NYÍLZÁPOR HAGYOMÁNYŐRZŐ ÍJÁSZ EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA
A.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
r

A Nyílzápor Hagyományőrző íjász Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény rendelkezései szerint, az
egyesülési jog alapján magánszemélyek hozzák létre az alábbiak szerint:
1. Az Egyesület önkéntesen létrehozott, párt- és politikamentes,
önkormányzattal rendelkező szervezet, amely nyilvántartott tagsággal
rendelkezik. Az Egyesület az Alapszabályban meghatározott célra alakul, e cél
elérése érdekében szervezi tagjainak tevékenységét.
2. Az Egyesület sajátos civil szervezet, amelyre az egyesülési jogról szóló
valamint a közhasznú szervezetekről szóló törvény rendelkezései az
irányadóak.
3. Az Egyesület demokratikus és önkormányzati elvek szerint tevékenykedik.
4. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységet
csak közhasznú vagy jelen alapszabályban meghatározott egyéb céljainak
megvalósítása érdekében, a közhasznú célokat nem veszélyeztetve végez,
gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
5. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az Egyesület
semmilyen pártpolitikai tevékenységet nem folytathat, országgyűlési képviselői,
megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állíthat.
6. Az Egyesület önálló jogi személy, amely a bíróság általi nyilvántartásba
vétellel jön létre.
B.
AZ EGYESÜLET ADATAI
r

1. A szervezet neve: Nyílzápor Hagyományőrző íjász Egyesület
2. Székhelye: 7370 Sásd, Dózsa Gy.u.32.
3. Levelezési címe: 7370 Sásd, Nagyvárad u.15
4. Alapításának éve: 2010.
C.
AZ EGYESÜLET CÉLJA
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1. Az Egyesület célként tűzte ki az Egyesület tagjainak, pártoló tagjainak, illetve
a társadalom szélesebb rétegeinek tömegsport, a hagyományőrzés és a szabadidő
sportolással, mozgással kapcsolatos tevékenységének előmozdítását és ezen cél
érdekében szervezi tagjai tevékenységét.
2. Az Egyesület célja:
a) a helyi íjászélet megszervezése és fellendítése,
b) az íjászat, mint szellemi-fizikai kikapcsolódásra alkalmas (családi)
szabadidősport népszerűsítése,
c) a történelmi íjászat felelevenítése, hagyományok ápolása,
d) az íjászat hagyományaival, történelmével kapcsolatos ismeretek
terjesztése,
e) íjászpálya létrehozása és fenntartása,
f) versenyek, bemutatók szervezése,
g) az íjászsport működéshez és fejlődéshez szükséges feltételek biztosítása,
h) az egyesület tagjainak érdekképviselete,
i) együttműködés azon magyar, külföldi és nemzetközi szervezetekkel, akik
a fenti célokkal egyetértenek
j) a természet szeretetére és annak óvására nevelés,
k) íjászversenyek rendezése,
l) az egyesület vállalja, hogy az íjászsportot és ezen belül különösen a
történelmi íjászatot vonzáskörzetében népszerűsíti, és törekszik arra, hogy
azt széles társadalmi körben megismertesse.
D.
AZ EGYESÜLET FELADATA, TEVÉKENYSÉGE
1. Az Egyesület minden szolgáltatást igénybe vevőnek, oktatáson résztvevőnek
segítséget nyújt a sportoláshoz szükséges eszközök beszerzéséhez: segítséget
nyújt sporteszközök vásárlásához, illetve bérleti jogviszony keretében
biztosíthatja azokat az egyesületi szolgáltatás igénybevételének tartamára.
Tagjai részére ingyenesen, hosszabb időtartamra is biztosíthat sporteszközöket.
2.1. Az Egyesület törekszik a sportoláshoz megfelelő helyet biztosítani, (bérleti
jogviszony keretében vagy egyéb módon).
2.2. Az egyesület feladatai közé tartozik minden olyan tevékenység, amely jelen
Alapszabályban meghatározott célok elérését közvetlenül szolgálja.
3. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2.§ 20. pontjára
figyelemmel az egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket gyakorolja:
a.) - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés
rehabilitációs tevékenység.

gyógyító-, egészségügyi
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E közhasznú tevékenységet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontja, és ennek
végrehajtására alkotott Sásd Város Képviselőtestületének a képviselő-testület
és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014.(XII. 19.) Ökr.
számú rendeletének (SZMSZ) 3. számú melléklet A/4. pontja írja elő.
b. ) - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
E közhasznú tevékenységet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontja, és ennek
végrehajtására alkotott Sásd Város Képviselőtestületének a képviselő-testület
és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014.(XII. 19.) Ökr.
számú rendeletének (SZMSZ) 3. számú melléklet A/7. pontja írja elő.
c. ) - sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében
megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével
E közhasznú tevékenységet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 15. pontja, és ennek
végrehajtására alkotott Sásd Város Képviselőtestületének a képviselő-testület
és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014.(XII. 19.) Ökr.
számú rendeletének (SZMSZ) 3. számú melléklet A/15. pontja írja elő.
4.1. Az egyesület a megjelölt közhasznú tevékenységeket a társadalom és az
egyén közös érdekeinek kielégítése érdekében folytatja. Törekszik arra, hogy
a tagok oktatását, képességeik fejlesztését támogassa és elősegítse.
4.2. Az egyesület alapszabálya nem zárja ki, hogy az egyesület tagjain kívül
az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból más is részesülhessen.
E.
TAGSÁGI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE
1. Az Egyesületbe való belépés és kilépés önkéntes.
2. Rendes tag
Az egyesület rendes tagja lehet magyar és külföldi természetes személy, aki az
egyesület alapszabályában foglaltakat elfogadja, vállalja a tagdíj fizetést büntető eljárás hatálya alatt nem áll, büntetlen előéletű, illetőleg, ha nem is
büntetlen előéletű, akkor a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól mentesült,
és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja.
3. A belépési szándékot az Elnökséghez beadott írásos tagfelvételi kérelem
formájában kell jelezni. A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy az
Alapszabályban foglaltakat kötelezőnek elismeri és a belépés évében esedékes
tagdíjat a felvételtől számított 30 naptári napon belül befizeti.
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4. A tagság alapfeltétele, hogy a tag azonosuljon az Egyesület céljaival és
feladataival, tudása és képességei szerint tevékenyen részt vegyen azok
megvalósításában.
5. A soron következő határozatképes elnökségi ülésen, de legfeljebb 60 napon
belül köteles az Elnökség a tagfelvétel ügyében egyszerű szótöbbséggel dönteni.
Az alapszabály felruházza az elnökséget a rendes tag felvételéről való döntés
jogával.
6. A kérelemről döntő határozatot a kérelmező felé közölni kell. A tagság a
felvételről szóló határozat meghozatalának napjára visszaható hatállyal a
határozat új tag részére történt közlésének napján keletkezik.
7. Elutasító döntése esetén, annak okairól írásban kell tájékoztatni a kérelmezőt.
A tagfelvételi kérelem akkor utasítható el, ha a tagfelvételi kérelmet benyújtó az
Egyesületre vonatkozó szabályokat magára nézve kötelezőnek nem fogadja el,
vagy ha büntetőeljárás hatálya alatt áll, illetve ha büntetett előéletű, az ezzel járó
hátrányok alól való mentesülés időpontjáig.
8. A tagfelvételi kérelmet benyújtó a tagfelvételi kérelmet elutasító döntés ellen
30 napon belül jogosult a Közgyűléshez fordulni oly módon, hogy ezen
időtartamon belül írásban kezdeményezi az Elnökségnél Közgyűlés
összehívását. Az Elnök legkésőbb a kezdeményezéstől számított 90 napon belüli
időpontra köteles a tagfelvételről való döntés érdekében a Közgyűlést
összehívni, vagy az esedékes Közgyűlés napirendjébe ezt a kérdést felvenni. A
Közgyűlés az Elnökség döntését megváltoztathatja, illetőleg azt hatályában
fenntarthatja.
9. A tagfelvételi kérelmet benyújtó által a kérelmet elutasító ok megszűnése
esetén újbóli kérelem benyújtására nyílik lehetőség a tagfelvételt elbírálni
jogosult Elnökséghez.
10. Pártoló tag
Az egyesület célkitűzéseinek megvalósulását elősegítheti a pártoló tag. Az
Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy,
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki szakmai
tevékenységével, vagy az egyesület kapcsolatainak ápolásában jelentős
érdemeket szerzett, és akire vonatkozóan ezt a szervezet vezetője kéri és ezzel az
egyesület Elnöksége egyetért, és vállalja az egyesület anyagi támogatását.
Egyebekben a pártoló tagok vonatkozásában a tagfelvételre vonatkozó
szabályokra az alapszabály E.2.-9. pontjaiban írt rendes tagokra vonatkozó
tagfelvételi szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A pártoló tag a
közgyűlésen csak tanácskozási joggal vehet részt. Egyesületi tisztségre nem
választható, és nem rendelkezik választói joggal. Javaslatokat és indítványokat
tehet, de szavazati jog nem illeti meg. A pártoló tag tagsági viszonya az általa
vállalt támogatás összegének az egyesület pénztárába történt befizetésének, vagy
az egyesület bankszámláján történt jóváírásának napján keletkezik.
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11. Tiszteletbeli tag
Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet, az a magyar vagy külföldi állampolgár,
akit érdemei alapján az Elnökség javaslatára a Közgyűlés erre méltónak tart, és
ezt a felkérést az érintett személy elfogadja.
A tiszteletbeli tagok tagdíj fizetésére nem kötelesek. A tiszteletbeli tag tagsági
viszonya akkor keletkezik, ha a közgyűlés erről dönt, illetőleg a tiszteletbeli tag
ezt kifejezetten elfogadja. A tiszteletbeli tag is jogosult a Közgyűlésen részt
venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani
és javaslatot tenni, valamit egyben köteles az alapszabály rendelkezéseit
betartani és az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni.
F.
A TAGOK JOGAI
1 .1. Az Egyesület rendes tagja:
• azonos jogokkal, egyenlő szavazattal rendelkezik
• részt vehet az Egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni
jogosult közgyűlés döntéshozatalában
• szavazati jogát személyesen gyakorolhatja
• megválasztható tisztségviselőnek azzal, hogy a 18 év alatti tagok csak
cselekvőképességet nem igénylő, életkori sajátosságainak megfelelő
tisztségre választhatóak, de Ok maguk mindig választhatnak.
2. Az Egyesület rendes tagja jogosult:
• részt venni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések
megvitatását,
• a természetes személy tag személyesen, a közgyűlésen a többi taggal egyenlő
szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati
javaslatot tenni és szavazni,
• a természetes személy tagok választhatnak és választhatók, a nem
természetes személy tagok pedig törvényes képviselőik útján választhatják
meg az Egyesület vezető tisztségviselőit.
3. A tagok kedvezményesen vehetik igénybe az Egyesület valamennyi
szolgáltatását.
4. Az Egyesület céljainak elérése érdekében a tagok javaslatokat tehetnek a
működés módjára, konkrét lépéseket indítványozhat. A tagok javaslatait a
Közgyűlés köteles megvitatni és arról döntést hozni.
5. Bármely tag kezdeményezheti valamely tag kizárását.
6. Az Egyesület valamely szervének jogszabálysértő vagy ezen Alapszabállyal
ellentétes határozatát a tudomására jutástól számított 30 napon belül a bíróság
előtt bármely tag megtámadhatja, és kérheti, hogy a bíróság állapítsa meg annak
jogszabálysértő voltát, illetve azt, hogy a határozat ellentétes az Egyesület
Alapszabályával. Ha a bíróság határozatával megállapítja, hogy az Egyesület
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szervének határozata jogszabálysértő vagy ellentétes az Alapszabállyal, a
bírósági határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül köteles azt a
határozatot hozó szerv megváltoztatni vagy hatályon kívül helyezni.
II. Az egyesület pártoló tagjainak jogai:
- magánszemély esetén személyesen, szervezet esetén képviselője útján
tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlésen, véleményezési, észrevételezési
joguk van a napirendi pontokkal kapcsolatban.
- az egyesület rendezvényeit szabadon látogathatja.
III. Az egyesület tiszteletbeli tagjainak jogai:
- személyesen tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlésen, véleményezési,
észrevételezési joguk van a napirendi pontokkal kapcsolatban.
- az egyesület rendezvényeit szabadon látogathatja.
G.
A TAGOK KÖTELEZETTSÉGEI
1 .1. Az Egyesület rendes tagja kötelezettségei:
• az Egyesület Alapszabályát és belső szabályzatait, valamint az Egyesület
szervei által hozott határozatokat megtartani,
• az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani,
• Az Egyesület közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint
eljárni,
• a közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben
megfizetni,
• az Egyesület érdekeit lehetőség szerint előmozdítani és mindazt kikerülni,
amely ronthatja az Egyesület hitelét és gátolhatja céljai elérését.
• az Egyesület működésében történő személyes közreműködés a Közgyűlés és
az Elnökség döntéseinek megfelelően.
• Az Egyesület vagyonának megóvása, érdekeinek védelme.
• A Közgyűlés által rábízott feladatok elvégezése.
2. Az egyesületi tagdíj mindenkori mértékét a Közgyűlés szavazza meg, az
Elnökség előterjesztésének figyelembevételével.
2.2. A tagdíj mértékéről a Közgyűlés évenként dönt, határozatát minden évben
legkésőbb december hónapban köteles meghozni.
II. Az egyesület pároló tagjainak kötelezettségei:
- az általa önként vállalt feladatokat teljesíti,
- a jelen alapszabályt és az egyesület egyéb belső szabályzatait betartja,
- tagdíj fizetésére nem köteles.
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III. A tiszteletbeli tag szavazati joggal nem rendelkezik, tisztségviselővé nem
választható, az egyesület rendezvényeit szabadon látogathatja. Tagdíj fizetésére
nem köteles. Az egyesület alapszabályában foglalt rendelkezéseket tiszteletben
kell tartania.
H.
A TAGSÁGI VISZONY MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE
I./ Az egyesületi rendes tagság megszűnik
- A tagsági jogviszonyról való önkéntes lemondás / kilépés/
- a tag kizárásával,
- a tag halála esetén, vagy jogutód nélküli megszűnésével,
- az Egyesület megszűnése esetén.
- a tagsági viszony egyesület általi felmondásával
1. A tagsági jogviszonyról való önkéntes lemondás. / kilépés /
1.1. A tagsági jogviszonyról való önkéntes lemondást írásban kell benyújtani az
Egyesület Elnökségéhez, és az írásbeli bejelentés napján automatikusan
megszűnik a jogviszony.
2. A tag kizárása esetén, kizárás esetei és a kizárási eljárás rendje:
2.1 Kizárás: A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési
határozatát súlyosan sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi
tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást
folytathat le.
2.2 A tag kizárására bármely tag írásban, indokolással ellátott indítványt tehet az
elnökségnek.
2.3. Az elnökség a kizárással érintett tagot köteles az eljárás megindításáról
értesíteni, kézbesíteni részére a kizárásra irányuló indítványt és tájékoztatni
arról, hogy a közgyűlésen személyesen, vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratban, ill. közokiratban foglalt meghatalmazással igazolt képviselője
útján, előadhatja az ügyre vonatkozó álláspontját, illetve védekezését. Az
értesítést a közgyűlést megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal postára kell adni
a kizárással érintett tag részére.
2.4. A tag kizárása közgyűlési határozattal történik, melyet írásba kell foglalni és
indokolással kell ellátni. Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául
szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá jogorvoslat lehetőségéről való
tájékoztatást. A tag kizárásához a határozatképes közgyűlésen jelenlévők %-edes
többséggel hozott határozata szükséges. A határozatot a kizárt taggal közölni
kell. A közgyűlés által hozott, a tag kizárását kimondó határozatot az egyesület
székhelye szerint illetékes törvényszék előtt lehet keresettel megtámadni. A
megtámadási határidő a tudomásszerzéstől számított 30 (harminc) nap.
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3. A tag halála esetén, vagy jogutód nélküli megszűnésével.
4. Az Egyesület megszűnése esetén.
5. _- a tagsági viszony egyesület általi felmondásával:
A tagsági iosviszony felmondása: Ha a tag az alapszabályban meghatározott
feltételeknek nem felel meg, az egyesület a tagsági jogviszonyt 30 (harminc)
napos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az egyesület
közgyűlése dönt. A felmondást kimondó határozat ellen - annak
kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül az egyesület székhelye
szerint illetékes törvényszék elölt lehet keresettel élni.
II. / A pártolói tagság megszűnik
- a természetes személy pártolói tag halálával, illetőleg a nem természetes
személy pártolói tag jogutód nélküli megszűnésével,
- pártolói tag kilépésével, a kilépést írásban kell bejelenteni az egyesület
Elnökségéhez, és a tagsági jogviszony a kilépés írásbeli bejelentés napjával
megszűnik,
- a tag kizárásával,
- az Egyesület megszűnésével,
- a pártoló tagi cím megvonásával.
1.1. Az elnökség valamennyi tagjának egybehangzó szavazatával az
Egyesületből kizárhatja azt a pártoló tagot, aki megsérti az alapszabályt, illetve
tevékenysége sérti az egyesület vagy a tagság jogát.
1.2. A pártoló tag kizárásával kapcsolatos eljárásban a H/I.2.1-2.5. pontokban írt
kizárásra vonatkozó eljárási szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
2.1. A pártoló tagi címet a Közgyűlés minősített többségi határozattal, a
jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazattöbbségével jogosult megvonni abban az esetben, ha a pártoló tag a vállalt
támogatást nem nyújtja határidőben.
2.2. A 2.1. pontban megjelölt eljárásban csak azt követően hozható meg a
pártolói tagi cím megvonásáról szóló határozat, hogy a határozattal érintett
személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének
előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére.
Egyebekben a pártoló tagi cím megvonásával kapcsolatos eljárásban az H/I. 2.
pontban írt kizárásra vonatkozó eljárási szabályokat kell megfelelően
alkalmazni.
III. A tiszteletbeli tagság megszűnik
- a tiszteletbeli tag halálával,

- tiszteletbeli tag kilépésével, a kilépést írásban kell bejelenteni az egyesület
Elnökségéhez, és a tagsági jogviszony a kilépés írásbeli bejelentés napjával
megszűnik,
- a tiszteletbeli tag kizárásával,
- az Egyesület megszűnésével,
- a tiszteletbeli tagi cím megvonásával.
1.1. Hatályon kívül helyezve 2016.március 25.napján.
1.2. A pártoló tag kizárásával kapcsolatos eljárásban az H/I.2.1-2.5. pontokban
írt kizárásra vonatkozó eljárási szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
2.1. A tiszteletbeli tagi címet a Közgyűlés minősített többségi határozattal, a
jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazattöbbségével jogosult megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag az
Egyesület céljával, szellemiségével, értékrendjével vagy az Alapszabállyal össze
nem egyeztethető magatartást tanúsít.
2.2. A 2.1. pontban megjelölt eljárásban csak azt követően hozható meg a
tiszteletbeli tagi cím megvonásáról szóló határozat, hogy a határozattal érintett
személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének
előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére.
Egyebekben a tiszteletbeli tagi cím megvonásával kapcsolatos eljárásban az H/I.
2. pontban írt kizárásra vonatkozó eljárási szabályokat kell megfelelően
alkalmazni.
I.

A TAGOK ANYAGI FELELŐSSÉGE
A tagok az Egyesület tartozásaiért csak a befizetett tagsági díj összegéig
felelnek.
Az alaptevékenység folytatása céljából részükre átadott sporteszközökben,
sportfelszerelésekben bekövetkezett károkéit felelősséggel tartoznak a Polgári
Törvénykönyv kártérítési felelősségre vonatkozó szabályai szerint.
J.
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE
Az Egyesület szervei:
1. Közgyűlés
2. Elnökség
3. Felügyelőbizottság
1. AZ EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE
Az Egyesület döntéshozó szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés.
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1.1. A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal, az
Egyesület elnöke a napirend közlésével hívja össze.
A napirendet a tagok részére a Közgyűlés kitűzött időpontja előtt legalább 15
nappal kiküldött meghívóban, bárki más részére pedig a székhelyen, a
Közgyűlés előtt legalább 15 napra történő kifüggesztés útján kell közölni.
A közgyűlés ülésének összehívása
1.1.1. A közgyűlést az elnök meghívó küldésével vagy közzétételével hívja
össze.
1.1.2. A meghívónak tartalmaznia kell a jogi személy nevét és székhelyét; az
ülés idejének és helyszínének megjelölését; az ülés napirendjét.
1.1.3. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a
szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat
kialakíthassák.
1.1.4. A közgyűlés az ülését az egyesület székhelyén tartja.
1.1.5. Ha a közgyűlés ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor
lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és
egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
1.1.6. A közgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő'
kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen
van és a napirenden nem szereplő' kérdés megtárgyalásához egyhangúlag
hozzájárul.
Napirend kiegészítésének szabályai:
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 (három)
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. 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.
1.2. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a rendes tagok 50 %-a plusz egy fő
azon jelen van.
1.3. A Közgyűlésen minden rendes tag egy szavazattal rendelkezik.
1.4. Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, és határozat hozatala
szükséges, a Közgyűlést el kell halasztani és 15 napon belül a napirend
közlésével ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott Közgyűlés a
megjelentek számától függetlenül akkor határozatképes az eredetileg
meghirdetett napirendi pontokban, valamint az elhalasztott Közgyűlésen
megjelent tag javaslata alapján felvett és a megismételt Közgyűlésre szóló
meghívóban is közölt napirendi pontokban, ha a megismételt közgyűlés
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időpontját tartalmazó közgyűlési meghívóban erre a tagok figyelmét kifejezetten
felhívták.
1.5. A Közgyűlés döntéseit nyílt szavazással, a jelenlévő tagok több mint
felének szavazatával (egyszerű szótöbbség) hozza, amennyiben jelen
Alapszabály vagy jogszabály másként nem rendelkezik. Szavazategyenlőség
esetén a szavazást meg kell ismételni, ismételt szavazategyenlőség esetében
adott ülésen a javaslat elvetettnek tekintendő.
Az alapszabály módosításához, a tag kizárásához a jelen lévő tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az Egyesület
céljainak módosításához, az egyesület jogutód nélküli megszűnéséhez, más
szervezetbe való belépésének, más egyesülettel való egyesülésének, vagy
egyesületekre történő szétválásának kimondásáról szóló közgyűlési döntéshez a
szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.
A jelenlévő tagok több mint felének szavazatával titkos szavazás is elrendelhető.
Titkos szavazásra bármely tag tehet javaslatot, e javaslatról kötelező szavazni.
A szavazás eredményét - a javaslat mellett, ellene szavazók és a tartózkodók
számát - a Közgyűlésről készült jegyzőkönyvben pontosan rögzíteni kell.
1.6. A Közgyűlés a döntéshozatalban való segítségül külső személyek,
tanácsadók, szakértők igénybevételére jogosult. Ilyen személyek részére az
Egyesület elnöke a Közgyűlés összehívásakor napirendet is tartalmazó meghívót
küld, és abban megjelöli, hogy a Közgyűlés mely kérdésben számít a
segítségére.
Ezek a személyek a Közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt.
1.7. A Közgyűlés levezető elnöke az Egyesület elnöke.
Az alakuló Közgyűlés levezető elnöke az Alakuló Közgyűlésen a tagok
többsége által megválasztott tag.
1.8. A Közgyűlés és a rendkívüli Közgyűlés összehívása, a napirendi pontok és
a tárgyalandó napirendi pontokhoz szükséges anyagok összeállítása, tanácsadó
személyek meghívása az Elnök vezetésével az Elnökség feladata.
1.9. A közgyűlést az elnök nyitja meg. Az elnök javaslatára a közgyűlés
megválasztja a levezető elnököt, kettő szavazatszámláló rendes tagot.
Jegyzőkönyvvezető az Egyesület mindenkori titkára. A közgyűlésről
jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a
közgyűlésen elhangzott minden észrevételt és javaslatot, valamint a hozott
határozatokat. A jegyzőkönyvet az egyesület elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja
alá és két, a közgyűlésen részt vevő személy hitelesíti.
1.10. A Közgyűlés döntéseiről az elnök olyan nyilvántartást köteles vezetni,
amelyből a döntések tartalma, meghozatalának időpontja, hatálya, illetve a
döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható.
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1.11. A Közgyűlés dönt az Egyesület céljának megvalósulásához szükséges
feladatokról (a feladat kijelölése, végrehajtás módjának meghatározása,
végrehajtásra tag kijelölése stb.), elfogadja, jóváhagyja az Egyesület
költségvetését.
A Közgyűlés évente beszámoltatja Elnökségét tevékenységéről, a Közgyűlés
döntéseinek végrehajtásáról.
1.12. A Közgyűlések nyilvánosak, azokon bárki jelen lehet, az arról készült
jegyzőkönyvet, a Közgyűlésen hozott határozatokat az 1.14.pontban foglaltak
szerint megtekintheti.
1.13. A Közgyűlés 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. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján
nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
1.14. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának
megállapítása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni
helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető
tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját
tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek
hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a
felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési
igények érvényesítéséről való döntés;
i.) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk
megállapítása,
k. ) a végelszámoló kijelölése.
l . 14.2. Az Elnökség, közöttük az Egyesület elnökének, az Egyesület
elnökhelyettesének és Titkárának megválasztása. A választás az elnökségi tagok
esetében a megalakuláskor egy évre, azt követően ötévente nyílt szavazással
történik. A megválasztáshoz az összes tag több mint 50%-ának szavazata
szükséges.
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1.14.3. Az Egyesület elnöke évente egyszer beszámol az Elnökség munkájáról.
Ha a Közgyűlés a beszámolót nem fogadja el, kötelező azonnal bizalmi
szavazást tartani.
A Közgyűlés ez esetben az Elnökség, mint testület felé fennálló bizalom
kérdésében szavaz. Ha a szavazás pozitív eredménnyel zárul, a testület
változatlan formában tovább működhet, ellenkező esetben a Közgyűlés új
Elnökséget választ.
Régi tag is újraválasztható, de a testület valamennyi tagja nem maradhat
ugyanaz a személy. Amennyiben a beszámolót a Közgyűlés két egymást követő
évben nem fogadja el, a fent leírtak szerint új testületet kell választani.
1.14.3. A tag kizárásáról a közgyűlés másodfokon jogosult dönteni.
1.14.4. Az Elnökségi tagok fegyelmi felelősségének megállapítása,
jogkövetkezmény alkalmazása.
Az Elnökségi tagok felelősségének megállapítására irányuló eljárást bármely tag
indítványára a Közgyűlés rendeli el a tagok több mint 50%-ának szavazatával. A
Közgyűlés ekkor háromtagú fegyelmi bizottságot választ tagjai közül, akik
lefolytatják a vizsgálati eljárást. Ennek során bármely tagot meghallgathatják, az
Egyesület iratait megtekinthetik. A vizsgálati eljárás lefolytatását követően a
fegyelmi bizottság a Közgyűlésnek beszámol a vizsgálat eredményéről.
1.14.5. A Közgyűlés a vizsgálat eredményétől, a megállapított fegyelmi vétség
súlyától függően az összes tag több mint 50%-ának szavazatával az Elnökségi
tagot
- figyelmeztetésben részesíti
- visszahívja - és egyben új tagot választ
- felmenti a fegyelmi vétség vádja alól.
Fegyelmi vétségnek minősül az elnökségi tag olyan magatartása, intézkedése,
amely az Alapszabályba, vagy törvénybe ütközik.
1.14.6. Közhasznúsági melléklet elfogadása.
Az Egyesület gazdálkodását meghatározó költségvetés, a számviteli törvény
szerinti beszámoló valamint a közhasznúsági melléklet az összes tag több mint
50%-ának szavazatával lesz elfogadott.
A meghívóhoz mellékelni kell a költségvetés tervezetét, a beszámolót illetve a
közhasznúsági mellékletet, hogy a tagok azt tanulmányozhassák.
A költségvetés tervezetéről részletekben kell szavazni.
A költségvetéshez módosításokat javasolhat a Közgyűlés. Minden módosító
javaslatról külön kell szavazni. Ha a Közgyűlés a költségvetést nem fogadja el,
azt a módosító javaslatokkal együtt visszaküldi az Elnökségnek, aki új javaslatot
terjeszt elő.
Az új javaslat elkészítése során figyelembe veszi a Közgyűlés módosító
javaslatait, azok elvetése esetén azt részletesen meg kell indokolni.
A következő évre szóló költségvetést legkésőbb december 23. napjáig el kell
fogadni. Az Egyesület éves költségvetés alapján tevékenykedik, a költségvetés
január 1. napjától december 31. napjáig szól.
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A költségvetés év közben is módosítható. Az Elnökség, vagy a tagok legalább
30%-ának javaslata alapján a Közgyűlés dönt erről a költségvetés elfogadásához
szükséges szavazataránnyal.
A közhasznúsági jelentést csak akkor lehet elfogadni, ha az tartalmazza az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény 29.§ (6) és (7)
bekezdésében foglaltakat.
1.14.8. Hatályon kívül helyezve 2016.március 25.napján.
1.14.9. A tagdíj, térítési díj mértékének meghatározása.
1.15. Rendkívüli közgyűlés összehívása
Az elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele
céljából, ha
a) az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat
esedékességkor teljesíteni; vagy
c) az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.
A kötelezően összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra
okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az
egyesület megszüntetéséről dönteni.
2. AZ ELNÖKSÉG
2.1. A két Közgyűlés közötti időszakban a Közgyűlés által megbízott
tisztségviselőkből álló 3 fős Elnökség (Elnök, Elnökhelyettes és Titkár) irányítja
az Egyesület tevékenységét. Az elnökségi tagok vezető tisztségviselőnek
minősülnek.
Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja meg a megalakuláskor egy évre,
egyébként öt évre a rendes Közgyűlés alkalmával. Az Egyesület működésének
első egy éves időtartamára az alakuló Közgyűlés választja meg az Elnökség
tagjait. Az Elnököt és Elnökhelyettest és a Titkárt kifejezetten erre a pozícióra
kell megválasztani.
2.2. Az Elnökség a saját hatáskörében megalkotott ügyrend alapján végzi
tevékenységét.
2.3. Az elnökségi tagság megszűnik
a) ha bíróság az Elnökségi tagot jogerősen a közügyek gyakorlásától eltiltja,
vagy vele szemben egyéb büntetést alkalmaz, és előzetes mentesítésben
nem részesíti, a határozat jogerőre emelkedésének napjával,
b) lemondással,
c) elhalálozással,
d) visszahívással,
e) a tagsági viszony megszűnésével.
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f) a megbízás határozott időtartamának lejártával
g) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével
h) vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához
szükséges körben történő korlátozásával
i) vezető tisztségviselővel szembeni kizáró ok vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével
A lemondás annak az Elnökség ülésén való bejelentésével válik hatályossá.
Annak érvényességéhez és hatályosságához sem az Elnökség sem a Közgyűlés
elfogadó nyilatkozata nem szükséges.
Ha a taggal szemben a tisztség betöltését kizáró ok merül fel, az ok
bejelentésével egyidejűleg köteles lemondani.
Az Elnökség létszámának csökkenéséről az Elnökség a soron következő rendes
ülésre szóló meghívóban szükség esetén tájékoztatja a Közgyűlést, és a
Közgyűlés napirendi pontjai közé felveszi az új Elnökségi tag választását.
Az Elnökség taglétszámának csökkenése miatt, új tag választása céljából csak
abban az esetben kell rendkívüli Közgyűlést összehívni, ha az elnök vagy az
elnökhelyettes elnökségi tagsági jogviszonya, szűnt meg, vagy az Elnökség
taglétszáma egy főre csökkent.
Amennyiben az elnök elnökségi tagsági jogviszonya megszűnése esetén válik
szükségessé rendkívüli Közgyűlés összehívása, azt az elnökhelyettes hívja
össze, amennyiben az elnökhelyettes elnökségi tagsági jogviszonya is
megszűnik, a Közgyűlést az Elnökség harmadik tagja hívja össze.
Amennyiben új elnökségi tag választása miatt rendkívüli Közgyűlést kell
összehívni, az új tag magválasztásáig az Elnökség nem hozhat határozatot.
A Közgyűlés új tag egyidejű választásával visszahívja az Elnökségi tagot, ha a
bizalom megvonása, illetve két egymást követő beszámoló el nem fogadása
miatt új Elnökséget kell választani, ha vele szemben kizáró ok merült fel és nem
mondott le, valamint fegyelmi vétség következményeként.
A közgyűlésre az érintett elnökségi tagot írásban a meghívó megküldésével meg
kell hívni, és határozathozatal előtt a közgyűlésen lehetőséget kell biztosítani a
tisztségviselőnek álláspontja kifejtésére. A közgyűlés az összes tag több mint
50%-ának szavazatával dönt a tisztségviselő visszahívásáról, és szükség esetén
egyben gondoskodik az új tisztségviselő megválasztásáról.
A visszahívásról szóló határozatot írásba kell foglalni, a határozatban a
visszahívás indokát részletesen elő kell adni, valamint tájékoztatni kell a
visszahívott tisztségviselőt arról, hogy a határozattal szemben milyen
határidővel és hova fordulhat jogorvoslatért. A visszahívásról szóló határozatot
az érintettekkel tértivevényes küldeményben vagy írásban, az átvételt igazolható
módon kell közölni.
A határozat akkor válik hatályossá, amikor azt mind a visszahívott tag, mind a
megválasztott új tag részére közölték. Ezen időponttól kezdve a megválasztott új
tag látja el a tisztséggel járó teendőket.
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A visszahívásról szóló határozat ellen a visszahívott tisztségviselő annak
kézhezvételétől számított 30 napon belül jogorvoslatért fordulhat az illetékes
bírósághoz, és kérheti, hogy a bíróság állapítsa meg a határozat jogszabálysértő
voltát vagy azt a tényt, hogy a határozat ellentétes az Egyesület
Alapszabályával.
Ha a bíróság határozatával megállapítja, hogy a visszahívásról szóló határozat
jogszabálysértő vagy ellentétes az Alapszabállyal, a bírósági határozat jogerőre
emelkedésétől számított 30 napon belül köteles azt a határozatot hozó
Közgyűlés hatályon kívül helyezni.
A hatályon kívül helyezésről szóló határozatot a visszahívott és a megválasztott
új taggal is közölni kell. Amennyiben mindketten jelen vannak a Közgyűlésen, a
határozatot a Közgyűlésen adott személyes tájékoztatás útján is közölni lehet, a
közlés megtörténtét a két érintett személy a Közgyűlésről készült jegyzőkönyv
aláírásával nyugtázza. Ez esetben a Közgyűlés időpontjától kezdődően ismét a
visszahívott tag látja el a tisztséggel járó teendőket.
Amennyiben nincs jelen mindkét érintett, a hatályon kívül helyezésről szóló
határozat közlésének napjától látja el a tisztséggel járó teendőket a visszahívott
tag.
2.4. Az Egyesület 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.
Az Elnökség tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet
előzetesen tájékoztatni arról, hogy más egyesületnél vagy egyéb civil
szervezetnél', közhasznú szervezetnél is betölt tisztséget, illetve tisztségre
jelölték.
A döntéshozó szerv, valamint ügyvezető szerv 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 megkötendőjogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében
a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve
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a civil szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
2.5. Az Elnökség saját hatáskörében megalkotott ügyrend szerint működik, éves
munkaterv szerint végzi feladatát, tartja üléseit.
2.6. Az Elnökség szükség szerint, de legalább háromhavonta ülésezik. Az
Elnökség ülését az elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével. A
napirendi pontokat tartalmazó értesítést az elnök a tervezett ülést megelőző
legalább 15 nappal megküldi az Elnökség tagjainak.
Az Elnökségi ülés időpontjáról és annak napirendjéről a tagokat valamint
kívülálló személyeket az ülést megelőző legalább 8 nappal az Egyesület
székhelyén kifüggesztett tájékoztatóban kell értesíteni.
2.7. Az elnökhelyettes az ülésekről jegyzőkönyvet vezet, amelyet hitelesítés
érdekében valamennyi elnökségi tag aláír.
2.8. Elnökségi ülés megtartásához valamennyi tag jelenléte szükséges. Határozat
hozatalához két tag egybehangzó szavazata szükséges. A szavazás nyíltan
történik.
Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az az Elnökségi tag, 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 a civil szervezet által tagjának, a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
Az Elnökség döntéseiről az Egyesület elnöke jelen Alapszabály J.2.18.Í)
pontjában foglaltak szerint köteles nyilvántartást vezetni.
2.9. Az Elnökség ülései nyilvánosak, azokon bárki jelen lehet.
2.10. Az elnökségi ülést 10 napon belül össze kell hívni, ha az Elnökség bármely
tagja a javasolt napirend megjelölésével kérik.
2.11. Az Egyesület elnöke szakértőket, tanácsadókat meghatározott napirendi
pontok tárgyalására - tanácskozási jogkörrel -meghívhat.
2.12. Az Elnökség a Közgyűlés akaratának megfelelő módon, határozatait
végrehajtva tevékenykedik.
2.13. Az Elnökség feladata a Közgyűlés által kijelölt célok megvalósítása
érdekében történő intézkedés, operatív munkák irányítása.
2.14. Harmadik személyekkel és szervezetekkel szemben az Elnök képviseli az
Egyesületet.
2.15. Összeállítja a rendes és az általa kezdeményezett rendkívüli Közgyűlések
napirendjét, elkészíti a határozati javaslatokat. Összeállítja a napirendi kérdések
megvitatásához, a döntéshozatalhoz szükséges anyagokat. Szükség esetén a
Közgyűlésre a döntéshozatal segítése érdekében külső személyeket hív meg.
2.16. Elkészíti és jóváhagyásra a Közgyűlés elé terjeszti
a) éves munkatervét,
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b) a közhasznúsági mellékletet,
c) költségvetési tervezetet és számviteli törvény szerinti beszámolót.
A költségvetés tervezetét és a beszámolót a Közgyűlésre szóló meghívókhoz
mellékelni kell, hogy azt a tagok tanulmányozhassák.
2.17. Eljár a Közgyűlés által feladat és hatáskörébe utalt ügyekben.
2.18. Az Elnök feladat- és hatásköre:
a) Önállóan képviseli az Egyesületet harmadik személyekkel, szervezetekkel,
hatóságokkal szemben,
b) az Egyesület bankszámlája felett az Elnök, az Elnökhelyettes, valamint a
Titkár rendelkezik. A bankszámla feletti rendelkezéshez ezen három
személy aláírása közül kettőé szükséges.
c) ellenőrzi és irányítja az Elnökség munkáját. Összehívja az Elnökség
üléseit, elkészíti annak napirendjét, összekészíti az ülésre a napirendi
kérdések megvitatásához szükséges iratokat,
d) az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően összehívja a rendes és
rendkívüli Közgyűléseket, azok előkészítése érdekében megteszi a
szükséges intézkedéseket,
e) gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról,
f) a Közgyűlés valamint az Elnökség döntéseiről olyan nyilvántartást köteles
vezetni, amelyből a döntések tartalma, meghozatalának időpontja, hatálya,
illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható,
g) köteles gondoskodni az Elnökség döntéseinek közzétételéről a székhelyen
való kifüggesztés útján, biztosítja, hogy azok bárki számára nyilvánosak
és hozzáférhetők legyenek,
h) gondoskodik az Elnökség döntéseinek az érintettek részére történő
közléséről is,
i) évente beszámol a Közgyűlésnek az Elnökség működéséről.
2.19. Az Elnökhelyettes jogai és kötelezettségei:
a) az Elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesítheti az
Elnököt,
b) az Elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a
teljes hatáskörű helyettesítéshez a Közgyűlés hozzájárulása is szükséges.
2.20. A Titkár jogai és kötelezettségei:
a) kezeli az egyesület működésével összefüggésben keletkezett iratokat,
b) az Elnök, illetve az Elnökhelyettes akadályoztatása esetén a
helyettesítésüket ellátja,
c) az Egyesület pénzállományának kezelése,
d) a számlák kezelése és nyilvántartása,
e) a pénztárkönyv vezetése,
f) mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az Elnök értesítése,
g) a számlák hitelességének ellenőrzése.
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2,21. A vezető tisztségviselők felelőssége:
A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenység során a jogi személynek
okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai
szerint felel az egyesülettel szemben.
Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel
szemben e minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt
- a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül - az egyesület törlésének
időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a
részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha
lett volna vagyon, át kellett volna adni. Ha az egyesület jogutód nélkül
megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt
érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen
kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető
tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után
a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással
történő megszűnés esetén nem alkalmazható.
2.22.. Vezető tisztségviselők összeférhetetlenségi szabályai, tovább a vezető
tisztségviselők titoktartási és felvilágosítási kötelezettsége
2.22.1. / Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem
korlátozták.
2.22.2. / A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles
ellátni.
2.22.3. / Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
2.. 22.4./ Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen
eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az
eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy
vezető tisztségviselője nem lehet.
2.. 22.5./ Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet
vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
2.22.6./ A vezető tisztségviselő az egyesület tagjai részére köteles az egyesületre
vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra az iratokba és nyilvántartásokba
betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető
tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez
kötheti. A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba
való betekintést, ha ez az egyesület üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást érő a
jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási
nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását
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indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti az egyesület kötelezését
a felvilágosítás megadására.
3.

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

3.1. Az egyesület ellenőrző szerve a három tagú Felügyelő Bizottság.
3.1.2 A Felügyelőbizottság ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását.
Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól
pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az egyesület könyveibe
és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
3.1.3. A Felügyelőbizottság tagja az egyesület elnökségének ülésén tanácskozási
joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így
rendelkezik.
3.1.4. Felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának
megfelelően a döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet 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;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
3.1.5. A közgyűlést vagy az elnökséget a Felügyelőbizottság indítványára annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze
kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a közgyűlés és az elnökség
összehívására a Felügyelőbizottság is jogosult.
3.1.6. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében
szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles
haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
3.1.7. A felügyelőbizottság az egyesület működését érintő tapasztalatairól
szükség szerint, de évente legalább egyszer beszámol a Közgyűlésnek.
3.2.1. A felügyelőbizottság elnökét és két tagját a Közgyűlés 5 éves időtartamra
választja nyílt szavazással. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az
elfogadással jön létre.
3.2.2. 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 a jogi személy vezető tisztségviselője.
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3.2.3. A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen
kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai az egyesület ügyvezetésétől
függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
3.2.4. 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.
3.2.5. A Felügyelő Bizottság elnöke és az elnökség tagjai munkájukat díjazás
nélkül társadalmi tevékenységként végzik.
3.3. [A felügyelőbizottság működése]
3.3.1 A felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az egyesület közgyűlése elé
kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a
közgyűlés ülésén ismertetni.
3.3.2 A felügyelőbizottság az egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba,
könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és az egyesület
munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az egyesület fizetési számláját, pénztárát,
értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és
szakértővel megvizsgáltathatja.
3.3.3. A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.
3:4.. § [A felügyelőbizottság tagjainak felelőssége]
A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy
nem megfelelő teljesítésével az egyesületnek okozott károkért a
szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek az
egyesülettel szemben.
3.5. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel a 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 a civil
szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást - illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

21

3.6.1. A felügyelőbizottság szükség szerint, de legalább évente két ülést tart. Az
üléseket az elnök hívja össze írásban, a napirend megjelölésével legalább 8
nappal az ülés időpontja előtt. Kivételes esetben az ülés haladéktalanul is
összehívható. A felügyelőbizottság rendkívüli ülésének összehívását bármely tag
kezdeményezheti, ennek a kezdeményezésnek az elnök 15 napon belül köteles
eleget tenni. Ha ez elnök e kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult a
felügyelőbizottság összehívására.
3.6.2. A felügyelőbizottság határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. A
felügyelőbizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A
felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni.
3.6.3. A felügyelőbizottság ülését az elnöke vezeti.
3.6.4. A felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely
tartalmazza az ülés helyét, kezdetének és befejezésének időpontját, a
megjelentek és jegyzőkönyvvezető nevét, a határozatképességre vonatkozó
megállapítást, az ülés napirendjét, a hozzászólások lényegét, a határozat mellett
és ellen szavazók számát és személyét, és a hozott határozatokat. A
jegyzőkönyvet a felügyelő bizottság tagjai írják alá.
3.6.5. A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga határozza meg.
K.
A KÖZGYŰLÉS ÉS AZ ELNÖKSÉG HATÁROZATAINAK KÖZLÉSE
A Közgyűlés és az Elnökség határozatait a székhelyen történő kifüggesztéssel
kell közzétenni, továbbá - amennyiben jelen Alapszabály eltérően nem
rendelkezik - a döntést annak, akit az közvetlenül érint, kézbesíteni kell, írásban
posta útján ajánlott tértivevényes küldeményben megküldve a határozat
meghozatalától számított 15 napon belül.
A határozatokat a meghozatalát követő 5 napon belül legalább 15 napra kell
kifüggeszteni. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény
30.§. (3) bekezdése értelmében a letétbe helyezett beszámolót, valamint
közhasznúsági mellékletet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az
ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon
kell közzétenni, valamint adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál
számára lehetővé kell tenni.
A határozatokat kézbesítés esetén az átvétel napjával kell közöltnek tekinteni.
Kétszeri sikertelen kézbesítés esetén a második sikertelen kézbesítéstől számított
5. napon.
A döntés mindenki számára nyilvános és hozzáférhető.
L.
AZ EGYESÜLET NYILVÁNOSSÁGA
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Az Egyesület nyilvánosan működik, így
1. a Közgyűlés és az Elnökség ülései nyilvánosak, azokon bárki jelen lehet,
2. az Elnökség és a Közgyűlés döntéseibe, valamint az Egyesület működésével
kapcsolatban keletkezett egyéb iratokba bárki betekinthet. Aki az Egyesület
iratait meg kívánja tekinteni, ezen igényét az Elnökségi tagok valamelyikének
előzetesen köteles jelezni, aki lehetővé teszi az iratok megtekintését 3 napon
belül.
Az iratokat a székhelyen lehet megtekinteni az Elnökség tagjával előzetesen
megbeszélt időpontban egy Elnökségi tag jelenlétében. Az iratokról - saját
költségre - másolat kérhető,
3. az Egyesület működéséről készített beszámoló valamint az Egyesület
közhasznúsági melléklet is nyilvános, azt a 2. pontban foglalt módon szintén
bárki megtekintheti, arról másolatot kérhet,
4. Az egyesület tagjai jelen lehetnek az Elnökség ülésein.
5.1. A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával
egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni.
5.2. A közhasznúsági melléklet elfogadása a legfőbb szerv kizárólagos
hatáskörébe tartozik.
5.3. A társaság köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági
mellékletet is készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe
helyezni és közzétenni.
A közhasznúsági melléklet tartalmazza:
- a társaság által végzett közhasznú tevékenységek bemutatását, ezen
tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit,
- a közhasznú jogállás megállapításához szükséges Civiltv. 32. § szerinti
adatokat, mutatókat,
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
- a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását,
- a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban
részesülő vezető tisztségek felsorolását.
A kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében
be kell mutatni a támogatási program keretében végleges jelleggel
felhasznált összegeket támogatásonként. Támogatási program alatt a
központi, az önkormányzati és/vagy nemzetközi forrásból, illetve más
gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó
támogatást, adományt kell érteni. Külön kell megadni a kiegészítő
mellékletben a támogatási program keretében kapott visszatérítendő
(kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó, előbbiekben
részletezett adatokat.
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A kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében
be kell mutatni a szervezet által az üzleti évben végzett főbb
tevékenységeket és programokat.
Ezen rendelkezéseket először a 2012. évben kezdődő üzleti évről készített
beszámolóra kell alkalmazni.
5.4. A közhasznú szervezet éves közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet,
illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.
6.1. Az Egyesület működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének
módjáról, valamint beszámolói közléséről a székhelyén elhelyezett
hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel, a helyi sajtóban, történő közzététellel,
interneten, illetve szórólapokon tájékoztatja a nyilvánosságot.
6.2. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet működése nyilvános, biztosítja,
hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból, illetve
szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe vehesse - ezen szolgáltatásokból
senkit kizárni nem lehet.
7. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez.
M.
AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE
Az Egyesületet az elnök képviseli, annak akadályoztatása esetén, az
akadályoztatás ideje alatt az elnökhelyettes képviseli az Egyesületet.
Mindkettejük képviseleti joga önálló.
Az Egyesület bankszámlája felett az elnök, valamint az elnökhelyettes, illetve a
titkár rendelkezik. A bankszámla feletti rendelkezéshez ezen személyek közül
két személy aláírása szükséges.
N.
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA, GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGE
1. Az Egyesület működéséhez szükséges vagyona elsősorban a tagok által
fizetett tagdíjakból, belépési díjakból, a szolgáltatást igénybevevők által
befizetett térítési díjakból, önkéntes hozzájárulásokból, jogi és magánszemélyek
felajánlásaiból, pályázat útján elnyert támogatásokból, céltámogatásokból és
egyéb támogatásokból, valamint a tevékenység egyéb bevételeiből tevődik
össze.
Az esetleges felajánlások elfogadásáról az Elnökség határoz.
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2. Az Egyesület céljainak elérése érdekében, azt nem veszélyeztetve vállalkozási
tevékenységet is folytathat.
3. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az
alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.
4. Az Egyesület a cél szerinti illetve a vállalkozási tevékenységéből származó
bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván.
5. Az Egyesület tisztségviselői feladataikat díjazás nélkül látják el, indokolt
készkiadásaik megtérítésére azonban - bizonylat ellenében - igényt tarthatnak. A
megtérítésről az Elnökség dönt. Nem vehet részt az Elnökség
határozathozatalában az a személy, akinek a díjazásáról döntenek, és az érintett
személyt az e kérdésben történő határozathozatal során a határozatképesség
megállapításánál számításon kívül kell hagyni.
6. Az Egyesület tartozásaiért és kötelezettségeiért saját vagyonával felel. A
tagok a belépési díj és a tagdíj fizetésen túl nem tartoznak felelősséggel az
Egyesület tartozásaiért.
7. Az Egyesület pénz- és vagyonkezelésének szabályszerűségéért az Elnökség a
felelős.
8. A rendes tagok az Egyesületbe való belépés időpontjában egyszeri belépési
díjat kötelesek fizetni. A további fizetési kötelezettséget az éves tagdíj képezi.
Mindkét fizetési kötelezettség összegét a Közgyűlés évente a rendes
Közgyűlésen állapítja meg; a működés első évében az alakuló Közgyűlés.
A belépési díjat a tagsági jogviszony keletkezésétől számított 30 napon belül, az
éves tagsági díjat egyösszegben minden június 15. napjáig, belépő tag esetén a
tagsági jogviszony keletkezésétől számított 30 napon belül kell megfizetni az
Egyesület pénztárába vagy bankszámlájára. Alakuláskor az alakuló Közgyűlésen
megállapított időpontig kell befizetni.

0.

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
1. Az Egyesület megszűnik, ha:
a) a közgyűlés kimondja megszűnését
b) az arra jogosult szerv megszünteti
c) a közgyűlés kimondja más egyesülettel történő egyesülését, vagy
egyesületekre történő szétválását
d) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület
megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg

céljának

e) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt,
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feltéve mindegyik esetben, hogy az egyesület vagyoni viszonyainak lezárására
irányuló eljárás lefolytatását követően a bíróság az egyesületet törli a
nyilvántartásból.
2. Az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének, feloszlásának kimondása
az Egyesület Közgyűlésének kizárólagos jogkörébe tartozik, mely döntéshez az
összes tag háromnegyedének szavazata szükséges.
3. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követelésének
kiegyenlítése után fennmaradó vagyon az alapszabályban meghatározott, az
egyesület céljával megegyezd, vagy hasonló cél megvalósítására létrejött
közhasznú szervezetnek kell átadni. A vagyon felhasználásának módját
nyilvánosságra kell hozni.

P.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. / Hatályon kívül helyezve
2. Az Alapszabályban nem részletezett kérdésekben az Alapszabály 1. §-ban
említett jogszabályok rendelkezései az irányadók.
3. Az Egyesület Alapszabályát az alapító tagok a Sásdon, 2010. február 26.
napján tartott Alakuló Közgyűlése egyhangú határozattal jóváhagyta.
4. Az Egyesület Alapszabályát a Baranya Megyei Bíróságnak, az Elnök a
nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt
benyújtja.

Záradék:
Az egyesület módosított Alapszabályát az Egyesület 2016 március 25. napján
megtartott közgyűlése 1/2016(111.25.) sz. határozatával fogadta el. Ezen
egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályban a módosítások dőlt betűvel
kerültek feltüntetésre.
Az egyesület közgyűlése az Alapszabály alábbi pontjait módosította:
- H.L2.5.pontját a tagsági jogviszony felmondással történő megszűnése
okai közül a tagdíjfizetési kötelezettség elmaradásának mellőzése miatt
- H.III. 1.1. pontját hatályon kívül helyezte
- Az egyesület közgyűlésére vonatkozó J.pontba beépítésre került a
Ptk.3:17.§-ának, a döntést hozó szerv ülésének összehívására
vonatkozó rendelkezései és erre figyelemmel a J.pont 1.1.pontja
kiegészült a J.l.l.l.-1.1.6.pontokkal
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- A J.pont 1.5.pontját, a szavazategyenlőségre vonatkozó szabályozás
kialakítására figyelemmel
- J. 1.14.8 .pontj át hatályon kívül helyezte
- A J.2.2.4., az A.2., a J.2.8. és a J.3.5.pontokat „társadalmi szervezet”ek helyett „civil szervezefi’-ek megnevezésre figyelemmel
- az 0.3.pontot.

Kelt: Sásdon, 2016. március 25. nap.

Nagy Lajos László
elnök

A jelen okiratot elkészítő Dr. Simon Zoltán ügyvéd a jelen egységes szerkezetbe
foglalt létesítő okirat ellenjegyzésével igazolja, hogy a létesítő okirat egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat - módosítások alapján
hatályos tartalmának:

Ellenjegyzem:
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