
Alapszabaly 2011 04 19 vegleges 1

 
EİRY-KONDI REKREÁCIÓS ÉS SZABADID İS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 

 
ALAPSZABÁLYA  

 
 

2011. április 19. 
 
 
Az Eıry-Kondi Rekreációs és Szabadidıs Közhasznú Egyesület (az „Egyesület”) alakuló 
közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság 
Polgári Törvénykönyvérıl szóló 1959. évi IV. törvény 61. §-a alapján, a közhasznú 
szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseire is figyelemmel a mai napon az 
egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el: 
 

1. Az Egyesület adatai 
 
1.1  Az Egyesület neve: Eıry-Kondi Rekreációs és Szabadidıs Közhasznú Egyesület. 

Az Egyesület rövidített neve: Eıry-Kondi Egyesület. 
 
1.2 Az Egyesület székhelye: 2016 Leányfalu, Akácos út 5/C. 
 
1.3 Az Egyesület mőködési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. 
 
1.4  Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet. 
 
 

2. Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége 
 
2.1 Az Egyesület célja, hogy sportolási jellegő rekreációs és szabadidıs lehetıségét 

biztosítson az érdeklıdık számára, részben rendszeres edzések, részben sporttáborok 
és kirándulások szervezésével, illetve egyéb alkalmas módon. 
 

2.2 Az Egyesület a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) 
pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú 
tevékenységeket végzi:  

- sport (1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pont, 14. alpont); 
- egészségmegırzés, betegségmegelızés (1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) 
pont, 1. alpont); 
- képességfejlesztés (1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pont, 4. alpont).1 

 
2.3 Az Egyesület mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is 

részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. 
 
2.4  Az Egyesület mőködésének, szolgáltatásainak, beszámolóinak, valamint közgyőlési és 

elnökségi határozatainak nyilvánosságát honlapján vagy sajtótermékekben való 
közzététel, illetve az Egyesület székhelyén történı kifüggesztés útján biztosítja.2  

 
                                                 
1 Módosította a 2009. április 28. napján tartott közgyőlés 8/2009. sz. határozata. 
2 Módosította a 2009. április 28. napján tartott közgyőlés 8/2009. sz. határozata. 
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2.5  Az Egyesület mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú 
céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása 
során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott 
tevékenységére fordítja. 

 
2.6  Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai 
tevékenységnek minısül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyőlési 
képviselıi, megyei, fıvárosi önkormányzati választáson jelölt állítása. 

 
2.7  Az Egyesület mint közhasznú szervezet mőködése nyilvános, szolgáltatásait bárki 

megkötés nélkül igénybe veheti. 
 
 

3. Az Egyesület tagsága 
 

A tagsági viszony keletkezése 
 
3.1  Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy 
 

a) két tag írásbeli támogatásával rendelkezik; 
b) a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja;  
c) akinek tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja; és 
d) aki a közgyőlés által elıírt tagdíjat megfizeti.  
 

3.2 A felvételt kérınek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az 
Egyesület létesítı okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, 
értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezınek fogadja el. 

 
3.3  A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. 

A tag felvételének kérdésében az Elnökség a felvételt kérı kérelme alapján, egyszerő 
szótöbbséggel dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történı 
elfogadásával jön létre. 

 
3.4 Az Egyesület Elnöksége az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezet 

(tagnyilvántartás). A tagnyilvántartás tartalmazza a tag nevét, lakcímét, értesítési 
címét, telefonszámát és – ha van – elektronikus levelezési címét. A tag a 
tagnyilvántartási adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles az Elnökség 
részére bejelenteni. A bejelentés elmulasztása esetén a tagjegyzékben szereplı címre 
küldött postai és elektronikus leveleket is a taggal közöltnek kell tekinteni. 

 
 

A tagok jogai és kötelezettségei 
 
3.4 Amennyiben a jelen Alapszabály eltérıen nem rendelkezik, az Egyesület valamennyi 

tagja egyenlı jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik. 
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3.5  Az Egyesület tagjának jogai:  
 
a)  a tag jogosult részt venni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes 

kérdések megvitatását; 
b)  a tag jogosult a közgyőlésen a többi taggal egyenlı szavazati joggal részt 

venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni; 
c)  a tag az Egyesület tisztségviselıjének választásában részt vehet, a 18. életévét 

betöltött tag pedig az Egyesület tisztségviselıjévé választható; 
d) a tag felvilágosítást kérhet az Egyesület mőködésével kapcsolatban; 
e) a tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével írásban kezdeményezheti a 

közgyőlés összehívását. 
 
3.6  Az Egyesület tagja köteles:  

 
a)  az Egyesület alapszabályát és belsı szabályzatait valamint az Egyesület szervei 

által hozott határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, 
értékrendjét tiszteletben tartani; 

b) a közgyőlés által évente meghatározott mértékő tagdíjat határidıben 
megfizetni. 

 
A tagsági viszony megszőnése 

 
3.7  Az egyesületi tagság megszőnik:  

 
a)  a tag halálával; 
b)  a kilépés írásbeli bejelentésével; 
c)  kizárással; 
d) tagdíjfizetés elmulasztásával; 
d)  az Egyesület megszőnésével. 
 
A b) és c) pontokban foglalt esetekben tagság az Egyesület erre jogosult szervének 
határozatával szőnik meg. 

 
3.8  A tag kilépési szándékát az Elnökséghez címzett írásbeli nyilatkozattal jelentheti be. A 

tagsági viszony a kilépési nyilatkozatnak az Elnökséghez történı megérkezés napján 
szőnik meg. 

 
3.9 A közgyőlés minısített többségi határozattal, a jelenlévı, tagok legalább kétharmados 

szavazattöbbségével az Egyesületbıl kizárhatja azt a tagot, aki valamely, az egyesületi 
tagságból eredı kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, vagy az Egyesület 
céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethetı magatartást 
tanúsít. A kizárásról szóló határozatot indokolni kell. 

 
3.10 Ha a tag tagdíjfizetési kötelezettségének az esedékességtıl számított 6 hónapon belül 

nem tesz eleget, az Elnökség egyszerő szótöbbséggel hozott határozatával 
megállapítja, hogy a tag tagsági viszonya megszőnt. Az Elnökség – a tag erre irányuló 
kérelme esetén – a tagnak fizetési halasztást engedélyezhet. 
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4. Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok 
 
4.1  Az Egyesület szervei: 

a) Közgyőlés; 
b) Elnökség; 
c) Felügyelı Bizottság. 

 
4.2 Az Egyesület legfıbb szerve a közgyőlés, amelyet a tagok összessége alkotja. Az 

Egyesület ügyintézı és képviseleti teendıit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az 
Egyesület ügyintézı képviselı szerve, az Elnökség irányítja és látja el. Az Egyesület 
mőködését és gazdálkodását a Felügyelı Bizottság ellenırzi. Az Egyesület vezetı 
tisztségviselıi: az elnökségi tagok és az Elnök valamint a Felügyelı Bizottság elnöke 
és tagjai. 

 
4.3  Az Elnökség és a Felügyelı Bizottság tagja, illetıleg az Egyesület képviselıje olyan 

magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetıleg magyarországi 
tartózkodási engedéllyel rendelkezı nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll a 
közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt. 

 
4.4  A közgyőlés illetve az Elnökségé határozathozatalában nem vehet részt az a személy, 

aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) 
a határozat alapján kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy bármilyen más 
elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. Nem 
minısül elınynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatás. 

 
4.5  Aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszőntét megelızı két évben 

legalább egy évig – vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti 
köztartozását nem egyenlítette ki, a közhasznú szervezet megszőntét követı két évig 
nem lehet az Egyesület vezetı tisztségviselıje. 

 
4.6 A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet 

elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt.  

 
5. A közgyőlés 

 
5.1  Az Egyesület legfıbb szerve a közgyőlés, amelyet évente legalább egy alkalommal  

össze kell hívni (rendes közgyőlés). Az Elnökség jogosult szükség szerint rendkívüli 
közgyőlést összehívni. Az Elnökség köteles a közgyőlést összehívni, ha a tagok egy 
harmada azt az ok és a cél megjelölésével írásban igényli, továbbá, ha azt a bíróság 
elrendeli.3 

 
5.2 A közgyőlés hatáskörébe tartozik:  

 
a)  az Alapszabály megállapítása, módosítása; 
b)  az éves költségvetés meghatározása; 

                                                 
3 Módosította a 2009. április 28. napján tartott közgyőlés 8/2009. sz. határozata. 
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c)  az Elnökség éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésnek az 
elfogadása; 

d)  az Egyesület más egyesülettel történı egyesülésének vagy feloszlásának 
kimondása; 

e)  az Egyesület tagjainak sorából történı kizárás az Alapszabály 3.9 pontja 
alapján; 

f)  az Elnökség tagjainak megválasztása és visszahívása; 
g)  a Felügyelı Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása; 
h) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a közgyőlés hatáskörébe 

utal. 
 

5.2/A Ha a közgyőlés az Elnökség vagy a Felügyelı Bizottság tagjának visszahívásáról 
határoz, pontosan meg kell határoznia azt az okot (magatartást), amelynek 
következtében a visszahívásra sor kerül. Visszahívásra akkor kerülhet sor, ha az 
Elnökség, illetve a Felügyelıbizottság tagja az Egyesület Alapszabályát súlyosan vagy 
ismételten megsértette. Az Elnökség, illetve a Felügyelıbizottság tagja a döntés 
közlésétıl számított 15 napon belül jogorvoslatért bírósághoz fordulhat.4 

 
5.3 A közgyőlést az Elnökség hívja össze valamennyi tag elızetes írásbeli értesítésével. A 

meghívót a tagoknak a tervezett idıpontot megelızıen legalább nyolc naptári nappal 
meg kell küldeni. A meghívó tartalmazza: 

 
a)  a közgyőlés helyét, idejét, napirendi pontjait; 
b)  a határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyőlés 

helyét és idejét; 
c) arra vonatkozó figyelmeztetést, hogy a megismételt közgyőlés a megjelentek 

számára tekintet nélkül határozatképes. 
 
A közgyőlés abban az esetben is szabályszerően összehívottnak tekintendı, ha 
valamennyi tag jelen van és a közgyőlés megtartásához hozzájárul.  
 

5.4 A közgyőlés nyilvános. 
 
5.5 A közgyőlés akkor határozatképes, ha a tagok több mint 50 %-a jelen van. A 

határozatképtelenség miatt megismételt közgyőlés az eredeti meghívóban rögzített 
napirendi pontok tekintetében a jelenlévık számától függetlenül határozatképes abban 
az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban 
kifejezetten felhívták. 

 
5.6  A közgyőlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévı tagok egyszerő 

szótöbbségével hozza, kivéve a 5.2  a) d) és e) pontjaiban felsorolt ügyeket, ahol a 
jelenlévı, szavazati joggal rendelkezı tagok minısített többségének (legalább 
kétharmadának) igenlı szavazata szükséges. Tagkizárásra vonatkozó döntés 
meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát gyakorolhatja. A Közgyőlés 
az éves beszámoló jóváhagyásáról az általános szabályok szerint, a jelenlévı tagok 
egyszerő szótöbbségével határoz.5 

 

                                                 
4 Beiktatta a 2009. április 28. napján tartott közgyőlés 8/2009. sz. határozata, módosította a 2009. április 19. 
napján tartott közgyőlés 12/2009. sz. határozata. 
5 Módosította a 2009. április 28. napján tartott közgyőlés 8/2009. sz. határozata. 
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5.7  A Közgyőlés az ülés megkezdésekor a jelenlévı tagok egyszerő szótöbbségével 
határoz a levezetı elnök valamint a jegyzıkönyvvezetı személyének 
megválasztásáról. 

 
5.8  A közgyőlés határozatait nyílt szavazással hozza meg. 
 
5.9  Szavazategyenlıség esetén a közgyőlés levezetı elnökének szavazata dönt.  
 
5.10  A közgyőlési határozatot az érintettekkel igazolható módon, ajánlott levélben közölni 

kell. Az Elnökség köteles a közgyőlés által meghozott határozatokat a Határozatok 
Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, 
hogy abból a Közgyőlés döntésének tartalma, idıpontja és hatálya, illetve a döntést 
támogatók és ellenzık számaránya megállapítható.6 

 
 

6. Az Elnökség 
 
6.1  Az Egyesület ügyintézı-képviseleti szerve a 3 tagú Elnökség, amelynek tagjait a 

Közgyőlés egyszerő szótöbbséggel, 1 év idıtartamra választja. Az Elnökség tagjai 
közül Elnököt választ. 

 
6.2  Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tart ülést. Az 

Elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. 
Az Elnökség ülései nyilvánosak. 

 
6.3  Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. Az Elnökség 

határozatát az érintettel igazolható módon, ajánlott levélben közli.7  
 
6.4 Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag elızetes írásbeli 

értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett idıpontot megelızıen 
legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos 
megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. 

 
6.5  Az Elnökség hatáskörébe tartozik:  

 
a)  a 3.2 pont alapján döntés a tagfelvételrıl; 
b)  határozathozatal a tag a tagság viszonyának 3.10 pont alapján történı 

megszőnésérıl; 
c)  az Elnökségi Ügyrend elfogadása; 
d) az Egyesület Szervezeti és Mőködési Szabályzatának elfogadása; 
e)  a közgyőlés összehívása; 
f)  az Egyesület mőködésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki 

beszámolókba, a közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi közgyőlési és 
elnökségi határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklıdık részére; 

g)  a közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a 
közgyőlés elé terjesztése; 

h)  döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a közgyőlés 
kizárólagos hatáskörébe. 

                                                 
6 Módosította a 2009. április 28. napján tartott közgyőlés 8/2009. sz. határozata. 
7 Módosította a 2009. április 28. napján tartott közgyőlés 8/2009. sz. határozata. 
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6.6  A közgyőlés általi visszahívás esetén túl megszőnik az elnökségi tagság a tag halálával 

és lemondásával is, amely esetekben a közgyőlés új elnökségi tagot választ. Az 
idıközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévı elnökségi 
tagok mandátumával egyezı idıpontig szól. 

 
6.7 Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe 

behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy 
abból az Elnökség döntésének tartalma, idıpontja és hatálya, illetve a döntést 
támogatók és ellenzık számaránya és személye megállapítható. 

 
6.8 Az Elnökség tagjai közötti feladatmegosztás rendjét, valamint az Elnökség 

mőködésének részletes szabályait az Elnökségi Ügyrend tartalmazza. 
 
6.9 Az Elnökség Szervezeti és Mőködési Szabályzatot fogad el, amelyben rendelkezik 

 
a)  a Határozatok Könyvének tartalmáról és vezetésérıl; 
b)  (törölve) 
c)  (törölve) 
d)  a Egyesület mőködésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói 

közlésének nyilvánosságáról.8 
 
6.10 Az Elnökség gondoskodik az Egyesület mőködésével kapcsolatosan keletkezett 

iratokba való betekintésrıl. Az Egyesület mőködésével kapcsolatosan keletkezett 
iratokba az Egyesület valamennyi tagja betekinthet. Az iratok betekintésére vonatkozó 
kérelmet az Egyesület Elnökségénél írásban kell elıterjeszteni. Az Elnökség a kérelem 
kézhezvételét követı 8 napon belül megjelöli az a helyet és idıpontot, ahol és amikor 
a tag az iratokba betekinthet. Az iratbetekintésre legalább három különbözı napra esı, 
reggel 8 óra és este 10 óra közötti, egyenként legalább 1 órás idıtartamot kell 
biztosítani, azzal, hogy a legkésıbbi idıpont nem lehet késıbbi, mint a kérelem 
kézhezvételét követı 15 nap. Az iratbetekintés helye – a taggal történı eltérı 
megállapodás hiányában – az Egyesület székhelye. Az iratbetekintési jog nem terjed ki 
azokra az iratokra, amelyekbe való betekintés jogszabályba ütközne (pl. személyiségi 
jogokat, vagy üzleti, szolgálati titkot sértene). Az iratbetekintést igénylı tag 
kérelmében – elektronikus levelezési cím megadásával együtt – jelezheti, hogy a 
megtekinteni kívánt iratokat elektronikus formában is elfogadja. Ebben az esetben az 
Elnökség a személyes betekintés lehetıvé tétele helyett a kérelem kézhezvételét 
követı 8 napon belül megküldheti az iratot a tagnak.9 

 
7. A Felügyelı Bizottság 

 
7.1  A Felügyelı Bizottság 3 tagból áll, tagjait a közgyőlés választja meg. A Felügyelı 

Bizottság tagjai sorából elnököt választ. Nem lehet a Felügyelı Bizottság tagja az a 
személy, aki  
 
a) az Elnökség tagja; 

                                                 
8 Módosította a 2009. április 28. napján tartott közgyőlés 8/2009. sz. határozata. 
9 Beiktatta a 2009. április 28. napján tartott közgyőlés 8/2009. sz. határozata. 
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b) az Egyesülettel a 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 vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által 
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelı cél 
szerinti juttatást –, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
 
7.2 A Felügyelı Bizottság feladata az Egyesület alapszabályban rögzített 

tevékenységének, gazdálkodásának folyamatos ellenırzése és a közhasznú 
tevékenység felügyelete. Mőködéséért a közgyőlésnek felel. 

 
7.3  A Felügyelı Bizottság az Egyesület vezetı tisztségviselıitıl jelentést, az Egyesület 

munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület 
könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

 
7.4 A Felügyelı Bizottság elnökét az Elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell 

hívni. 
 
7.5  A Felügyelı Bizottság szükség szerint de évente legalább egyszer ülésezik, mely ülést 

a Felügyelı Bizottság elnöke a tervezett idıpont elıtt legalább 8 nappal írásban hív 
össze a napirend egyidejő írásbeli közlésével.  

 
7.6 A Felügyelı Bizottság ülései nyilvánosak.  
 
7.7 A Felügyelı Bizottság határozatképes, ha legalább két tagja jelen van. A Felügyelı 

Bizottság határozatait egyszerő szótöbbséggel hozza.  
 
7.8 A Felügyelı Bizottság mőködésének részletes szabályait a Felügyelı Bizottság 

ügyrendje tartalmazza, amelyet a Felügyelı Bizottság maga állapít meg. 
 
7.9 A Felügyelı Bizottság határozatait az Egyesület Elnöksége által vezetett Határozatok 

Könyvébe kell behelyezni. 
 
7.10  A Felügyelı Bizottság munkájáról és megállapításairól a közgyőlést írásban vagy 

szóban tájékoztatja. 
 
7.11  A Felügyelı Bizottság köteles az Elnökség, illetve a közgyőlés összehívását 

kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy  
 

a) a szervezet mőködése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit 
egyébként súlyosan sértı esemény (mulasztás) történt, amelynek 
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az 
Elnökség, illetve a közgyőlés döntését teszi szükségessé; vagy 

b) a vezetı tisztségviselık felelısségét megalapozó tény merült fel. 
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7.12 Az Elnökség ülését, illetve a közgyőlést a Felügyelı Bizottság indítványára – annak 
megtételétıl számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidı 
eredménytelen eltelte esetén az Elnökségi ülés, illetve a közgyőlés összehívására a 
Felügyelı Bizottság is jogosult. 

 
7.13  Ha az arra jogosult szerv (Közgyőlés, Elnökség) a törvényes mőködés helyreállítása 

érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg a Felügyelı Bizottság köteles 
haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

 
 

8. Az Egyesület mőködése és gazdálkodása 
 
8.1  Az Egyesület mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételrıl szóló 

határozat jogerıre emelkedése napján kezdheti meg. 
 
8.2 Az Egyesület bevételei: 
 

a)  az Egyesület közhasznú céljára vagy mőködési költségei fedezésére kapott 
támogatás, illetve adomány; 

b)  a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül 
kapcsolódó bevétel; 

c)  az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül 
kapcsolódó bevétel; 

d)  a tagdíj; 
e)  a vállalkozási tevékenységbıl származó bevétel; 
f)  egyéb bevétel. 

 
8.3  A tagdíj összegét, befizetésének módját a közgyőlés határozza meg. A tagok 

tagdíjbefizetéseirıl az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. 
A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem 
felelnek. 

 
8.4  Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.  
 
8.5 Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az 

Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. 
 
8.6 Az Egyesület a vonatkozó jogszabályok alapján vezeti könyveit. 
 
8.7  Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-

készítési kötelezettsége nincsen. 
 
8.8 Az Egyesület a vezetı tisztségviselıt, a támogatót, valamint e személyek 

hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı szolgáltatások, illetve a 
társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı 
okiratnak megfelelı juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 

 
8.9  Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítı értékpapírt nem bocsáthat 

ki. 
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8.10  Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztetı 
mértékő hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitıl kapott támogatást hitel 
fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. 

 
 

9. Az Egyesület képviselete 
 

Az Egyesületet az Elnökség tagjai önállóan jogosultak képviselni. 
 
 

10. Az Egyesület megszőnése 
 
10.1 Az Egyesület megszőnik, ha a Közgyőlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel 

való egyesülését kimondja. 
 
10.2 Megszőnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, 

illetıleg megszőnését megállapítja. 
 
10.3  Az Egyesület megszőnése esetén vagyonát elsıdlegesen a hitelezık kielégítésére kell 

fordítani. A hitelezık kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a Közgyőlés 
dönt.  

 
10.4 A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszőnésekor köteles esedékes 

köztartozásait rendezni, illetıleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerzıdésébıl 
eredı kötelezettségeit idıarányosan teljesíteni.  

 
 

11. Záró rendelkezések 
 
11.1 A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári 

Törvény-könyvérıl szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. évi 
II. törvény, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény, 
illetıleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók. 

 
11.1/A. Az Egyesület mőködése során írásbeli közlésnek minısül az elektronikus levél (e-

mail) útján történı közlés is, ha azt a tag (Elnökségi tag, Felügyelı Bizottsági tag) 
által bejelentett e-mail címre küldik. E-mail cím megadására a tag (Elnökségi tag, 
Felügyelı Bizottsági tag) nem köteles. Ha a tag (Elnökségi tag, Felügyelı Bizottsági 
tag) nem ad meg e-mail címet, részére a közlés az általános szabályok szerint – postai 
úton – történik.10 

 
11.2 Az Egyesület Alapszabályát az alapító tagok a Budapesten, 2009. február 10. napján 

tartott Alakuló Közgyőlése egyhangú határozattal jóváhagyták. 
 

                                                 
10 Beiktatta a 2009. szeptember 25. napján tartott közgyőlés 16/2009. sz. határozata. 


