
1 | O l d a l  
 

AZ ABAÚJRAKEZDÉS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 

ALAPSZABÁLYA 

módosításokkal egységes szerkezetben 

 

Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 

2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil törvény), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) szerint egyesületet hoznak létre. Az egyesület Alapszabályát az alábbiak szerint rögzítik. 

 

Módosítás esetén 

Az Abaújrakezdés Közhasznú Egyesület megalakulását 2007-ben mondták ki az Egyesület alapítói. A 64435 / 2013. 

bejegyzési számon nyilvántartott Egyesület megalakulása óta folyamatosan működik. Az egyesület tagjai figyelembe véve: 

• egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. 

évi CLXXV. törvény (továbbiakban Civil tv.)  

• a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény (továbbiakban Ptk.) rendelkezéseit,  

• valamint a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet az egyesület alapszabályának adattartalmára vonatkozó 41. 

mellékletét 

 

a keltezés szerinti napon az alábbi, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt fogadják el. A szervezet 

teljes egészében új alapszabályt fogadott el, annak szerkezete is különbözik a korábbi létesítő okirattól, így a 

módosítások kiemelésére nincs lehetőség, mivel a teljes szöveget kellene megjelölni, de tekintettel a Miskolci 

Törvényszék 11.Pk.60.2012207/18. számú végzésében foglalt felhívásra, az alapszabály teljes szövegét dőlt betűvel 

kiemelve jelölik meg. 

 

 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1.1. az egyesület neve: Abaújrakezdés Közhasznú Egyesület  

1.2. Az egyesület székhelye: 3881 Abaújszántó, István Király tér 4. 

1.3. Az Egyesület fióktelepe: 3530 Miskolc, Király utca 8. 4/2. 

   3831 Kázsmárk, Fő utca 61. 

1.4. Az Egyesület tagjai: az Egyesület tagnyilvántartása nem nyilvános, a tagok személyek nevét, valamint azok lakóhelyét 

vagy székhelyét a tagnyilvántartás tartalmazza 

 

1.5. Az egyesület céljai: 

Az ABAÚJRAKEZDÉS Közhasznú Egyesület elő kívánja mozdítani a három kistérség érdekeinek megjelenítését és 

érvényesítését az őket érintő döntések kialakítása során. Az Egyesület célja hogy a térség fejlődéséhez az ott élők 

életfeltételeinek, életminőségének javításához közvetve segítséget nyújtson. 

A cél olyan gazdasági potenciál kialakítása, amely 

a) megfelel a kor szabadpiaci versenykövetelményeinek, gazdaságilag vonzóvá teszi a térséget, 
b) harmonizál a térség társadalmi, gazdálkodási hagyományaival és a különös természeti értéket képviselő táj 

természetes adottságaival, 
c) képes az önfenntartáshoz és fejlődéshez elégséges piaci jövedelmek termelésére, 

 

Feltárja és javaslatot tesz a határon átnyúló kapcsolatok kialakítására melyben kezdeményező szerepet tölthet be. 

 

A térség életminőségének javítása a létbiztonság fokozásával, a lakosság önbizalmának, kezdeményező készségének, 

aktivitásának és önszerveződő képességének növelésével, életszínvonalának emelésével. 
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A térség társadalmának életterét képező természet-földrajzi környezet olyan irányultságú és mértékű átalakítására, 

rehabilitálására való törekvés, hogy megújuló természeti erőforrásként alkalmas legyen az előbbiek biztosítására 

 

Az Egyesület céljait működése során megrendezésre kerülő akciók, rendezvények, konferenciák, képzések, projektek, stb.. 

során valósítja meg. 

 

Az Egyesület célja továbbá, hogy a közigazgatásban, vállalkozói- és civil szférában dolgozó szakembereket közös értékek 

mentén hálózatba szervezze, támogassa. 

 

1.6. E célok megvalósítására az Egyesület az alábbi tevékenységeket végzi:  

a) A technikai lehetőségeit felhasználva informál és segíti az információhoz jutást a társadalom-, és 
gazdaságpolitikai kérdéskörökben a térség szereplőinek javára. 

b) Koordinálja és segíti a térségben fejlesztő törekvéseket elindítók munkáját.  
c) Közreműködik a térségi fejlesztési tervek, koncepciók kidolgozásában, projektek generálásában, 

megvalósításában, valamint szakmai ajánlásokat fogalmaz meg. 
d) Tagjai számára lehetőséget biztosít az önművelésre, az értelmiségi szerep betöltésére, a közéletben való 

részvételre. 
e) Részt vesz a térség felzárkóztatását segítők kezdeményezéseinek innovatív folyamataiban. 

 

1.6.1 Az Egyesület a Civil tv. 2. § 16. pontja szerinti közcélú és 20. pontja szerinti közhasznú tevékenységet folytat. 

1.6.2. Az Egyesület közhasznú tevékenységet végző szervezetként hozzájárul a társadalom és az egyén közös 

szükségleteinek kielégítéséhez, amennyiben a szolgáltatásai a szervezet testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein 

kívül más személyek számára is hozzáférhetőek. 

Az Egyesület által felvállalt – a Civil tv.34 § (1) a) pontban foglalt feltétel szerint –Alapszabályban rögzített – közfeladatok: 

 

 egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység - Egészségügyi 

alapellátás/egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezet-egészségügy (köztisztaság, települési 

környezet tisztasága, rovar- és rágcsálóirtás) 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. 

§ (1) 4. 5.; Egészségügyi alapellátás/egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások - 2011. évi CLXXXIX. tv. 

Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) 9. 

 kulturális örökség megóvása és műemlékvédelem - A helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális 

örökség helyi védelme, 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (4) 13.; A kulturális 

örökség védelme, 2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 5 § (1);  

 emberi és állampolgári jogok védelme Jogvédelmi feladatok: gyermekek jogai, a jövő nemzedékek 

érdekei,nemzetiségek jogai, leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogai - 2011. évi CXI. tv. az alapvető 

jogok biztosáról 2. § a), b), c), d) 

 a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos 

tevékenység - Nemzetiségi feladatokat ellátó/más szervtől átvett intézmény fenntartása, 

érdekképviselet/esélyegyenlőség; kulturális autonómia megerősítésére önszerveződés 

szervezésének/működtetésének támogatása; nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése - 

2011. évi CLXXIX. tv. a nemzetiségek jogairól 115. § a)-i) 

 sport - Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek - 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi 

önkormányzatairól 23. § (5) 17.; Sport, ifjúsági ügyek - 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi 

önkormányzatairól 13. § (1) 15. 

 közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, ár- és belvízvédelem 

ellátásához kapcsolódó tevékenység - Településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a 

közvilágításról való gondoskodás, kéményseprőipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak 

kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek 

parkolásának biztosítása); polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; helyi közösségi 

közlekedés biztosítása - 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 2., 12., 18.; A 

helyi közbiztonsággal kapcsolatos önkormányzati feladatok - 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi 

önkormányzatairól 17. § (1); A katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és a 

helyreállítás, újjáépítés feladataiban, valamint a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, továbbá a 

környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában, következményeinek 

felszámolásában - 2011. évi CXXVIII. tv. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról 2. § (1) 
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 fogyasztóvédelem - A fogyasztók érdekeinek/ jogainak érvényesítése, fogyasztói problémák feltárása, 

fogyasztói jogok érvényesülésének értékelése; fogyasztók képviselete; eljárás, vizsgálat, intézkedés 

kezdeményezése a fogyasztói jogok/érdekek védelmében; tájékoztatás, tanácsadó irodák, információs 

rendszer; a tudatos fogyasztói magatartás elősegítése, a fogyasztók tájékozottságának javítása, közvélemény 

tájékoztatása - 1997. évi CLV. tv. a fogyasztóvédelemről 45. § (1) a)-k) 

 rehabilitációs foglalkoztatás - A fogyatékos személyek rehabilitációjának megvalósulása érdekében nyújtott 

szolgáltatások: rehabilitációs program, segédeszköz/ segédeszköz-ellátás fejlesztés, a szolgáltatást nyújtó 

szervezetekkel és az általuk nyújtott rehabilitációs szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok, információk gyűjtése 

a fogyatékos személyek, családtagjaik, segítőik tájékoztatása érdekében - 1998. évi XXVI. tv. a fogyatékos 

személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 21. § a)-g) 

 munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a 

munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások - Felnőttképzési tevékenység: meghatározott 

jogalanyok e törvénynek megfelelő, saját képzési programja alapján megvalósuló iskolarendszeren kívüli olyan 

képzése, amely célja szerint meghatározott képzettség megszerzésére, kompetencia elsajátítására irányuló 

általános, nyelvi vagy szakmai képzés; a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás - 2001. évi CI. tv. a 

felnőttképzésről 3. § (2) a) b) 

 közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások - 

Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, erősíti a település önfenntartó képességét - 2011. 

évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 6. § a)-b) 

 szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása - A családok védelme és a családok jólétének 

erősítése, a munkavállalás és a családi élet összeegyeztetésének elősegítése, gyermekvállalás támogatása, 

gyermekvállalási szándék megvalósulásának segítése, szociális ellátások biztosítása – (közfeladatot tartalmazó 

jogszabályhely: 2011. évi CCXI. tv. a családok védelméről 1. § - 6. §.; 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi 

önkormányzatairól 13. § (1) 8., 23.§ (4) 4., (5) 11.) 

 tudományos tevékenység, kutatás - Együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai 

stratégia kialakításában – (közfeladatot tartalmazó jogszabályhely: 2004. évi CXXXIV. tv. a kutatás-fejlesztésről  

és a technológiai innovációról 5. § (3)) 

 nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - meghatározott jogalanyok, saját képzési programja 

alapján megvalósuló iskolarendszeren kívüli olyan képzése, amely célja szerint meghatározott képzettség 

megszerzésére, kompetencia elsajátítására irányuló szakmai képzés – (közfeladatot tartalmazó jogszabályhely:  

2001. évi CI. tv. a felnőttképzésről 3. § (2) a) b) 

 kulturális tevékenység – kulturális szolgáltatás kulturális rendezvények, szolgáltatások szervezése (közfeladatot 

tartalmazó jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 7.) 

 kulturális örökség megóvása – együttműködés, az önkormányzatokkal a kulturális örökség körébe tartozó 

épületek, társasházak állagának megóvásra érdekében (közfeladatot tartalmazó jogszabályhely: 2001. évi 

LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 5 § (1),  61/B.§ (3), 1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet 

alakításáról és védelméről 57/A § (2)) 

 műemlékvédelem – – együttműködés, az önkormányzatokkal a műemlékek körébe tartozó épületek, 

társasházak állagának megóvásra érdekében (közfeladatot tartalmazó jogszabályhely: 2001. évi LXIV. tv. a 

kulturális örökség védelméről 5 § (1),  61/B.§ (3), 1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és 

védelméről 57/A § (2)) 

 környezetvédelem – A közterület tisztántartásával és a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok 

(közfeladatot tartalmazó jogszabályhely: 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 

megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 21. §) 

 gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet – Gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatások/ellátások (közfeladatot tartalmazó jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi 

önkormányzatairól 23. § (5) 11.) 

 hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése– a nehéz anyagi körülmények között 

élő lakók lakásának megőrzése érdekében tett indtézkedések (közfeladatot tartalmazó jogszabályhely: 2011. 

évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 10.) 

 bűnmegelőzés és áldozatvédelem -  Támogatja a helyi önkormányzatoknak és az állampolgárok közösségeinek 

a közbiztonság javítására irányuló önkéntes tevékenységét. - Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 2. § (2) c) 

pont. 
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II. AZ EGYESÜLET TAGJAI 
 

2. Az egyesület tagjai 

2.1. Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást követően a belépési 

kérelemnek Elnökség (Közgyűlés) általi elfogadásával keletkezik. 

2.2. Az egyesület tagjává olyan természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet válhat, 

aki/amely 

 nyilatkozik a belépési szándékról 

 elfogadja az egyesület céljait 

 a létesítő okirat alapján az egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja 

 2.3. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.  

 

3. Különleges jogállású tagság 

3.1. az egyesület tiszteletbeli tagjává olyan természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet válhat, aki/amely: 

– az egyesület célja szerinti területen vagy ahhoz kapcsolódó területen folytat kiemelkedő színvonalú 

tevékenységet és ezért az Egyesület tiszteletbeli taggá választ 

– az egyesületi célok előmozdítása érdekében végzett tevékenységéért tiszteletbeli taggá választ. 

3.1.2 A tiszteletbeli taggá választásról, az alapszabály rendelkezése szerint határoz a Közgyűlés  

3.1.3. A tiszteletbeli tagság elfogadásáról írásban kell nyilatkozni  

 

3.2. Az egyesület pártoló tagjává olyan természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

válhat, aki/amely: 

3.2.1. az Egyesület pártoló tagja kíván lenni és 

3.2.3 csak az időszakos vagy rendszeres vagyoni hozzájárulással vesz részt az Egyesület tevékenységében, s akit ezért az 

Egyesület pártoló taggá választ 

3.2.4. a pártoló taggá választásról, az alapszabály rendelkezése szerint a Közgyűlés határoz. 

 

4. A tagsági viszony megszűnése: 

 

4.1. 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. 

4.2. A tag tagsági jogviszonyát az Egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül 

megszüntetheti. A tagsági viszony a lemondásról szóló nyilatkozat Egyesület általi átvételének napján szűnik meg. 

4.3. A tagot a tagnyilvántartásból az Egyesület tagjai közül tagdíjhátralék miatt akkor kell törölni, ha az Elnökség azt 

megelőzően írásban, igazolható módon felhívta a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére és a fizetési határidő 

eredménytelenül telt el.  A tagdíjhátralék megfizetésére történő felhívásban az elnökség nem szabhat meg 30 napnál 

rövidebb határidőt 

4.4. Az Elnökség törlést elrendelő határozatát az Elnökségnek közölnie kell a taggal 

4.4.1. Ha a tagdíj meg nem fizetése miatt a tagot az Egyesület tagjai közül törlik, tagsága az Egyesületben megszűnik 

4.5  a tagság megszűnik, ha a tagot a Közgyűlés az Egyesületből kizárja 

4.5.1. a tagot az Egyesületből ki lehet zárni, ha 

4.5.2. az alapszabály rendelkezéseit vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít vagy 

4.5.3. az Egyesület érdekeit sértő magatartást tanúsít 

4.5.4. a tagot az Egyesületből kizárni — az 4.3. pontban rögzített kivétellel — csak a az 5. szakaszban meghatározott a 

tisztességes eljárást biztosító szabályok szerint lehet. 
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5.  Tag kizárása és  tiszteletbeli és pártoló tag cím megvonása 

5.1.  A 4.5.2- 4.5.3 pontok szerinti esetekben  a Közgyűlés a tagot minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati 

joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével az Egyesületből kizárhatja. 

5.2. Ezt megelőzően az Elnök a tag esetleges kizárását eredményező ok megszüntetésére 30 napos határidőt tűz ki. E 

határidőn belül az érintett írásban terjesztheti elő az enyhítő vagy mentő körülményeket tartalmazó védekezését az Elnök 

irányában. E védekezés átvételét, vagy a határidő eredménytelen elteltét követően terjeszti az Elnök a kizárásra vonatkozó 

határozati javaslatot a Közgyűlés elé. 

5.3. Tag kizárására az ok megjelölésével bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv javaslatot tehet az Elnöknek, aki a 

5.2. pontban rögzített szabályok szerint köteles eljárni. Az Elnök az eljárásról tájékoztatni köteles a Közgyűlést. 

5.4. A tiszteletbeli és pártoló tag cím visszavonása esetén a tag kizárására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 

6. A tagok jogai  

6.1. A tag joga, hogy: 

6.1.1. részt vegyen az Egyesület tevékenységében 

6.1.2. részt vehessen és szavazhasson a Közgyűlésben  

6.1.3. ha a jogszabályban foglalt feltételeknek eleget tesz - az Egyesület bármely tisztségére megválaszthassák 

6.1.4. a Közgyűlés napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tegyen 

6.1.5. a Kögyűlésen felszólaljon 

6.1.6. jogosult igénybe venni az Egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait 

6.1.7. az Elnökség ülésén jelen lehet 

6.1.8 az Elnökség ülésén a napirendi pontok vonatkozásában felszólalhat 

6.1.9. A természetes személy tag tagsági jogait személyesen, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet tag a képviselőjén keresztül gyakorolhatja.  

 

7. A tagok kötelezettségei 

7.1. Az Egyesület tagja köteles tagdíjat fizetni. 

7.1.1. a tag a Közgyűlés által határozatban megállapított éves tagdíjat az Egyesület Elnökének vagy az Egyesület 

bankszámlájára köteles befizetni legkésőbb a Kögyűlés által meghatározott időpontig.  

7.2. az Egyesület tagja köteles betartani az alapszabály rendelkezéseit 

7.3 az Egyesület tagja köteles betartani a Közgyűlés határozatait 

7.4 az Egyesület tagja köteles betartani az Elnökség határozatait 

7.5. Az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület tevékenységét 

 

8. A pártoló és tiszteletbeli tag jogai és kötelességei  

8.1. A pártoló és a tiszteletbeli tagság az Egyesületben tagsági jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet azzal a 

kivétellel, hogy a pártoló és tiszteletbeli tagokat tanácskozási jog illeti meg az Egyesület Közgyűlésén, ennek gyakorlása 

során javaslatokat és indítványokat tehetnek, továbbá felszólalással élhetnek. 

 

 

III. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE 
 

9. Az Egyesület döntéshozó szerve 

9.1. Az Egyesület legfőbb, döntéshozó szerve az Egyesület tagjaiból álló Közgyűlés  

9.2. A Kögyűlés hatáskörébe tartozik: 

a) az alapszabály elfogadása és módosítása; 

b) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 

c) a vezető tisztségviselő (Elnök, Alelnök, Elnökségi tag), megválasztása, visszahívása és díjazásának 

megállapítása; 

d) a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása; 

e) az éves költségvetés elfogadása; 
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f) döntés a Civil tv. által meghatározott beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásáról  

g) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a Felügyelő Bizottsági tagok vagy más 

egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 

h) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és 

i) a végelszámoló kijelölése. 

j) a tagdíj összegének és esedékességének megállapítása 

k) az elnökség beszámolójának elfogadása 

l) az Egyesület nevével, címerével, logójával és minden a nevéhez kapcsolódó joggal kapcsolatos egy évnél 

hosszabb, illetve határozatlan idejű szerződéskötésre vonatkozó döntés 

 

10. A Közgyűlés ügyrendje 

10.1. A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni 

10.2. A Közgyűlést az Elnökség vagy az Elnök hívja össze igazolható módon, a tagok részére postai vagy elektronikus 

levelezés útján küldött meghívóval.  

10.3. A meghívónak tartalmaznia kell  

 a Közgyűlés helyét,  

 idejét,  

 a napirendet. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a 

tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 

 a határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt Közgyűlés helyét és idejét. valamint a tagok 

figyelmeztetését a távolmaradás jogkövetkezményeire.  

10.4. A meghívót a Közgyűlés kezdő napját 15 nappal megelőzően kell a tagoknak megküldeni. 

10.5. Biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését megelőzően az Egyesület tagjai a közgyűlés napirendi pontjára javaslatot 

tehessenek. 

10.6. A tagok és az Egyesület szervei – ha a Közgyűlésen a határozatképességet biztosító számú tag vesz részt – 

indoklással a Közgyűlés ülésén is kérhetik a napirend kiegészítését. Ebben az esetben a napirend kiegészítéséről egyszerű 

szótöbbséggel határozhat a Közgyűlés. 

 

10.7. a Közgyűlést össze kell hívni, ha azt az Egyesület tagjainak legalább egytizede az ok és a cél megjelölésével kéri. 

 

10.8. A Közgyűlést össze kell hívni 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;  

c) az Egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

Az a), b), c) pontok alapján összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése 

érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni. 

10.9. A Közgyűlés ülése személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével is lefolytatható.  SKYPE 

technikával, videokonferencia keretében, vagy más technikával, amely lehetővé teszi a tag azonosítását, a tagok közötti 

kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésen 

elhangzottakat és a meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. Ha a 

döntéshozó szerv ülésén hozott határozatot be kell nyújtani a nyilvántartó bírósághoz, jegyzőkönyvet kell készíteni, 

amelyet az Elnök aláírásával hitelesít. 

 

10.10. A Közgyűlés csak olyan kérdést tárgyalhat meg, amely a Közgyűlés meghívójában szerepel, kivételt képez ez alól, a 

Közgyűlés a 10.5. pont szerint napirend kiegészítése mellett dönt. 

10.11. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. Zárt ülés elrendeléséről, vagy napirendi pont zárt tárgyalásáról kizárólag a 

személyiségi jogok védelmében, illetve adatvédelmi okokból a levezető Elnök jogosult dönteni. 

 

11. A Közgyűlés határozatképessége, általános döntési rendje: 

11.1. a Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele részt vesz 

11.2. A Közgyűlés döntéseit a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza 

11.3. A Közgyűlés ülésén levezető elnököt, szavazatszámláló bizottságot, jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvet hitelesítő 

két tagot választ. 

11.4. A határozatokról a tagokat és az érintetteket  

az Egyesület székhelyén, a tagok által hozzáférhető helyen történő kifüggesztéssel vagy 
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az Egyesület honlapján történő közzététellel vagy 

a tag által erre a célra megadott e-mail címre történő megküldéssel tájékoztatni kell. 

 

 

 

12. Különös szabályok a Közgyűlés határozatképessége és döntési rendje tekintetében 

12.1. Az Egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata 

szükséges. 

12.2. Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről, szétválásáról, átalakulásáról szóló közgyűlési 

döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.  

12.3. az Elnökség valamely tagjának visszahívásáról a tagok legalább 33 %-ának indítványára határozhat a Közgyűlés, ha 

az Elnökség tagja az Egyesület céljaival ellentétes tevékenységet folytat.  

12.3.1 Az Elnökség tagját csak akkor lehet visszahívni, ha az új elnökségi tagot megnevezik, a két kérdésről egyszerre kell 

határozni.  

12.3.2. Az Elnökség valamely tagjának visszahívásához az összes tag több mint felének erre irányuló egybehangzó 

szavazata szükséges 

12.4. Tag kizárásáról minősített többségi határozattal, a jelenlévő tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével 

határozhat a Közgyűlés. 

12.5. A tiszteletbeli és pártoló tag cím megvonásáról minősített többségi határozattal, a jelenlévő tagok legalább 

háromnegyedes szavazat-többségével határozhat a Közgyűlés. 

12.6. A tagok 20%-ának indítványára a Közgyűlés írásban, titkosan szavaz 

12.7. a Közgyűlés a 12.2. ponttól eltérően titkosan, írásbeli szavazással dönt: 

a) az Elnökség tagjainak megválasztásáról és visszahívásáról 

b) a Felügyelő Bizottság megválasztásáról és visszahívásáról 

c) tiszteletbeli és pártoló tag cím odaítéléséről, visszavonásáról 

 

13. Megismételt Közgyűlés: 

13.1. Megismételt Kögyűlést akkor lehet tartani, ha a Közgyűlés nem határozatképes 

13.2. A megismételt Közgyűlésen kizárólag az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tárgyalhatóak meg 

13.3. A megismételt Közgyűlés a résztvevők számától függetlenül határozatképes, ha a távolmaradás jogkövetkezményeit 

és a megismételt Közgyűlés időpontját és helyét a meghívó tartalmazza 

13.4. A megismételt Közgyűlést az eredeti közgyűlési meghívóban az eredeti Közgyűlés napjára lehet összehívni 

13.5. A megismételt Közgyűlésen csak akkor lehet dönteni:  

a) az Egyesület más egyesülettel való egyesüléséről, szétválásáról, feloszlásáról  

b) valamint elnökségi tag visszahívásáról, 

c) tag kizárásáról, tiszteletbeli és pártoló tag cím megvonásáról,  

ha azon a tagok fele, illetve az adott ügyben történő határozat meghozatalához szükséges tag részt vesz. 

 

14. Az Egyesület ügyvezető szerve 

14.1.Az Egyesület ügyvezető szerve a 3 tagból álló Elnökség.  

14.2. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés saját tagjai közül max 5 évre választja. A vezető tisztségviselők legfeljebb 

egyharmada választható az Egyesület tagjain kívüli személyekből. 

14.3. Elnökségi taggá az választható, aki a törvényben előírt feltételeket teljesíti, és nem esik kizáró ok alá, így  

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet az Egyesület 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. 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen 

tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt 
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14.4. Az Elnökség tagjai, az Elnökség tagjai az Egyesület vezető tisztségviselői: 

14.4.1. a Közgyűlés által választott Elnök 

14.4.2. a Közgyűlés által választott Alelnök 

14.4.3. a Közgyűlés által választott Elnökségi tag 

 

15. Az elnökségi tagság megszűnik: 

15.1. a tisztségről való lemondással 

15.1.1. a kilépést az Elnökség ülésén kell bejelenteni, jegyzőkönyvben rögzíteni kell vagy 

15.1.2. a kilépést írásban, igazolható módon kell közölni az Elnökkel 

15.1.3. Az elnökségi tag lemondása hatályosul, amikor az elnökségi tag személyének változását a bíróság - az Egyesület 

erre irányuló kérelme alapján - nyilvántartásba veszi. 

15.2. visszahívással 

15.3. a határozott idő lejártával 

15.4. törvényben meghatározott összeférhetetlenségi vagy kizáró ok bekövetkezése esetén 

15.5. a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával; 

 

15.6. a Közgyűlést 30 napon belül össze kell hívni, hogy gondoskodjon az Elnökség 3 fős létszámának helyreállításáról. 

15.7. ha az Elnökség tagjai közül a tagok valamelyikének elnökségi tagsága - annak lejártát megelőzően - megszűnik, az 

újonnan megválasztott tag megbízatása az eredetileg megválasztott tag megbízatási idejének hátralévő időtartamára 

szól 

 

16. Az Elnökség feladatai 

16.1. az Elnökség hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amely nem tartozik a Közgyűlés vagy az Elnök 

hatáskörébe. 

 

16.2. Az Elnökség jogkörébe tartozik:  

a) az Egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők 

megválasztatásának előkészítése; 

b) az Elnök utasítása a Közgyűlés összehívására 

c) részvétel a Közgyűlésen, és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 

d) a működőképesség fenntartása, az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata, és 

annak bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele.  

e) a fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések 

meghozatala, illetve kezdeményezése. 

f) a tag felvételéről való döntés. 

g) az Egyesület tagdíjának mértékére, teljesítésének határidejére vonatkozó javaslat megfogalmazása és a 

Közgyűlés elé terjesztése 

h) az ügyrend elfogadása 

i) az etikai szabályok elfogadása 

j) a jogszabály által előírt vagy a működés során szükségessé váló belső szabályzatok kialakítása és Közgyűlés elé 

terjesztése 

k) Az Egyesület nevével, címerével, logójával és minden a nevéhez kapcsolódó joggal, különös tekintettel a 

hirdetési, reklám és a tevékenység televíziós, rádiós valamint egyéb elektronikus technikákkal történő 

közvetítésével kapcsolatos egy évnél rövidebb időre szóló szerződés megkötéséről szóló döntés. 

 

17. Az Elnökség ügyrendje 

17.1. Az Elnökséget bármikor, de legalább félévente egyszer össze kell hívni,  

17.2 Az Elnöknek össze kell hívnia az Elnökséget, ha olyan kérdésben szükséges döntést hozni, amely az Elnökség 

hatáskörébe tartozik 

17.3. Az Elnökséget az Elnök hívja össze igazolható módon, az Elnökségi tagok részére postai vagy elektronikus levelezés 

útján küldött meghívóval.  

17.4. A meghívónak tartalmaznia kell  

• az Elnökség ülésének helyét,  

• idejét,  
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• a napirendet. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy az Elnökség tagjai a 

tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák 

 

17.5. A meghívót az Elnökség ülésének dátumát 8 nappal megelőzően kell az Elnökségi tagoknak megküldeni. 

17.6. Az Elnökség ülésére meghívót kap a Felügyelő Bizottság elnöke is. 

17.7. Biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését megelőzően az Elnökség tagjai a Közgyűlés napirendi pontjára javaslatot 

tehessenek. Az Elnökség tagjai indoklással az Elnökség ülésén is kérhetik a napirend kiegészítését. Ebben az esetben a 

napirend kiegészítéséről egyszerű szótöbbséggel határozhat az Elnökség.     

17.8. az Elnökség ülését össze kell hívni, ha ezt bármelyik Elnökségi tag, vagy az Egyesület bármely szerve az ok és a cél 

megjelölésével kéri. 

17.9. Az Elnökség ülései nyilvánosak. Zárt ülés elrendeléséről, vagy napirendi pont zárt tárgyalásáról kizárólag a 

személyiségi jogok védelmében, illetve adatvédelmi okokból a levezető Elnök jogosult dönteni. 

 

18. Az Elnökség határozatképessége, általános döntési rendje: 

18.1. Az Elnökség határozatképes, ha azon a tagok több mint fele részt vesz 

18.2. az Elnökség határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza 

18.3. az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet vezet 

18.4. a jegyzőkönyvet az elnökségi tagok írják alá 

18.5. az Elnökség döntései tekintetében a határozathozatal általános rendjét (20. pont) követi. 

 

19. Az Egyesület első vezető tisztségviselője: Elnök 

19.1. Az Elnök az Egyesület önálló képviseletre és az Alapszabályban vagy jogyszabályban ráruházott jogkörökben 

döntésre is jogosult első vezető tisztségviselője. 

19.2. Az Elnököt saját tagjai közül a Közgyűlés 5 éves időtartamra választja. 

 

19.3. Az Elnök feladatai 

a) Elnökséget bármikor, de legalább félévente egyszer össze kell hívnia. 

b) képviseli az Egyesületet 

c) kezeli az Egyesület pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol 

d) kezeli az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait 

e) vezeti az Egyesület tagnyilvántartását 

f) vezeti a határozatok tárát vagy őrzi a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvet 

g) az Egyesület napi ügyeinek vitele, a nem a Közgyűlés és az Elnökség hatáskörébe nem tartozó ügyekben a 

döntések meghozatala; 

h) a beszámolók, különösen a Civil tv. által előírt éves beszámoló és közhasznúsági melléklet előkészítése és 

azoknak a Közgyűlés elé terjesztése;  

i) az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése; 

j) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe 

nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 

k) a Közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése; 

l) az ügyvezető szerv által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 

m) az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 

n) az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

o) a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett, 

p) az elnökségi ülések előkészítése és levezetése, 

q) a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel történő közlése, 

az iratbetekintés és a beszámoló letétbehelyzésének, közzétételének biztosítása  

 

19.4. Az Elnöknek az intézkedéseit a Közgyűlés vagy az Elnökség döntésének megfelelően kell megtennie, döntés 

hiányában pedig az Egyesület érdekeivel összhangban 

19.5 Az Elnököt akadályoztatása esetén az Alelnök helyettesíti 

19.6. Ha az Elnök megbízatása bármely okból megszűnik, az Elnökséget bármely elnökségi tag összehívhatja 

 

20. A határozathozatal általános rendje 
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20.1. Az Egyesület szerveinek határozathozatalában nem vehet részt az a tag, vagy tisztségviselő, 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, létesítő okiratnak 

megfelelő cél szerinti juttatás. 

20.2. Az Egyesület döntéshozó szervének ülésén a határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. 

20.3. Ha egy tag az Egyesület szerveinek határozathozatala során valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat 

meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

20.4. az Egyesület valamennyi szerve üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv adattartalmára 11/2012. (II. 29.) 

KIM rendelet 43. mellékletében foglaltak irányadók. 

20.5. a jegyzőkönyvet Közgyűlés esetén a levezető elnök és az Egyesület két erre kijelölt tagjai, más Egyesületi szerv 

ülésének esetén az adott szerv tagjai írják alá. 

20.6. az Egyesület szervei döntéseiket határozatba foglalják 

20.7. A határozatokat a Határozatok Tárában kell nyilván tartani.  A Határozatok Tára oly módon tartalmazza a 

határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők 

számaránya megállapítható. 

20.8. A határozatokról a tagokat és az érintetteket  

az Egyesület székhelyén, a tagok által hozzáférhető helyen történő kifüggesztéssel vagy 

az Egyesület honlapján történő közzététellel vagy 

a tag által erre a célra megadott e-mail címre történő megküldéssel tájékoztatni kell. 

20.9. Az Egyesület szervei által hozott határozatokba, az Egyesület működése kapcsán keletkezett iratokba – az Elnökkel 

való előzetes időpont egyeztetés után – bárki betekinthet az Egyesület székhelyén. A nagyobb közönséget érintő 

határozatokat az Egyesület honlapján keresztül nyilvánosságra kerülnek. A betekinthetőség jogának biztosítása során a 

személyiségi és adatvédelmi jogok nem sérülhetnek.  

 

IV. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE 
 

21. Az alapszabály kötelező rendelkezései az Egyesület képviselete tekintetében: 

21.1. az Egyesületet az Elnök és az Alelnök önállóan képviseli. 

21.2. A szervezet bankszámlája felett az Elnök, és a pénzkezelési szabályzatban meghatározott további személy közösen 

rendelkezik. 

 

 

V. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 
 

22. Az Egyesület felügyelő szerve 

22.1. Az Egyesület az Elnökségtől elkülönült Felügyelő Bizottságot hoz létre, amennyiben bármelyik alábbi feltétel teljesül: 

a) a tagok száma meghaladja a száz főt,   

b) tagok között a nem természetes személyek száma meghaladja az összes tag számának felét  

c) az Egyesület éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot  

 

 

VI. AZ EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA 
 

24. Vagyonkezelés, gazdálkodás szabályai 

24.1. Az Egyesület a létesítő okiratában meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik,  

24.2. Az Egyesület célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel gazdasági-vállalkozási tevékenységet 

végezhet 

24.3 Az Egyesület tagdíjának mértékét az Elnökség javaslatára a Közgyűlés határozza meg 

24.4. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 
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24.5. A (közhasznú) Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő okiratában 

meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania. 

24.6. A (közhasznú) Egyesület a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli 

hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az Egyesület által tagjának a tagsági 

jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 

 

 

24.7. A (közhasznú) Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 

24.8. Az Egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti 

(közhasznú) tevékenységének ellátását és működésének fenntartását. 

24.9. A (közhasznú) Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető 

mértékű hitelt nem vehet fel. 

24.10. A befektetési tevékenységet végző közhasznú szervezetnek befektetési szabályzatot kell készítenie, amelyet az 

Elnökség - ha ilyen létezik vagy létrejön - a Felügyelő Bizottság véleményének kikérését követően fogad el. 

24.11. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Melynek bevételei és kiadásai a Civil tv. 19. § (1)-(2.) szerinti 

tételekből állnak. 

24.12. Az Egyesület könyvvezetése, adózása, beszámolása tekintetében a Civil tv. és egyéb az Egyesületekre, közhasznú 

szervezetekre vonatkozó jogszabályok szerint jár el.  

24.13. Az Egyesület a Civil tv. szerint meghatározott beszámolóját az elnök készíti el, s azt a közgyűlés fogadja el 

24.14. Az Egyesület köteles beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a Civil tv. szerint meghatározott módon letétbe 

helyezni, így elősegítve a beszámoló és a közhasznúsági melléklet közzétételét is.  

24.15. Az Egyesület saját honlapján, vagy közösségi oldalán legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó 

adatok közzétételéig biztosítja a beszámoló és a közhasznúsági melléklet folyamatos megtekinthetőségét 

24.16. A (közhasznú) Egyesület köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, 

amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni. 

24.17. A (közhasznú) Egyesület beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját költségére 

másolatot készíthet.  

 

VII. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 
 

25. Az Egyesület megszűnik, ha: 

25.1. az Egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad), 

25.2. a Közgyűlés feloszlásáról határoz, 

25.3. a Bíróság feloszlatja, 

25.4. a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy megállapítja megszűnését, 

25.5. a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az Egyesületet a nyilvántartásból törlik. 

25.6. A legfőbb szerv nem dönthet az Egyesület feloszlásáról, ha az Egyesülettel szemben lefolytatott végrehajtás 

eredménytelen volt vagy az Egyesület fizetésképtelenségét a Bíróság megállapította. 

25.7. Az Egyesület megszűnése esetén a Ptk. jogi személyek és az egyesületek megszűnésére vonatkozó, valamint a Civil 

törvény megszűnésre, a civil szervezetek végelszámolása, kényszer-végelszámolása és egyszerűsített törlési eljárására 

vonatkozó rendelkezéseit kell követni. 

25.8. A jogutód nélkül megszűnt Egyesület - hitelezői igények kielégítése után - megmaradt vagyonát az Egyesülettel 

hasonló célú szervezet javára kell fordítani, amely szervezetet az Egyesület Közgyűlése megnevez.  

 

 

VIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 

26. az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi 

támogatást nem nyújt 

27. Az Egyesület létrejöttéhez, a jogi személyiség elnyeréséhez, a közhasznúsági jogállás megszerzéséhez az Egyesület 

székhelye szerint illetékes törvényszék nyilvántartásba vétele szükséges 

28. az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a civil törvény rendelkezései irányadók, annak keretei 

között a Közgyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat 
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Ezt az alapszabályt az Egyesület Közgyűlése 2014. május 30. napján fogadta el. 

 

Alulírott elnök igazolom, hogy a jelen módosításokkal egybe foglalt alapszabály megfelel a létesítő-okirat módosítások 

alapján hatályos tartalmának. 

 

Kelt: Miskolc, 2014. október 10.  

 

 

 

…………………………………………… 

Egyesület elnöke 

 

…………………………………………… 

Egyesület alelnöke 

 

 

 

 

…………………………………………… 

jegyzőkönyvvezető 

 


