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KORTÁRS GASZTRONÓMIAI és KULTURÁLIS EGYESÜLET  

ALAPSZABÁLYA 

 

 

A Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabályát a 

következőkben állapítja meg: 

 

 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 
 

 

1) Az egyesület neve: KORTÁRS GASZTRONÓMIAI és KULTURÁLIS EGYESÜLET 

 

2) Az egyesület székhelye: 6090 Kunszentmiklós Szász Károly utca 14. 
 

3) A Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Egyesület (a továbbiakban: egyesület) a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú 

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

CLXXV. törvény alapján, önkéntesen létrehozott, demokratikus önkormányzattal rendel-

kező, és közhasznú szervezetként működő, jogi személyiséggel rendelkező egyesület. 

 

4) Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól függet-

len és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az egyesület pártoktól támogatást nem 

fogad el, országgyűlési képviselő, valamint megyei, fővárosi, helyi önkormányzati képvi-

selőjelöltet, európai parlamenti képviselőjelöltet, polgármestert a választásokon nem állít 

és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 

5) Az egyesület működési területe és hatóköre kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.  

 

6) Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön létre, nyilvántartott 

tagsággal és az egyesületekre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseiben meghatározott 

szervezettel rendelkezik, rendszeresen működik. 

 

 

II. fejezet 

Az egyesület céljai és feladatai 
 

 

1) Az egyesület céljai: 

 

Az egyesület célja a jelenlegi hanyatló étkezési kultúra színvonalának javítása, az egész-

ségesebb táplálkozási szokások újrafelfedezése, s széles tömegekkel való megismertetése.  

Fórumai segítségével a mára elveszett magyar gasztronómiai hagyományok közvetítése a 

társadalom minden rétege számára, ezáltal a magyar konyha elismertségének növelése 

belföldön és külföldön egyaránt.  

Összefogja a vendéglátóiparban tevékenykedő szakembereket, vállalkozásokat.  

Segíti a vendéglátóipar igényeihez mért minőségi, hazai termékek piacának bővülését, 

keresve a kapcsolatot az adott esetben tanyákon, elmaradott térségekben élő, felvásárló 
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piacot nehezen vagy egyáltalán nem találó kiváló alapanyagot/terméket előállító termelők-

kel. 

A népi, nemzeti szokások figyelembe vételével, az egészséges táplálkozás céljainak szem 

előtt tartásával, a nemzetközi követelményekkel összhangban biztosítja tagjainak a 

korunknak megfelelő szakmai támogatást, képzést.  

 

2) Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, önkor-

mányzati, egyházi és társadalmi szervezettel, más egyesületekkel, alapítványokkal és szö-

vetségekkel, kamarákkal és köztestületekkel, magán- és közoktatási intézményekkel, 

gazdasági társaságokkal és gazdálkodó szervezetekkel, amelyek elősegítik az egyesület 

eredményes működését és céljainak megvalósítását, és amelyek részére a feladataik ellátá-

sához az egyesület hathatós segítséget, támogatást nyújthat. 

 

3) A feladatainak ellátása során az egyesület a céljai megvalósítása érdekében gazdálkodó 

tevékenységet végez, a cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági 

tevékenység végzésére jogosult, vagyonával önállóan gazdálkodik, a mindenkori hatályos 

jogszabályoknak megfelelő módon. 

 

4) Az egyesület a céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdeké-

ben, a rá vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő módon, gazdasági-vállalkozási te-

vékenységet is folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként 

beléphet. 

 

5) Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat látja el: 

 

 szakmai találkozókat, versenyeket tart, 

 óvja a magyar vendéglátás értékeit, nemes hagyományait, - a 2011. évi 
CLXXXIX. tv.23.§ (5) bek. 13. pont, 2001. évi LXIV. tv. 5.§ (1) bek. szerinti 

közfeladat 

 kulturális, gasztronómiai kiállításokat szervez, - a 2011. évi CLXXXIX. tv.13.§ (1) 
bek. 14. pont, 1991. évi XX. tv. 121.§ a) pont szerinti közfeladat 

 tanfolyamokat, továbbképzéseket rendez, - a 2011. évi CXC. tv. 4.§ 1. pont i) és n) 

alpontok szerinti közfeladat 

 szakmai segítséget nyújt a különböző rendezvényeken megjelenő szakembereknek, 
- a 2011. évi CXC. tv. 4.§ 1. pont és n) alpont szerinti közfeladat 

 elismeri és népszerűsíti a ma alkalmazott tudományos, technikai és technológiai 
módszerek továbbfejlesztését, hogy azok a mindennapi szakmai gyakorlatba 

beépüljenek, 

 fórumot biztosít gasztronómiai és kulturális kérdések megvitatásához, - 1997. évi 

CLV. tv. 45.§ (1) bek. a) pontja szerinti közfeladat 

 a felmerülő szakmai kérdésekben véleményt alkot, állást foglal, ennek 
hatékonysága érdekében újságot készít, - 1997. évi CLV. tv. 45.§ (1) bek. a), h) és 

i) pontjai szerinti közfeladat 

 elősegíti a szakképzés színvonalának javítását, - a 2011. évi CLXXXIX. tv.13.§ 
(1) bek. 7. pont szerinti közfeladat 

 együttműködik az önkormányzatokkal, és önkormányzati társulásokkal, - a 2011. 

évi CLXXXIX. tv.23.§ (5) bek. 7. pont szerinti közfeladat 

 elősegíti a tudatos fogyasztói magatartás kialakulását a gasztronómia területén, 
ismeretterjesztés a fogyasztók tájékozottságának javítása érdekében – 1997. évi 

CLV. tv. 45.§ (1) bek. a), h) és i) pontjai szerinti közfeladat 
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6) Az egyesület által nyújtott közhasznú szolgáltatásokból a tagjain kívül más is részesülhet. 

 

7) Az egyesület a céljai elérése érdekében vállalt feladatai ellátása során minden olyan tevé-

kenységet végez, illetőleg végezhet, amely a feladatok teljesítését közvetlenül vagy köz-

vetve szolgálja, és ezzel hozzájárul a társadalom és az egyének közös szükségleteinek 

kielégítéséhez, és amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységét. 

 

8) Az egyesület engedélyköteles tevékenységet nem végez, ha az egyesület olyan tevékeny-

séget végez, amelyet jogszabály engedélyhez (feltételhez) köt, vagy egyébként szabályoz, 

e tevékenységét csak az engedély birtokában, (feltétel megléte esetén), a szabályozásnak 

megfelelően végezheti. 

 

9) Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen alapsza-

bályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve 

végez; gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban 

meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 

 

 

III. fejezet 

Az egyesület tagsága 
 

 

A) A tagsági viszony keletkezése és fajtái 

 

1) Az egyesület tagja lehet minden magyar és külföldi természetes és jogi személy, oktatási, 

kutatási, közgyűjteményi intézmény, közhasznú társaság, alapítvány, egyesület, köztestü-

let, aki, vagy amely az Egyesület céljait elfogadja, természetes személy esetében a 

közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, valamint egy egyesületi tag a felvételét javasolja. 

 

2) Az egyesület nyilvántartásba vételét követően az egyesületbe belépni kívánó személy 

írásos belépési kérelmet terjeszt elő az egyesület Elnökségéhez, amelyben a belépési 

szándékán kívül nyilatkozni köteles arról, hogy az egyesület céljaival egyetért, azok meg-

valósítása érdekében kíván az egyesületbe belépni, továbbá hogy az egyesület alapszabá-

lyának és egyéb határozatainak rendelkezéseit ismeri és azokat magára nézve kötelezőnek 

ismeri el, valamint hogy felvétele esetére kötelezettséget vállal a tagdíj megfizetésére. 

 

3) Az újonnan jelentkező személy tagfelvételi kérelmét az egyesület Elnöksége a Közgyűlés 

soron következő ülése elé terjeszti. A tag felvételéről a Közgyűlés határoz. 

 

4) A jelentkező személy a belépési kérelemnek a Közgyűlés által történő elfogadását követő-

en, az arról rendelkező határozat keltezésének napjától válik az Egyesület tagjává. Az 

újonnan belépő tag a tagsági viszonyának létrejöttétől számított öt napon belül köteles az 

aktuális évre vonatkozó tagdíjat megfizetni. 

 

5) Az egyesületi tagság fajtái: 

 

 a) rendes tag 

 b) pártoló tag 

 c) tiszteletbeli tag 
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6) Az egyesület rendes tagját megilletik a jelen alapszabályban meghatározott jogok és 

terhelik az alapszabályban meghatározott kötelezettségek. Az egyesület minden rendes 

tagsági jogviszonnyal rendelkező tagját azonos jogok illetnek meg és azonos kötelezettsé-

gek terhelik. A nem természetes személy tagok a jogaikat és kötelezettségeiket 

képviselőjük útján gyakorolják, illetőleg teljesítik. 

 

7) Az egyesületnek pártoló tagja lehet minden olyan jogi személy, aki egyetért az egyesület 

működésével, ehhez anyagi, szakmai, erkölcsi vagy más támogatást nyújt, és az egyesüle-

ti együttműködési megállapodást aláírta. 

 

8) Az egyesületnek tiszteletbeli tagjai lehetnek azok a személyek, akiket az Elnökség életút-

juk, szakmai teljesítményük, hazai, illetve nemzetközi versenyeken elért sikereik, az 

egyesület célkitűzései között meglévő területeken elért eredményeik, vagy valamely 

egyéb szempont alapján arra méltónak talál és felkér, és akiket a Közgyűlés tiszteletbeli 

tagnak megválaszt. 

 

9) A pártoló tag kizárólag vagyoni hozzájárulással vesz részt az egyesület tevékenységében,  

szavazati joggal nem rendelkezik. A pártoló és a tiszteletbeli tag a Közgyűlésen és az 

Elnökség ülésein tanácskozási joggal vehet részt, szavazati joggal nem rendelkezik. A 

pártoló és tiszteletbeli tagok tagdíjat nem fizetnek, tisztségviselőnek nem választhatók. 

 

10) Az egyesületi rendes, pártoló és tiszteltbeli tagok felvétele a Közgyűlés hatáskörébe 

tartozik. Az egyesület tagjairól az Elnökség nyilvántartást vezet.  

 

11) Az egyesület tagjai, a tagdíj megfizetésén túl, az egyesület tartozásaiért a saját vagyonuk-

kal nem felelnek. 

 

12) Az egyesület tagjai vagy örökösei a tagok által az egyesület részére teljesített vagyoni 

hozzájárulást (tagdíj, pénzben vagy természetben az egyesületnek juttatott adomány, stb.) 

sem a tagsági viszonyuk fennállása alatt, sem annak megszűnését követően nem 

követelhetik vissza. 

 

 

B) A tagok jogai és kötelezettségei 

 

1) A rendes tagsággal rendelkező egyesületi tag jogosult: 

 

a.) részt venni az egyesület tevékenységében, rendezvényein; 

b.) az Elnökség részére bármikor észrevételeket, javaslatokat tenni, véleményt nyilvání-

tani az egyesület működésével kapcsolatban, de javaslatot tenni a közgyűlési 

meghívó napirendjének kiegészítésre legkésőbb a meghirdetett Közgyűlés kitűzött 

időpontja előtt öt nappal jogosult; 

c.) amennyiben a Közgyűlés időpontjáig a tagdíjat befizette, szavazati joggal részt venni 
az egyesület Közgyűlésén, azon javaslatokat és indítványokat tenni, kérdésekkel, 

panasszal, felszólalással és fellebbezéssel fordulni az Elnökséghez és a Közgyűlés-

hez és részt venni a közgyűlési határozatok meghozatalában; 

d.) 18. életévének betöltését követően egyesületi tisztségre jelöltetni magát; 

e.) az egyesület Elnökségétől felvilágosítást kérni az egyesület ügyeiről, amelyre az 

érintett szerv legkésőbb 30 napon belül köteles válaszolni; 

f.) betekinteni az egyesület nyilvántartásaiba és irataiba; 

g.) a tagok több mint egyharmada írásban, az ok és a cél megjelölésével kezdeményezni a 

rendkívüli Közgyűlés vagy Elnökségi ülés összehívását; 
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h.) az egyesület által nyújtott térítésköteles, térítésmentes vagy kedvezményes szolgálta-

tást igénybe venni; 

i.) az egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát - a tudomására jutástól 

számított 30 napon belül - bíróság előtt megtámadni. 

 

2) A pártoló és tiszteletbeli tag jogosult: 

 

a.) részt venni az egyesület tevékenységében, rendezvényein; 

b.) a Közgyűlésen tanácskozási joggal részt venni, de nem válaszható egyesületi 

tisztségekre; 

c.) felvilágosítást kérni az egyesület ügyeiről; 

d.) az egyesület által tagjainak nyújtott szolgáltatásokat - a pártoló és tiszteletbeli tagokra 

megállapított díjazás ellenében - igénybe venni; 

e.) az egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát - a tudomására jutástól szá-

mított 30 napon belül - bíróság előtt megtámadni. 

 

3) A rendes tagsággal rendelkező egyesületi tag köteles: 

 

a.) a tagdíjat megfizetni; 

b.) az egyesület céljainak megvalósulását és tevékenységét támogatni, ennek érdekében 

az egyesület munkájában részt venni; 

c.) az alapszabály és az egyesület szerveinek határozatait betartani; 

d.) az egyesület céljainak megvalósításához és feladatainak ellátásához szükséges – üzleti 

titkot nem sértő – információkat az egyesület rendelkezésére bocsátani; 

e.) az egyesület céljainak elérését és feladatainak megvalósítását veszélyeztető maga tar-

tástól tartózkodni; 

f.) az egyesület más tagjával és szerveivel együttműködni. 

 

4) A pártoló és tiszteletbeli tag köteles: 

 

a.) az egyesület céljainak megvalósítását és feladatainak ellátását szolgáló tevékenységét 

szükség esetén erkölcsileg támogatni; 

b.) a pártoló tag vagyoni hozzájárulással vesz részt az egyesület tevékenységében. 

 

 

C) A tagsági viszony megszűnése és megszüntetése 

 

1) A tagsági jogviszony megszűnik: 

 

a.) a tag kilépésével; 

b.) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával; 

c.) a tag kizárásával; 

d.) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 
 

2) A tag tagsági jogviszonyát az egyesület Elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, 

indokolás nélkül megszüntetheti.  

 

3) Amennyiben a természetes személy tagot a tagsági viszonya fennállása alatt a közügyek 

gyakorlásától jogerősen eltiltják, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határ-

idővel írásban felmondhatja. A felmondásról az egyesület Közgyűlése határoz. 
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4) A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan 

vagy ismételten sértő magatartása esetén a Közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy 

egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. Ilyen 

magatartásnak minősül a tag részéről különösen a tagdíj megfizetésnek az esedékességtől 

számított hat hónapot meghaladó elmulasztása. 

 

5) A kizárási eljárás megindításra bármely tag, illetőleg az Elnökség az eljárás indokául 

szolgáló magatartásról való tudomásszerzést követő 30 napon belül jogosult. Nincs helye 

kizárási eljárás megindításának, ha az azt megalapozó magatartás tanúsítása óta több mint 

egy év eltelt, kivéve a jogszabálysértés esetét.  

 

6) A kizárási eljárás megindításáról az Elnökség az érintett tagot térvevényes ajánlott levélben 

megküldött értesítővel, írásban tájékoztatja. Az értesítőnek tartalmaznia kell a kizárási el-

járás megindításának alapjául szolgáló tényállás rövid ismertetését, a Közgyűlés kizárást 

tárgyaló ülésének helyét és idejét, arra vonatkozó figyelmeztetést, hogy a kizárással érin-

tett tag távolléte a Közgyűlés megtartását nem akadályozza, valamint hogy a Közgyűlé-

sen személyesen vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alap-

ján eljáró képviselője útján vehet részt és jogi képviselő közreműködését igénybe veheti. 

 

7) A Közgyűlés a kizárási eljárást kezdeményező tag vagy egyesületi szerv, ezután a kizárás-

sal érintett tag meghallgatását követően határoz a kizárás tárgyában, az érintett tag a 

határozat meghozatala során nem szavazhat. A tag kizárását kimondó határozatot írásba 

kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alap-

jául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való 

tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal, a határozat meghozatalát követő öt napon be-

lül tértivevényes ajánlott levélben megküldött értesítéssel az egyesület Elnöksége közölni 

köteles. A kizárást elrendelő határozat az írásbeli közlés kézhezvételének napján válik 

hatályossá. A Polgári perrendtartásról szóló törvényben szabályozott kézbesítési vélelem 

a kizáró határozat kézbesítésére is érvényes. A kizárást elrendelő határozat ellen 

fellebbezésnek nincs helye, de a kizárt tag a kizárását kimondó közgyűlési határozatot az 

arról való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja. 

 

 

IV. fejezet 

Az egyesület szervezete 
 

 

Az egyesület szervei: 

a.) Közgyűlés 

b.) Elnökség  

 

Az egyesület, mint közhasznú szervezet éves bevétele az ötvenmillió forintot nem 

haladja meg, ezért a 2011. évi CLXXV. törvényben megjelölt felügyelő szerv létrehozá-
sa, fenntartása nem szükséges.  

Amennyiben az éves bevétel az ötmillió forintot meghaladja, az Elnökség felhívására a 

Közgyűlés határoz a jelen alapszabály megfelelő módosításáról és felügyelő szerv meg-

választásáról. 

 

 

A) A Közgyűlés 
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1) A Közgyűlés az egyesület legfőbb szerve, amely a tagok összességéből áll. A Közgyűlésen 

az egyesület teljes tagsága jogosult részt venni. 

 

2) A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. A Közgyűlést 

az egyesület székhelyétől eltérő helyre is össze lehet hívni. Az évi rendes Közgyűlést a 

tárgyévet követő év december 31. napjáig kell megtartani, Kunszentmiklós közigazgatási 

területén. A Közgyűlés összehívását az egyesület Elnöksége rendeli el, a közgyűlési meg-

hívókban szereplő napirendet az Elnökség állítja össze, az írásbeli meghívók kézbesí-

téséről az Elnök gondoskodik. 

 

3) A rendkívüli Közgyűlést össze kell hívni:  

 

a.) az Elnökség erre irányuló döntése esetén; 

b.) ha azt a tagok legalább egyharmada a cél és az ok megjelölésével azt kezdeményezi; 

c.) ha az egyesületnél felügyelő szerv működik, a felügyelő szerv kezdeményezésére; 

d.) ha az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

e.) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; 

f.) ha az egyesület célja veszélybe kerül; 

g.) ha azt a bíróság elrendeli. 

 

Az így összehívott rendkívüli Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 

körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni, vagy az egyesület megszüntetésé-

ről dönteni. 

 

4) A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell az Egyesület nevét és székhelyét, a Közgyűlés  

ülésének helyszínét és idejét, napirendi pontjait, valamint a határozatképtelenség miatt 

megismételt Közgyűlés megtartásának helyét és idejét. A Közgyűlést elektronikus úton is 

össze lehet hívni oly módon, hogy bizonyítható legyen a meghívó elküldésének és a 

címzett által történő kézhezvételének időpontja. 

 

5) A Közgyűlésre a meghívót a javasolt napirend közlésével egyidejűleg a Közgyűlés idő-

pontja előtt legalább 10 nappal kell a tagoknak kiküldeni. A napirendet a meghívóban 

olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt 

témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 

 

6) A rendes tagok, a meghívó kézbesítésétől számított három napon belül, javaslatot tehetnek 

a Közgyűlés napirendi pontjainak kiegészítésére, jogosultak a Közgyűlést összehívó 

szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérni, a kiegészítés indokolásával. A ki-

egészítés tárgyában az összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha nem dönt róla, 

vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát 

megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, a napirendi pont kiegészí-

tést a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönti el. 
 

7) Ha a Közgyűlés összehívása nem volt szabályszerű, akkor azt csak abban az esetben lehet 

megtartani, ha azon valamennyi tag jelen, van és az ülés megtartásához egyhangúlag 

hozzájárult. 

 

8) A Közgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható hatá-

rozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő 

kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 
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9) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képvise-

lő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál 

vizsgálni kell. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat megho-

zatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

 

10) A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden lévő pontok 

tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, erre a tényre az erede-

ti Közgyűlésre szóló meghívóban a tagokat figyelmeztetni kell. 

 

11) Az egyesület Közgyűlései nyilvánosak. A nyilvánosságot a Közgyűlés kizárólag jogsza-

bályban meghatározott esetekben, egyszerű többséggel hozott határozattal korlátozhatja 

vagy kizárhatja. 

 

12) A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti, akadályoztatása esetén az általa kijelölt Alelnök. A 

Közgyűlés megnyitása után a tagok jegyzőkönyvvezetőt és kettő jegyzőkönyv hitelesítőt, 

valamint kettő szavazatszámláló tagot választanak; a jegyzőkönyv vezetését a levezető 

elnök is elláthatja. 

 

13) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a kettő, 

Közgyűlésen végig jelen lévő tag, mint jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyvnek 

tartalmaznia kell a Közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, vala-

mint a hozott határozatokat. A közgyűlési jegyzőkönyvet a tagoknak elektronikus 

levélben küldik meg a Közgyűlést követő 14 napon belül. 

 

14) A Közgyűlés a határozatait nyílt szavazás útján, a minősített szótöbbséget igénylő kérdé-

sek kivételével, egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata van, szava-

zategyenlőség esetén nincs eredményes határozathozatal. A határozatokat a Közgyűlés 

napján kell kihirdetettnek tekinteni. 

 

15) Titkos szavazást kell tartani, ha ezt a jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok több 

mint fele indítványozza. A titkos szavazás elrendeléséről a jelenlévő tagok nyíltan 

szavaznak. Szavazategyenlőség esetén, titkos szavazás alkalmával a szavazást a döntésig 

kell folytatni. 

 

16) Az Elnök és az Alelnökök jelölése nyílt, megválasztása titkos szavazással történik. Meg-

választottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét 

megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok 

több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett 

személy között újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás győztese a legtöbb 

szavazatot kapott személy lesz. 

 

17) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

 
a.) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület terhére 

másfajta előnyben részesít; 

b.) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, vagy az egyesülettel történő 

ügyletkötésben egyéb módon érdekelt; 

c.) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d.) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja vagy 

alapítója; 

e.) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban 

áll; vagy 
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f.) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

Nem minősül előnynek a közhasznú egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki 

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

a tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a jelen alapszabálynak megfelelő cél 

szerinti juttatás. 

 

18) Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a hatá-

rozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

 

19) A jelenlévő tagok 3/4-es szótöbbséggel hozott határozata szükséges: 

 

a.) az alapszabály módosításához, 

b.) a tag kizárásához, 

c.) mindazon kérdések eldöntéséhez, amelyekre nézve a Közgyűlés 3/4-es többségi 

szavazati arányt ír elő. 

 

20) A szavazati joggal rendelkező tagok 3/4-es szótöbbséggel hozott határozata szükséges: 

 

a.) az egyesület céljának módosításához, 

b.) más, egyesülési jog alapján álló szervezethez való csatlakozáshoz, 

c.) az egyesület megszüntetéséhez, 

 

21) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 

a.) az alapszabály módosítása; 

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

c.) az egyesület vezető tisztségviselőinek megválasztása, visszahívása és díjazásának 

megállapítása; 

d.) az éves költségvetés elfogadása; 

e.) az egyesület két közgyűlés közötti időszakra terjedő, az elnökség előterjesztésén 

alapuló tevékenységének megállapítása; 

f.) az egyesület szervezeti és működési szabályzatának elfogadása valamint módosítása; 

g.) a tagdíj megállapítása; 

h.) az éves beszámoló elfogadása; 

i.) az Elnökség beszámolójának - beleértve a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentést 

is - megtárgyalása, a vagyonmérleg, a zárszámadás és a közhasznúsági jelentés 

elfogadása; 

j.) a vezető tisztségviselők feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő 

az egyesülettel munkaviszonyban áll; 

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

vezető tisztségviselőjével, vagy ezek hozzátartozójával köt; 

l.) tag kizárása; 
m.) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők vagy más egyesületi 

szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 

n.) jogszabály előírása vagy a Közgyűlés döntése esetén felügyelő szerv tagjainak 

megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása; 

o.) választott felügyelő szerv megléte esetében a felügyelő szerv jelentésének elfogadása; 

p.) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 

és 

q.) végelszámoló kijelölése; 



 

10 

r.) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket a jogszabály vagy az alapszabály 

kizárólagos hatáskörébe utal. 

 

22) A Közgyűlés jogosult a rendes tagok és a pártoló tagok tagdíját eltérő mértékben megálla-

pítani. 

 

23) A Közgyűlés ülés tartása nélkül is hozhat határozatot. Az ilyen határozathozatalt az Elnök 

kezdeményezi a határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével. A tagok 

számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosíta-

ni arra, hogy szavazatukat megküldjék az Elnökség részére. 

 

24) Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a jelen alapszabálynak a határozatképességre 

és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határo-

zathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az 

Elnökség részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességé-

hez szükséges lenne ülés tartása esetén. 

 

25) Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a Közgyűlés ülését az Elnöknek össze kell 

hívnia. 

 

26) A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valameny-

nyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének 

napjától számított három napon belül - az Elnökség 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 a napja. 

 

27) Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági 

szervezetek és magánszemélyek képviselőit. 

 

 

B.) Az Elnökség 

 

1) Az egyesület ügyvezetését az Elnökség látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői a 

háromtagú Elnökség tagjai, azaz az Elnök és a kettő Alelnök. Az Elnökség az ügyrendjét 

maga állapítja meg. 

 

2) A vezető tisztségviselői megbízatás a megválasztott tag általi elfogadással keletkezik. 

 

3) Az Elnökség három tagból áll. Az Elnökséget a Közgyűlés választja meg az egyesület tag-

jai közül öt éves időtartamra. Az Elnököt az Elnökség választja tagjai közül. Az Elnökség 

tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához 

szükséges körben nem korlátozták. 
 

4) Nem lehet az Elnökség tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadság-

vesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények 

alól nem mentesült. Nem lehet az Elnökség tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltil-

tottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya 

alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője 

nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 

tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
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5) Nem lehet az egyesület vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan megszűnt 

közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnésétől számított három 

évig, és aki 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. 

 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett köz-

hasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 

közhasznú szervezetnél is betölt. 

 

6) Az Elnök és az Alelnökök ügyvezetési feladataikat személyesen kötelesek ellátni. 

 

7) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább kettő alkalommal ülésezik. Az Elnökséget 

az Elnök írásbeli meghívó küldésével hívja össze. Szabályszerűnek a meghívó megküldé-

se akkor minősül, ha az elnökségi tagok az ülésről legalább tíz nappal az ülés időpontját 

megelőzően értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról a napirend közlésével leírást kapnak. 

A napirend részletességére és kiegészítésére a közgyűlési napirend kiegészítésére vonat-

kozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

 

8) Az elnökségi ülésre szóló meghívónak tartalmaznia kell az Egyesület nevét és székhelyét, 

az Elnökség ülésének helyszínét és idejét, napirendi pontjait, valamint a határozatképte-

lenség miatt megismételt elnökségi ülés megtartásának helyét és idejét. Az Elnökség 

ülését elektronikus úton is össze lehet hívni oly módon, hogy bizonyítható legyen a 

meghívó elküldésének és a címzett által történő kézhezvételének időpontja. 

 

9) Az Elnökség határozatait az ülésen jelenlévő tagjai egyszerű szótöbbségével hozza. 

Minden elnökségi tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén nincs eredmé-

nyes határozathozatal. Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon legalább kettő tag jelen 

van. Ha az elnök vagy bármely alelnök valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott hatá-

rozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell 

hagyni.  

 

10) Határozatképtelenség esetén az elhalasztott elnökségi ülést 2 napon túl, de 15 napon belüli 

időpontra ismételten össze kell hívni az eredeti elnökségi ülésre szóló meghívóban. 

Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak abban az esetben határo-

zatképesek, ha azokon legalább kettő elnökségi tag jelen van.  

 
11) Az Elnökség üléseire – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további egyesületi 

tagok hívhatók meg, akik az ülésen tanácskozási joggal vesznek részt. Az Elnökség 

ülésein a pártoló és tiszteletbeli tagok tanácskozási joggal jogosultak részt venni. 

 

12) Az elnökség ülései megtartásának megfelelő módja az olyan elektronikus kapcsolattartási 

formában történő lebonyolítás, mely során valamennyi résztvevő kölcsönösen és korláto-

zásmentesen tud az ülés teljes tartama alatt egymással kommunikálni, egyszerre hallja az 

elhangzottakat, s arra úgy tud szóban reagálni, hogy az a többi résztvevőhöz változtatás 

nélkül azonnal eljut (pl.: konferencia beszélgetés). Ezt a megoldási módot nem lehet 
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azonban alkalmazni, ha legalább egy elnökségi tag előzetesen az elnöknél írásban az 

elektronikus kapcsolaton keresztüli lebonyolítás ellen tiltakozott. 

 

13) Az Elnökség 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, alapszabálynak megfelelő cél 

szerinti juttatás. 

 

14) Az Elnökség ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott ese-

tekben korlátozható. Az Elnökség a határozatait az érintettekkel írásban, tértivevényes 

ajánlott levélküldeményben közli, a határozat meghozatalát követően haladéktalanul. 

 

15) Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyv készül. Ezek alapján nyilvántartást kell vezetni a 

határozatok tárában, amelynek tartalmaznia kell az ülések időpontját, helyét, a határoza-

tokat (meghatározott sorszámokkal ellátva), s azok elfogadásában a támogatók és ellen-

zők arányát és nevét. A jegyzőkönyvet az Elnök és az ülésen jelenlévő egyik Alelnök írja 

alá. 

 

16) Az Elnökség feladatkörébe tartozik: 

 

a.) az egyesület napi ügyeinek vitele, az Elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a dönté-

sek meghozatala és végrehajtása, az egyesületet érintő adminisztrációs gazdálkodási 

feladatinak ellátása belső munkamegosztás alapján; 

b.) az egyesület valamennyi szerve által meghozott határozatok végrehajtása; 

c.) a két közgyűlés közötti időszakra vonatkozó tevékenységek megállapítása és a köz-

gyűlés elé terjesztése, kivéve azokat a tárgyköröket, amelyeket az alapszabály vagy 

jogszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 

d.) a Közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése, az Elnök által 

összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 

e.) részvétel a Közgyűlésen, a Közgyűlés számára tájékoztatás nyújtása az egyesület ügy-

vezetését érintő kérdésekben, tájékoztatás nyújtása az egyesület tevékenységéről és 

gazdasági helyzetéről a tagok és bármely jogosult számára; 

f.) a Közgyűlés tájékoztatása a közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az ügyviteli 

feladatok ellátásáról; 

g.) az egyesület éves költségvetésének és beszámolóinak – a jogszabályban előírt tarta-

lommal és mellékletekkel – elkészítése és a Közgyűlés elé terjesztése elfogadásra; 

h.) a közgyűlési határozatokról és az elnökségi határozatokról nyilvántartás vezetése, 

amelybe a jogosultak bármikor betekinthetnek, arról – a kérelmező költségére – 
másolatok kiadása; 

i.) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése, az 

egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

j.) a jogszabályoknak és az egyesületi alapszabálynak megfelelő szervezeti és működési 

szabályzat megállapítása, annak a Közgyűlés elé terjesztése jóváhagyásra; 

k.) a tagság nyilvántartásának, a tagjegyzéknek vezetése; 

l.) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 

Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 
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m.) az egyesület működőképességének fenntartása, és a fenyegető fizetésképtelenség 

esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések megho-

zatala; 

n.) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a 

tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; 

o.) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele;  

p.) a tagfelvétellel kapcsolatos, illetőleg tag kizárására irányuló eljárás megindításáról 

való döntés; 

q.) saját ügyrendjének elfogadása; 

r.) etikai szabályok elfogadása; 

s.) az Elnök felhatalmazása a Közgyűlés összehívására; 

t.) az egyesület működésével kapcsolatban minden olyan feladat ellátása, amelyet jogsza-

bály vagy a jelen alapszabály nem utal a Közgyűlés vagy más egyesületi szerv 

kizárólagos hatáskörébe. 

 

17) Az Elnökség feladata olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a közgyűlési, elnökségi – és 

adott esetben a felügyelő szerv által hozott – határozatok tartalma, meghozatalának idő-

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

személye) megállapítható. 

 

18) Az Elnökség az egyesület működése, szolgáltatása igénybevételének módja, beszámolói 

közlése számára megfelelő nyilvánosságot biztosít. Azokban az esetekben, amikor tör-

vény az egyesület számára közzétételi kötelezettséget ír elő, e kötelezettségnek a civil 

szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 

törvény szerinti módon tesz eleget az Elnökség. 

 

19) Az Elnökség tagja az egyesület tagjai részére köteles az egyesületre vonatkozóan 

felvilágosítást adni, és számukra az egyesületre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba 

betekintést biztosítani. 

 

20) Az Elnökség tagja megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha a 

felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja. Ha a felvilágosítást kérő a felvi-

lágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti az 

egyesület kötelezését a felvilágosítás megadására. 

 

21) Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás: 

 

a.) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 

b.) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 

c.) visszahívással; 

d.) lemondással; 

e.) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 
f.) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 

körben történő korlátozásával; 

g.) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezté-

vel. 

 

22) Az egyesületi tagok legalább egyharmadának kezdeményezésére a Közgyűlés a vezető 

tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja. 

 



 

14 

23) A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető 

tisztségviselőjéhez vagy Közgyűléséhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha 

az egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő 

kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 

hatvanadik napon válik hatályossá. 

 

24) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselővel szemben e minő-

ségében az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági 

törléstől számított egy éven belül - az egyesület törlésének időpontjában tagsági jogvi-

szonyban 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. 

 

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

kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szer-

ződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztség-

viselő az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érde-

keket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén 

nem alkalmazható. 

 

26) Amennyiben az egyesület vezető tisztségviselője e jogviszonyával összefüggésben harma-

dik személynek kárt okoz, a károsulttal szemben a vezető tisztségviselő az egyesülettel 

egyetemlegesen felel. 

 

 

BA.) Az egyesület Elnöke 

 

27) Az egyesület Elnökét 5 éves időtartamra a Közgyűlés választja, aki tevékenységével a 

Közgyűlésnek felelős. 

 

28) Az Elnök feladat- és hatásköre: 

 

a.) az egyesület tevékenységének irányítása; 

b.) a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése; 

c.) döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe 

tartozó kérdésekben; 

d.) a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásá-

nak irányítása és ellenőrzése; 

e.) kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel; 

f.) irányítja az Elnökség munkáját; 

g.) összehívja és vezeti az Elnökség üléseit; 

h.) végrehajtja a Közgyűlés és az Elnökség határozatait; 

i.) közli az érintettekkel – a jelen alapszabályban meghatározott módon – a Közgyűlés és 

az Elnökség határozatait;  
h.) önálló aláírási joggal, általános jelleggel képviseli az egyesületet bíróságok és más 

hatóságok, állami és önkormányzati szervek és más magán- és jogi személyek, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetek előtt; 

i.) intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben; 

j.) vezeti az ügyintéző apparátust; 

k.) irányítja az egyesület gazdálkodását; 

l.) önállóan gyakorolja az egyesület bankszámlája feletti aláírási, utalványozási, kész-

pénz-felvételi jogot; a felhasznált forrásokról és eszközökről, az egyesületi pénzmoz-

gásokról a közgyűlés előtt köteles tételesen beszámolni; 



 

15 

m.) gyakorolja a munkáltatói jogokat az Egyesület munkavállalói felett; 

n.) minden olyan feladatot ellát, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal. 

 

29) Az Elnök kötelessége az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott elnökségi 

ülésen elhangzottak és meghozott határozatok rögzítése írásban, jegyzőkönyv felvételé-

vel. A jegyzőkönyvre az elnökségi ülésen felvett jegyzőkönyvre vonatkozó alapszabályi 

rendelkezések megfelelően irányadók. 

 

29) Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe 

bevezetni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza az egyesületi határozatokat, 

hogy abból a döntéshozó szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést 

támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható. Valamennyi 

egyesületi határozatot az Elnök és a döntés meghozatalánál jelen lévő Alelnök írja alá. 

 

30) Az Elnök 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 Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése 

érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni. 

 

31) Az egyesület első Elnöke 2011. 06. 02-től kezdődően: 

 

 Név: Asztalos István 

 Lakcím: 6090 Kunszentmiklós, Szász Károly utca 14. 

 

 

BB.) Az egyesület Alelnökei 

 

32) Az egyesület Elnökét távollétében vagy akadályoztatása esetén az Alelnökök vagy az 

Alelnökök egyike helyettesíti. 

 

33) Helyettesítés esetén az Alelnök teljes jogkörrel eljárva, önállóan, általános képviseleti 

joggal képviseli az Egyesületet, és gyakorolja az Elnök jogait. 

 

34) Az egyesület első Alelnökei 2011. 06. 02-től kezdődően: 

 

 Név: Jóború Szabolcs 

 Lakcím: 6090 Kunszentmiklós Dózsa György u. 20. 

 
 Név: Hunti Mihály István 

 Lakcím: 6090 Kunszentmiklós Széchényi u. 49. 

 

 

V. fejezet 

Az egyesület vagyona és gazdálkodása 
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1) Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet a Közgyűlés fogad el. Az 

egyesület gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a 

Közgyűlés elé terjeszt. 

 

2) Az egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik: 

 

a.) tagdíjak, amelyet a Közgyűlés állapít meg; 

b.) az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenyégéből (szolgáltatás nyújtásából) szárma-

zó bevétel; 

c.) költségvetési támogatás: 

- pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás, 

- az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a 

költségvetésből juttatott támogatás, 

- az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől 

származó támogatás, 

- a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint 

kiutalt összeg; 

d.) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett 

bevétel; 

e.) más szervezettől, magán- és jogi személyektől kapott adomány. 

 

3) Az egyesület vagyonával és bevételeivel a jelen alapszabályban meghatározott céljai 

megvalósítása érdekében önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az 

Egyesület tagjai az egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenően – saját 

vagyonukkal nem felelnek. 

 

4) Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a jelen alapszabályban meghatáro-

zott céljai megvalósítása érdekében, az alapcél szerinti tevékenysége nem veszélyeztetve 

végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt csak a jelen alapsza-

bályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 

 

5) Az egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem 

veszélyezteti az alapcél szerinti, közhasznú, tevékenységének ellátását és működésének 

fenntartását. 

 

6) Az egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, 

illetve más személyek zavarásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sé-

relmével, és csak az egyesület Elnökségének írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. 

Az egyesület részére juttatott adományokat az adományozó nyilvántartásba beállított 

könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. Az e-

gyesület adományok gyűjtését a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi. 

 

7) Az egyesület a működése során az induló tőke (törzsvagyon) teljes egészében felhasznál-
ható a működőképesség fenntartására. 

 

8) Az egyesület éves tagdíja 2.000,- forint. A tagdíjakat legkésőbb minden tárgyév február hó 

20. napjáig kötelesek a tagok megfizetni az egyesület pénztárába történő készpénz-befize-

téssel vagy az egyesület pénzforgalmi számláját vezető pénzintézetnél vezetett számlára 

történő átutalással. 

 

9) Az egyesület a vezető tisztségviselőit, a támogatóit, önkénteseit, valamint e személyek 

közeli hozzátartozóit (Ptk. 8:1.§ (1) bek. 1. pont) – a bárki által megkötés nélkül igénybe 
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vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszonya alapján 

nyújtott, a jelen alapszabálynak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban 

nem részesítheti. 

 

 

VI. fejezet 

Közzétételi és nyilvánosságra hozatali kötelezettségek teljesítése 
 

 

1) Az egyesület tevékenysége nyilvános. Az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett 

és az egyesület őrzésében tartott, közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat tartalma-

zó iratokba, az egyesület Közgyűlésének és Elnökségének határozataiba bárki korlátozás 

nélkül betekinthet, az egyesület székhelyén az Elnök által meghatározott ügyfélfogadási 

időben. Az egyesület beszámolójából, közhasznúsági mellékletéből bárki – a saját költsé-

gére – másolatot készíthet.  

 

2) Az egyesület szervei a döntéseit az érintettekkel az Elnök útján, írásban közlik oly módon, 

hogy abból a kézbesítés megtörténtének időpontja megállapítható legyen.  

 

3) Az egyesület működéséről folyamatosan, de évente legalább egy alkalommal tájékoztatja a 

nyilvánosságot. Az egyesület az általa használt tájékoztatási eszközökön keresztül – így 

különösen honlapján, hírlevélben – ad tájékoztatást működéséről és az adományok fel-

használásáról. E tájékoztatás a közhiteles nyilvántartások számára benyújtandó beszámo-

lón túl további ismertetést nyújt. Az egyesület adatainak lekérdezését a Civil Információs 

Portál számára lehetővé teszi. Az egyesület által nyújtott szolgáltatások igénybevételének 

módjáról szóló tájékoztatást az egyesület honlapja tartalmazza. Az egyesület honlapjának 

címe: www.kortarsegyesulet.sokoldal.hu 

 

4) Az egyesület a Közgyűlés által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékle-

tét – kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadá-

sának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt – az adott 

üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezi és köz-

zéteszi, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint 

amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. E kötelezettségének a 

civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 

szóló törvényben meghatározott módon tesz eleget.  

 

5) Az egyesület a fenti pont szerinti beszámolóját és közhasznúsági mellékletét közzéteszi 

saját honlapján történő elhelyezéssel is. Az egyesület a saját honlapon közzétett adatok 

folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonat-

kozó adatok közzétételéig biztosítja. 

 

 

VII. fejezet 

Az egyesület megszűnése 
 

 

1) Megszűnik az egyesület, ha: 

 

a.) meghatározott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt, 
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b.) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetke-

zett, 

c.) a Közgyűlés elhatározza megszűnését, 

d.) más egyesülettel egyesül vagy egyesületekre válik szét, 

e.) ha az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehe-

tetlenné vált, és új célt nem határoztak meg, 

f.) ha tagjainak száma 6 hónapon keresztül nem éri el a 10 főt, 

g.) ha az arra jogosult szerv megszünteti vagy megállapítja megszűnését, 

 

feltéve mindegyik esetben, hogy az egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló 

megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság az egyesületet a nyilvántartásból törli. 

 

2) Az egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet vagy egye-

sületekre válhat szét. 

 

3) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése 

után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával mege-

gyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. 

 

4) A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az 

alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az 

alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el, vagy azt nem 

szerezheti meg. 

 

5) A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában ren-

delkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A 

vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra 

 

 

VIII. 

Záró rendelkezések 
 

 

1) Az egyesület tagja, vezető tisztségviselője kérheti a bíróságtól a tagok és az egyesület szer-

vei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy 

az alapszabályba ütközik. 

 

2) A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon 

belül lehet keresetet indítani az egyesület ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást 

szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától 

számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. 

 

3) Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, 
kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat 

mellett. 

 

4) Ha a határozatot az egyesület vezető tisztségviselője támadja meg, és az egyesületnek nincs 

más olyan vezető tisztségviselője, aki a jogi személy képviseletét elláthatná, a perben az 

egyesület perbeli képviseletére a bíróság ügygondnokot rendel ki. 
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5) A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására 

halasztó hatálya nincs. A bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a határozat végre-

hajtását felfüggesztheti. 

 

6) Amennyiben az alapszabály valamelyik rendelkezése részben, vagy egészben érvénytelen, 

ez nem érinti az egész alapszabály érvényességét. 

 

7) Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a közhasznú 

egyesületekre vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

Jelen alapszabály szövegét az egyesületi tagok áttanulmányozták, közösen értelmezték az 

abban foglaltakat egybehangzóan elfogadták és ezt követően, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt írták alá. A jelen alapszabály az egyesület székhelyén, 2014. szeptember 15-én 

megtartott rendkívüli Közgyűlésen elfogadott határozatoknak megfelelő módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt szöveget tartalmazza. 

 

Kunszentmiklós, 2014. szeptember 15.  

 

 

 

 ……………………………………… 

Asztalos István 

Elnök 

 

 


