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ELFOGADVA:
A Kiszámoló Egyesület 2019 09.19-én Budaörsön megtartott közgyűlésének
3/2019 számú határozatával

A Kiszámoló Egyesület („Egyesület”) közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
(„Civiltv.”), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseivel
összhangban, elfogadja az alábbi alapszabályt.
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1 Az egyesület neve: Kiszámoló Egyesület

Az Egyesület rövidítette elnevezése: Kiszámoló Egyesület
1.2 Az Egyesület székhelye: 2040 Budaörs, Ébner György köz 4
1.3 Az Egyesület célja a pénzügyi kultúra és a tudatosság terjesztése.
1.4 A fenti 1.3. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében az Egyesület főbb tevékenységei:







Internetes megjelenés,
blogok üzemeltetése,
oktatások tartása,
felvilágosító cikkek írása,
az Egyesület tagjai számára csoportos kedvezmények és szolgáltatások biztosítása
Az Egyesület törekszik továbbá arra, hogy a szolgáltatások - különösen banki-,
pénzügyi, biztosítási (pl: csoportos kockázati élet-, vagyon-, és
felelősségbiztosítás), telekommunikációs (pl: mobilflotta), jogi, képzési és
tanácsadási szolgáltatások - minél szélesebb körében, minél nagyobb
kedvezményeket biztosítson a tagjai részére.

1.5 Az Egyesület tevékenysége kiterjed Magyarország egész területére, hatóköre országos.
1.6 Az

Egyesület
közvetlen
politikai
tevékenységet
nem
folytat.
Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a párt érdekében végzett politikai
tevékenység, az országgyűlési képviselői választáson történő jelöltállítás, a megyei,
fővárosi önkormányzat képviselő-testületébe történő jelöltállítás, az Európai Parlament
tagjának történő jelölés, a megyei jogú város képviselő–testületébe történő jelöltállítás,
valamint a polgármester jelölése; nem minősül közvetlen politikai tevékenységnek a külön
törvényben meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi
önkormányzati képviselői választáson történő jelöltállítás valamint a polgármester
jelölése.

1.7 Az Egyesület működése során keletkezett iratok – a zárt ülésen felvett jegyzőkönyvek

kivételével – nyilvánosak, amelyekbe bárki az Egyesület székhelyén, az elnökségi taggal
előzetesen egyeztetett időpontban jogosult betekinteni.

2. AZ EGYESÜLET TAGJAI
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2.1 Az Egyesület rendes tagjai

Az Egyesület rendes tagjává olyan személy (természetes személy, jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet) válhat, aki/amely
-

személyére vonatkozóan összeférhetetlenségre vonatkozó okok nem állnak fenn;

-

nyilatkozik a belépési szándékról;

-

elfogadja az Egyesület célját;

-

vállalja az Egyesület tagjait a jelen alapszabály szerint terhelő kötelezettségek teljesítését;
és
az Egyesület elnöksége taggá választ.

-

2.2 Az Egyesület tiszteletbeli tagjai

Az Egyesület tiszteletbeli tagjává olyan hazai vagy külföldi személy (természetes személy,
jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) válhat, aki/amely
-

személyére vonatkozóan összeférhetetlenségre vonatkozó okok nem állnak fenn;

-

az Egyesület célja szerinti vagy ahhoz kapcsolódó területen folytat tevékenységet;

-

az Egyesület közgyűlése az egyesületi célok előmozdítása érdekében végzett
tevékenységéért tiszteletbeli taggá választja; és

-

a tiszteletbeli tagságot elfogadja.

2.3 Az Egyesület pártoló tagjai

Az Egyesület pártoló tagjává olyan hazai vagy külföldi személy (természetes személy, jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) válhat, aki/amely
-

személyére vonatkozóan összeférhetetlenségre vonatkozó okok nem állnak fenn;

-

nyilatkozik arról, hogy az Egyesület pártoló tagja kíván lenni;

-

az Egyesület tevékenységét időszakosan vagy rendszeresen támogatni kívánja erkölcsi,
szakmai, anyagi vagy más támogatás nyújtásával;

-

az Egyesület elnöksége pártoló taggá választja.
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3. A TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE

3.1 Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az

egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával
keletkezik.
3.2 A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem

beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz
a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan,
igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára
3.3 A tagfelvételi kérelmet megtagadó elnökségi határozattal szemben az érintett jogorvoslati

kérelemmel fordulhat a közgyűléshez. A jogorvoslati kérelmet a határozat kézhezvételétől
számított 15 napon belül kell írásban eljuttatni az Egyesület részére. Az elnökség a
jogorvoslati kérelemnek megfelelően saját határozatát visszavonhatja, módosíthatja, vagy
– egyet nem értés esetén – a következő közgyűlés elé terjeszti. A közgyűlés ilyenkor
egyszerű szótöbbséggel dönt a tagfelvételi kérelemről.
3.4 A tagokat az elnökség nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre álló adatokat az

adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi.

4. A TAGSÁGI VISZONY MEGSZŰNÉSE
4.1 A rendes tagi, tiszteletbeli tagi és pártoló tagi viszony megszűnik az alábbi esetekben:

-

Kilépés: A tag az Egyesület elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal az Egyesületből
kilép. A tagsági viszony a nyilatkozatnak az Egyesület által történő kézhezvételének
napján szűnik meg. A kilépés a tagot terhelő vagyoni kötelezettség teljesítése alól nem
mentesít.

-

Kizárás: 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.
A tagot az Egyesületből kizárni csak a közgyűlés által elfogadott írásbeli határozatban,
lehet. A kizárásra - az ok megjelölésével - az Egyesület bármely tagja vagy szervezete
javaslatot tehet.
A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség
folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot a közgyűlésre 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. 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 közléstől, tudomásszerzéstől számított 30 napon belül kérheti a bíróságtól a
kizárást kimondó határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy
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a létesítő okiratba ütközik. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő
határidő elteltével per nem indítható.
-

A tag halála vagy jogutód nélküli megszűnése.

-

A tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával.

-

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. A felmondásról az Egyesület közgyűlése dönt.
A rendes tagi viszony megszűnik továbbá az alábbi esetben:

-

Tagdíjhátralék: A rendes tag az Egyesület tagnyilvántartásából tagdíjhátralék miatt akkor
törölhető, ha a tagdíjfizetést a tag önhibájából mulasztotta el, és az elnökség a törlést
megelőzően írásban, igazolható módon, a törlés következményeire történt előzetes
figyelmeztetéssel - felhívta a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére és a fizetési határidő a
tag önhibájából eredménytelenül telt el.

4.2 A tag tagsági viszonyának megszűnése esetén a tagot a tagnyilvántartásból az Egyesület

tagjai közül törölni kell.
4.3 Az elnökség törlést elrendelő határozatát az elnökség köteles a törölt taggal közölni.

4.4 A tagot a tagjegyzékből a következő nappal kell törölni:

-

lemondás esetén a tag lemondó nyilatkozatának az Egyesület elnöke által történt
kézhezvétele vagy a lemondó nyilatkozatban megjelölt későbbi időpont;

-

kizárás esetén a kizárásról döntő határozatban megjelölt időpont;

-

a tag halála vagy megszűnése esetén ennek időpontja; és

-

tagdíjhátralék esetén a felszólításban megjelölt fizetési határidő eredménytelen elteltét
követő nap.
5. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1 Az Egyesület rendes tagjainak jogai:

-

jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének
megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni;

-

a közgyűlésen szavazati joggal rendelkezik;
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-

az Egyesület bármely tisztségére választható, amennyiben a vonatkozó jogszabályi
kötelezettségeknek eleget tesz;

-

javaslatot tehet a közgyűlés és az elnökség napirendjére;

-

kezdeményezheti tiszteletbeli tag felvételét;

-

jogosult igénybe venni az Egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait és
kedvezményeit;

-

részt vehet az Egyesület rendezvényein.

5.2 Az Egyesület rendes tagjainak kötelezettségei:

-

köteles tagdíjat fizetni;

-

köteles betartani az alapszabály rendelkezéseit;

-

köteles betartani a közgyűlés és az elnökség határozatait;

-

köteles az Egyesület céljainak megvalósításában aktívan közreműködni;

-

nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását;

-

köteles teljesíteni az Egyesület által rábízott és általa elvállalt feladatokat;

-

köteles az Egyesület által rábízott vagyonnal elszámolni.

5.3 Az Egyesület pártoló tagjainak jogai:

-

jogosult az Egyesülettel fennálló kapcsolatát kiadványaiban feltűntetni;

-

részt vehet az Egyesület rendezvényein és azok előkészítő munkálataiban;

-

az Egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal részt vehet és vezető tisztségviselővé
nem választható.

-

jogosult igénybe venni az Egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait és
kedvezményeit;

5.4 Az Egyesület pártoló tagjainak kötelezettségei:
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-

köteles vagyoni hozzájárulásával elősegíteni az Egyesület céljainak megvalósulását;
(tagdíjfizetésre és más tevékenységre pártoló tag nem kötelezhető)

5.5 Az Egyesület tiszteletbeli tagjának jogai:

-

jogosult az Egyesülettel fennálló kapcsolatát kiadványaiban feltűntetni;

-

részt vehet az Egyesület rendezvényein és azok előkészítő munkálataiban;

-

az Egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal részt vehetés vezető tisztségviselővé
nem választható.

-

jogosult igénybe venni az Egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait és
kedvezményeit;

5.6 Az Egyesület tiszteletbeli tagjainak kötelezettségei:

-

köteles betartani az alapszabály rendelkezéseit;

-

köteles betartani a közgyűlés és az elnökség határozatait.

5.7 Az Egyesület tagja - a különleges jogállású tag csak érintettsége esetén - kérheti a

bíróságtól a közgyűlés és az Egyesület egyébszervei 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 (harminc) napon belül lehet
keresetet indítani az Egyesület ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett
vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított
egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. Nem jogosult perindításra az, aki
a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés
vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett.
6. A KÖZGYŰLÉS
6.1 Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll.
6.2 A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni, amelyen meg kell tárgyalnia éves

pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számviteli
törvény rendelkezései szerint készített beszámolót.
6.3 Az alábbi döntések közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak:

-

döntés az alapszabály elfogadásáról;

-

döntés az alapszabály módosításáról;
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-

az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;

-

a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása

-

az éves költségvetés elfogadása;

-

az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről
szóló jelentésének - elfogadása;

-

a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az
egyesülettel munkaviszonyban áll;

-

az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;

-

a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági
tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való
döntés;

-

a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;

-

a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

-

a végelszámoló kijelölése;

-

az ügyintéző és képviseleti szerv tagjainak megválasztása és visszahívása;

-

döntés tag kizárásáról;

-

döntés a tagsági jogviszony felmondásáról;

-

a Civiltv-ben meghatározott beszámoló elfogadása;

-

a tagdíj összegének, esedékességének és a fizetés módjának megállapítása;

-

az elnökség beszámolójának elfogadása;

-

az Egyesület éves költségvetésének megállapítása;

-

belső szabályzat elfogadása;
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-

befektetési szabályzat elfogadása;

-

szervezeti és működési szabályzat elfogadása;

-

döntés mindazon ügyekben, amelyeket a jelen alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal.

6.4 A közgyűlést az elnökség kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére

hívja össze írásban.
6.5 A meghívót a tagok részére postai úton kell megküldeni úgy, hogy a meghívónak a

közgyűlés kezdő napját legkésőbb 15 nappal megelőzően meg kell érkeznie a tagokhoz.
6.6 A meghívónak tartalmaznia kell:

-

a közgyűlés helyét és idejét;

-

a napirendi pontokat, olyan részletességgel, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni
kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák;

-

a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés helyét és idejét.

6.7 A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 8 (nyolc) napon belül a

tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend
kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a
közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése
iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja,
a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt
a napirend kiegészítésének tárgyában. A napirendet is igazolható módon közölni kell a
tagokkal. Közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható
határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult tag jelen van és a napirenden nem
szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
6.8 Az elnökség köteles a közgyűlési meghívó kiküldését megelőzően biztosítani, hogy az

Egyesület tagjai a közgyűlés napirendi pontjaira javaslatot tehessenek.
6.9 A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a rendes tagok 50%-a + 1 főjelen van. A tagok

jogosultak a közgyűlésen meghatalmazott képviselő útján is részt venni.
6.10 Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az

ülésen valamennyi tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
6.11 A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat,

kivéve, ha valamennyi tag jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés
megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul
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6.12 A tagok a döntéshozó szerv ülésén szavazással hozzák meg határozataikat. A közgyűlés

határozatait a jelenlevő tagok szótöbbségével hozza, azzal, hogy az Egyesület
alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges, valamint az Egyesület céljának módosításához és az egyesület
megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
6.13 A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

-

akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület terhére
másfajta előnyben részesít;
akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy
alapítója;
aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

6.14 A közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza. Ettől eltérően, a közgyűlés titkosan,

írásbeli szavazással határoz az alábbi kérdésekben:
-

az elnökség tagjainak megválasztása;

-

tagkizárás.

6.15 Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni, és a következő alkalommal

ismét szavazásra kell bocsátani.
6.16 A közgyűlésről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A közgyűlés kezdetekor a

napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással kell
megválasztani a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tagot, valamint
szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot.
6.17 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).
6.18 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 .
6.19 A közgyűlésen hozott 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 a határozatok tárában (elkészültét követően az egyesület
honlapján) történő közzétételével egyidejűleg.
6.20 A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét

képviselő

szavazásra

jogosult

részt
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vesz.

A

határozatképességet

minden

határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott
határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell
hagyni. Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, úgy a határozatképtelen közgyűlés
napjától számított 30 napon belül megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt
közgyűlésen kizárólag az eredeti napirendi pontok kapcsán lehet határozatot hozni.
A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül, az eredeti napirendi
pontokat illetően csak akkor lehet határozatképes, ha erre a tagok figyelmét az eredeti
meghívóban felhívták.
7. AZ ELNÖKSÉG
7.1 Az Egyesület ügyvezető szerve az elnökség.
7.2 Az elnökség tagjait a közgyűlés 5 (öt) évre választja.
7.3 Elnökségi taggá az a személy választható, aki megfelel a jogszabályi feltételeknek és nem

esik kizáró ok alá.
7.4 Az elnökségi tagság megszűnik az alábbi esetekben:

-

lemondás;

-

visszahívás;

-

a határozott idő eltelte;

-

az elnökségi tag halála vagy jogutód nélküli megszűnésével.

-

a elnökégi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával;

-

az elnökségi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével

7.5 Az elnökségi tag megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik elnökségi

taghoz 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.
7.6 Amennyiben valamely elnökségi tag mandátuma a határozott idő elteltét megelőzően

megszűnik, úgy a helyébe lépő elnökségi tag mandátuma az elnökség határozott idejű
megbízási idejének hátralévő időtartamára szól.
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7.7 Az elnökség három tagból áll. Az elnökség tagjai:

-

az elnök;

-

a titkár;

-

az elnökségi tag.

7.8 Az Egyesület első elnöksége tagjai:

-

Csernok Miklós Zsolt – elnök;

-

Csernok-Nagy Eszter – titkár;

-

Solymósi Gábor – elnökségi tag.

7.9 Az elnökség feladatai:

-

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

-

a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;

-

az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;

-

az Egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;

-

az Egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;

-

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

-

az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;

-

részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;

-

a tagság nyilvántartása;

-

az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;

-

az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
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-

az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén a jogszabályokban előírt intézkedések megtétele; és

-

a tag felvételéről való döntés.

7.10 Az elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából,

ha
az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;
vagy
az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.
Az így összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.
-

7.11 Az elnök feladatai:

-

összehívja az elnökség üléseit;

-

összehívja a közgyűlés üléseit;

-

vezeti az elnökség és a közgyűlés üléseit, akadályoztatása esetére levezető elnököt bíz
meg;

-

képviseli az Egyesületet;

-

ellenőrzi a kiadások számláit;

-

kezeli az Egyesület pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol;

-

kezeli az Egyesület iratait;

-

ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel az elnökség vagy a közgyűlés megbízza;

-

koordinálja az egyesület tevékenységeinek folyamatát.

7.12 A titkár feladatai:

-

képviseli az Egyesületet;

-

ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel az elnökség vagy a közgyűlés megbízza;

-

értesíti az érintetteket az elnökség vagy a közgyűlés rájuk vonatkozó határozatairól;
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-

gondoskodik az Egyesületi szervek jegyzőkönyveinek és a határozatok tárának
vezetéséről;

-

gyakorolja a munkáltatói jogokat az Egyesület munkavállalói felett.

7.13 Az elnökségi tag feladatai:

-

irányítja az Egyesület társadalmi, kommunikációs, kulturális munkáját és célja elérése
érdekében végzett tevékenységeket;

-

az elnök és a titkár akadályoztatása esetén képviseli az Egyesületet;

-

részt vesz az Egyesület tevékenységével kapcsolatos szakmai fórumokon, egyeztetéseken;

-

ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel az elnökség vagy a közgyűlés megbízza.

7.14 Az elnökség hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amelyek nem tartoznak a

közgyűlés vagy az elnök hatáskörébe.
7.15 .Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tarja. 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).
7.16 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.
7.17 Az elnökség határozatképes, ha az elnökségi ülésen minden elnökségi tag jelen van. Az

elnökség határozatait - a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok egyszerű többségével, nyílt szavazással hozza.
7.18 A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

-

akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;

-

akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

-

aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

-

akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja
vagy alapítója;
aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy

-

aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
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7.19 Az elnökség üléséről jegyzőkönyvet vezet, amelyet az elnökségi tagok aláírnak. A

jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, idejét, a napirendet, a döntéseket és a szavazások
szám szerinti eredményét.
7.20 Az elnökség határozatait közzé kell tenni a határozatok tárában.
7.21 Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a

határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a
határozatnak a határozatok tárában (elkészültét követően az egyesület honlapján) történő
közzétételével egyidejűleg.
7.22 Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az Egyesülettel

kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az Egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről
beszámolni.
8. FELÜGYELŐ SZERV
8.1 Az Egyesület nem rendelkezik felügyelő szervvel. Amennyiben az Egyesület tagjainak

több, mint a fele nem természetes személy, vagy a tagság létszáma a 100 (száz) főt
meghaladja, úgy az elnökségtől elkülönült felügyelő szerv létrehozása kötelező.
9. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE
9.1 Az Egyesület önálló képviseletére az elnök és a titkár egyaránt önállóan jogosult.

Amennyiben mind az elnök, mind a titkár akadályoztatva van, az Egyesület képviseletére
az elnökségi tag is jogosult.
9.2 Akadályoztatásnak minősül, amennyiben mind az elnök, mind a titkár bármilyen okból 30

(harminc) napon túl nem képes ellátni a feladatait. Az elnök és a titkár jogosult a fenti 30
(harminc) napot megelőzően is írásban értesíteni az elnökségi tagot akadályoztatásáról és
felhatalmazni az elnökségi tagot az Egyesület képviseletére.
9.3 Az Egyesület bankszámlája felett az elnök és a titkár önállóan jogosult rendelkezni.

10. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG
10.1 Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
10.2 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 közügyektől
eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő az
sem, 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.
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10.3 Az elnökségi tag, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen

tájékoztatni arról, hogy vezető tisztséget egyidejűleg más civil szervezetnél is betölt.

11. A TAGDÍJ
11.1 Az egyesület rendes tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek.
11.2 Az Egyesület részére fizetendő éves tagdíjról a közgyűlés az éves rendes közgyűlésen

határoz.
11.3 A

tagdíjat megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre
emelkedésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év január 31
napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára
történő átutalás útján megfizetni.

11.4 Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya

keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony
létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év január 31 napjáig
köteles az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás
útján teljesíteni.
12. AZ EGYESÜLET VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA
12.1 Az Egyesület vagyona a megalakulásakor 10.000- Ft, azaz tízezer forint, amelyet a rendes

tagok az Egyesület bankszámlájára befizettek. Az induló vagyon az Egyesület
megalapítását és kezdeti működését hivatott fedezni.
12.2 Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
12.3 Az Egyesület a tagdíjakból és a támogatásokból gazdálkodik a vonatkozó jogszabályi és

könyvelési előírások alapján. Az Egyesület vagyona elsősorban a tagdíjból és a tagok,
valamint más természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetek felajánlásaiból áll.
12.4 Az Egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tartozásaiért a tagok - a

tagdíj megfizetésén túl – saját vagyonukkal nem felelnek.
12.5 Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, az

egyesületi célok megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenységet
végezhet, azonban a nyereséget nem oszthatja fel, hanem a fentiekben meghatározott
tevékenységek megvalósítására fordítja.
12.6 Az Egyesület az elnökségi tagot, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli

hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az
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Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak
megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
12.7 Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. 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.
12.8 Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat.

12.9 Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

13. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
13.1 Az Egyesület jogutódlással megszűnik, ha:

-

más egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad);

-

egyesületekre válik szét

13.2 Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha:

-

a tagok kimondják megszűnését, azaz a közgyűlés az Egyesület megszűnését
elhatározza a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozatával;

-

az arra jogosult szerv megszünteti;

-

(határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt)

-

(megszűnése meghatározott
bekövetkezett)

-

az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg;

-

az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt;

feltétel

bekövetkezéséhez

kötött

és

e

feltétel

feltéve mindegyik esetben, hogy az Egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság az Egyesületet a nyilvántartásból törli.
13.3 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.
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13.4 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.
13.5 Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e

minőségükben az Egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági
törléstől számított egy éven belül - az Egyesület törlésének időpontjában tagsági
jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor
fennmaradó Egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna
adni. Ha az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük
erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az Egyesület vezető tisztségviselőivel szemben
a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető
tisztségviselő az Egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a
hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő
megszűnés esetén nem alkalmazható.
14. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
14.1 A jelen 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
(Civiltv.) rendelkezései az irányadóak, azok keretei között a taggyűlés bármely kérdésben
jogosult határozatot hozni.
A jelen alapszabály elfogadásra került a fedőlapon meghatározott helyen és napon. Az Egyesület tagjai
a jelen alapszabályt annak elválaszthatatlan mellékletét képező aláírási lapon írták alá.
Kelt: Budaörs, 2019. szeptember 11.
_________________________________.
Csernok Miklós Zsolt
az Egyesület elnöke és tagja
Tanú:
neve:
lakóhelye:
személyi igazolvány száma:

Tanú:
neve:
lakóhelye:
személyi igazolvány száma:
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