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A MAGYAR GYERMEKEK SZÖVETSÉGE EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA
Bevezető rendelkezések
1. Az alapító tagok 2003. április 03-án létrehozták a Sportpalánta Központ Közhasznú
Sportegyesületet, mely egyesület alapszabályát 2015. július 13. napján módosították. A tagok
figyelemmel a Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.765/2002/13. sorszámú végzésében foglaltakra az
alapszabályt módosították, és a Polgári Törvénykönyv és az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény alapján az alábbiakban határozták meg az egyesület alapszabályát, dőlt betűvel jelezve a
változásokat.
2. Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos
megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy.
Az egyesület adatai
3. Az egyesület neve: Európai Gyermekek Szövetsége Egyesület
4. Az egyesület székhelye: 1126 Budapest, Németvölgyi út 5. fsz. 1.
Az egyesület céljai
5. Az egyesület 0-25 éves korú gyermekek társadalmi egyenjogúságának és esélyegyenlőségének a
megvalósítását tűzte ki célul. A játékhoz, a tanuláshoz és az alapvető emberi jogokhoz való jogát
minden gyermeknek ismernie kell és ezektől őket senki sem foszthatja meg. A biztonságban élő
gyermek testi és lelki egészségben él, amikor is önálló személyisége fejlődik.
„Minden gyermek egy önálló személyiség, különleges és értékes emberke. J”
6. Céljai elérése érdekében az egyesület az alábbi tevékenységet végzi:
Ø Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának megismertetését a gyermekekkel és a szülőkkel;
Ø A Családbarát Magyarország létrehozásának támogatása;
Ø Együttműködés kezdeményezése a szociális, az oktatási intézmények és a gyermekek és azok
családjai között;
Ø Bekapcsolódás az egyesület céljait segítő népszerűsítő rendezvényekbe;
Ø A gyermekek testi és lelki fejlődésének, oktatásának érdekében fejlesztési, képzési és oktatási
feladatok ellátása, ill. a partnerek tevékenységét közvetítése, terjesztése;
Ø A család intézményének újraértelmezése céljából gyermek és családi kampányok és
rendezvények szervezése, propaganda anyagok terjesztése;
Ø Az egyesület céljainak elérése érdekében együttműködés más szervezetekkel;
Ø Önkéntesek toborzása az egyesület céljainak hatékonyabb elérése érdekében.
Az egyesület tagjai
7. Az egyesület jelenlegi tagjainak neve és lakóhelye
1.
2.
3.
4.

Holló Szilvia
Csonka Gábor
Faragó Gábor
Dénes Gábor
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dr. Mihályiné Opéczy Mária
Nagy Anita Vivienne
Dewar Philippa Jane
Sógor Zsolt
Dömötöriné Bene Angelika
Deli Magdolna

A tagok akként nyilatkoznak, hogy hozzájárulnak az alapszabályban megjelölt adataik
nyilvános kezeléséhez.
8. Az egyesületnek tagja lehet minden magánszemély, aki
a. kinyilvánítja, hogy az egyesület tagja kíván lenni,
b. egyetért az egyesület céljaival,
c. az egyesület alapszabályát magára nézve kötelezőnek ismeri el, és
d. a tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja.
A tagfelvételi kérelmet az egyesület elnökéhez kell benyújtani, aki a kérelmet annak
benyújtásától számított tizenöt napon belül az Elnökség elé terjeszti. Az Elnökség a
beterjesztéstől számított tizenöt napon belül dönt a felvételről. Az Elnökség a határozatát a
kérelmet benyújtó személlyel írásban közli. A döntés ellen a Közgyűléshez lehet fellebbezni a
döntés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül. A Közgyűlés a kérelemről a soron
következő Közgyűlési ülésen dönt. A tagsági jogviszony keletkezésének időpontja a
tagfelvételről való döntés meghozatalának napja.
A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.
A tagok jogai és kötelességei
9.

Az egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni. A Közgyűlés
határozatainak meghozatalában szavazati joggal rendelkezik. Az egyesület tevékenységével
illetve működésével kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tehet. A vezető tisztségviselőktől
felvilágosítást kérhet az egyesület tevékenységéről, indítványt tehet a Közgyűlés napirendi
pontjaira. Betekinthet az egyesület nyilvántartásaiba, jogosult igénybe venni az egyesületnek a
tagok részére biztosított szolgáltatásait. Az egyesület tagja részt vehet az egyesület
rendezvényein, összeférhetetlenségi és elfogadó nyilatkozata alapján az egyesület bármely
veszető tisztségére megválasztható és újraválasztható. Az egyesület valamennyi tagja a vezető
tisztségviselő megválasztásakor és az egyesület legfőbb szervének egyéb határozatai
meghozatalakor személyenként egy szavazattal rendelkeznek. Az egyesület tagjait egyenlő
jogok illetik. A tagok egytizede írásban az ok és a cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és
rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti. A tag tagsági jogait személyesen
gyakorolhatja. A tag kérheti a bíróságtól a Közgyűlés és az egyesület szervei 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 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.

10. Az egyesület tagja köteles aktívan részt venni az egyesület céljainak megvalósításában. Az
egyesület tagja köteles megfizetni a tagdíjat. Az egyesület tagja köteles megtartani illetve
teljesíteni a Közgyűlés határozataiban foglaltakat. Az egyesület tagja köteles az alapszabályban
meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére. Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az
egyesület céljának megvalósítását, és az egyesület tevékenységét.
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A tagsági jogviszony megszűnése
11. Az egyesület tagjának tagsági jogviszonya megszűnik
a, kilépéssel,
b, kizárással,
c, a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével,
d, a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával.
12. A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor,
indokolás nélkül megszüntetheti.
13. Ha a tag nem felel meg az alapszabály 8. pontjában foglalt feltételeknek, az egyesület a tagsági
jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az egyesület
Közgyűlése dönt.
14. 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.
15. A kizárási eljárás elindításáról az eljárás alá vont tagot az Elnökség haladéktalanul értesíti, az
eljárás során pedig biztosítani kell számára, hogy akadálytalanul védekezhessék, tényelőadásait
megtehesse, bizonyítékait rendelkezésre bocsáthassa.
16. A kizárási eljárás lefolytatására irányuló indítvány benyújtásától számított 60 napon belül a
Közgyűlés köteles a határozatot meghozni és azt további 8 napon belül az eljárás
kezdeményezőjének, valamint az eljárás alá vont személynek megküldeni.
17. 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. A kizárt
tag az egyesület székhelye szerint illetékes törvényszéktől kérheti a határozat felülvizsgálatát.
18. Az Elnökség törli a nyilvántartásból azt a tagot, aki meghalt vagy jogutód nélkül megszűnt, aki
kilépett, akit kizártak, vagy akinek a tagsági jogviszonyát felmondták. A törlésről hozott
határozatot öt napon belül meg kell küldeni - a tag halálának esetét kivéve - a törölt tagnak.
19. Az egyesület rendes tagjain felül az egyesület pártoló tagja lehet az a magyar vagy külföldi
természetes- vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely
adományaival segíti az egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni, illetőleg
részvételét jogszabály kizárja. Az egyesület pártoló tagját a közgyűlés választja. A pártoló tag az
egyesület munkáját adományaival köteles támogatni. A pártoló tag az egyesület munkájában
vagyoni hozzájárulással vesz részt, az egyesület tisztségeire nem választható. A pártoló tag az
egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt, szavazati joggal nem rendelkezik.
20. A közgyűlés az egyesület tiszteletbeli tagjának választhatja azt a természetes személyt, aki
elfogadja az alapszabályt, s aki ugyan anyagilag nem támogatja az egyesületet, de őt a közgyűlés
valamilyen oknál fogva tiszteletbeli tagságra érdemesnek tartja. A tiszteletbeli tag az egyesület
tisztségeire nem választható. A tiszteletbeli tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási
joggal vehet részt, szavazati joggal nem rendelkezik.
Az egyesület szervei:
21. Az egyesület szervei:
a, Közgyűlés
b, Elnökség
Közgyűlés
22. Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés.
23. A Közgyűlés szükség szerint, de évente legalább egyszer ül össze.
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24. A Közgyűlést az Elnök hívja össze az egyesület székhelyére vagy a tagok többségének előzetes
jóváhagyásával meghatározott más helyre, postai úton kiküldött meghívóval. Az Elnök köteles
összehívni a Közgyűlést, ha ezt a tagok egytizede írásban az ok és a cél megjelölésével együtt
kéri. A Közgyűlést össze kell hívni abban az esetben is, ha azt a bíróság elrendeli.
25. A Közgyűlést úgy kell összehívni, hogy a meghívó elküldése és az ülés között legalább tíz
napnak el kell telnie. A meghívóban meg kell jelölni a Közgyűlés helyét, időpontját és a
tervezett napirendet, az egyesület nevét és székhelyét.
26. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő tag
jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
27. Amennyiben az összehívott Közgyűlés nem határozatképes akkor az Elnök harminc napon
belüli időpontra új Közgyűlést köteles összehívni. A megismételt Közgyűlésre a meghívókat
minden tagnak meg kell küldeni. A megismételt Közgyűlés határozatképességére az általános
szabályok az irányadóak.
28. A Közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 5 napon belül a tagok és az egyesület szervei az
Elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend
kiegészítésének tárgyában az Elnök jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti
kérelemről az Elnök nem dönt vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló
határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. A
Közgyűlés a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha
valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés
megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
29. A Közgyűlés elején a tagok egyszerű többséggel elfogadják a Közgyűlés napirendjét, maguk
közül megválasztják a Közgyűlés levezető elnökét, két jegyzőkönyv-hitelesítőt, valamint a
szavazatszámlálót.
30. A Közgyűlésen a szavazatokat a tagok nyílt szavazás esetén kézfeltétellel, titkos szavazás esetén
papírlapon adják le. A szavazatokat a szavazatszámlálónak megválasztott tag összesíti, majd a
szavazás eredményét nyilvánosan kihirdeti.
31. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
Ø akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az egyesület terhére
másfajta előnyben részesít;
Ø akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
Ø aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
Ø akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja vagy
alapítója;
Ø aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
Ø aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
32. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
Ø az alapszabály módosítása;
Ø az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
Ø a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
Ø az éves költségvetés elfogadása;
Ø az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről
szóló jelentésének - elfogadása;
Ø a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő
az egyesülettel munkaviszonyban áll;
Ø az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával
köt;
Ø a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági
tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való
döntés;
Ø a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
Ø a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és
Ø a végelszámoló kijelölése.
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33. A Közgyűlés szótöbbséggel dönt, döntéseit általában nyílt szavazással hozza.
Szavazategyenlőség esetén az előterjesztés elvetettnek tekintendő. Személyi kérdésekben a
Közgyűlés titkos szavazással dönt.
34. 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.
35. Az egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik. A szavazati jog csak
személyesen, érvényes egyesületi tagság fennállása esetén gyakorolható.
36. A tag jogosult a Közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a Közgyűlés rendjének
megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.
37. A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelynek tartalmaznia kell a Közgyűlés helyszínének,
időpontjának, időtartamának, valamint a jelenlévőknek a megjelölését, továbbá a napirendi
pontokat, a hozzászólásokat, a szavazások eredményeit, és az elfogadott határozatokat. A
jegyzőkönyvet két arra megválasztott tag hitelesíti.
Az Elnökség
38. Az Elnökség az egyesület vezető tisztségviselője.
39. Az Elnökség az Elnökből és további 2 tagból áll, akiket a Közgyűlés 5 évre választ meg az
egyesület tagságából.
40. Az egyesület Elnöksége:
Holló Szilvia
Dewar Philippa Jane
Faragó Gábor
41. Az Elnökség tagjainak tisztsége megszűnik
Ø határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
Ø megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
Ø visszahívással;
Ø lemondással;
Ø a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
Ø a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
Ø a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
42. Az Elnökség bármely tagja írásban, a Közgyűléshez intézett nyilatkozattal lemondhat
tisztségéről. A Közgyűlés az Elnökség tagjait bármikor visszahívhatja.
43. Amennyiben az Elnökség bármely tagjának tisztsége megszűnik, helyére a Közgyűlés 30 napon
belül új személyt választ, akinek megbízatása a többi elnökségi tag megbízatásának lejártával
együtt szűnik meg.
44. Az Elnökség a jelen alapszabályban foglalt szabályok kiegészítésére az ügyrendjét maga
határozza meg.
45. Az Elnökség szükség szerint, de legalább évente három alkalommal ülésezik. A meghozott
döntésekről jegyzőkönyv készül.
46. Az Elnökség üléseit az Elnök hívja össze az ülés előtt legalább 5 nappal. Köteles összehívni az
ülést, amennyiben ezt az ok megjelölésével legalább 2 elnökségi tag indítványozza. Az ülés
szükség esetén rövid úton telefonon, vagy e-mail-en is összehívható.
47. Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon a tagok mindegyike jelen van.
48. Az Elnökség szótöbbséggel dönt, döntéseit nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén
az indítvány elvetettnek tekintendő.
49. Az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe. Így különösen:
Ø az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
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Ø a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése;
Ø az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése;
Ø az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
Ø az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
Ø a Közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
Ø a Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
Ø részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
Ø a tagság nyilvántartása;
Ø az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
Ø az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
Ø az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele; és
Ø a tag felvételéről való döntés.
50. Az Elnökség köteles a Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
Ø az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
Ø az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;
vagy
Ø az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
A jelen pont szerint összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről
dönteni.
51. Az Elnökség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
52. Az Elnökség tagja feladatait személyesen köteles ellátni.
53. Nem lehet az Elnökség tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
54. Nem lehet az Elnökség tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
55. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
56. Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján
Ø kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
Ø bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
57. Az Elnökség tagja az egyesület tagjai részére köteles az egyesületre vonatkozóan felvilágosítást
adni, és számukra az egyesületre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani.
A felvilágosítást és az iratbetekintést az Elnökség tagja a jogosult által tett írásbeli titoktartási
nyilatkozat tételéhez kötheti.
Az Elnökség tagja megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez az
egyesület üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja,
vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a
felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti az egyesület
kötelezését a felvilágosítás megadására.
58. Az Elnökség tagja az ügyvezetési tevékenysége során az egyesületnek okozott károkért a
szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel az egyesülettel szemben.
59. Az Elnökség tagjai kötelesek a Közgyűlésen részt venni, a Közgyűlésen az egyesülettel
kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről
beszámolni.
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Az Elnök
60. Az Elnök az Elnökség tagja, akit az Elnökség tagjai maguk közül 5 évre választanak meg.
61. Az Elnök
e. képviseli az egyesületet,
f. irányítja az Elnökség munkáját,
g. gondoskodik az adminisztratív feladatok ellátásáról,
h. az egyesület munkavállalói felett gyakorolja a munkáltatói jogokat,
i. felelős az egyesület gazdálkodásáért, a pénzügyi jogszabályok és szabályzatok
előírásainak megtartásáért.
62. Amennyiben az egyesület működőképessége ezt megkívánja, az Elnök lemondása esetén a
lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában
legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
Az egyesület képviselete
63. Az egyesület nevében kötelezettségvállalást tartalmazó jognyilatkozatot csak a képviselő tehet.
Az Egyesület képviseletére az egyesület Elnöke és Alelnöke önállóan jogosult.
64. Az Elnök és az Alelnök az egyesületet akként jegyzi, hogy az egyesület kézzel, géppel írt ill.
előnyomott vagy előbélyegzett teljes neve alá a nevét minden korlátozás nélkül önállóan aláírja.
65. Az egyesület bankszámlája felett az Elnök és az Alelnök jogosult rendelkezni önállóan.
Az egyesület gazdálkodása
66. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, a társadalmi szervezetekre vonatkozó,
továbbá a számviteli-, az adó- és a társadalombiztosítási jogszabályok, valamint szabályzatok
szerint.
67. Az egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik. Az egyesület vagyona elsősorban a tagok
által fizetett díjakból, jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból
képződik. Egyesület elsődlegesen gazdasági tevékenység folytatására nem alapítható, azonban
az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére
jogosult.
68. Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai
között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.
69. Az egyesület tagjai tagdíjat tartoznak fizetni. A tagdíj mértékét és fizetésének rendjét a
Közgyűlés állapítja meg. A Közgyűlés határozata szerint az egyesület tagjai évente 1.000,- Ft
tagsági díjat kötelesek fizetni az egyesület házi pénztárába minden én január 15. napjáig.
70. A tagok illetve a tagsági jogviszonyban nem állók által tett adományokat felajánlásokat csak az
adományozó által meghatározott célra lehet felhasználni.
71. Az egyesület a tartozásaiért vagyonával felel. A tagokat a tagdíj megfizetésén túl vagyoni
felelősség nem terheli.
Az egyesület megszűnése
72. Az egyesület megszűnik ha
Ø határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
Ø megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
Ø a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
Ø az arra jogosult szerv megszünteti
Ø az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált,
és új célt nem határoztak meg; vagy
Ø az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt
feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.
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73. 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.
74. 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.
Az egyesület felügyelete
75. Az egyesület feletti általános törvényességi felügyeletet az egyesületet nyilvántartó bíróság látja
el. A törvényességi felügyeleti jogkör nem terjed ki olyan ügyekre, amelyekben más bírósági
vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye. A törvényességi felügyelet nem irányulhat az
egyesület döntéseinek gazdaságossági, célszerűségi szempontból való felülvizsgálatára.
76. Ha a törvényes működés helyreállítása érdekében tett intézkedések nem vezetnek eredményre, a
nyilvántartó bíróság megszünteti az egyesületet.
77. Az egyesület felett az ügyészség a jogszabályi feltételekkel törvényességi ellenőrzést gyakorol.
Záró rendelkezések
78. Az alapítók megállapodnak abban, hogy az egyesületet határozatlan időre hozzák létre.
79. A jelen Alapszabály az aláírása napján lép hatályba.
80. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesületre
vonatkozó jogszabályok és a Közgyűlés határozatai az irányadók.
Tárnok, 2015. november 29.
Alulírott tagok az alapszabályt egybehangzó akaratnyilatkozatunkkal elfogadjuk. Alulírott tagok és
jogi képviselő igazoljuk, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az
alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának.

