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A BIBE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 

(egységes szerkezetbe foglalva a 2021. november 4. napján elfogadott módosításokkal) 

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú 

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

(Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi tartalommal fogadják el az Egyesület (a továbbiakban: 

Egyesület) módosított és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát (a változások dőlt 

betűvel jelezve): 

 

I. 

Az Egyesület adatai 

 

1. Az Egyesület neve: BIBE Egyesület  

 

2. Az Egyesület székhelye: 5900 Orosháza, Kölcsey F. u. 11. 1/6. 

 

3. Az Egyesület formája: egyesület 

 

4. Az Egyesület tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az Alapszabály 1. számú mellékletét 

képezi. 

 

5. Az Egyesület honlapjának címe:  www.bibe.hu, email címe: bibe.hu@gmail.com  

 

6. Az Egyesület működési területe az Ectv. 2. § 13. alapján:  Magyarország 

 

7. Az Egyesület önálló jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú jogállással rendelkező civil 

szervezetként működik. 

 

8. Alapítás éve: 2008. 

 

II. 

Az Egyesület célja, tevékenysége 

 

1. Az Egyesület célja: 

- a lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, 

társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés (1997. évi CLIV tv. az egészségügyről 144 § (1) – (2)) 

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés (az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 144.§ (1)-(2)) 

- népegészségügyi tevékenység: az egészség fejlesztése, betegségek megelőzése; egészségfejlesztési, 

egészségvédelmi, betegségmegelőzési szolgáltatások (1997. évi CLIV tv. az egészségügyről 35 § (1) – (2)) 

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

4. § 1. pont) 

 - szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások (2011. évi CLXXXIX. tv. 

Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) bekezdés 11. pont)  

 - az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése; gyermek- és ifjúsági 

sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sportjának támogatása (2004. évi I. tv. a sportról 49. § c), 

e) pont) 

 

▪ Fentiek keretében az Egyesület célja gyermekek, nők és férfiak számára korra való tekintet nélkül 

népszerűsítse a tudatos egészségvédelmet, betegségmegelőzést, egészségfejlesztést és holisztikus szemléletű 

terápiákat, rehabilitációt, ezen belül kiemelten az alhas működési feltételeinek javításához szükséges életmód 

és intim szokások kialakításához/ áthangolásához nyújtson ismereteket, amelyek birtokában képessé 

váljanak az emésztő-, kiválasztó-, és szexuális szerveik egészségének megőrzésére, illetve betegségek, 

szindrómák megelőzésére, mérséklésére vagy megszüntetésére.  
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▪ Az Egyesület nem kötelezi el magát semmilyen speciális metódus, eljárás mellett, az alhasi szervek 

egészségének megóvása, illetve helyreállítása érdekében a “bizonyítékokon alapuló gyógyítást” (Evidence- 

Based Medicine – EBM), a “bizonyítékokon alapuló gyakorlatot” (Evidence-Based Practice - EBP) és a 

„szereteten alapuló gyógyászatot” ( Heart Based Medicine - HBM) tekinti alapelvnek, továbbá a hazai és 

nemzetközi szakmai szervezetek irányelveit és az általuk  ajánlott “jógyakorlatokat” tekinti irányadónak. 

 

2. Az Egyesület tevékenységei: 

▪ Az Egyesület célja megvalósítása érdekében az alapelvek és irányelvek szellemében tevékenykedő 

szakembereket összefogja, szakmai fejlődésüket támogatja, gondoskodik az érdekvédelmükről, illetve 

közreműködik a szakmai együttműködés összehangolásában az alábbi szakemberek körében: ápolók, 

dietetikusok, egészségfejlesztők, életmód tanácsadók, fitness instruktorok/sportoktatók, gyógyszerészek, 

gyógytestnevelők, gyógytornászok/ fizioterapeuták, jógaoktatók, légzés terapeuták, mediátorok, 

mentálhigiénés szakemberek, alternatív mozgásterapeuták, pszichológusok/klinikai szakpszichológusok, 

pszichoterapeuták, rehabilitációs szakemberek, szakorvosok (andrológus, nőgyógyász, urológus, 

proktológus, gyermekgyógyász, belgyógyász stb.), szexológusok/szexuálterapeuták, szülésznők, 

természetgyógyászok, védőnők és egyéb terapeuták stb.  

Az Egyesület céljait különösen, de nem kizárólagosan a következő eszközökkel valósítja meg:  

▪ Az Egyesület a lakosság egészségének elősegítésére képzési tevékenységet, ismeretfejlesztő 

előadásokat, workshop-okat, klubfoglalkozásokat, rendezvényeket, tájékoztatásokat tart, 

ismeretterjesztő/oktató videókat/kiadványokat készít, könyvtárat működtet, továbbá, mozgásprogramokat, 

tréningeket, tanfolyamokat szervez az alábbi témákban: 

altesti műtéthez kapcsolódó komplex rehabilitáció, betegség megelőzés, családi életre nevelés, egészséges 

szexualitás, egészségmegőrzés, életmód-tanácsadás/ életmód-váltás, életvezetési tanácsadás, fiatalok 

szexuális felvilágosítása, funkciózavarok (nőgyógyászati/andrológiai, urológiai, emésztőszervi), 

gátizomtorna, intim-torna/intim-tréning/ intim-terápia, kisgyermekek intim szokásainak kialakítása, 

menopauzára való felkészülés, menstruációs zavarok, párkapcsolati tanácsadás, perineológiai betegutak, 

PFMT (pelvic floor muscle therapy), prosztata védelme, segítő csoportok/ sorstárs klubok, SEL ( Integrate 

Social and Emotional Learning), szülésre való felkészülés és a szülés utáni rehabilitáció, szülővé/családdá 

válás  

▪ A szakemberek munkájának támogatása és koordinálása érdekében online –és offline szakmai 

könyvtárat hoz létre és működtet, ismeretterjesztő kiadványokat készít, hazai és nemzetközi szakmai 

publikálást és szakmai szervezeti tagságot támogat, felnőttképzést végez, konferenciákat-, szemináriumokat-

, oktatási-, kutatási- programokat szervez, érdekképviseleti tevékenységet végez, tanácsadást tart, elősegíti az 

etikus szakmai magatartást, illetve a nemzetközi szakirodalmat nyomon követi és közreműködik azok 

adaptációjában, hazai kutatásokban, továbbá tudományos tevékenységet végez.  

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi 

támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá 

országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása. 

 

3. Az Egyesület közhasznú tevékenysége: 

 

- a lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, 

társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés (1997. évi CLIV tv. az egészségügyről 144 § (1) – (2)) 

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés (az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 144.§ (1)-(2)) 

- népegészségügyi tevékenység: az egészség fejlesztése, betegségek megelőzése; egészségfejlesztési, 

egészségvédelmi, betegségmegelőzési szolgáltatások (1997. évi CLIV tv. az egészségügyről 35 § (1) – (2)) 

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

4. § 1. pont) 

 - szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások (2011. évi CLXXXIX. tv. 

Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) bekezdés 11. pont)  
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 - az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése; gyermek- és ifjúsági 

sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sportjának támogatása (2004. évi I. tv. a sportról 49. § c), 

e) pont) 

 

 

III. 

Az Egyesület működésére vonatkozó általános szabályok 

 

1. Az Egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 

és támogatásáról szóló törvény (Ectv.) és a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint működő olyan Egyesület, 

amelynek alaptevékenysége az egészségmegőrzési tevékenység szervezése és végzése. 

 

2. Az Egyesület működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti. 

 

3. Az Egyesület fő célkitűzésekkel össze nem függő tevékenységet, valamint ezen tevékenységével 

összefüggő gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen létesítő okiratban 

meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végezhet. 

 

4. Az Egyesület tagjain kívül más, kívülálló személyek is részesülhetnek a közhasznú szolgáltatásokból. 

 

5. Az Egyesület a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának nyilvánosságát a 

http://www.bibe.hu internetes honlapján való közzététel útján biztosítja. 

 

 

IV. 

A tagság 

 

1. Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki az Egyesület célkitűzésével egyetért, az Egyesülettel azonos szellemiséggel és értékrenddel 

rendelkezik, az Alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja, az évi tagdíjat megfizeti és felvételét az 

Elnökség jóváhagyja. 

 

A tagsági jogviszony keletkezése 

 

2. Az Egyesület tagjává választásra a jelölt a tagfelvételét – a megfelelően kitöltött és aláírt belépési 

nyilatkozat benyújtásával – kérelmezheti. A jogi személy felvételi nyilatkozatához mellékelni kell az igazolást 

arról, hogy nevében ki járhat el képviselőként az Egyesület tagságában. A belépési nyilatkozatot az Egyesület 

Elnökségének kell benyújtani. A tag felvételéről az Egyesület Elnöksége dönt egyszerű többséggel. Az 

Egyesületi tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén 

jogorvoslatnak helye nincs. 

 

3. Pártoló tag: természetes vagy jogi személy, aki egyetért az Egyesület célkitűzéseivel, működésével 

és ehhez vagyoni hozzájárulást nyújt. Költségvetési szerv Egyesület pártoló tagja nem lehet. 

 

4. Az Elnökség egyszerű többségi döntéssel hozott határozattal tiszteletbeli tagnak kérhet fel olyan 

természetes személyeket, akiket arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagság annak a jelölt általi írásbeli 

elfogadásával jön létre. A tiszteletbeli tagság az Egyesületben tagsági jogokat és kötelezettségeket nem 

keletkeztet azzal a kivétellel, hogy a tiszteletbeli tag is jogosult a Közgyűlésen részt venni, felszólalni, 

véleményét az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni, valamint egyben köteles az 

Alapszabály rendelkezéseit betartani és az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni.  

 

A jelen Alapszabályban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a "tag" kifejezés szerepel, az 

Egyesület rendes tagjait kell érteni, a tiszteletbeli és pártoló tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések mindig 

pontosan tartalmazzák a ”tiszteletbeli tag” ill. a ”pártoló tag” kifejezést. 

http://www.bibe.hu/
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A tagsági jogviszony megszűnése 

 

5. A tagsági jogviszony megszűnik: 

 a./ A tag kilépésével. 

 b./ A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 

c./ A tag kizárásával. 

 

6. A tagsági jogviszonyát a tag az Egyesület Elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, 

indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az Elnökséghez történő 

megérkezése napján szűnik meg. 

 

7. Az Elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az Egyesület tagjai közül azt a 

tagot, aki jelen Alapszabály rendelkezéseit vagy a Közgyűlés határozatát súlyosan megszegi, vagy ismételten 

sértő magatartást tanúsít. 

 

 Kizárható a tag akkor is, ha egy éven keresztül elmarad a tagdíj megfizetési határidőtől. A tagdíj 

megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább egy éves mulasztás elteltét 

követően az Elnökség írásban – igazolható módon, póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a 

kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn 

belül is eredménytelen maradt. 

 

8. A kizárási eljárást bármely tag vagy Egyesületi szerv kezdeményezésére az Elnökség folytatja le. Az 

eljárást az Elnökséghez címzett levélben kell kezdeményezni. A kizárási eljárásban a tagot az Elnökség 

ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére 

történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell 

számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását 

kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a 

kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. 

Az Elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül 

meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal. 

 

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül 

az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően az Elnökségnek 

haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli Közgyűlést. A 

Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A Közgyűlés határozatát annak meghozatalakor 

szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal. 

 

A tagok jogai 

 

9. Az Egyesület tagja jogosult: 

 a./ az Egyesület tevékenységében részt venni 

 b./ az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni 

 c./ a Közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a Közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, 

kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni, a Közgyűlés napirendjére, napirendi pontjára 

javaslatot tenni,  

 d./ az Egyesület irataiba betekinteni 

 e./ arra, hogy az Egyesület taggyűlésén választhat és bármely tisztségre megválasztható - amennyiben vele 

szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn - azzal, hogy a 14. életévét be nem töltött 

kiskorú személy tag a Közgyűlésen választójoggal rendelkezik, azonban csak életkorának megfelelő tisztségre 

választható. A 14 életévét betöltött kiskorú tagnak korlátlan választójoga van, azonban nem választható 

olyan tisztségre, amely tisztség betöltéséhez teljes cselekvőképességre van szükség.  

f./ tag kizárását kezdeményezheti az Elnökségnél, 

g./ az Egyesület tagja, az Egyesület vezető tisztségviselője (elnökségi tagja) kérheti a bíróságtól a tagok és az 
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Egyesület szervei (Közgyűlés, Elnökség) által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat 

jogszabálysértő, vagy a létesítő okiratba ütközik. A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az 

időponttól számított 30 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. Nem jogosult perindításra az, aki a 

határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés, vagy jogellenes 

fenyegetés miatt szavazott a határozat mellet. Tag kizárása esetén az első jogorvoslati fórum a 

Közgyűlés.(jogorvoslati tájékoztató a Ptk. 3:35§-3:36§ alapján) 

 

10. A tag a Közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A tag a 

meghatalmazott eljárására vonatkozó meghatalmazást eredeti példányban, vagy AVDH útján 

(niszavdh.gov.hu)hitelesített formában köteles a Közgyűlés időpontjáig az Elnökség részére eljuttatni. 

 

11. A Közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik. 

 

A tagok kötelezettségei 

12. Az Egyesület tagja: 

  

 a./ Nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület tevékenységét. 

 b./ Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni. 

c./ Köteles az Egyesület Alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, 

rendelkezéseit betartani. 

 d./ Köteles az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani, és a szakmai irányelveknek 

megfelelő, etikus magatartást tanúsítani. 

e./ Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az Elnökséghez bejelenteni. 

f./ Köteles elektronikus levelezési címét annak változását követő 8 napon belül az Elnökségnek bejelenteni. 

 

13. A tiszteletbeli és pártoló tagnak tagdíj fizetési kötelezettsége nincs.  

 

 

V. 

Az Egyesület szervei 

 

1. Az Egyesület szervei: 

a./ Közgyűlés 

b./ Elnökség 

Közgyűlés 

 

2. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve. A Közgyűlés ülései nyilvánosak, a 

nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. 

 

3. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

a./az Alapszabály; ill. az Egyesület egyéb szabályzatainak jóváhagyása, vagy módosítása; 

b./ az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 

c./ az Elnökség tagjainak megválasztása, visszahívása, ill. lemondásuk elfogadása; 

d./egyéb, az Egyesületen belül működő szervezeti egységek és szakmai szervezetek létrehozása, tagjainak 

megválasztása, felmentése és visszahívása, lemondásuk elfogadása; 

e./ az éves költségvetés elfogadása; 

f./ az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének 

- elfogadása; 

g./ a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az Egyesülettel 

munkaviszonyban áll; 

h./ a jelenlegi és korábbi Egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők kártérítési igények érvényesítéséről való 

döntés; 

https://niszavdh.gov.hu/index
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i./ az éves pénzügyi terv, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló törvény 

rendelkezései szerint készített beszámoló elfogadása annak mellékleteivel együtt. A közhasznúsági melléklet 

elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik; 

j./az Elnökség kizárást kimondó határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálása; 

k./ a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása; 

l./ döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy Alapszabály a hatáskörébe utal. 

 

4. A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni, amelyen meg kell 

tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló 

törvény rendelkezései szerint készített beszámolót.  

 

5. A Közgyűlést az Elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, 

elsődlegesen megjelölt helyre hívja össze elektronikus úton emailben. A meghívót az Elnök a Közgyűlést 15 

nappal megelőzően az Egyesület honlapján is közzéteszi. A meghívót az Egyesület a költségek csökkentése 

érdekében kizárólag elektronikus úton küldi meg a tagoknak a tag elektronikus levelezési címére történő 

kézbesítéssel úgy, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (Az átvétel igazolása az elektronikus 

tértivevény). Az elküldött meghívót ki kell nyomtatni úgy, hogy a címzettek beazonosíthatók legyenek. 

 

A Közgyűlési meghívó tartalmazza az Egyesület nevét, székhelyét, a Közgyűlés helyét, idejét, módját( 

személyes jelenlét/ elektronikus hírközlő segítségével) és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi 

pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok 

álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a Közgyűlés határozatképtelensége 

esetére a megismételt Közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt 

Közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes 

lesz. A megismételt Közgyűlést az eredeti időponttól legalább 3 és legfeljebb 15 nappal követő időpontra 

kell összehívni. 

 

 A Közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok az Elnökségtől a 

napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az 

Elnökség 2 napon belül dönt. Az Elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt 

adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak 

meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal. 

 

 Ha az Elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a 

Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend 

kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak 

akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés 

megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak. 

 

6. Az Elnökség köteles a Közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele 

céljából, ha 

a./ az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

b./ az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy 

c./ az Egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

Ezekben az esetekben az összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény 

megszüntetése érdekében intézkedést tenni, vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni. 

 

7. A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több mint fele, 50%+1 fő jelen van. 

Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál, a határozatképesség 

megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni 

kell. 

 

8. A Közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az 

aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A Közgyűlés levezető elnöke 
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az Egyesület Elnöke, akadályoztatása esetén az Alelnök. A Közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását 

megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv 

hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot. 

 

9. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv 

hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és 

hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét). 

 

10. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével 

hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a./ akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben 

részesít; 

b./ akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

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

d./ akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja; 

e./ aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 

f./ aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

11. A Közgyűlés határozatát – az Alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű 

szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az Egyesület Alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok 

háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az Egyesület céljának módosításához és az 

Egyesület megszűnéséről szóló Közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes 

szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

 

12. A Közgyűlési határozatokat a levezető elnök a Közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al 

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

Egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 

 

A legfőbb szerv határozatai nyilvántartásba vételre kerülnek, amelyből a döntésre jogosult szerv döntésének 

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

megállapítható. A nyilvántartást (Határozatok Könyve) az Elnök vezeti, amelybe bárki betekintést kérhet az 

Elnökkel történő előzetes időpont egyeztetést követően. 

 

13. Összeférhetetlenségi szabály: 

A döntéshozó szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója a határozat alapján 

a./  kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

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

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

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján 

nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 

14. Írásbeli döntéshozatal: 

A jelen Alapszabály a határozathozatalt ülés tartása nélkül is lehetővé teszi. Az ilyen határozathozatalt az 

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

tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat 

megküldjék az Elnökség részére. 

 

Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a Ptk-nak a határozatképességre és szavazásra vonatkozó 

rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha 

legalább annyi szavazatot megküldenek az Elnökség részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte 

a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén. 
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Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a legfőbb szerv ülését az Elnökségnek össze kell hívnia. A 

szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag szavazata ezt 

megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három napon belül - 

az 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 napja. 

 

15. Konferencia-Közgyűlés:  

A Közgyűlés személyes jelenlét helyett tartható elektronikus hírközlő eszköz segítségével is, illetve a tag a 

személyes jelenlét helyett a Közgyűlésen részt vehet elektronikus hírközlő eszköz segítségével is. 

 

Az elektronikus hírközlő eszköz segítségével tartandó Közgyűlésre szóló meghívót a Közgyűlést 15 nappal 

megelőzően elektronikus úton e-mailben az Elnökség küldi meg a tagok részére, illetve a meghívót az 

Elnökség az Egyesület honlapján a Közgyűlést 15 nappal megelőzően közzéteszi. Az elektronikus úton 

történő megtartás ellen bármely tag írásban, illetve e-mailben tiltakozhat. 

 

A Közgyűlés elektronikus hírközlő eszközzel történő megtartására kizárólag abban az esetben van lehetőség, 

ha ehhez a Közgyűlést megelőző legalább 5 nappal valamennyi tag hozzájárul, vagy a meghívó közzétételét 

követő 10 napon belül egyetlen tag sem tiltakozik. Amennyiben bármely tag személyes jelenléttel kíván a 

Közgyűlésen részt venni, ezt a jogosultságot biztosítani kell számára.  

 

Az Egyesület tagja a Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszközzel abban az esetben vehet részt, ha a tag 

azonosítása, illetve a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosított. A 

Konferencia-közgyűlés során a kommunikáció hang és képi adatátvitelre alkalmas eszköz ( pl. webkamera, 

okostelefon stb.) és program (pl. skype, zoom stb.) segítségével történik. A Közgyűlésen elektronikus 

hírközlő eszköz közvetítésével résztvevő tagok személyazonosságát a levezető Elnök a Közgyűlés 

megnyitása előtt azonosítja és ellenőrzi, a közvetített képmás, illetve hang alapján, valamint a nyilvántartott 

adataik egyeztetésével. A személyazonosság ellenőrzésének megtörténtét a Közgyűlésről készített 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

 

Az elektronikus távközlő eszköz útján tartott Konferencia-Közgyűlésen a tagok az elektronikus hírközlő 

eszköz közvetítésével adják le szavazatukat, illetve az őket megillető felszólalási és javaslattételi jogukat 

elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével gyakorolják. 

 

Amennyiben a titkos szavazást igénylő kérdésben szavazásra elektronikus távközlő eszköz útján tartott 

Közgyűlésen kerül sor, úgy annak szabályai az alábbiak: minden Egyesületi tag, aki részt vesz a Közgyűlésen 

akár személyesen akár meghatalmazott útján, szavazati körönként egy-egy külön elektronikus levelet kap az 

Elnökségtől az általa megadott e-mail címre, mely tartalmazza a szavazásra mutató linkeket. A Közgyűlés 

ideje alatt a levélben található linkre kattintva leadható a titkos szavazat, melyet szavazati körönként külön-

külön kell megtenni. Minden link csak egyszer használható fel, tehát minden tag csak egyszer szavazhat egy 

szavazati körben.. A szavazás anonim, annak összesített eredménye csak a szavazásra fenntartott időszak 

végén ismerhető meg. A szavazás végeztével az adatok törlődnek a rendszerből.  

Az elektronikus távközlő eszköz útján tartott Közgyűlésen a szavazás eredményét a levezető Elnök állapítja 

meg. A szavazás eredményének megállapítását a Közgyűlésről készített jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

 

Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott Közgyűlésen elhangzottakat és a meghozott 

határozatokat felvételen úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb ellenőrizhető legyen. A Közgyűlésről ebben az 

esetben is utólag írásbeli jegyzőkönyv készül, melyre a Közgyűlés jegyzőkönyv felvételének általános 

szabályai vonatkoznak. 

 

Elnökség 

 

16. Az Elnökség az Egyesület 3 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon 

kérdésekben, amelyet jogszabály vagy Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 
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17. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja 5 év határozott időtartamra. 

 

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás: 

a./ a megbízás időtartamának lejártával; 

b./ visszahívással; az Egyesület tagjai az elnökségi tagot bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják 

c./ lemondással; 

d./ a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

e./ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával; 

f./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 

A vezető tisztségviselő megbízatásáról az Egyesülethez címzett, az Egyesület másik vezető 

tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt 

megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában 

legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. 

 

18. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

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

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

 

A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető 

tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.  

 

19. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

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

mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő, aki a közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. 

i) pont). 

 

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól 

jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi 

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

lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 

tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak 

megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 

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

vámtartozását nem egyenlítette ki, 

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

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

helyettesítő bírságot szabott ki, 

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

felfüggesztette vagy törölte. 

 

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. 

 

20. Az Egyesület vezető tisztségviselői: 

 

 Az Egyesület Elnöke:  

Kárpáti Tímea (an.: Szopkó Éva) 5900 Orosháza,  Kölcsey F. u. 11. 1/6. 
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 Az Egyesület Alelnöke: 

 Faidt Klára (an.: Prantz Klára) 2095 Pilisszántó, Kossuth Lajos utca 151. 

Az Egyesület Titkára: 

 Héja-Szabó Judit (an.: Czuczai Julianna) 1037 Budapest, Kőzet utca 3. 

  

Az Elnökség valamennyi tagja teljes joggal, önálló aláírási jogkörrel képviseli az Egyesületet.  

A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános 

A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló 

 

21. Az Elnökség hatáskörébe tartozik: 

a./  az Egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; 

b./ a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése; 

c./  az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése; 

d./ az Egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a Közgyűlés 

hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 

e./  a Közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése; 

f./  az Elnökség által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 

g./  részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 

h./ a tagság nyilvántartása; 

i./  az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 

j./ az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

k./ az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén 

az e törvényben előírt intézkedések megtétele; 

l./ a tag felvételéről való döntés; 

m./az Egyesületet érintő ügyekben, fontos kérdésekben előterjesztés megfogalmazása a Közgyűlés számára; 

n./a tag írásbeli bejelentésének fogadása annak kilépési szándékáról, a tagsági viszonyt megszüntető 

elnökségi határozat hozatala; 

o./a tiszteletbeli tagságra az arra jelölt személy felkérése; 

p./a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés biztosítása; 

r./az éves tagdíj megállapítása; 

s./ döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy az Alapszabály a hatáskörébe utal. 

 

22. Az Elnökség ülései nyilvánosak, a nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben 

korlátozható. 

 

 Az Elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. Az elnökségi ülést az Elnök 

legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az Egyesület székhelyére hívja 

össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy 

tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, 

hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). 

 

 Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az Egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi ülés helyét, idejét 

és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell 

rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák. 

 

23. Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha a 3 elnökségi tag közül legalább 2 elnökségi tag jelen 

van. Határozatait 3 elnökségi tag jelenléte esetén egyszerű szótöbbséggel, 2 jelenlévő elnökségi tag esetén 

egyhangúan nyílt szavazással hozza meg.  

 

 A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a./ akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben 

részesít; 

b./ akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c./ aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
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d./ akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja; 

e./ aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 

f./ aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

24. Az Elnökség határozatait, az éves beszámolót, illetve a közhasznúsági jelentést az elnökségi ülésen 

szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható 

módon is közli. Ezen túlmenően az Egyesület éves beszámolója és a közhasznúsági jelentés az Egyesület 

honlapján kerül közzétételre. 

 

25. Az Elnökség az üléseiről jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet az Elnökség jelen lévő tagjai írják 

alá. Az Elnökség a határozatait írásba foglalja, amely határozatokról külön nyilvántartást vezet, melyből a 

döntések tartalma, időpontja, hatálya, valamint a támogató és ellenzők aránya megállapítható. A 

nyilvántartást (Elnökségi Határozatok Könyve) az Elnök vezeti, amelybe bárki betekintést kérhet az 

Elnökkel történő előzetes időpont egyeztetést követően. 

 

26. Összeférhetetlenségi szabály: 

Az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója a határozat alapján 

a./kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

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

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

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján 

nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 

VI. 

Felügyelőbizottság 

 

Az Egyesület éves bevétele nem haladja meg az ötvenmillió forintot, ezért az Egyesület, illetve a Közgyűlés 

elkülönült felügyelő szervet nem hoz létre, azonban kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a 

közhasznú szervezet éves bevétele az ötvenmillió forintot meghaladja, úgy az Elnökségtől elkülönült 

felügyelőbizottságot létrehozza. A Közgyűlés jogosult a Felügyelőbizottság felállításáról és a 

Felügyelőbizottsági tagok kijelöléséről dönteni. A Felügyelőbizottságra vonatkozó szabályokat az 

Alapszabály „ VI. Felügyelőbizottság” című fejezete tartalmazza. 

 

1. Az Egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére az Elnökségtől elkülönült szerv, a 

Felügyelőbizottság hivatott. 

 

2. A Felügyelőbizottsági tagok tevékenységüket díjazás ellenében, illetve társadalmi munkában látják 

el. A díjazás mértékéről a Felügyelőbizottsági tagok igazolt költségeik megtérítésére igényt tarthatnak. 

 

3. A Felügyelőbizottság három tagból áll, akiket a Közgyűlés választ meg egyszerű többséggel nyílt 

szavazással 5 éves időtartamra. A Felügyelőbizottság tagjai közül maga választ Elnököt, egyhangú döntéssel, 

nyílt szavazással. 

 

4. Nem lehet a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki  

a./az Elnökség tagja,  

b./az Egyesülettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 

c./ az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem 

pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a jelen Alapszabályban 

foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve  

d./az előző pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
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5. A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása megszűnik: 

a./ a megbízatás időtartamának lejártával, 

b./ visszahívással, 

c./ törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezésekor, 

d./ lemondással, 

e./ ha a Felügyelőbizottság tagja meghal, 

f./ felmentéssel, 

e./ törvényben meghatározott egyéb esetben. 

 

6. A Felügyelőbizottság tagjának visszahívására kerülhet sor különösen: 

a./ amennyiben a Felügyelőbizottság tagja az Egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére 

vonatkozó kötelezettségének nem, vagy törvénybe ütköző módon tesz eleget, 

b./ha az Egyesület céljaival ellentétes tevékenységet folytat, 

c./amennyiben a Felügyelőbizottság tagja nem tesz eleget az Alapszabályban foglalt kötelezettségének, 

d./ amennyiben a Felügyelőbizottság tagjának tevékenysége ellentétes az Egyesület céljaival, vagy 

veszélyezteti azokat. 

 

7. A Felügyelőbizottság tagjának felmentésére kerül sor, ha a Felügyelőbizottság tagja neki fel nem 

róható okból 60 napon túl nem képes eleget tenni tisztségéből eredő feladatainak, kötelezettségeinek. 

 

8. A Felügyelőbizottsági tag lemondásakor a tisztség a lemondó nyilatkozatban meghatározott 

időpontban szűnik meg, ha ez az időpont a közlés időpontját megelőzi, úgy a megszűnés a közlés 

időpontjában áll be. A lemondó nyilatkozatot az Elnökség részére kell írásban közölni, a lemondást nem 

kell indokolni. 

 

9. A Felügyelőbizottsági tag tisztégének megszűnését követően a Közgyűlés 60 napon belül új 

Felügyelőbizottsági tagot jelöl ki. A felmentésről, a visszahívásról a Közgyűlés dönt. 

 

10. A Felügyelőbizottság hatásköre: 

a./ A Felügyelőbizottság ellenőrzi az Egyesület közhasznú tevékenység körében végzett tevékenységét. 

Ennek során a vezető tisztségviselőitől jelentést, az Egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást, vagy 

felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe, irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja, illetőleg 

szakértővel megvizsgáltathatja. A Felügyelőbizottság tagjai az Elnökség ülésein tanácskozási joggal részt 

vehetnek, illetve részt vesznek, ha jogszabály vagy az Alapszabály így rendelkezik. 

b./ A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a Közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges 

üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Alapító kizárólagos hatáskörébe 

tartozik, vizsgálatának eredményét a Felügyelőbizottság Elnöke ismerteti. A számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról, valamint a Közhasznúsági jelentés 

elfogadásáról az Elnökség a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. 

c./ A Felügyelőbizottság köteles az Elnökséget, illetve az Elnökség útján – a Közgyűlést tájékoztatni, és 

Elnökség összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy olyan jogszabálysértés, vagy az 

Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy a 

következményének elhárítása, illetve enyhítése teszi szükségessé, valamint ha a vezető tisztségviselő 

felelősségét megalapozó tény merült fel. 

d./ A Felügyelőbizottság abban az esetben is köteles haladéktalanul tájékoztatni a Közgyűlést, ha a 

közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli. 

 

11. A Felügyelőbizottság testületként jár el. A bizottság határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. 

Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén megismételt szavazást kell tartani. 

 

12. A Felügyelőbizottság üléseit a Felügyelőbizottság Elnöke hívja össze és vezeti. A bizottság 

összehívásáról, a tervezett napirend megjelölésével a Felügyelőbizottság elnöke gondoskodik. A tagoknak a 

meghívást az ülés előtt legalább nyolc nappal, írásos meghívóval postai kézbesítés útján, ajánlott, 

tértivevényes formában, sürgős esetben visszaigazolható e-mail kell teljesíteni. 
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13. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban 

kérheti a Felügyelőbizottság elnökétől aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles 

intézkedni a bizottság ülésének harminc napon belüli összehívásáról. Ha a Felügyelőbizottság elnöke a 

kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 

 

14. A bizottság összehívását illetve soron következő ülésén az Alapítói döntést igénylő kérdés 

megtárgyalását a bizottság Elnökénél az Elnök kezdeményezi, minden esetben, amikor a Alapító 

hatáskörébe tartozó ügyben előzetes bizottsági véleményezés válik szükségessé. Véleményét a bizottság 

határozatba foglalja. 

 

15. A Felügyelőbizottság évente ülést tart, amelynek során a munkatervében meghatározott rend szerint 

értékeli az Egyesület tevékenységét. 

 

16. Összeférhetetlenségi szabály: Felügyelőbizottság határozatának meghozatalakor nem szavazhat az, 

a./ akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben 

részesít; 

b./ akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

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

d./ akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója; 

e./ aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 

f./ aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

17. Minden bizottsági ülésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a jelenlévők megnevezését, az ülés 

helyét, időpontját, napirendi pontjait, a hozzászólások lényegi tartalmát, a hozott határozatokat. Az esetleges 

kisebbségi, vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell, vagy azt írásban a 

jegyzőkönyvhöz mellékelni. A jegyzőkönyvet, az ülést követő három napon belül el kell készíteni. A 

jegyzőkönyvet az Elnök hitelesíti és annak egy példányát átadja az Elnökség Elnökének. A bizottsági ülések, 

valamint a bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvek, az azokba foglalt határozatokkal együtt nyilvánosak.  

 

A Felügyelőbizottság határozatait írásba foglalja, amely határozatokról külön nyilvántartást vezet, melyből a 

döntések tartalma, időpontja, hatálya, valamint a támogató és ellenzők aránya megállapítható. A 

nyilvántartást (FB Határozatok Könyve) a  Felügyelőbizottság Elnöke vezeti, amelybe bárki betekintést 

kérhet az Egyesület Elnökével történő előzetes időpont egyeztetést követően. A Felügyelőbizottság a 

működésére vonatkozó további szabályokat saját ügyrendjében állapítja meg.  

 

18. Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja az, akit bűncselekmény 

elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült. 

 

19. Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely 

foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet 

folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.  

 

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet a Felügyelőbizottság tagja az, akit 

eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. Nem lehet az Egyesület Felügyelőbizottságának tagja az, 

akinek hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.  

 

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más Felügyelőbizottság tagja 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, 
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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 Felügyelőbizottság tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, 

hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

 

 

VII. 

Az Egyesület gazdálkodása 

 

1. A közhasznú szervezet bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban meghatározott szabályok 

szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, 

amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre 

meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 

 

2. A közhasznú szervezet váltót, ill. más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 

 

3. A közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú 

tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. 

 

4. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg 

közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe 

helyezni és közzétenni. A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki 

betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet. 

A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját 

költségére másolatot készíthet. 

 

5. Az Egyesület az Egyesületi alapcél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység 

végzésére jogosult.  

Az Egyesület az alapcéllal össze nem függő tevékenységet, valamint gazdasági-vállalkozási tevékenységet 

csak közhasznú vagy a jelen létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását 

nem veszélyeztetve végezhet. 

 

6. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a létesítő okiratában 

meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 

 

7. A Egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között 

és a tagok részére nyereséget nem juttathat. 

 

8. Az adománygyűjtésre és a nyilvántartási szabályokra az Ectv. 24-26.§-ában, a könyvvezetésre és a 

beszámolás rendjének szabályozására pedig a 27-30.§-ában foglaltakat kell irányadónak tekinteni.  

 

9. Az Egyesület az Alapszabályában meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával önállóan 

gazdálkodik, elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatására nem alapítható.  Tartozásaiért saját 

vagyonával felel. Az Egyesület alapítója, tagja, - a vagyoni hozzájárulásának (tagdíjának) megfizetésén túl – 

az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával nem felel.  

 

10. Az Egyesület vagyonát az Ectv. 17.§ (3) bekezdése szerint folytatott gazdasági-vállalkozási 

tevékenység eredménye is gyarapíthatja. Az Egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat 

kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és működésének 

fenntartását. A Közgyűlés feladata a működőképesség fenntartása, és a fenyegető fizetésképtelenség esetén 
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a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve kezdeményezése.  

 

Az Egyesület bevételei és kiadásai az Ectv. 19.§-ában meghatározottak szerint alakulnak. 

 

Tagdíj 

 

11. Az Egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege 5.000.- Ft évente, 

amelyet minden év június 30. napjáig kell egy összegben, az Egyesület házipénztárába vagy az Egyesület 

bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni. 

 

12. Az újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj összegét a tagsági 

jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év június 30. napjáig köteles 

az Egyesület házipénztárába vagy az Egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni. 

 

13. A tagdíj mértékének változásáról az Elnökség dönt. 

 

 

VIII. 

Megszűnés, törlés a nyilvántartásból 

 

1. Az Egyesület jogutódlással szűnik meg: Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak 

Egyesülettel egyesülhet és csak Egyesületekre válhat szét.  

 

2. Az Egyesület jogutód nélkül szűnik meg:  

a./ az Egyesület megvalósította a célját, vagy az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált és új célt 

nem határoztak meg, vagy  

b./ az Egyesület tagjainak a száma 6 hónapon keresztül nem éri el a 10 főt, 

c./ a tagok kimondják a megszűnését, vagy 

d./ az arra jogosult szerv megszünteti, feltéve, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló 

megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.  

 

Az Egyesület megszűnésének részletes szabályaira a Ptk. és az Ectv. vonatkozó rendelkezései az irányadók.  

3. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után 

fennmaradó vagyont az Alapszabályban meghatározott, az Egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél 

megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban 

meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az Alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő 

Egyesület vagyonáról, vagy ha az Alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el 

vagy azt nem szerezheti meg. 

A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a 

vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az 

Egyesület törlésével száll át az új jogosultra. 

4. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e minőségükben 

az Egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül 

- az Egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére 

a megszűnéskor fennmaradó Egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna 

adni. 

5. Ha az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési 

igényt érvényesíthetnek az Egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért 

való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az Egyesület fizetésképtelenségével fenyegető 
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helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő 

megszűnés esetén nem alkalmazható. 

 

 

IX. 

A működéssel kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendje  
 

1. Az Egyesület közhasznú tevékenységével és működésével kapcsolatosan keletkezett iratok – a 

törvény alapján nem nyilvános adatok kivételével – nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, és a saját 

költségére másolatot készíthet. 

 

2. Az iratbetekintésre és iratmásolásra vonatkozó igényeket írásban, az Egyesület Elnökségéhez 

címzetten kell előterjeszteni. Az Elnökség az iratbetekintést és az iratmásolat kiadását az Egyesület 

székhelyén, az igény bejelentésétől számított 8 napon belül köteles biztosítani a kérelmező számára.  

 

3. Az iratbetekintési jog nem sértheti az Adatvédelmi törvény által meghatározott, más személyes 

adatainak védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait. Az iratbetekintési jog nem sértheti az 

Egyesület üzleti titkait. 

 

4. Az Országos Bírósági Hivatal által működtetett weboldalon a nyilvános iratokat bárki megtekintheti, 

azokról feljegyzést készíthet, az Egyesület adatairól kivonat kérhető. 

 

X. 

Törvényességi felügyelet 

 

1. Az Egyesület működése felett a törvényességi ellenőrzést a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Főügyészség gyakorolja.  

 

2. A közhasznú szervezetek feletti adóellenőrzést az adóhatóság, az államháztartásból származó 

(költségvetési) támogatás felhasználásának ellenőrzését törvény eltérő rendelkezése hiányában az Állami 

Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati költségvetésből, illetve a nemzetközi forrásokból juttatott 

támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet, a közhasznú 

működés feletti törvényességi ellenőrzést, a közhasznú civil szervezet esetében a közhasznú minősítés 

követelményeinek való megfelelés ellenőrzését pedig a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el. 

 

XI. 

Záró rendelkezések  

 

1. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak. 

 
Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva: Miskolc, 2021. november 4. 

Záradék: 

Alulírott Kárpáti Tímea, mint az Egyesület Elnöke igazolom, hogy a jelen létesítő okirat egységes szerkezetbe 

foglalt szövege megfelel a Közgyűlés által 2021. november 4.  napján elfogadott módosítás alapján hatályos 

tartalomnak. 

 

 

 

…………………………………………. 
az Egyesület tagjainak meghatalmazása alapján 

Kárpáti Tímea 

elnök 


