
ALAPSZABÁLY 

(Módosításokkal egységes szerkezetben) 

 
amely abból a célból készült, hogy az alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján jogi személyként 

működő közhasznú egyesületet hozzanak létre az alábbiak szerint. 

 
 

 

1./ Az Egyesület neve: Miskolcz - Revital Táncsport Egyesület 

Miskolcz - Revital T. S. E. 

 

 

2./ Az Egyesület székhelye:  3527 Miskolc, Augusztus hó 20 utca 6. 3/2. sz. 

 

 

3./ A sportegyesület logoja: 

 

 
 

 

4./ A logo közepén egy táncospár látható. A táncoshölgy lehetőség szerint piros színű, minden 

más fekete. 

 

 

5./ Az Egyesület célja: 

 

 A táncsport területén általános előkészítési, oktatási, verseny-felkészítési, egyéni és 

formációs versenyeztetési és versenyzési tevékenység számára egyesület formájában 

szervezett keretek biztosítása. 

 

A sportegyesület célja általában Miskolc városában és környező településein lakó tánckedvelő 

személyek összefogása, a társastánc elterjesztése, népszerűsítése, az ifjúság kulturált 

életmódra nevelése.  A táncsport hagyományainak ápolása. 
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A sportegyesület célja továbbá az egyesület tagjainak képviselete, érdekeinek szervezett, 

szakszerű védelme. 

 

 

A cél elérése érdekében a sportegyesület eljár mindazon kérdésekben, amelyek tagjainak 

érdekeivel összefüggenek. 

 

A sportegyesület céljai különösen: 

 A táncsport támogatása 

 A tagok szakmai fejlődésének biztosítása 

 Táncversenyek szervezése, rendezése 

 Versenyeztetés mind egyéni mind kollektív (formációs) formában 

 Szakmai továbbképzés biztosítása 

 A társastánc népszerűsítése 

 A tagok mozgáskultúrájának fejlesztése 

 Külföldi cserekapcsolatok szervezése 

 A versenytáncosok külföldi kiutazásának és a külföldi versenyek 

finanszírozása 

 Szakmai költségek előteremtése 

 A feladatok megvalósításához szükséges eszközök biztosítása 

 A cél elérése érdekében adományok gyűjtése 

 

Az Egyesület az meghatározott általános céljai megvalósítása érdekében 

a.) nevelő, oktató, felnőttképzési, képességfejlesztő, ismeretterjesztő; 

b.) kulturális; 

c.) a kulturális örökség megóvására irányuló; 

d) kiadói tevékenységet végez. 

 

Működési területén rendszeres kapcsolatot tart fenn más szervezetekkel. Tagjait a célban 

megjelölt feladatok elérésére szervezi, mozgósítja. 

 

5.1 

A sportegyesület a fenti célokat közhasznú tevékenységként, e tevékenység kielégítését 

nyereség – és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység folytatását közhasznú (sport) 

egyesület formájában végzi. Önálló jogi személyként működik, a közhasznú szervezetekre 

vonatkozó szabályok szerint. 

 
Az egyesület az Alapszabály 5. pontjának a) alpontjában meghatározott közhasznú tevékenységet 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 15. pontjában 

megjelölt –sport, ifjúsági ügyek – és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 4. § p) 

pontjában megjelölt – fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás – közfeladathoz kapcsolódóan 

végzi. 

 

5.2 

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 

azokat nem veszélyeztetve végezheti. 

5.3 

Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt jelen alapszabályban 

meghatározott tevékenységére fordítja. 
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5.4 

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

azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

5.5 
A sportegyesület alapszabálya nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú 

szolgáltatásaiból, így szolgáltatásait tagjain kívül –jelentkezés alapján-bárki jogosult igénybe venni, 

illetőleg az általa szervezett rendezvényeken jogosult részt venni, amennyiben a meghirdetés 

feltételeinek, illetőleg a szolgáltatással kapcsolatos rendszabályoknak megfelel. 

 

5.6 

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, országgyűlési képviselői, 

megyei, helyi önkormányzati választáson jelöltet nem állít. Az Egyesület pártoktól független 

és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.  

 

 

6./ Az Egyesület működése: 

 

Az Egyesület jogi személy. 

 

A tagok az Egyesületet határozatlan időre hozza létre.  

 

 

7./ A tagok (Ptk. 3.65.§- 3:70.§): 

 

3:65. §  

(1) Az egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni. 

(2) Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik, kivéve, 

ha az alapszabály különleges jogállású tagságot határoz meg. 

(3) A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. A tag tagsági jogait akkor gyakorolhatja 

képviselőn keresztül, ha azt az alapszabály lehetővé teszi. A tagsági jogok 

forgalomképtelenek és nem örökölhetők. 

(4) A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem 

felelnek. 

3:66. §  

(1) Az egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek 

teljesítésére. 

(2) Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az 

egyesület tevékenységét. 

 

3:67. §  

(1) Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást 

követően a belépési kérelemnek a közgyűlés általi elfogadásával keletkezik. 

(2) A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. 

 

Az Egyesület tagjai lehetnek azok a természetes személyek, akik az egyesület céljával 

azonosulnak, azt elfogadják, azokért a szervezet keretein belül tevékenyen részt vesznek és a 

Közgyűlés tagfelvételi kérelmüket elfogadja.  
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A tagok felvételéről a Közgyűlés egyszerű többséggel dönt, nyílt szavazással, az elnökség 

előterjesztése alapján.  

 

Rendes tag az, akit az egyesület Közgyűlése a tagok sorába felvette. 

 

Pártoló tagja lehet bármely természetes személy, jogi személy, aki a sportegyesület 

alapszabályában és más szabályzataiban foglaltakkal egyetért és a sportegyesület 

tevékenységét anyagi javakkal, pénzeszközökkel vagy más módon támogatja. 

 

Tiszteletbeli tag az a természetes, illetőleg jogi személy jogi személyiség nélküli szervezet – 

létesítő okiratukban meghatározott képviselőjük útján - lehet, aki az egyesületet szakmailag, 

erkölcsileg, anyagilag támogatja, és az egyesület Közgyűlése tiszteletbeli tagként felveszi. 

 

 

7.1./ A tagok jogai, kötelezettségei: 

 

A társadalmi szervezet tagja: 

a) részt vehet a társadalmi szervezet tevékenységében és rendezvényein; 

b) részt vehet az egyesület vezető szerveinek megválasztásában, választható, 

c) szavazati joggal részt venni a Közgyűlésen, ott felszólalhat, javaslatokat tehet, véleményt 

nyilváníthat az egyesületet érintő bármely kérdésben 

 

Az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag – a tudomására 

jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja.  

A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt 

esetben a végrehajtást felfüggesztheti.  

 

 

7.2.) Az Egyesület tagjának kötelességei: 

 

a.) az alapszabály betartása, 

b.) az Egyesületi vezetőszervek határozatainak végrehajtása, 

c.) a tagsági díj rendszeres fizetése, az Egyesületi vagyon megóvása, 

d.) a lakó és munkahelyén, közösségi és magán életében magatartásával szerezzen 

érvényt az Egyesület tekintélyének, 

 

 

7.3.) A pártoló tag jogai 

 

a) A közgyűlésen tanácskozási joggal való részvétel. 

b) Javaslat tétel. Élhet a tagságot megillető kedvezményekkel. 

c) A jogi személy pártoló taggal kötött szerződés által meghatározott egyéb jogok. 
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7.4.) A pártoló tag kötelezettségei 

 

a) Az Egyesület célkitűzései megvalósításának elősegítése. 

b) A jogi személy taggal kötött szerződésen alapuló egyéb kötelezettségek. 

 

 

7.5.) A tiszteletbeli tag jogai 

 

a) A tanácskozási joggal való részvétel az Egyesület taggyűlésén és rendezvényein. 

b) Az Egyesület szolgáltatásainak igénybevétele.  

 

 

7.6.) Az Egyesületi tagság megszűnik: 

 

3:68. §  

(1) A tagsági jogviszony megszűnik 

a) a tag kilépésével; 

b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával; 

c) a tag kizárásával; 

d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 

(2) A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal 

bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. 

 

3:69. § 

(1) Ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a 

feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban 

felmondhatja. 

(2) A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt. 

 

3:70. § A tag kizárása 

(1) A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan 

vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés – bármely egyesületi tag vagy 

egyesületi szerv kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le, ha az 

alapszabály a tisztességes eljárást biztosító szabályokat meghatározta. 

(2) 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. A kizáró határozatot a taggal közölni 

kell. 

(3) Az alapszabály a kizáró határozat ellen fellebbezési lehetőséget biztosíthat, ebben az 

esetben az alapszabályban rendelkezni kell a fellebbezési eljárásról és a fellebbezést elbíráló 

egyesületi szervről. 

 

A taggal szemben kizárási eljárás: 

Az egyesületi tag kizárását csak az Elnökség rendelheti el. A tagsági díj megfizetésének 

elmaradása - esetleges véletlen vagy szándékos fizetési mulasztás - esetén a tagság nem 

automatikusan szűnik meg. Abban az esetben eredményezi a tagsági jogviszony 

megszűnését, ha a tag az éves tagdíjat tárgyhó (március) 15. napjáig esedékes tagdíjat 

határidőben nem fizeti meg, és őt az egyesület elnöksége írásban – kizárásra történő 

figyelmeztetéssel - 15 napos határidő tűzésével felszólítja, és ennek elmaradása esetén 
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határozattal kizárja. A kötelezett az elnökség ezen határozatával szemben annak 

kézhezvételétől számított 15 napos határidőn belül fellebbezéssel fordulhat a Közgyűléshez.  

 

 

 

8./ A Közgyűlés (Ptk. 3:72.§- 3:74.§) 

8.1. 

Ptk. 3:72. §  

(1) Az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés. 

(2) A tag jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés 

rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni. 

(3) Ha az alapszabály küldöttgyűlés működését írja elő, meg kell határoznia a küldöttek 

választásának módját. A küldöttgyűlésre egyebekben a közgyűlés szabályait kell 

megfelelően alkalmazni. 

 

8.2. 

Ptk. 3:73. § A közgyűlés ülésezése 

 

(1) A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.  

 

(2) A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés 

összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata 

alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. 

 

8.2.1. A Közgyűlés összehívásáról az elnökség gondoskodik. A Közgyűlést – a napirendi 

pontokat is tartalmazó- írásbeli meghívóval a Közgyűlést megelőzően kell összehívni, oly 

módon, hogy arról a tagok legalább 15 nappal korábban értesüljenek. 

 

8.2.2. A megismételt közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlévők 

számára tekintet nélkül határozatképes, az erre való figyelmeztetést a meghívónak 

tartalmaznia kell. Amennyiben a megismételt közgyűlés nem az eredeti közgyűléssel azonos 

napon kerül megtartásra, a megismételt közgyűlésre valamennyi tag részére ismételten 

meghívót kell kézbesíteni.  

 

8.2.3. A Közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada a cél és az ok 

megjelölésével, ebben az esetben az elnök harminc napon belül köteles összehívni a 

Közgyűlést.  

 

8.2.4. A Közgyűlést össze kell hívni továbbá, ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés 

összehívását tartja szükségesnek.  

 

Ptk. 3:81. §  

(1) Az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele 

céljából, ha 

a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

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

vagy 

c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 
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(2) Az (1) bekezdés alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot 

adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület 

megszüntetéséről dönteni. 

Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni: 

 

a.) az elnökség határozata alapján, 

b.) ha tagságnak legalább az egyharmada az ok és cél megjelölésével azt kéri, 

c.) ha a Bíróság azt elrendeli. 

 

8.2.5. A Közgyűlés összehívása az elnök feladata. 

 

8.2.6. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a teljes tagság több mint fele jelen van. A 

határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés változatlan napirend mellett 

határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül.  

 

8.2.7. A Közgyűlés üléseit az elnök vezeti. Az elnök a Közgyűlés levezetésével mást is 

megbízhat.  

A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és két, a Közgyűlés által megválasztott 

tag hitelesít.  

 

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Taggyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és 

javaslatokat, valamint a határozathozatalokat.  

A jegyzőkönyvet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyv egy-

egy példányát meg kell küldeni az önkormányzatnak.   

 

Az egyesület elnöke gondoskodik olyan külön nyilvántartás vezetéséről amely tartalmazza: 

- a Taggyűlés döntéseinek tartalmát, 

- a döntés meghozatalának időpontját és hatályát, 

- a döntés támogatók számarányát.  

 

8.3. 

Ptk. 3:74. § A közgyűlés hatásköre 

 

A közgyűlés hatáskörébe tartozik 

a) az alapszabály módosítása; 

b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 

c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 

d) az éves költségvetés elfogadása; 

e) az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről 

szóló jelentésének – elfogadása; 

f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az 

egyesülettel munkaviszonyban áll; 

g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; 

h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági 

tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való 

döntés; 

i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása; 

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

k) a végelszámoló kijelölése. 
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A közhasznúsági melléklet: 

 

A közhasznúsági melléklet tartalmazza a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, 

ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás 

megállapításához szükséges 2011. évi CLXXV. törvény 32. § szerinti adatokat, mutatókat. 

A közhasznúsági melléklet tartalmazza továbbá a vagyon felhasználásával kapcsolatos 

kimutatást, a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőinek nyújtott 

juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását.  

 

Az Egyesület éves egyszerűsített mérlegének és éves beszámolójának, valamint ezzel 

egyidőben a közhasznúsági melléklet elfogadása a Közgyűlés határozathozatalára vonatkozó 

rendelkezésekben rögzítettekkel azonos módon történik. 

 

Az Egyesület a Közgyűlés által elfogadott beszámolóját, közhasznúsági mellékletét december 

hó 31. napjáig  elkészíteni, és adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó 

napjáig letétbe helyezni és közzétenni a saját honlapján, illetve ennek hiányában a helyi 

sajtóban. 

 

  

 

8.4. A Közgyűlés határozathozatala: 

 

A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak 

egy szavazata van, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.  

 

A Sportegyesület tisztségviselőinek megválasztása titkos szavazással történik. 

Megválasztottnak az a jelölt tekinthető, aki az érvényes szavazatok több mint felét 

megkapja. Amennyiben ilyen nincs, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb 

szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás 

győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz.  

 

A jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbsége szükséges: 

- az egyesület alapszabályának módosításához; 

- az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési 

döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 

határozata szükséges. 

 

A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A tagok szótöbbséggel hozott határozattal a nyilvánosságot 

kizárhatják, ha valamely Sportegyesületi tag jogos magánérdekének védelme vagy közérdek 

ezt szükségessé teszi.  
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9./ Az egyesület elnöksége, elnöke, ügyvezetése 

Az elnökség három tagú (elnök + két tag). 

 

Az egyesület elnöke: 

Maszler Katalin 

Sz.:Miskolc, 1982.05.31. 

An.: Hámorosi Katalin, 

Lh.: 9090Pannonhalma, Imre Herceg útja 23. sz. 

 

Az elnökség további tagjai: 

Tombácz Anikó 

Sz.: Budapest, 1982. 07.28. 

An.: Bodnár Anna 

Lh.:3527 Miskolc, Augusztus 20 utca 6 3/2. sz. 

 

Süttő Roland 

Sz: Miskolc, 1986.06.19. 

An. Farkas Zita 

Lh: 3526 Miskolc Katowice u. 3. sz. 

 

Az elnökség tagjainak megbízatása 5 évre szól. 

 

9.1. Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel 

kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről 

beszámolni. 

 

9.2. Az elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.  

 

Az elnökség valamennyi tag jelenléte esetén határozatképes. 

9.3. Az elnökség ügyrendjét maga állapítja meg.  

 

9.4. Ptk. 3:80. § Az ügyvezetés feladatai 

Az ügyvezetés feladatkörébe tartozik 

a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés 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) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a 

tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; 

f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 

g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 

h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 

i) a tagság nyilvántartása; 

j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 

k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és 

m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés. 
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9.5.Az elnökség évente legalább egyszer köteles ülésezni és a Taggyűlésnek tevékenységéről 

beszámolni.  

 

9.6. Az elnökség tagjai újra választhatók. Az elnökség megszűnt tagjának pótlásáról a 

Taggyűlés gondoskodik.  

 

9.7. Ha az egyesület tagjainak több mint egyharmada – az ok megjelölésével – írásban 

bizalmatlansági indítványt nyújt be bármely vezető tisztségviselővel szemben, akkor az elnök 

köteles 30 napon belüli időpontra a Taggyűlést összehívni, és a témát napirendre tűzni.  

 

 

Kezdeményezni lehet a tisztségviselő visszahívását, ha 

a) magatartása az egyesület alapszabályával ellentétes, 

b) magatartása az egyesületet vagy annak céljait veszélyezteti, 

c) tisztségéből adódó feladatait nem, vagy nem kellő gondossággal látta el. 

 

Ha a bizalmatlansági indítvány az elnök személyére is vonatkozik, akkor annak tartalmaznia 

kell az új elnökjelölt megnevezését. Az indítvány elfogadása esetén egyúttal az új 

elnökjelöltről is dönteni kell. 

A vezető tisztségviselő visszahívását napirendjére vevő Közgyűlésre a visszahívni kívánt 

vezető tisztségviselőt a napirend ismertetésével meg kell hívni. A határozat meghozatala előtt 

lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az érintett vezető tisztségviselő védekezését és 

álláspontját a Közgyűlés előtt ismertesse. 

A bizalmatlansági indítvány akkor tekinthető elfogadottnak, ha a Közgyűlésen jelen lévő 

tagok több mint fele egyetért azzal. Ha a Közgyűlés az elnök személyét nem érintő 

bizalmatlansági indítványt fogad el, akkor az elnök köteles új jelölte(ke)t állítani. Az ilyen 

módon megválasztott vezető tisztségviselő hivatali ideje megegyezik a leváltott vezető 

tisztségviselők hátra lévő hivatali idejével. A leváltott vezető tisztségviselő hivatali ideje a 

helyére jelölt vezető tisztségviselő megválasztásáig tart. 

 

 

9.8/ Az Elnök: 

 

Az elnök a Taggyűlés által választott személy, aki vezeti és szervezi az elnökség munkáját, 

képviseli az Egyesületet.  

 

Irányítja az Egyesület gazdálkodását, kötelezettségvállalás az Egyesület elnökének 

ellenjegyzése mellett érvényes. 

 

Nyilvántartást vezet a Közgyűlés és az elnökség döntéseinek tartalmáról, időpontjáról, 

hatályáról, a döntést támogatók és ellenzők számarányáról. 

 

Az elnök köteles az elnökség által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezetni 

(határozatok könyve). A határozatokat azok meghozatala után be kell vezetni a határozatok 

könyvébe.  

A határozat csak ezt követően - a meghozatalában részt vett egy tag hitelesítésével - válik 

érvényessé. A határozatok könyvének tartalmaznia kell a határozat tartalmát, időpontját és 

hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges személyét).  
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 Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba előzetes megkeresés útján lehet 

betekinteni. A megkeresést az elnökhöz kell benyújtani. Az Egyesület működésével 

kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület bármelyik tagja betekinthet, a határozatokról 

az elnök által hitelesített másolatot kérhet. 

 

Az elnök köteles a Közgyűlés és az elnökség határozatait az érintettekkel írásban, a 

határozatokról készített másolatok csatolásával a határozat meghozatalát követő 15 napon 

belül közölni. 

 

Az Egyesület elnöke köteles valamennyi Közgyűlési és elnökségi határozatokat, továbbá az 

Egyesület beszámolóit (tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait), az ezekre, 

illetve az egyesület működésére, szolgáltatásaira, ezek igénybevételének módjára vonatkozó 

iratokat, illetőleg az ezekkel kapcsolatos információkat – azok elfogadását követő 15 napon 

belül - az Egyesület elkészítendő honlapján és az Egyesület székhelyén kifüggesztett 

hirdetőtábláján közölni a nyilvánossággal. 

 

 

9.9./ Az elnökségre, az elnökre vonatkozó közös rendelkezések: 

 

A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a 

személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

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

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. 

 

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. 

 

A társadalmi szervezet ügyintéző és képviseleti szervének magyar állampolgár, 

Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező 

nem magyar állampolgár, valamint – társadalmi szervezet nemzetközi jellege esetén – más 

nem magyar állampolgár is tagja lehet, feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. 

illetőleg az, aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve ha cselekvőképességét a 

bíróság képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta. 
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A tisztségviselők által a feladatkörük ellátása során harmadik személyeknek okozott kárért az 

Egyesület felelős. A tisztségviselők által e minőségben az Egyesületnek okozott kárért a 

polgári jog általános szabályai szerint felelnek.  

 

Az elnökség üléseit az elnök hívja össze. Az elnök az ülés helyéről, időpontjáról és a 

napirendről – az előterjesztések megküldésével – legalább 10 nappal korábban írásban értesíti 

az elnökség tagjait és a meghívottakat. 

 

 

 

 

 

10./ Az Egyesület képviselete (jegyzése) 

 

Az Egyesületet bíróság, hatóság előtt vagy harmadik személyekkel szemben a Egyesület 

elnöke képviseli. Az elnök önállóan képviseli az egyesületet harmadik személyekkel 

szemben, állami társadalmi szervek, bíróság és más hatóság előtt. Az elnököt távolléte 

vagy akadályoztatása esetén az elnökségi tagok helyettesítik, ilyenkor képviselik az 

egyesületet, azzal hogy írásbeli jognyilatkozat tételére együttesen jogosultak.  

 

Az Egyesület elnöke, vagy az, aki az Egyesület nevében eljár, saját személyében is felelős 

azért, hogy az Egyesület csak az alapszabályban meghatározott módon és csak az egyesület 

anyagi erejéhez mérten vállaljon kötelezettséget.  

 

Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezés joga az Egyesület elnökét és Tóth Zoltánt 

(Szül. hely idő: Tapolca, 1982.04.22.; Adószám: 842114106; 8272 Szentantalfa, Templom 

utca 2.) közösen illeti meg. 

 

 

11./ Az egyesület gazdálkodása, a vagyon felhasználása 

 

Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. 

 

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 

azokat nem veszélyeztetve végez. 

 

Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem azt az 

Alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja. 

 

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat (pártpolitikai tevékenységet 

nem folytat; országgyűlési képviselőt, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet 

nem állít,) szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, 

valamint politikai párttól és szervezettől támogatást nem fogad el. 

 

Az Egyesület a cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységéből  

származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. 

 

Az Egyesület havi tagdíjat minden tárgyhó 15. napjáig kell megfizetni. 
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Az Egyesület az Alapszabály szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb 

adatait a helyi sajtó útján is nyilvánosságra hozza. 

 

Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az 

egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.  

 

Az Egyesület elnökségének tagjai – ideértve az elnököt is – tevékenységükért díjazásban 

(tiszteletdíjban) nem részesülhetnek.  

Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, hanem az alapító 

okiratban meghatározott célokra fordítja.  

 

 

 

12./ Az Egyesület ügykezelése 

 

A közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések és az alapszabály előírásai 

szerint az Egyesület köteles a nyilvánosságot és az iratbetekintést biztosítani. 

 

Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki - a kívánt betekintést 

megelőző öt munkanappal korábban megküldött - írásos kérelem alapján betekinthet. A 

betekintést a az Egyesület elnöke köteles biztosítani. A betekintés jogát munkanapokon 

előzetesen egyeztetett helyszínen – az előzetesen egyeztetett időpontban – lehet gyakorolni.  

 

Az Egyesület elnöke köteles gondoskodni arról, hogy a határozatok a határozat 

meghozatalától számított legkésőbb 15 munkanapon belül az Egyesület elkészítendő 

honlapján és az Egyesület székhelyén kifüggesztett hirdetőtábláján közölni a 

nyilvánossággal. 

 

 Az Egyesület működésére, szolgáltatásai igénybevételének módjára vonatkozó adatok, 

iratok, valamint az Egyesület határozatai, a közhasznúsági jelentés és éves beszámoló, 

valamint az egyéb beszámolók nyilvánosak, azokba bárki betekinthet. A betekintést az 

Egyesület elnöke köteles biztosítani a fentiek szerint.  

 

Az Egyesület elnöke köteles valamennyi Taggyűlési és elnökségi határozatokat, továbbá az 

Egyesület beszámolóit (tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait), az 

ezekre, illetve az egyesület működésére, szolgáltatásaira, ezek igénybevételének módjára 

vonatkozó iratokat, illetőleg az ezekkel kapcsolatos információkat – azok elfogadását 

követő 15 napon belül – az Egyesület elkészítendő honlapján és az Egyesület székhelyén 

kifüggesztett hirdetőtábláján közölni a nyilvánossággal. 

 

 

13./ A Felügyelő Szerv 

 

Előre láthatólag az Egyesület éves bevétele nem haladja meg az 5 millió Ft összeget, erre 

figyelemmel a Közgyűlés Felügyelő Szervet nem választ.  
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14./ Az Egyesület megszűnése 

 

3:83. § Jogutódlással történő megszűnés 

Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak 

egyesületekre válhat szét. 

 

3:84. § A jogutód nélküli megszűnés okai 

A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód 

nélkül megszűnik, ha 

a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné 

vált, és új célt nem határoztak meg; vagy 

b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 

 

3:85. § Rendelkezés a fennmaradó vagyonról 

(1) 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. 

(2) 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. 

 

3:86. § A vezető tisztségviselők felelőssége jogutód nélküli megszűnés esetén 

(1) 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. 

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

kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a 

szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető 

tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői 

érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés 

esetén nem alkalmazható. 
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15./ Az Egyesület felügyelete 

 

Az Egyesület működése felett a Győr-Moson Sopron Megyei Főügyészség gyakorol 

törvényességi ellenőrzést. 

 

Az Alapszabály nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint az egyéb vonatkozó 

jogszabályok rendelkezései az irányadóak.  

 

Pannonhalma, 2015. szeptember hó 16. napja 

  

 

 

 _________________________    

            Maszler Katalin     

                     - elnök -     

              
Az Alapszabály módosítására a hatályos jogszabályoknak- így a Polgári törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvénynek, valamint az Ectv.-nek történő megfeleltetés adott okot. A  

módosítással az 5./, 7./, 8., 9./ pontok érintettek /dőlt betűvel szedve/. Az Alapszabály egységes 

szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat – módosítások alapján hatályos 

tartalmának. 

  


