elnök részére megküldeni 
a konferencia-közgyűlés napját követő 8 napon belül.
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d. / Amennyiben a konferencia-közgyűlésen a tagok titkos szavazást kívánnak elrendelni úgy az adott 
napirendi pont csak akkor tárgyalható, ha a titkos szavazás lebonyolításának technikai feltételei 
biztosítottak.

e. / A konferencia-közgyűlés összehívására, határozatképességére, napirendjére, szavazás módjára a 
tagok személyes jelenlétével megtartott Közgyűlés szabályait megfelelően kell alkalmazni.

VII. 5. A határozathozatalt az egyesület ülés tartása nélkül is lehetővé teszi. Az ilyen határozathozatalt 
az ügyvezetés a határozat tervezetének a tagok vagy alapítók részére történő megküldésével 
kezdeményezi. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt 
kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az ügyvezetés részére. Az ülés tartása nélküli 
döntéshozatal során a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel 
kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot 
megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag vagy alapító jelenléte a 
határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén. Ha bármely tag vagy alapító az ülés 
megtartását kívánja, a legfőbb szerv ülését az ügyvezetésnek össze kell hívnia. A szavazásra 
megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag szavazata ezt 
megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon 
belül - az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a 
tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban 
beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

VIII. AZ ELNÖKSÉG

VIII. 1. Az Elnökség 8 tagból áll. Tagjai:

a. Elnök,
b. Elnökhelyettes,
c. Titkár,
d. Tag (5).

Az Egyesület legfőbb végrehajtó és ügyintéző szerve az Elnökség, amelyet a Közgyűlés a tagjai 
sorából 4 évre nyílt szavazással választ.

Az egyesület vezető tisztségviselője megbízási szerződéssel vagy munkaviszony keretében is elláthatja 
a tisztséget. A megbízási szerződés lehet ingyenes vagy visszterhes; ez utóbbi esetben meg kell 
határozni a megbízási díjat. Munkaviszony esetén munkaszerződést kell kötni, melyben az Mt. által 
előírt kötelező tartalmi elemeket, így pl. a munkabért meg kell jelölni. A munkaszerződés nem lehet 
ingyenes.

_>
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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 az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely 
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt 
tevékenységet folytató jogi személynél vezető tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, 
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos 
kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.

VIII.2. Az Elnökséget általában 3 havonta, valamint akkor is össze kell hívni, ha az ellenőrző bizottság 
vagy a tagok egyharmada írásban kéri azt az ok és a cél megjelölésével. Ezen kívül az elnök az 
Elnökséget szükség esetén bármikor összehívhatja. Az összehívásról az elnök gondoskodik az ülés 
helyének, időpontjának és a napirend egyidejű közlésével, mely meghívót az ülés megtartásának 
időpontja előtt 8 nappal az elnökségi tagok részére írásban meg kell küldeni. A napirendet az elnök 
állítja össze.

VIII.3. Az Elnökség akkor határozatképes, ha ülésén legalább tagok több mint a fele, köztük az elnök 
vagy az elnökhelyettes jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

Az Elnökség határozatairól készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját, a 
napirendi pontokat, az egyes hozzászólások lényeges tartalmát, a döntés tartalmát, idejét, hatályát 
illetve a meghozott döntés szavazatarányát, az ellenszavazatot tevők és tartózkodók számát -  személy 
szerint - , valamint az esetleges különvéleményt. A meghozott határozatokat az érintettekkel a 
jegyzőkönyv egy példányának megküldésével írásban értesíteni kell. A határozat meghozatalától 
számított 15 napon belül azt köteles az elnök kifüggeszteni az Egyesület klubhelyiségében elhelyezett 
hirdetőtáblán valamint közzétenni az Egyesület honlapján.

A jegyzőkönyv egy példányát az Elnökség tartozik megőrizni. A jegyzőkönyv mindenkori melléklete 
a jelenlévők és meghívottak névsorát feltüntető jelenléti ív. Az ülés jegyzőkönyvébe bárki betekinthet. 
A jegyzőkönyvbe való betekintést írásbeli vagy szóbeli megkeresés esetén az Egyesület mindenkori 
titkára köteles biztosítani az Egyesület klubhelyiségében a megkeresést követő 15 napon belül.

VIII.4. Az Elnökségnek nem lehet tagja az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 39.§(1) bekezdésében 
meghatározott személy, illetve határozathozatalában nem vehetnek részt az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. tv. 38.§ (1) bekezdésében meghatározott személyek.

Y^o^írJ Ul-Í*.
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VIII.5. Az elnökségi tag, illetve erre jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet 
előzetesen tájékoztatni arról, hogy egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt vezető tisztséget.

VITT.6. Az Elnökség feladatai:

a. Az Egyesület operatív irányítását végzi.

b. Munkamegosztás szerint, rájuk eső feladatok ellátása

c. A tiszteletbeli tagok kivételével valamennyi tagfelvételről dönt, tagsági viszonyuk 
törléséről, tagok kizárásáról.

d. Javaslatot tesz a tiszteletbeli tag cím adományozására illetve megvonására a közgyűlésnek.

e. Elkészíti és a közgyűlés elé terjeszti az Egyesület éves költségvetését és zárszámadását.

f. Az Egyesület gazdálkodása érdekében létrehozza a szükséges bizottságo(ka)t.

g. A munkabizottságok munkáját koordinálja és ellenőrzi.

h. Gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról.

i. Összehívja a Közgyűlést. Meghatározza az ülések rendjét és idejét, gondoskodik a tárgysorozat 
előkészítéséről, meghatározza a napirendi pontokat.

j. Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, az Elnökség határozatait ismertetni kell a 
testület tagjaival és más érdekeltekkel.

k. Kidolgozza és az Egyesület nevében megköti a szerződéseket.

l. Az Elnökség éves beszámolóját megvitatja.

m. A két Közgyűlés közötti időszakban állást foglalhat és döntést hozhat olyan ügyekben, amelyek 
a Közgyűlés hatáskörébe tartoznak, de halasztást nem tűrnek. Ezekről az ügyekről a következő 
K özgyűlésen jelentést kell tenni és a K özgyűlés jóváhagyását kell kérni.

o. Eves tevékenységéről beszámol a közgyűlésnek.

p. Az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;

r. A közgyűlés összehívása 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.
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s. A tagság nyilvántartása ( ha az egyesület tagsága 6 hónapig 10 fő alá csökken, akkor megszűnik 
az egyesület);

z. Az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte 
esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele

VIII.7. Elnökségi tisztség megszűnik:

a. Elhalálozással.
b. Mandátum lejártával.

c. Felmentéssel (felmenthető a tisztsége alól, ha nem teljesíti tisztségviselői kötelezettségeit, így 
különösen: ha az elnökségi üléseken -  menthető ok nélkül -  rendszeresen nem jelenik meg, a 
rábízott feladatokat nem látja el, azokról felszólítás ellenére sem számol be, ha a bíróság 
jogerős, és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítéli, és a közügyektől eltiltja.)

Az elnökségi tag visszahívásáról a Közgyűlés titkos szavazással, egyszerű többséggel határoz. 
Szavazategyenlőség esetén az elnök, az elnök visszahívása tárgyában döntő szavazás esetén 
pedig a Közgyűlést levezető személy szavazata dönt.

A felmentésről a felmentést kimondó határozat ellen amiak kézhezvételétől számított 15 napon 
belül halasztó hatállyal fellebbezésnek van helye a Közgyűléshez. A fellebbezés kérdésében a 
Közgyűlés a következő ülésen határoz.

d. Lemondással.

IX. AZ ELNÖK ÉS ELNÖKHELYETTES

IX. 1. Az elnök:

a. Az Egyesület Elnökségének ülései közötti időszakban intézi az Egyesület ügyeit a kialakított 
munkamegosztás szerint.

b. Előkészíti a Közgyűlés üléseit és gondoskodik a hozott határozatok végrehajtásáról.

c. Beszámol az Elnökségnek a két testületi ülés közötti egyesületi ügyek intézésről.

d. Vezeti a Közgyűlés és az Elnökség üléseit.

e. Képviseli az Egyesületet a hatóságok, más szervek és fórumok előtt.

f. Kapcsolatot tart az Elnökség tagjaival és gondoskodik arról, hogy azok intézkedései
összhangban legyenek a Közgyűlés és az Elnökség határozataival. /\

/í
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g. Gyakorolja az utalványozási jogot.

h. Összehívja a közgyűlést.

i. Az Elnökség döntéseit az érdekeltekkel írásban közli, ugyanakkor az Egyesület 
klubhelyiségében nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.

IX.2. Az elnökhelyettesek helyettesítik az elnököt az elnök akadályoztatása esetén a távoliét 
időtartama alatt. Az Elnökség az elnökhelyetteseket önálló feladattal is megbízhatja. Feladataikat az 
elnök szabályozza az Elnökséggel egyetértve.

a. Irányítja és ellátja az Egyesület napi ügyeinek adminisztratív, gazdasági, ügyviteli teendőit.
b. A Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az egyesületi tisztségviselők intézkedéseinek 

végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, ügyviteli, ügykezelési feltételeket biztosítja.

c. Az Egyesület nyilvántartásait vezeti, és iratait kezeli.

d. Feladatkörében folyamatos beszámolási és jóváhagyási kötelezettség terheli az Elnökséggel

e. Elvégzi a folyamatos és eseti adatszolgáltatást, az Egyesület szervei és tisztségviselői számára.

XI. 1. A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll, a megválasztását követő első ülésén a saját soraiból 
megválasztja elnökét.

XI.2. A Felügyelő Bizottság tagjai megbízatása 4 évre szól, mely időtartam alatt az Egyesületben más 
tisztséget nem viselhetnek és közvetlenül a Közgyűlésnek vannak alárendelve. A tagok bármikor 
visszahívhatók és a megbízatásuk után újraválaszthatók.

X I.3. A  Felügyelő B izottság tagjai illetőleg azok közeli hozzátartozói — megbízatásuk időtartama alatt 
-  nem lehetnek az Elnökség tagjai és nem állhatnak az Egyesülettel munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb viszonyban.

XI.4. A Felügyelő Bizottság tagjai és közeli hozzátartozói nem kaphatnak az Egyesülettől semmiféle 
juttatást kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, valamint 
az Egyesület minden tagjának nyújtott, a jelen alapszabály I .és II. fejezetében leírt célok szerinti

X. A TITKÁR

szemben.

XI. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

juttatásokat.
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Az Egyesület Felügyelő Bizottságának nem lehet tagja az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 39.§(1) 
bekezdésében meghatározott személy, illetve határozathozatalában nem vehetnek részt az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. tv. 38.§ (1) bekezdésében meghatározott személyek.

A felügyelőbizottsági tag, illetve erre jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet 
előzetesen tájékoztatni arról, hogy egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt vezető tisztséget.

XI.5. A Felügyelő Bizottság feladata:

a. Figyelemmel kíséri az Egyesület jogszabály- és alapszabály szerinti működését.
b. Ellenőrzi az Egyesület pénzügyi gazdálkodását, különösen az Egyesület évi költségvetésében 

jóváhagyott összegek rendeltetésszerű és a mindenkori előírásoknak megfelelő felhasználását.

c. Megvizsgálja az Egyesület zárszámadását, és véleményét közli a Közgyűléssel.

d. A Felügyelő Bizottság megállapítása és javaslata alapján az Egyesület illetékes szerve köteles 
az intézkedést megtenni, amiak végrehajtását ellenőrizni és minderről a felügyelő bizottságot 
értesíteni.

e. A Felügyelő Bizottság elnöke részt vehet az Elnökség ülésein, iratokba betekinthet, az 
Egyesület tisztségviselőitől, alkalmazottaitól felvilágosítást kérhet.

XI.6. A Felügyelő Bizottság tagjai betekinthetnek az Egyesület irataiba, és tájékoztatást kérhetnek.

XI.7. A Felügyelő Bizottság tevékenységéről jelentést készít a Közgyűlésnek.

XI.8. A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint tartja. A bizottság összehívásáról annak elnöke 
gondoskodik. A bizottságot általában évente, valamint akkor is össze kell hívni, ha a felügyelő 
bizottság bármely tagja vagy az elnök írásban kéri azt az ok és a cél megjelölésével. Az összehívásról 
az elnök gondoskodik az ülés helyének, időpontjának és a napirend egyidejű közlésével, mely 
meghívót az ülés megtartásának időpontja előtt 8 nappal a tagok részére írásban meg kell küldeni. A 
napirendet az elnök állítja össze.

A Bizottság akkor határozatképes, ha ülésén legalább kettő tag köztük az elnök is jelen van. 
Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Két tag jelenléte esetén a határozat 
meghozatalához egyhangú szavazás szükséges.

A határozatairól készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját, a napirendi 
pontokat, az egyes hozzászólások lényeges tartalmát, a döntés tartalmát, idejét, hatályát illetve a 
meghozott döntés szavazatarányát, az ellenszavazatot tevők és tartózkodók számát -  személy szerint
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valamint az esetleges különvéleményt. A meghozott határozatokat az érintettekkel a jegyzőkönyv 1 
példányának megküldésével írásban értesíteni kell. A határozat meghozatalától számított 15 napon 
belül azt köteles az elnök kifüggeszteni az Egyesület klubhelyiségében.

Az ülés jegyzőkönyvébe bárki betekinthet. A jegyzőkönyvbe való betekintést írásbeli vagy szóbeli 
megkeresés esetén a Felügyelő Bizottság mindenkori elnöke köteles biztosítani az Egyesület 
klubhelyiségében a megkeresést követő 15 napon belül.

A jegyzőkönyv egy példányát az Elnökség tartozik megőrizni. A jegyzőkönyv mindenkori melléklete 
a jelenlévők és meghívottak névsorát feltüntető jelenléti ív.

XII. 1. Az Egyesület vagyoni-pénzügyi forrásai:

a. Tagdíjak.

b. Jogi személyek és természetes személyek támogatásai, felajánlásai, hozzájárulásai.

c. Helyi, önkormányzati és társadalmi szervektől, valamint állami költségvetésből származó 
juttatások.

d. Pályázatokból származó bevétel, illetve kamatbevétel.

e. Az Egyesület által folytatott tevékenység nyereségéből szánnazó bevétel

XII.2. Az Egyesület vagyonával a pénzügyi jogszabályok szerint gazdálkodik és erről a mindenkor 
érvényes pénzügyi elszámolást vezet.

XII.3. Az Egyesület tulajdonában ingó és ingatlan vagyon lehet, amellyel a vonatkozó pénzügyi 
rendelkezések és az Alapszabály keretei között önállóan gazdálkodik.

XII.4. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok saját vagyonukkal nem felelnek az 
Egyesület tartozásaiért.

XII.5. Az Egyesület vagyonával a pénzügyi jogszabályok és saját rendelkezései, valamint 
költségvetése alapján gazdálkodik, és gazdálkodásáról zárszámadást készít.

XII. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA
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XII.6. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak a célok megvalósítása érdekében, azokat nem 
veszélyeztetve végez.

XII.7. Ez Egyesület tevékenységi célja szerinti gazdálkodását a társadalmi szervezetek 
gazdálkodásáról szóló jogszabályok alapján végzi.

XII.8. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az Egyesület jelen 
alapszabályában meghatározott tevékenységekre fordítja.

XII. 9. Az Egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai 
között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.

XII. 10. A vezető tisztségviselők kártérítési felelőssége:

a. Ha az Egyesület vezető tisztségviselője az Egyesületnek okoz kárt, akkor ezekért felel. A 
károkozó csak akkor mentesülhet a felelősség, a kár megtérítése alól, ha bizonyítja, hogy a 
szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső körülmény okozta, amely a szerződéskötés 
időpontjában nem volt előrelátható, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a 
kárt elhárítsa. A szerződésszegéssel okozott kár mértékéről a Ptk. 6:143. §-a rendelkezik, 
kártérítés címén meg kell téríteni a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt, a jogosult vagyonában 
keletkezett egyéb károkat és az elmaradt vagyoni előnyt olyan mértékben kell megtéríteni, 
amilyen mértékben a jogosult bizonyítja, hogy a kár mint a szerződésszegés lehetséges 
következménye a szerződés megkötésének időpontjában előre látható volt. Ha szándékos a 
károkozás, teljes kárt kell megtéríteni.

b. Ha az Egyesület vezető tisztségviselője e jogviszonyával összefüggésben harmadik személynek 
okoz kárt, az Egyesülettel együtt egyetemlegesen felel.

c. Ha az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig 
kártérítési igényt érvényesíthetnek a társaság vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen 
kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő a társaság 
fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette 
figyelembe. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha az Egyesület végelszámolással szűnik meg.

XII. 11. Az Egyesület megszűnése esetén a vezető tisztségviselők felelőssége

a. 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
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álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont 
át kellett adni, (vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni).

b. Akik az Egyesület megszűnését megelőző két évben vezető tisztségviselők voltak, az Egyesület 
megszűnésétől számított két évig egyetemlegesen kötelesek helytállni az Egyesület hitelezőivel 
szemben mindazon tartozásokért, amelyeket az Egyesület vagyona vagy a vagyoni hozzájárulást 
nem szolgáltató egyesületi tagoknak a jogi személy általános szabályai szerinti helytállási 
kötelezettsége nem fedezett.

XIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

XIII. 1. Megszűnése esetén az Egyesület vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik. Az ezzel kapcsolatos 
teendők ellátása a felszámolók feladata. Felszámolóként az Egyesület volt Elnöksége és a felügyelő 
bizottság együttesen jár el.

XIII.2 Eta vagyona hovafordításáról az Egyesület nem rendelkezett, továbbá, ha az Egyesület 
feloszlatással szűnt meg, vagy megszűnését a Törvényszék megállapította, vagyonát a hitelezők 
kielégítése után hasonló célú egyesületek céljaira kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját 
nyilvánosságra kell hozni.

XIII.3. Az Egyesület működését, a vezető szervek szervezetét, feladatait érintő, az Alapszabályban 
részletesen nem szabályozott kérdéseket úgy kell kezelni, hogy azok nem állhatnak ellentétben az 
Alapszabállyal.

XIII.4. Közhasznú tevékenysége

a) Az Egyesület rögzíti, hogy a törvényben és a jelen alapszabályban rögzített közhasznú 
tevékenységet folytat, továbbá biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú 
szolgáltatásaiból.

b) Az Egyesület céljának biztosítása érdekében együttműködési szerződést köt a hasonló 
tevékenységet ellátó szervezetekkel.

c) A z Egyesület évente dönt a céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható 
pénzeszközök mértékéről, felosztásuk módjáról, egyéb támogatás nyújtásáról. Az Egyesület által 
meghirdetett képzések, tanfolyamok, egyéb tájékoztatók prospektusai -  az Egyesület 
klubhelyiségében -  bárki részére rendelkezésre állnak.

XIII.5. Az Egyesület működése

Az Egyesület működése nyilvános. Jelen okirat szerinti működésének módját, a szolgáltatások 
igénybevételének módját, valamint a beszámolói közléseket nyilvánosságra kell hozni a 
határozathozatalt követő legkésőbb 15 napon belül, a klubhelyiségében.
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Az Egyesület köteles éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentét készíteni. 
Ezek elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak, nyílt szavazással, egyszerű 
szótöbbséggel történő szavazáson.

A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:

a. A számviteli beszámolót; (az éves beszámoló készítésének kötelezettségére, letétbe 
helyezésére és közzétételére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását nem érinti).

b. A költségvetési támogatás felhasználását.

c. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást.

d. A cél szerinti juttatások kimutatását.

e. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok 
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét.

f. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét.

g. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

XIII.6. Iratbetekintés

A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet. 
Az Egyesület elnöke köteles gondoskodni a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan 
keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni. 
Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az Elnök részére megküldeni

Az Elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést 
haladéktalanul egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, 
illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.

Az Elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, amelyből megállapítható a 
kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.

Az Egyesület köteles a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig 
klubhelyiségében közzétenni.

A
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XIII. 7. Az Egyesület tevékenysége nyilvánosságának biztosítása érdekében internetes honlapot 
működtet. A honlapon az alapszabályt, közgyűlési és elnökségi határozatokat, az Egyesület 
szolgáltatásaival kapcsolatos dokumentumokat, az éves beszámolót, a közhasznúsági jelentést közzé 
kell tenni. Ugyanitt lehetőséget kell biztosítani felvilágosítás kérésére is elektronikus levelezés útján. 
A honlap tartalmáért és működtetéséért az Elnökség felelős.

XIV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

XIV. l .  Az Egyesület működésére az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv., valamint a Polgári 
törvénykönyv vonatkozó szabályai irányadók.

XIV.2. Az Egyesület önálló jogi személy, nevében az aláírási jogot az Egyesület elnöke gyakorolja.

XIV.3. Az egyesület a jogszabályok előírásai szerint önkénteseket is foglalkoztathat. Az önkéntesek 
munkájának tárgyi és személyi feltételeit az egyesület köteles biztosítani, a munkájukkal kapcsolatos 
költségeket az elnökség döntése alapján átalányban vagy tételesen előre vagy utólag téríti meg.

XIV.4. Az egyesületet, a vezető tisztségviselőket érintő, feladatukat és működésüket az 
alapszabályban részletesen nem szabályozott kérdéseket szervezeti és működési szabályzatban 
(SZMSZ) kell meghatározni. Az SZMSZ nem állhat ellentétben az egyesület alapszabályával.

Az egyesület SZMSZ-ét a közgyűlés fogadja el.

XIV.5. Az egyesület a működtetéssel, gazdálkodással kapcsolatos feladatok, valamint az 
érdekvédelem területéhez tartozó ügyvezetői munkakör ellátására munkavégzésre irányuló 
jogviszonyt létesíthet.

XIV.6. Jelen alapszabályt az Egyesület közgyűlése elfogadta.

Az Egyesület a tevékenységét a 2020. január 20-án tartott közgyűlés határozatával a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. hatálya alá helyezi.

A jelen Alapszabály az Egyesület alakuló közgyűlésén 1990 december 2-án elfogadott, majd többször, 
legutoljára 2020. január 20-án módosított szöveg.

A jelen alapszabály megszerkesztésével, majd a Fővárosi Törvényszék előtt a változásbejegyzési 
eljárás során történő képviselettel alapító tagok meghatalmazzák Dr. Zsélyi Edit 1046 Budapest, 
Erdősor u. 2. szám alatti ügyvédet.
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Az elnök és a jogi képviselő külön aláírásával igazolja, hogy az alapszabály 
egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos 
tartalmának. Budapest, 2020. október 06.
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Ellenj egyebem Budapest, 2020. október 06.
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Záradék: Igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 
létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az alapszabály módosítására a IV.2. c., IV.6.
d. és VII. 4. pőntok változása adott okot. Ellenjegyzem Budapesten, 2020. október 06. napján:
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