JEGYZŐKÖNYV
Mely készült a Szöveg Színház Színházi Egyesület,
2014. május 20. napján,
a 1077 Budapest, Rottenbiller u. 54. I. em. 9. szám alatti székhelyén 18:00 órakor megtartott
közgyűlésén.
Jelen vannak a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ívet aláíró tagok, valamint Berkes Beatrix (anyja neve: Lajtos Mária,
szül: Debrecen, 1988.07.19., lakhely: 1151 Budapest, Benkő István u. 49.), Jámbor Kálmánné Szilák Krisztina (anyja neve:
Puskás Gizella, szül: Budapest, 1971. 05. 27., lakhely: 1149 Budapest, Dongó u. 10.) és Horváth Csongor (anyja neve:
Pankotai Mária, szül.: Budapest, 1985. 03. 21., lakhely: 3630 Putnok, Bányász út 48.).
Szántai Edina elnök üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy az Egyesület taglétszáma 10 fő, ebből 9 tag jelen van, tehát
a Közgyűlés határozatképes. Ezt követően az elnök felkéri a közgyűlést a tisztségviselők megválasztására. Ezt követően a
tagok egyhangú szavazással, nem szavazat és tartózkodás nélkül megválasztják levezető elnöknek Szántai Edinát. A tagok
egyhangú szavazással, nem szavazat és tartózkodás nélkül megválasztják jegyzőkönyvvezetőnek Gulyás Ádámot. A tagok
egyhangú szavazással, nem szavazat, és tartózkodás nélkül megválasztják jegyzőkönyv-hitelesítőnek Vilcsek Dánielt és
Széplaki Szilviát
A levezető elnök ismerteti a meghívóban is rögzített alábbi napirendet.
Napirendi pontok:
1.

A tagdíjfizetésről való rendelkezés, a korábbi 2011. december 2-i közgyűlésen hozott ezzel kapcsolatos
közgyűlési határozat felülvizsgálata

2.

A 2012. február 2-i és a 2013. február 4-i egyesületi közgyűlésnek az elnökség tagjaira és titkár választására
vonatkozó határozatának megerősítése.

3.

Az Egyesület felügyelőbizottsági tagjainak lemondására, illetve megbízási idejük lejártára tekintettel új
felügyelőbizottsági tagok választása

4.

Az Egyesület alapszabályának felülvizsgálata és módosítása az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, illetőleg a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek való megfelelés céljából, ezen jogszabályok
szerinti közhasznúsági nyilvántartásba vétel kérelmezése.

5.

A fenti változásokra tekintettel az Egyesület alapszabály módosításának elkészítése és a fentiekkel kapcsolatos
további teendők ellátása.

A fenti napirendet a tagok kézfeltartással egyhangúlag elfogadnak, nem szavazat és tartózkodás nélkül.
1. napirendi pont:
A levezető elnök előadja, hogy a 2011. december 2-i közgyűlésen az Egyesület úgy határozott, hogy az akkor felmerült
gazdasági okokra tekintettel a tagok által fizetendő tagdíjat határozatlan ideig eltörölte. Levezető elnök előadja, hogy ezen
közgyűlési határozat egyrészt a hatályos jogszabályoknak nem felel meg, mivel tagdíjat minden tag köteles fizetni ezt eltörölni
nem lehet, másrészt az időközbeni változások lehetővé tették, hogy a tagok ismételten fizethessenek tagdíjat. Levezető elnök
javasolja, hogy ezek alapján a közgyűlés a 2011. december 2-i tagdíjat eltörlő határozatát helyezze hatályon kívül és kötelezze
a tagokat 1.000,- Ft évi tagdíj fizetésére.
A közgyűlés a javaslat megvitatása után, nyílt szavazással, kézfeltartással egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
1/2014. (V.20.) számú határozat:
Az Egyesület tagjai tagdíj fizetésre kötelesek, melynek mértéke évi 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint.
2. napirendi pont:
Levezető elnök előadja, hogy az Egyesület a 2012. február 2-i közgyűlésen 5 éves határozott időre az Egyesület elnökségi
tagjává választotta Szántai Edina (1077 Budapest, Rottenbiller u. 54. 1/9.) szám alatti lakost; Farkas Petra (2145 Kerepes, Sas
út 15.) szám alatti lakost és Vilcsek Dániel (2067 Szárliget, Petőfi Sándor u. 92.) szám alatti lakost, illetve ezen közgyűlésen az
elnökség – megválasztásukat követően – ülést tartott, melyen tagjaik közül Elnöknek választották Szántai Edinát,
elnökhelyettesnek pedig Farkas Petrát, továbbá ezen közgyűlés az Egyesület titkárává választotta – szintén 5 éves határozott
időtartamra - Széplaki Szilvia (anyja neve: Szalay Anna) 1042 Budapest, István út 27/a szám alatti lakos tagot. Később, a 2013.
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február 4-i közgyűlés Farkas Petra elnökségi tag lemondására tekintettel új elnökségi tagot választott- 5 éves határozott időre Gulyás Ádám (1082 Budapest, Bródy Sándor utca 27. Fsz.8.) szám alatti lakos személyében.
Levezető elnök előadja, hogy az elnökség és a titkár fentiek szerinti újraválasztását, illetve megválasztását bejelentette az
illetékes Fővárosi Törvényszékhez, de ott a kibocsátott hiánypótlás nem teljesítse okán a változásbejegyzési eljárás nem került
lefolytatásra, befejezésre, így az elnökség mint vezető tisztségviselők személyében bekövetkezett változások átvezetése a civil
szervezetek nyilvántartásában nem történt meg. Levezető elnök előadja továbbá, hogy Szántai Edina lakcíme időközben
megváltozott, az új lakcíme: 1077 Budapest, Rottenbiller u. 54. 1/9.
Mindezek alapján levezető elnök javasolja, hogy a jelen közgyűlés az elnökség tagjait – azaz Szántai Edinát, Gulyás Ádámot
és Vilcsek Dánielt - és Széplaki Szilvia titkárt – eredeti megválasztásuktól számított 5 éves időtartamra - határozatával erősítse
meg tisztségében.
Levezető elnök megkérdezi a közgyűlést, hogy van-e valakinek más javaslata. Más javaslat nem hangzik el. A megvitatás után,
a levezető elnök szavazásra kéri fel a közgyűlést. A választás titkos szavazással történik.
A levezető elnök a szavazatok összesítése után megállapítja, hogy egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a közgyűlés megerősíti tisztségében az egyesület elnökségi tagjának: Szántai Edinát, Gulyás Ádámot és Vilcsek Dánielt,
akik ezt követően az ezen megbízást elfogadó nyilatkozatukat megerősítendő újabb – az összeférhetetlenségre és kizáró okokra
is kiterjedő – nyilatkozatot tesznek.
Ezen határozat meghozatala után a levezető elnök szünetet rendelt el, azon célból, hogy a tisztségükben most megerősített
elnökségi tagok a maguk közül korábban elnöknek megválasztott Szántai Edinát, illetve elnökhelyettesnek megválasztott
Gulyás Ádámot tisztségükben megerősítsék, vagy új elnököt, illetve elnökhelyettest válasszanak maguk közül.
A 20 perces szünet befejezését követően az elnökségi tagok bejelenti, hogy egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül megerősítették elnöki pozíciójában Szántai Edinát és elnökhelyettesi pozíciójában Gulyás Ádámot.
A fentiek alapján a közgyűlés meghozza az alábbi határozatot:
2/2014. (V.20.) számú határozat:
Az Egyesület megerősíti és jóváhagyja a 2012. február 2-i és a 2013. február 4-i egyesületi közgyűlésnek Szántai Edina,
Gulyás Ádám és Vilcsek Dániel elnökség tagjakénti és Széplaki Szilvia titkárkénti megválasztására vonatkozó
határozatait, továbbá az Elnökség megerősíti és jóváhagyja elnöki pozíciójában Szántai Edinát és elnökhelyettesi
pozíciójában Gulyás Ádámot. Mindezek alapján a közgyűlés az Egyesület Alapszabályának VIII. fejezetét módosítja és
kiegészíti az egyesület elnökségi tagjainak adataival, azzal, hogy Szántai Edina lakcímeként a 1077 Budapest,
Rottenbiller u. 54. 1/9. szám alatti új lakcímet tünteti fel az alábbiak szerint:
„Az Egyesület elnökségének tagjai:
Elnök:

Név: Szántai Edina
Lakcím: 1077 Budapest Rottenbiller utca 54., 1. emelet, 9.

Elnökhelyettes:

Név: Gulyás Ádám
Lakcím: 1082 Budapest, Bródy Sándor utca 27. Fsz.8.

További elnökségi tag:

Név: Vilcsek Dániel
Lakcím: 2067 Szárliget, Petőfi Sándor u. 92.”

3. napirendi pont:
Levezető elnök előadja, hogy az Egyesület felügyelőbizottsági tagjai egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudták a továbbiakban
vállalni ezen tisztség betöltését, erre tekintettel a mai nappal az Elnökség felé benyújtott nyilatkozatukban lemondtak ezen
megbízatásukról. Mindezek okán szükségessé vált három, új felügyelőbizottsági tag megválasztása. Levezető elnök javaslatot
tesz arra, hogy a közgyűlés felügyelőbizottsági tagnak válassza meg Berkes Beatrix (anyja neve: Lajtos Mária, szül: Debrecen,
1988.07.19., lakhely: 1151 Budapest, Benkő István u. 49.), Jámbor Kálmánné Szilák Krisztina (anyja neve: Puskás Gizella,
szül: Budapest, 1971. 05. 27., lakhely: 1149 Budapest, Dongó u. 10.) és Horváth Csongor (anyja neve: Pankotai Mária, szül.:
Budapest, 1985. 03. 21., lakhely: 3630 Putnok, Bányász út 48.) személyeket.
Levezető elnök megkérdezi a közgyűlést, hogy van-e valakinek más javaslata. Más javaslat nem hangzik el. A megvitatás után,
a levezető elnök szavazásra kéri fel a közgyűlést. A választás titkos szavazással történik.
A levezető elnök a szavazatok összesítése után megállapítja, hogy egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a közgyűlés a felügyelőbizottság tagjának választotta a mai naptól számított 5 éves, határozott időtartamra: Berkes
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Beatrixot, Jámbor Kálmánné Szilák Krisztinát és Horváth Csongort, akik ezt követően az ezen megbízást elfogadó– az
összeférhetetlenségre és kizáró okokra is kiterjedő – nyilatkozatot tesznek.
Ezen határozat meghozatala után a levezető elnök szünetet rendelt el, azon célból, hogy a most megválasztott
felügyelőbizottsági tagok maguk közül elnököt válasszanak.
A 20 perces szünet befejezését követően a felügyelőbizottsági tagok bejelentik, hogy egyhangú igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül felügyelőbizottsági elnöknek megválasztották Berkes Beatrixot.
A fentiek alapján a közgyűlés meghozza az alábbi határozatot:
3/2014. (V.20.) számú határozat:
A Közgyűlés elfogadja Alexics Rita, Mészáros Gyöngyvér és Pál Dániel Levente felügyelőbizottsági tagok mai naptól
hatályos lemondását és új felügyelőbizottsági tagnak megválasztja, a mai naptól számított 5 éves, határozott időre
Berkes Beatrixot, Jámbor Kálmánné Szilák Krisztinát és Horváth Csongort, azzal, hogy a felügyelőbizottság döntése
értelmében a felügyelőbizottság elnökének Berkes Beatrix lett megválasztva. Mindezek alapján a közgyűlés az
Egyesület Alapszabályának VIII. fejezetének 7.2. pontját módosítja az alábbiak szerint:
„A felügyelőbizottság tagjai:
 Berkes Beatrix (anyja neve: Lajtos Mária, szül: Debrecen, 1988.07.19., lakhely: 1151 Budapest, Benkő István u. 49.)
 Jámbor Kálmánné Szilák Krisztina (anyja neve: Puskás Gizella, szül: Budapest, 1971. 05. 27., lakhely: 1149
Budapest, Dongó u. 10.)
 Horváth Csongor (anyja neve: Pankotai Mária, szül.: Budapest, 1985. 03. 21., lakhely: 3630 Putnok, Bányász út
48.)”
4. napirendi pont:
A levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy 2014. március 15. napján hatályba lépett a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, melynek rendelkezései az egyesületre mint jogi személyre is vonatkoznak és ezen időponttól szintén
hatályba lépett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) hatálybalépésével összefüggő
átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény, melynek 11.§ (1) bekezdése előírja, hogy a Ptk.
hatálybalépésekor nyilvántartásba bejegyzett egyesület a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással
egyidejűleg köteles a létesítő okiratának mindazon rendelkezését felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek nem
felelnek meg a Ptk. szabályainak.
Mindezek mellett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civiltv.) 75.§ (5) bekezdése kimondja, hogy az e törvény hatálybalépése előtt
nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú jogállású szervezet az e törvény szerinti feltételeknek való
megfelelése esetén 2014. május 31. napjáig kezdeményezheti az e törvénynek megfelelő közhasznúsági nyilvántartásba vételét.
2014. június 1. napjától csak az e törvény szerint közhasznúsági nyilvántartásba vett szervezet jogosult a közhasznú megjelölés
használatára és a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére. 2014. június 1. napjától a szervezet
nyilvántartására illetékes szerv törli az e törvény hatálybalépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedően
közhasznú jogállású szervezetek közhasznú jogállását, kivéve ha a szervezet igazolja, hogy az e törvény szerinti közhasznúsági
nyilvántartásba vétel iránt kérelmét benyújtotta, és a bíróság megállapítja, hogy a szervezet a törvényi feltételeknek megfelel.
Levezető elnök előadja, hogy az Egyesület a Civiltv. 32.§-ában foglalt feltételeknek megfelel, azaz az egyesület
Magyarországon nyilvántartásba vett közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely a társadalom és az egyén közös
szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága
kimutatható, és amely civil szervezet. Mindezek alapján az Egyesület továbbra is közhasznú szervezetté minősíthető és a
korábban előadott szabályok alapján kezdeményezheti a Civiltv-nek megfelelő közhasznúsági nyilvántartásba vételét.
Levezető elnök előadja, hogy mindezen jogszabályi előírásoknak megfelelően szükséges az Egyesület alapszabályának a
módosítása és a fenti jogszabályokkal való összhangba hozása, illetve a közhasznú jogállás megőrzéséhez szükséges az
alapszabályt a Civiltv. rendelkezéseinek megfelelően kiegészíteni és ezt követően kérni az egyesületnek a Civiltv. szerinti
közhasznúsági nyilvántartásba vételét. Mindezek alapján a levezető elnök javasolja, hogy a közgyűlési meghívó mellékleteként
kiküldött és ezáltal a tagság által előzetesen áttekintett módosítási javaslatok alapján az alapszabályt módosítsa a közgyűlés.
A közgyűlés a javaslat megvitatása után, nyílt szavazással, kézfeltartással egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
4/2014. (V. 20.) számú határozat:
A közgyűlés a nyilvántartó bírósághoz beadott legutóbbi, 2009. július 13. napján kelt alapszabályát részben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
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működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek alkalmazása, részben az ezen
módosítások miatt felmerült átláthatóbb, egyértelműbb szempontok szerinti rendezettség okán:

az alapszabály I. fejezetének számozását módosítja és emellett az alábbi 4. és 5. ponttal egészíti ki:
„4. Kiadásait tagdíjakból, természetes- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek
adományaiból, valamint pályázatokon elnyert pénzeszközökből, támogatásokból fedezi.”
5.

Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.”


az alapszabály II. fejezetének 1, 3, 4 és 5. pontját az alábbiak szerint módosítja és emellett az alábbi 6, 7, 8 és 9.
ponttal egészíti ki:
„1.
Az Egyesület társadalmi szervezet. Az Egyesület a tagok közös, tartós alapszabályban meghatározott
céljainak folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy.
3.
Az egyesület az alábbi, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2.§ 19. pontjában fogalmilag meghatározott
közfeladatok közvetlen, illetve közvetve történő ellátására szerveződik.
a. Együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában (e
közfeladat teljesítését az alábbi jogszabály írja elő: 2004. évi CXXXIV. tv. a kutatás-fejlesztésről és a
technológiai innovációról 5. § (3)),
b. Köznevelési intézmény alapítása és fenntartása (e közfeladat teljesítését az alábbi jogszabály írja elő: a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2. § (3)),
c. felnőttoktatás, alapfokú művészetoktatás, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, pedagógiai-szakmai
szolgáltatás (e közfeladat teljesítését az alábbi jogszabály írja elő: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 4. § (1) n)-p), u)),
d. Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának, művelődésre szerveződő közösségek
tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása;
művészeti intézmények, lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó
munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése (e közfeladat
teljesítését az alábbi jogszabály írja elő: a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak,valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv.
121. § a)-b)),
e. Kulturális szolgáltatás, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi
közművelődési tevékenység támogatása (e közfeladat teljesítését az alábbi jogszabály írja elő: 2011. évi
CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 7.)
f. Az előadó-művészeti tevékenység feltételeinek megteremtése (e közfeladat teljesítését az alábbi jogszabály
írja elő: 2008. évi XCIX. tv. az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási
szabályairól 3. § (1))
g. A kulturális örökség védelme (e közfeladat teljesítését az alábbi jogszabály írja elő: a kulturális örökség
védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 5 § (1)),
4.
Az Egyesület alapvető céljaihoz kapcsolódó, az alapszabály előző, II/3. pontjában felsorolt közfeladatok
közvetlen, illetve közvetve történő ellátásának teljesítését szolgáló és ezzel a társadalom és az egyén közös
szükségleteinek kielégítéséhez hozzájáruló, közhasznú tevékenységei a következők:
- színház- és előadó-művészeti produkciókat hoz létre,
- színházi fellépéseket vállal,
- képviseli a színház és filmművészet ügyét,
- támogatja a színházi és előadó-művészeti produkciókat,
- színházi és előadó-művészeti tevékenységet folytató személyeket támogat,
- oktatást vállal,
- fotóművészeti produktumokat hoz létre,
- képviseli a fotóművészet ügyét,
- támogatja a fotóművészeket,
- fotóművészeti kiállításokat szervez,
- felvállalja, hogy az előadóművészek, színházak, fotóművészek, alkotókörök által pályázat útján
megszerezhető pénzek, valamint egyéb állami támogatások pályázat útján történő megszerzése érdekében az
érintett szervezetek előtt érdekvédelmi szervezetként fellép, a pályázati feltételek alakítása érdekében
felszólal, javaslatokat dolgoz ki.
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5. Az Egyesület célja továbbá tagjainak mindenkor megfelelő, naprakész információkkal történő ellátása, széleskörű
ismeret-terjesztés, tájékoztatás az aktuális támogatási lehetőségekről, forrásokról, valamint a hasonló hazai és
nemzetközi érdekvédelmi szervezetekkel történő együttműködés.
6. Az Egyesület közhasznú - a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül
szolgáló - tevékenységet végez, szolgáltatásaiban - tagjain kívül - bármely rászoruló részesülhet.
7. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást
nem nyújt.
8. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel,
más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.
9. Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint
másodlagos gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe
tagként beléphet. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat
nem veszélyeztetve, azok megvalósításához szükséges mértékben, kizárólagosan másodlagosan végez. Az Egyesület
gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.”


az alapszabály III. fejezetének valamennyi pontját az alábbiak szerint módosítja és egészíti ki:
„III.
Az Egyesület tagjai

1. Az Egyesület alapító tagjai:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tag lakóhelye:

Tag neve:
Almási Sándor
Gulyás Ádám
Muszienkó Gábor
Pataki Bernadett
Szántai Edina
Szlovák Judit
Tóth Árpád
Dr. Migály Zoltán
Dr. Hajdu Zoltán
Nagy Krisztina
Keményffy Orsolya

1074 Budapest, Dob u. 49. Fsz. 1.
1135 Budapest, Kolozsvár u. 35.
1106 Bp. Gyakorló u. 5. V/34
4275 Monostorpályi Debreceni u. 23.
1078 Budapest, Murányi 23. 6/27.
1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. V/II. 3/6.
1078 Budapest, Murányi u. 23. 6/ 28
2074 Perbál, Kossuth L. u. 20
1016 Budapest, Gellérthegy u. 14. II. em. 2.
4031 Debrecen, Vincellér u. 6. X/84
1092 Budapest, Ráday u. 18. I. em. 9.

2. Az Egyesület tagja minden olyan:
magyar és külföldi állampolgár természetes személy;
jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;
önkormányzatok és társulásaik;
költségvetési szerv,
akinek/amelynek tagként való felvételét a Közgyűlés elfogadta és aki/amely az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve
kötelezőnek elfogadja, az alapszabályt aláírja és kötelezettsége vállal az Egyesületi célok megvalósítása érdekében történő
közreműködésre és tagdíj megfizetésére. A tagfelvételi kérelmet az elnökséghez kell benyújtani, aki azt a közgyűlés elé
terjeszti. A tagfelvételi kérelemről a kérelem benyújtását követő 30 napon belül a közgyűlés határoz. A tagok személyére
vonatkozó adatok nem nyilvánosak. Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.
3. Pártoló tag lehet minden olyan belföldi és külföldi természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület
működését. A tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik. A pártoló tag, illetve képviselője
tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, szintén igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem
választható, szavazati joga nincs. Egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval azzal, hogy a
pártoló tag az általa vállalt hozzájárulást köteles megfizetni. A jelen Alapszabályban mindazon rendelkezéseknél, ahol a
"tag" kifejezés szerepel, csupán az Egyesület rendes tagjait kell érteni, a pártoló tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések
mindig pontosan tartalmazzák a „pártoló tag” kifejezést.
4. Tagként történő felvételhez legalább 4 tag ajánlása szükséges. A tagként történő felvételéről a Közgyűlés egyszerű
többséggel meghozott határozatával dönt.
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5. Az Egyesület tagjának jogai:
a) részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a Közgyűlés határozatainak meghozatalában,
észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban;
b) ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására;
c) felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület 30 napon belül köteles választ adni;
d) az Egyesület szerveibe választhat, illetve választható;
e) Titkárt választhat, illetve titkárrá választható;
f) indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira;
g) betekinthet az Egyesület nyilvántartásába;
h) a tagok egytizede írásban, az ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli elnökségi ülés összehívását
kezdeményezheti.
6. Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. A jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok jogaikat képviselőik útján gyakorolják. A tagsági jogok forgalomképtelenek
és nem örökölhetők. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
7. Jogszabályt, alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az Egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi
magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezmények és a taggal szembeni eljárás szabályai:
A jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az Egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi
magatartás miatt jogkövetkezmény alkalmazására irányuló eljárást az elnök javaslatára a közgyűlés rendeli el. A
jogkövetkezmény alkalmazására irányuló eljárásban az érintett egyesületi tagot az Egyesület elnöke vagy a közgyűlés által
e feladatra kijelölt más személy (a továbbiakban: vizsgáló) jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja. A vizsgáló
jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja továbbá azokat a személyeket is, akik az ügyre tartozó bizonyítandó tényekről
tudomásul bírnak. A vizsgáló okiratokat szerez be, tisztázza a tényállást, és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján 30
napon belül elkészíti a közgyűléshez címzett határozati javaslatát. A határozati javaslat elkészítésétől számított 15 napon
belül az elnök köteles összehívni a közgyűlést. A közgyűlés megtárgyalja a vizsgáló által jogkövetkezmény alkalmazása
tárgyában hozott határozati javaslatot. A vizsgálat adatainak ismeretében bármely egyesületi tag indítványozhatja a
határozati javaslat módosítását, illetve módosított tartalmú határozati javaslat elfogadását. Az összehívott közgyűlés a
megvitatott illetve módosított határozati javaslatról az ügy megtárgyalását követően nyomban határoz. A közgyűlés az
egyesületi taggal szemben hátrányos jogkövetkezményként figyelmeztetést, az Egyesület valamely rendezvényétől illetve
rendezvényeitől legfeljebb egy év időtartamra eltiltást alkalmazhatja. A jogkövetkezmény alkalmazásáról rendelkező
közgyűlési határozatban fel kell tüntetni a jogorvoslati jogra vonatkozó tájékoztatást. A jogkövetkezmény alkalmazásáról
rendelkező közgyűlési határozatot meg kell indokolni. A határozatot a taggal írásban közölni kell. A hátrányos
jogkövetkezménnyel sújtott tag az Egyesület székhelye szerint illetékes törvényszéktől kérheti a közgyűlési határozat
felülvizsgálatát.
8. A tagsági jogviszony megszűnik:
a) a tag kilépésével:
A tag tagsági jogviszonyát az egyesület Elnökségéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül
megszüntetheti.
b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával:
Ha a tag nem felel meg a tagság feltételeinek, az Egyesület a tagsági jogviszonyt 30 napos felmondási idővel írásban
felmondhatja. A felmondásról az elnökség előterjesztésére az Egyesület közgyűlése dönt.
c) a tag kizárásával:
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 így különösen: ha a három hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíjat írásbeli
felszólításra sem fizette be, illetőleg ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem
egyeztethető magatartást tanúsít. A tag kizárására irányuló kezdeményezést az elnökséghez kell bejelenteni. A
bejelentett kezdeményezést az elnök terjeszti a közgyűlés elé. A kizárásra irányuló eljárás megindítását a közgyűlés
határozattal rendeli el. A kizárás elrendelésére irányuló eljárásban a személyek meghallgatására, a tényállás
tisztázására, a jegyzőkönyv felvételére, a határozati javaslat előterjesztésére, megtárgyalására, és a határozathozatalra
az alapszabály III./6. pontjában foglaltak az irányadóak.
A Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes
szavazat-többségével dönthet a tag kizárásáról. 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 határozatot a taggal írásban közölni kell. A kizárásról rendelkező
határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, a kizárt tag az Egyesület székhelye szerint illetékes törvényszéktől
kérheti a közgyűlési határozat felülvizsgálatát.
d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
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9. Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az Egyesület működését érintő minden
kérdésről rendelkezni jogosult Közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja.
Tisztségviselőül bármelyik tag megválasztható.
10. Az Egyesület tagjának kötelezettségei:
a) Az Egyesület tagja köteles aktívan részt venni az Egyesület céljainak megvalósításában.
b) Az Egyesület tagja köteles a közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni,
c) Az Egyesület tagja köteles megtartani illetve teljesíteni a közgyűlés határozataiban foglaltakat, a tagokra nézve
kötelező közgyűlési határozatok szerint eljárni,
d) Az Egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére.
e) Az Egyesület tagja köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amivel veszélyezteti az egyesület céljának
megvalósítását, és az Egyesület tevékenységét
f)
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 alapszabály IV. fejezetének elnevezését és valamennyi pontját az alábbiak szerint módosítja és egészíti ki:
„IV.
A Közgyűlés

1. Az egyesület legfőbb, döntésthozó szerve a Közgyűlés, amely a tagok összessége.
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;
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének-elfogadása;
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban
áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a
felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi
szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és
k) a végelszámoló kijelölése.
A tagdíjat az Elnökség javaslatára a Közgyűlés állapítja meg.
3. A Közgyűlést az Elnökség írásban a javasolt napirend közlésével az Egyesület székhelyére vagy a tagok többségének
előzetes jóváhagyásával meghatározott más helyre hívja össze. A közgyűlést elektronikus vagy papíron kinyomtatott
meghívóval kell összehívni. A meghívót olyan időben kell kézbesíteni a tagok részére, hogy a kézbesítés napjától a tervezett
közgyűlés napjáig terjedő idő legalább 15 nap legyen. A meghívóhoz csatolni kell a már rendelkezésre álló határozati
javaslatokat és az előterjesztők indokolását.
A meghívónak tartalmaznia kell:
a) az Egyesület nevét és székhelyét;
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
c) az ülés napirendjét;
d) azt a figyelmeztetést, hogy a megismételt közgyűlés az írásban közölt napirendi pontok tekintetében a megjelent tagok
számától függetlenül határozatképest. A közgyűlés összeghívására irányuló meghívóban megjelölhető a megismételt
közgyűlés napja is.
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt
témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
Az Egyesület az ülését a székhelyén vagy a tagok többségének előzetes jóváhagyásával meghatározott más helyen tartja.
4. Legalább évente egyszer rendes Közgyűlést kell tartani, és rendkívüli Közgyűlést kell tartani, ha a tagok egytizede azt – a
cél megjelölésével – igényli írásban vagy bármely két tisztségviselő közösen előterjesztett írásbeli kérelmében azt
szükségesnek tartja.
5. A Közgyűlés ülései nyilvánosak.
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6. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A
határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. A közgyűlés a határozatait nyílt szavazással hozza.
Bármelyik tag indítványára a közgyűlés úgy határozhat, hogy a megjelölt napirenddel kapcsolatban titkos szavazással
határoz. Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
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.
A fentieken túl a közgyűlés, valamint az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatás.
7. Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a
jelenlévők számától függetlenül határozatképes, ha az eredeti meghívóban felhívták a tagok figyelmét a távolmaradás
következményeire. A megismételt Közgyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – Közgyűlés időpontját
követően legkésőbb 8 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti Közgyűlés meghívójában is
megjelölhető. A meghívók kiküldése történhet postai úton, futárral, személyes kézbesítéssel, faxon, e-mailben egyaránt.
8. Ha az Egyesület ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi
részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
9. Az Egyesület ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi
részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. A
közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 8 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.
10. A közgyűlést az Egyesület elnöke, vagy valamelyik másik elnökségi tag vezeti. A közgyűlési tisztségviselő, a levezető elnök
és a szavazatszámlálók megválasztására bármelyik egyesületi tag javaslatot tehet. A közgyűlési tisztségviselők, a levezető
elnök és a szavazatszámlálók megválasztásáról a közgyűlés a szavazati joggal rendelkező tagok szótöbbségével határoz.
11. A Közgyűlés – eltérő rendelkezések hiányában – határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza,
szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Közgyűlés a tisztségviselőket titkos szavazással választja meg. Az
éves beszámolót a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel elfogadott határozatával hagyja jóvá. 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.
12. A közgyűlésen hozott határozatokat a levezető elnök szóban kihirdeti.
13. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben meg kell jelölni a közgyűlés helyét, idejét, továbbá a jelenléti
ívre utalással fel kell sorolni a közgyűlésen megjelent személyeket. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a javasolt illetve
elfogadott napirendet, az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés
elnöke, a jegyzőkönyvvezetőnek megválasztott személy és a közgyűlés tagjai közül választott hitelesítők aláírásukkal
hitelesítik.
14. A közgyűlésen az Egyesület természetes személy tagjai szavazati jogukat kizárólag személyesen gyakorolhatják. A jogi
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok szavazati jogaikat képviselőik útján gyakorolják. A tag
jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket
feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.
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15. Az elnök 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.
A fentiek alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében
intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.”

az alapszabály V. fejezetének elnevezését és valamennyi pontját – figyelemmel a jelen közgyűlés korábbi
határozataira is - az alábbiak szerint módosítja és egészíti ki:
„V.
Az Elnökség és annak tagjai, az Elnök, a titkár
1. Az Egyesület ügyvezetését az Elnökség látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az elnökségi tagok. Az Elnökség három
tagból áll. Az elnökség tagjait a közgyűlés választja meg. Az elnökség az elnökét és az elnökhelyettesét maga választja
tagjai közül. Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre
válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.
2. Az Egyesület irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak a tagok hatáskörébe, a
vezető tisztségviselőkből álló Elnökség jogosult.
3. Az elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
4. A vezető tisztségviselők, azaz az Elnökségi tagok megbízatása a megválasztásuk napjától számított öt év időtartama szól. A
vezető tisztségviselőket az Egyesület tagjai közül kell megválasztani. A vezető tisztségviselők, azaz az Elnökségi tagok
ügyvezetési tevékenységüket az Egyesület érdekének megfelelően kötelesek ellátni.
5. Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatás.
6. Az ügyvezetés (Elnökség) feladatkörébe tartozik
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem
tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának
előkészítése;
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e
törvényben előírt intézkedések megtétele; és
m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.
7. Az elnökség maga határozza meg működését Szervezeti és Működési Szabályzatában. A Szervezeti és Működési
Szabályzatot a Közgyűlés fogadja el, amely nem lehet ellentétes az Alapszabállyal. Két Közgyűlés közötti időben az
Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről,
intézkedéseiről a következő Közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni.
8. Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról – a Közgyűlés ill.
tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett - dönteni.
Az Elnökség minimum három tag jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség szükséghez képes – de legalább évente
kétszer – tart ülést, melyet az Elnök hív össze. Az Elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy,
9

hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 15 nap időköznek kell lennie. Bármely az Elnökség döntésében
érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni.
9. Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az
eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő. Az Elnökség ülései nyilvánosak. Az elnökségi határozatokat az
Elnökség elektronikus úton vagy postai úton nyolc napon belül megküldi a tagok illetve az érdekelt személyek részére.
10. Az Alapszabály jelen VIII. fejezetében nem szabályozott kérdésekben az elnökség ülésének összehívására, az elnökségi ülés
helyének meghatározására, az elnökségi ülés meghívójának tartalmára, az elnökségi ülés napirendjére, az elnökségi ülés
határozatképességére, az ülés lebonyolítására, és az elnökségi ülés jegyzőkönyvének elkészítésére valamint a határozatok
kihirdetésére az alapszabály IV./3-13. pontjaiban foglaltakat megfelelően kell alkalmazni.
11. A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok:
a) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges
körben nem korlátozták.
b) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
c) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre
ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
d) 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.
e) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a
vezető tisztségviselői tevékenységtől.
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a
személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben
legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását
nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő
bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy
törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
12. A vezető tisztségviselő 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 a vezető
tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. A vezető tisztségviselő 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.
13. A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során az Egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott
kárért való felelősség szabályai szerint felel az Egyesülettel szemben.
14. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
Az Egyesület tagjai a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.
10

A vezető tisztségviselő megbízatásáról az Egyesülethez címzett, az Egyesület másik vezető tisztségviselőjéhez vagy
közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás
az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított
hatvanadik napon válik hatályossá.
15. Az Egyesület harmadik személyekkel szembeni képviseletére az Elnök, illetve akadályozása esetén az elnökhelyettes
jogosult. A nevezett vezető tisztségviselők képviseleti jogukat önállóan gyakorolják. Az Egyesület jegyzése úgy történik,
hogy az Egyesület nevéhez a vezető tisztségviselő önállóan csatolja a névaláírását a hitelesített aláírási címpéldány
(névaláírási nyilatkozat) szerint.
16. Az Egyesület vezető tisztségviselőit a Közgyűlés választja meg, nevezi ki vagy hívja vissza. A vezető tisztségviselői
megbízás a tisztségnek a kijelölt, megválasztott vagy kinevezett személy által történő elfogadásával jön létre.
17. Az Egyesület elnökségének tagjai:
Elnök:

Név: Szántai Edina
Lakcím: 1077 Budapest Rottenbiller utca 54., 1. emelet, 9.

Elnökhelyettes:

Név: Gulyás Ádám
Lakcím: 1082 Budapest, Bródy Sándor utca 27. Fsz.8.

További elnökségi tag:

Név: Vilcsek Dániel
Lakcím: 2067 Szárliget, Petőfi Sándor u. 92.

18. Az Elnök jogai és kötelességei, feladatai és hatásköre:
 a Közgyűlés, valamint az Elnökség üléseinek előkészítése, összehívása és levezetése,
 az Egyesület képviselete,
 az Alapszabály, a Közgyűlés és Elnökség határozatai végrehajtásának felügyelete,
 irányítja az Egyesület tevékenységét és gazdálkodását,
 gondoskodik a jegyzőkönyvek vezetéséről,
 a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja;
 a kiadások számláit ellenőrzi;
 megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez;
 a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell venni, a Közgyűlés határozatainak megfelelően kell az intézkedéseket
megtennie;
 a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely jogcímen befolyt összeg kezelését, illetve felhasználását
ellenőriznie kell;
 az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése,
 a bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlása önállóan,

mindazon feladatokat ellátja, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a Közgyűlés vagy az Elnökség a
hatáskörébe utal.
19. Az elnökhelyettes feladatai és hatásköre:
 az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörében helyettesítheti az elnököt, az elnök három hónapot meghaladó
akadályoztatása esetén azonban a teljes hatáskörű helyettesítéshez a Közgyűlés hozzájárulása is szükséges.
 gondoskodik az Egyesület nyilvántartásainak vezetéséről,
 biztosítja az iratokba való betekintési jog gyakorlását,
 végzi az Egyesület levelezését, az Egyesület ügyviteli feladatainak ellátása;
 közreműködés a Közgyűlések lebonyolításában;
 az Elnökség üléseinek előkészítése, összehívása, üléseinek lebonyolításában való közreműködés;
 ellátja mindazokat az egyéb feladatokat, amelyekkel a Közgyűlés, az Elnökség vagy az Elnök megbízza,
 nyilvántartja a vezető szervek határozatait,
 az Egyesület vezető szerveinek határozatairól, döntéseiről az érintetteket értesíti,
 a bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlása az elnökség egy másik tagjával együttesen;
 az Egyesület működésének, szolgáltatásai igénybe vételének, beszámolóinak közzétételéről gondoskodik.
20. Az Egyesület gazdálkodásának és napi ügyintézésének feladatait a Közgyűlés által megválasztott titkár látja el, aki e
tisztségében jogosult – külön, eseti meghatalmazás alapján - az Egyesület képviseletére azzal, hogy az általa tett, nettó
1.000.000,-Ft, azaz nettó egymillió forint ügyleti értéket meghaladó kötelezettségvállaláshoz az Elnökség utólagos
jóváhagyása szükséges. A titkár megbízási jogviszonyban látja el feladatát, az Elnökségnek nem tagja, az Elnökség által
utasítható. A Közgyűlés a titkárt 5 évre választja.
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A titkár jogai és kötelességei:
 az Egyesület pénzállományának kezelése;
 kezeli a tagdíj-befizetési nyilvántartást
 a számlák kezelése és nyilvántartása;
 a pénztárkönyv vezetése;
 mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az elnök értesítése;
 a számlák hitelességének ellenőrzése;
 az Egyesület mindennapi ügyeinek intézése során az Egyesület képviselete.”

az alapszabály VI. fejezetének elnevezését és valamennyi pontját – figyelemmel a jelen közgyűlés korábbi
határozataira is - az alábbiak szerint módosítja és egészíti ki:
„VI.
A Felügyelőbizottság
1.

A társaságnál 3 tagból álló felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés 5 évi időtartamra
választja meg. A felügyelőbizottság alapvető feladata, hogy az elnökséget az egyesület érdekeinek megóvása céljából
ellenőrizze.

2.

A Felügyelőbizottság tagjaival szembeni követelmények, kizáró okok és összeférhetetlenségi szabályok:
A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges
körben nem korlátozták.
Nem lehet a felügyelőbizottság tagja,
a) akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, azaz
 akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett
előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
 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.
 az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői
tevékenységtől,
b) aki vagy akinek a hozzátartozója az egyesület vezető tisztségviselője.
A fentieken túl nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, az a személy, aki
a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó szervének
azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem
pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak
megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai az
egyesület ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. A felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés választja
meg. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető
tisztségviselői (Elnökségi tagi) megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a
felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát az Egyesület Elnökségéhez intézi.
A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével az Egyesületnek
okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek az Egyesülettel szemben.
3.

A Felügyelőbizottság feladatai, jogai:


A felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és
ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.



A felügyelőbizottság ellenőrzi az Egyesület mint közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a
vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá
a közhasznú szervezet számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja, az
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Egyesület fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és
szakértővel megvizsgáltathatja.


A felügyelő bizottság tagja az Egyesület Elnökségének ülésén tanácskozási joggal részt vehet.



A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a döntéshozó szervet vagy az ügyvezető
szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény
(mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre
jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
A döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított harminc
napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a döntéshozó szerv és az
ügyvezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult.


4.

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a
felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

A Felügyelőbizottság működése:

A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság tagjai sorából elnököt választ. A felügyelőbizottság akkor
határozatképes, ha ülésein mindhárom tagja jelen van. Határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.
A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségben
az Egyesület tagja nem utasíthatja.
A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a
felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles
intézkedni a felügyelőbizottság ülésének 15 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz
eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. A felügyelőbizottság szükséghez képes – de legalább évente kétszer – tart
ülést, melyet a felügyelőbizottság Elnöke hív össze. Az ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a
meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 3 nap időköznek kell lennie.
A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.
Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki ülését összehívja, az ügyvezető a felügyelőbizottság
rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a Közgyűlést.
5.



A felügyelőbizottság tagjai:
 Berkes Beatrix (anyja neve: Lajtos Mária, szül: Debrecen, 1988.07.19., lakhely: 1151 Budapest, Benkő István u. 49.)
 Jámbor Kálmánné Szilák Krisztina (anyja neve: Puskás Gizella, szül: Budapest, 1971. 05. 27., lakhely: 1149
Budapest, Dongó u. 10.)
 Horváth Csongor (anyja neve: Pankotai Mária, szül.: Budapest, 1985. 03. 21., lakhely: 3630 Putnok, Bányász út
48.)”
az alapszabály VII. fejezetének elnevezését és valamennyi pontját az alábbiak szerint módosítja és egészíti ki:
„VII.
Az Egyesülete működése és gazdálkodása

1.

Az Egyesület pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít, az alapján gazdálkodik. A következő évre
szóló költségvetést és az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót az Elnökség terjeszti a Közgyűlés elé jóváhagyás
végett.

2.

A tagdíj összegét, befizetésének módját a Közgyűlés határozza meg. A tagok tagdíj-befizetéseiről az Elnökség a
tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját
vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

3.

Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági- vállalkozási tevékenység céljára alapították, és az Egyesület
gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag kiegészítő jelleggel, a céljainak megvalósításának előmozdítása
érdekében végezhet.

4.

Az Egyesületnek az alapcél szerinti (ezen belül közhasznú) tevékenységéből, illetve a gazdasági-vállalkozási
tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten kell nyilvántartani.
13

5.

Az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait a titkár kezeli. Az Elnökség jogosult akár a tagok közül, akár
kívülálló személyt pénztárosi teendők ellátásával megbízni. A pénztáros részére díjazás állapítható meg.

6.

Az Egyesület harmadik személyekkel szembeni képviseletére az Elnök, illetve akadályozása esetén az elnökhelyettes
jogosult. Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez minden esetben az Elnökség Elnökének vagy az Elnökség
Elnökhelyettesének az Elnökség egy tagjával történő együttes aláírása szükséges.

7.

A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az Egyesület vagyonát képezi. A tagdíjat
az Egyesület Közgyűlése állapítja meg legalább ¾-es szótöbbséggel meghozott döntésével. Az Egyesület vagyona
oszthatatlan. Az Egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából
semmilyen térítés nem illeti meg.

8.

Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók
által jutatott összegekkel, valamint másodlagos gazdálkodási tevékenységéből származó bevételeiből gazdálkodik. Az
Egyesület, gazdálkodása során nyereségre nem törekszik.

9.

A tagdíjakat az Egyesület elsősorban fenntartási-, ügyviteli költségek, valamint az Egyesületet terhelő járadékok és adók
megfizetésére használja fel. A tagdíjat évente, legkésőbb a tárgyév június 30. napjáig kell megfizetni az Egyesület
pénztárába.

10. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról az Alapszabály vagy a Közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyon hovafordításáról
ezek nem rendelkeznek, továbbá ha az Egyesület feloszlatással szűnik meg vagy a felügyelő szerv ennek megszűnését
állapítja meg, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül és azt közérdekű célra kell fordítani.
11. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzletév végén
le kell zárni. Az üzletév végével a titkár az Egyesület gazdálkodásáról a Közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás
eredményéről vagyonkimutatást készít.

12. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban
és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges maradvány összegeket
hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben
használja fel. Az Egyesület céljának elérése érdekében konferenciákat tart, kiadványokat ad ki, és jelentet meg, valamint
céljai elérése érdekében gazdálkodó tevékenységet folytat, melyből elért nyereséget köteles az Egyesület céljára fordítani,
eltérő felhasználás nem megengedett.
13. Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, és
pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és nem
támogatott a választásokon, és a továbbiakban sem fog.
14. Az Egyesület mint közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapszabályban
meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania.
15. Az Egyesület mint közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli
hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
16. Az Egyesület mint közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. Az
Egyesület mint közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét
veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. Ha az Egyesület befektetési tevékenységet kíván végezni, akkor befektetési
szabályzatot kell készítenie, amelyet a közgyűlés- a felügyelőbizottság véleményének kikérését követően fogad el.
17. Az Egyesület mint közhasznú szervezet köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet,
jelentést készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni. A
közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő
célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 32. §
szerinti adatokat, mutatókat. A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és
abból saját költségére másolatot készíthet. A közhasznúsági melléklet elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe
tartozik.
A közhasznúsági melléklet tartalmazza:
- a számviteli beszámolót;
- a költségvetési támogatás felhasználását;
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a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását;
a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
a vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek
felsorolását;
a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.”

az alapszabály VIII. fejezetének elnevezését és valamennyi pontját az alábbiak szerint módosítja és egészíti ki:
„VIII.
A Határozatok Könyve

Mind a Közgyűlés, mind az Elnökség minden határozatát/döntését jegyzőkönyvben, majd azt követően magukat a határozatokat
a Határozatok Könyvében rögzíti. A Határozatok Könyvében a határozatokat oly módon kell rögzíteni, amelyből a
Közgyűlés/Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha
lehetséges személye) megállapítható. A Közgyűlést levezető elnök a Közgyűlés által hozott határozatokat köteles
haladéktalanul bejegyezni a Határozatok Könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti. A határozat
csak ezt követően válik érvényessé.
Az elnök köteles mind a Közgyűlés, mind az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni.”


az alapszabály IX. fejezetének elnevezését és valamennyi pontját az alábbiak szerint módosítja és egészíti ki:
„IX.
Közlési, nyilvánosságra hozatali szabályok, az iratbetekintés rendje

A Közgyűlés és az Elnökség a határozatait az érintettekkel írásban közli, egyidejűleg a Közgyűlés és az Elnökség határozatait
az Egyesület honlapján közzéteszi, melyről az Elnök gondoskodik.
Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az egyesület székhelyén minden külső érdeklődő betekinthet, mely
szándékáról köteles előzetesen írásban értesíteni az Elnököt. A betekintés az Elnök engedélyezi, melyről írásban értesíti a
kérelmezőt, megjelölve a betekintés helyszínét és időpontját.
Az Egyesület működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságát honlapján vagy
szórólapon biztosítja, mely mód megválasztásáról az Elnökség dönt és amelynek végrehajtásáról az elnök gondoskodik.
Az Egyesület köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független
könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérleg-fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni
és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a
beszámolót felülvizsgálta.
Ezen közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámolónak, valamint közhasznúsági mellékletnek az Egyesület saját honlapon
történő elhelyezésére is. A civil szervezet a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a
közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.”


az alapszabály X. fejezetének elnevezését és valamennyi pontját az alábbiak szerint módosítja és egészíti ki:
„X.
Az Egyesület törvényes működésének biztosítékai

1.

Az Egyesület mint civil szervezet működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi ellenőrzést.

2.

Az Egyesület tagja és vezető tisztségviselője kérheti a bíróságtól a tagok 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. A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására halasztó
hatálya nincs. A bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a határozat végrehajtását felfüggesztheti. Ha a határozat
jogszabályt sért vagy az alapszabályba ütközik, a bíróság a határozatot hatályon kívül helyezi és szükség esetén új
határozat meghozatalát rendeli el. A határozat hatályon kívül helyezését kimondó bírósági ítélet hatálya a határozat
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felülvizsgálatának kezdeményezésére jogosult, de perben nem álló más személyekre is kiterjed. Ha a jogszabálysértés
vagy az alapszabályba ütközés nem jelentős és nem veszélyezteti a jogi személy jogszerű működését, a bíróság a jogsértés
tényét állapítja meg.”


az alapszabály XI. fejezetének elnevezését és valamennyi pontját az alábbiak szerint módosítja és egészíti ki:
„XI.
Az Egyesület megszűnése

1.

Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.

Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem
határoztak meg; vagy
b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
c) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
d) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
e) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
f) az arra jogosult szerv megszünteti
feltéve mindegyik esetben, hogy az Egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását
követően a bíróság az egyesületet a nyilvántartásból törli.
2.

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. 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 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.”


az alapszabály XII. fejezetének elnevezését és valamennyi pontját az alábbiak szerint módosítja és egészíti ki:
„XII.
Záró rendelkezések

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény,
illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.”

az alapszabály XIII.-XVI. fejezeteit a fenti módosítások okán, mint okafogyott pontokat hatályon kívül helyezi és
törli az alapszabályból.
A Közgyűlés elhatározta, hogy az Egyesületnek Civiltv. 32.§-ában foglalt feltételeknek való megfelelés okán kéri a
Civiltv-nek megfelelő közhasznúsági nyilvántartásba vételét az illetékes Fővárosi Törvényszéken és ennek 2014. május
31. napjáig történő lefolytatására megbízza és felhatalmazza az Elnököt.

5. napirendi pont:
Levezető elnök előadja, hogy a fenti változásra tekintettel szükséges az Alapszabály módosításának elkészítése és a fentiekkel
kapcsolatos további teendők ellátása, így a közgyűlés felhatalmazza Szántai Edina elnököt a közgyűlésen meghozott
változásokra tekintettel az alapszabály módosításával és a módosítás bírósági bejegyzésével kapcsolatos ügyek intézésére.
A közgyűlés a javaslat megvitatása után, nyílt szavazással, kézfeltartással egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
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5/2014. (V. 20.) számú határozat:
A közgyűlés felhatalmazza Szántai Edina elnököt a közgyűlésen meghozott változásokra tekintettel, az alapszabály
módosításával és a módosítás bírósági bejegyzésével kapcsolatos ügyek intézésére, ezen feladatok ellátásra jogi
képviselő igénybevételére.
A levezető elnök a tagok megjelenését megköszönve, további napirendi pontok, észrevételek és indítványok hiányában a
közgyűlést berekesztette.
Budapest, 2014. május 20.
Kmf.

…………………………………
Szántai Edina
levezető elnök

…………………………………………
Gulyás Ádám
jegyzőkönyvvezető

…………………………………………
Vilcsek Dániel
jegyzőkönyv hitelesítő

…………………………………………..
Széplaki Szilvia
jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem:
Dr. Madák László ügyvéd
Budapest, 2014. május 20.
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