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ERGO - Európai Regionális Szervezet
ALAPSZABÁLY
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Az ERGO - Európai Regionális Szervezet 2015. évi Közgyűlése a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény,
illetőleg Magyarország Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire
is figyelemmel a mai napon az egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal módosította és
fogadta el:
l.§. Az Egyesület neve, székhelye és jog állása
(1) Az Egyesület neve: ERGO - Európai Regionális Szervezet
(2) Az Egyesület székhelye: 1052 Budapest, Kálvin tér 5/8.
(3) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyarország egész területére.
(4) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának
folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi
személy.
(5) Az egyesület közhasznú szervezet.
2§. Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége
(1) Az Egyesület célja, feladatai:
— A polgárok és a közösségek együttműködése az értékrend megszilárdulását és
gazdagodását, az erkölcs és az emberi méltóság, a szellemi, lelki, kulturális és
természeti értékek védelmét és megerősödését eredményezik.
— Ezért az Egyesület célja segíteni a polgárok önkéntesen szerveződő közösségeinek
létrejöttét, e közösségek együttműködésének kialakítását, a fejlett civil társadalom
megteremtését és megerősödését.
— Az Egyesület céljai eléréshez fórumot kíván biztosítani a közösségeknek érdekeik
felismerése, megfogalmazása és hatékony képviselete érdekében. Fontos feladata a
civil társadalom problémáinak követése, szükség szerinti kutatása, valamint a civil
szervezetek képviselői számára képzés biztosítása.
(2)
Az Egyesület közhasznú tevékenysége:

1.

2.

Közhasznú tevékenység

Közfeladat

Jogszabályhely

Szakmai
kiadványok
megjelentetése
- Internetes oldal és hírlevél
fenntartása
Tanácsadó
szolgáltatás
fenntartása
- Konferenciák szervezése
- Képzések megtartása szülők,
szakemberek részére

A
gyermekvédelmi
rendszerhez kapcsolódó
feladatot ellátása - a
gyermek
családban
történő nevelkedésének
elősegítése, a gyermek
veszélyeztetettségének
megelőzése
és
megszüntetése
érdekében

1997. évi XXXI. tv. a gyermekek
védelméről
és
a gyámügyi
igazgatásról 17. § (1)

- Tanácsadó iroda fenntartása
alakuló
–
átalakuló
civil
szervezeteknek
- Szakmai találkozók, képzések
szervezése
egyesületeknek,
alapítványoknak

Támogatja a lakosság
önszerveződő
közösségeit, erősíti a
település
önfenntartó
képességét

2011.
évi
CLXXXIX.
tv.
Magyarország
helyi
önkormányzatairól 6. § a)-b)
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152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről 48. § 5.

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről 48. § 14.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinál a nyilvánosságát az
internetes honlapján és a Civil Közlönyben való közzététel útján biztosítja.
(4) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül bárki más is ,
aki a cél iránt érdeklődik, részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
(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 a létesítő okiratában meghatározott
tevékenységére fordítja.
(6)
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat.
Közvetlen politikai tevékenység:
- 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.
(7)
Az Egyesület, mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait
bárki megkötés nélkül igénybe veheti.
(3)

§. Az Egyesület tagjai
Az Egyesület tagja lehet bármely magánszemély, jogi személy, valamint bármely jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat
elfogadja, és tagfelvételi kérelmét a Közgyűlés jóváhagyja. A felvételt kérőnek kérelmében
nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri és az
Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve
kötelezőnek fogadja el.
(2)
A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Közgyűlés hatáskörébe tartozik.
A tag felvételének kérdésében a Közgyűlés a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi
határozattal dönt. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.
3.

(1)

Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást
vezetni.
(3)

Az egyesületi tagság megszűnik:
a./ A tag kilépésével.
b./ A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
c./ A tag kizárásával.
(4)

A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az
elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.
Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai
közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát
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Kizárható a tag akkor is, ha hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A
tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább hat
hónapos mulasztás elteltét követően az elnökség írásban – póthatáridő tűzésével és a
jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a
tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen
maradt.
A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség
folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a
figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés
megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára
a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag
kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat,
továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló
határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8
napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.
A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől
számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A közgyűlés a
fellebbezés tárgyában a soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel
dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül
írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.
4.

§ Tagsági jogok és kötelezettségek
(1) Az Egyesület tagja jogosult:
— részt venni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések
megvitatását,
— a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselője
útján a közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni,
véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni,
— bármely tag szavazatai joggal rendelkezik, valamint megválasztható az Egyesület
vezető tisztségviselőjévé.
(2) Az Egyesület tagja köteles:
— az Egyesület Alapszabályát és belső szabályzatait valamint az Egyesület szervei által
hozott határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét
tiszteletben tartani,
— az Egyesület közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni,
(3) a közgyűlés által meghatározott mértékű tagdíjat minden év május 31-ig megfizetni. A
tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem
felelnek.
(4) A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján, vagy általa írásban
meghatalmazott képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait és kötelezettségeit.
A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti
képviseletnek nincs helye.
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§. Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok
Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés (6. §), amely a tagok összessége. Az
Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az
Egyesület ügyintéző képviselő szerve, az Elnökség (7. ) irányítja és látja el. Az
Egyesület vezető tisztségviselői: az elnökségi tagok és az Elnök (8. §).
(2) Az Egyesület ügyintéző szervének tagja, illetőleg az Egyesület képviselője olyan
magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási
engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek
gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.
Az Egyesület döntéshozó szervének határozat hozatalában nem vehet részt az a
személy:
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja
vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
(3) A tagok vagy az alapítók határozatukat a határozatképesség megállapításánál
figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. Ha e törvény egyszerű vagy azt
meghaladó szótöbbséget ír elő a határozat meghozatalához, a létesítő okirat egyszerű
szótöbbségnél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis. Ha e
törvény egyhangúságot ír elő a határozat meghozatalához, a létesítő okirat ettől eltérő
rendelkezése semmis.
(4) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be — annak
megszűntét megelőző két évben legalább egy évig — vezető tisztséget, amely az adózás
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
(5) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
(6) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
(7)
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
(8) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
(9) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
(10) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
(1)

6.

§. A Közgyűlés
(1) Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amelyet évente legalább egy
alkalommal össze kell hívni. Az Elnök az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott
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köteles azt összehívni, ha a tagok legalább 1 /3-a írásban kéri.
Ugyancsak 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.
Az a), b), c) pontok alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az
összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy
az egyesület megszüntetéséről dönteni.
(2)
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 és az éves tagdíj meghatározása;
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;
k) a végelszámoló kijelölése.
A közgyűlés dönt továbbá minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály, vagy az
alapszabály a hatáskörébe utal.
(3)
A közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi tag előzetes írásbeli
értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc
naptári nappal, igazolható módon meg kell küldeni.
A meghívónak tartalmaznia kell:
a) az egyesület nevét és székhelyét;
b) a közgyűlés idejének és helyszínének megjelölését;
c) a közgyűlés napirendjét;
d) A határozat-képtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés
helyének és dátumának pontos megjelölését.
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a
szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat
kialakíthassák. A közgyűlés nyilvános. A közgyűlés az egyesület székhelyére, vagy
más helyszínre is összehívható.
(4)
A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint
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határozathozatalnál vizsgálni kell.
Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat
meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell
hagyni.
A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített
napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban
az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban
kifejezetten felhívták.
(5) A közgyűlés tisztségviselőinek; a levezető elnöknek, a szavazatszámlálók megválasztás
a közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel történik. A szavazásnak, a
jegyzőkönyvvezetésnek közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a
jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza.
(6) A közgyűlés az éves beszámolóról és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról szóló
határozatát az általános szabályok szerint, azaz a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező
tagok egyszerű szótöbbségével hozza.
Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló
közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
(7) A levezető elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a
jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz.
(8) A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, a személyi döntések tekintetében pedig
titkos szavazással hozza. A határozatokat egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
(9) A közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell. Az Elnök
köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe vezetni. A
Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés
döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható legyen.
(10)
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető
és két jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok
sorszámát, a döntések tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést
támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges személyét).
7. §.

Az Elnökség
(1)
Az Egyesület vezető szerve az Elnökből és két Elnökségi tagból álló 3 tagú
Elnökség, amelynek tagjait a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 4
(négy) évi időtartamra választja.
(2) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább három alkalommal tart ülést. Az
Elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Az
ülések nyilvánosak.
(3) Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel - két elnökségi tag jelenléte
esetén egyhangúan - hozza meg. A határozatot az érintettel igazolható módon közölni
kell.
(4) Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes értesítésével.
A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően, igazolható
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megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.
(5) Az Elnökség hatáskörébe 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 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.
Az Elnökség dönt továbbá minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály, vagy az
alapszabály a hatáskörébe utal.
Megszűnik az elnökségi tagság a 4 (négy) éves időtartam lejáratával, valamint a tag
halálával, cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával, a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi
ok bekövetkeztével és lemondásával, amely esetekben a Közgyűlés új elnökségi tagot
választ. Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő
elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól.
(6) Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe
vezetni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az
Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és
ellenzők számaránya és személye megállapítható.
8.

§ Az Elnök
(1) Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 4 (négy) év
időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletre
önállóan jogosult vezetője, s ez magában foglalja a bankszámla feletti rendelkezési jog
gyakorlását is. Az Elnök akadályoztatása esetén a fenti jogokat az Elnökség két tagja
együttes aláírásával gyakorolhatja.
(2) Az Elnök hatásköre és feladatai:
—
az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,
—
a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett,
—
a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása,
—
az elnökségi ülések előkészítése és levezetése,
—
az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok,
illetőleg bíróság előtt,
—
az Egyesület közgyűlésének és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás
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döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható,
—
éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé
terjesztése,
—
a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtásáról való gondoskodás,
—
a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt
módon az érintettekkel történő közlése,
—
amennyiben ez mások vagy az Egyesület jogát vagy jogos érdekét nem sérti,
vagy veszélyezteti, a Közgyűlés és az Elnökség által meghozott határozatokat
valamint az Egyesület beszámolóit — figyelemmel a személyiségi jogokra és az
adatvédelem szabályaira - az Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza.
—
Az Egyesület elfogadott Eves beszámolóját és Közhasznúsági jelentését az
Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza.
9. § Felügyelő Bizottság
(1)
Az Egyesület felügyelő szerve a Felügyelő Bizottság, amely 3 főből áll.
Jelenleg felügyelő bizottság az egyesületnél nincs. Az FB tagjait a közgyűlés választja 1
évre. A Felügyelő bizottság tagjai indokolt esetben visszahívhatóak, ha tisztségük ellátására
méltatlanná válnak. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amely nem lehet
ellentétes az Egyesület Alapszabályával. A Felügyelő bizottsági tagság az e tisztségre
megválasztott személy által írásbeli elfogadással jön létre. A Felügyelő Bizottsági tagság az
Egyesület legfőbb szerve által meghatározott ideig, de legfeljebb öt évig tart. A Felügyelő
bizottság tagjai újraválaszthatók.
A Felügyelő Bizottság a Közgyűlés részére ellenőrzi az Egyesület működését.
- az éves költségvetési terv és beszámoló megvizsgálása,
- az Egyesület pénz-és vagyonkezelésének szabályozottsági vizsgálata,
- a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb
kötelező előírások betartásának ellenőrzése,
- tagdíjak befizetésének ellenőrzése,
- az éves pénzügyi beszámoló felülvizsgálata,
- a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek
és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata,
- a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése,
- rendkívüli közgyűlést hív össze és javaslatot tesz annak napirendjére,
amennyiben úgy - ítéli meg, hogy az egyesület tevékenysége jogszabályba,
alapszabályba ütközik
- pénzügyi és számviteli ellenőrzés
- megállapítja saját ügyrendjét, amelyet az Egyesület legfőbb szerve hagy jóvá.
Felügyelő bizottsági tag lehet az a nagykorú személy, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Nem lehet felügyelő bizottsági tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
Nem lehet felügyelő bizottsági tag az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
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tag az, akit eltiltottak a felügyelő bizottsági tevékenységtől.
Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, aki vagy akinek a hozzátartozója az egyesület
vezető tisztségviselője.
10. §. Az Egyesület működése és gazdálkodása
(1) Az Egyesület, mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló
határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.
(2) Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb
jövedelmekből gazdálkodik.
(3) A tagok tagdíj-befizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó
nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját
vagyonukkal nem felelnek.
(4) Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.
(5) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az
Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.
(6) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési
kötelezettsége nincsen.
(7) Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak
írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni
a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási
lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az
Egyesület, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által
megismerhetők.
(8) Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet
által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő
juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
(9) Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
(10) Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető
mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel
fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.
(11) Az Egyesületre vonatkozó beszámolási és nyilvántartási szabályokra a 2011. évi
CLXXV az irányadó.
(12) Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és
az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a
céljainak elérését elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon
folytathat.
(13) Az Egyesület működése felett az ügyészség rendelkezik törvényességi ellenőrzési
jogkörrel.
(14) Az Egyesület működése során keletkezett iratok nyilvánosak. Valamennyi iratba az
elnökséghez intézett előzetes kérelmet követő 30 munkanapon belül betekintést kell
biztosítani.
(15)
Az Egyesület közhasznúsági jelentését minden évben június 30-ig saját honlapján
nyilvánosságra hozza.
(16)
A tagdíj rendelkezésére bocsátása történhet bankszámlára történő
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11.§. Az Egyesület képviselete
(1) Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli, a (2) pontban foglaltak szerint is.
(2) Az Egyesület bankszámlája felett is az Elnök jogosult rendelkezni.
(3) Az Elnök akadályoztatása esetén mindkét esetben az Elnökség két tagja együttes
aláírásával jogosult ellátni ezen feladatokat.
12. §. Az Egyesület megszűnése
(1)
Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más Egyesülettel
való egyesülését kimondja, az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését
megállapítja, feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak
lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi
személyt a nyilvántartásból törli.
(2) Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell
fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés
dönt.
(3) Az Egyesület megszűnik amennyiben az egyesület tagjainak száma hat hónapon
keresztül nem éri el a tíz főt.
(4) A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes
köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő
kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.
(5) Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak
egyesületekre válhat szét.
(6) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek
kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az egyesület céljával megegyező vagy
hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A
nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont,
ha a 12. § (2) bekezdés szerint a Közgyűlés által meghatározott közhasznú szervezet
a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.
(7) 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.§. Az Egyesület ellenőrző szerve
(1) Ha az Egyesület éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, a vezető szervtől
elkülönült felügyelő bizottság létrehozására kerül sor. Ebben az esetben a Felügyelő
Bizottság három tagját a Közgyűlés jogosult megválasztani. A Felügyelő Bizottság
tagjai közül saját maga választja meg elnökét. A Felügyelő Bizottság a működéséhez
szükség ügyrendjét saját maga jogosult meghatározni. A Felügyelő Bizottság döntéseit
szótöbbséggel - két tag jelenléte esetén egyhangúan - fogadja el.
14.§. Záró rendelkezések
(1) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvéről
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