Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület
Alapszabály
(módosításokkal egységes szerkezetben)
Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület 2009. év május hó 08 napján alakult. Az Egyesületet
a Borsod– Abaúj–Zemplén Megyei Bíróság
Pk .60.089/2009.06. számú határozatával vette nyilvántartásba, 64 685 szám alatt. Az
Egyesület megalakulása óta folyamatosan működik, Az Egyesület alapszabályának
módosítását a jogszabályi környezet változása, valamint működésének, tevékenységeinek
tapasztalatai indokolták.
Az Egyesület Közgyűlése 2018. 02. 25. napján tartott ülésén módosította az Alapszabályt, és
azt egységes szerkezetben fogadta el. Az alapszabályban a módosítások vastag dőlt betűvel
kiemelve jelennek meg.
Az Egyesület
•
Magyarország Alaptörvényében szavatolt egyesülési jog,
•
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján,
•
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján
•
a demokrácia, az önkéntes csatlakozás elvén működik,
•
Az Egyesület nyilvántartott tagsággal rendelkezik, működése rendszeres.
•
Az Egyesület szervezete megfelel az önkormányzatiság elvének és összhangban áll
az egyesületekre vonatkozó jogi szabályozással.

I. Szervezeti adatok
I.1. Az Egyesület neve: Esély és Részvétel. Közhasznú Egyesület
I.2. Az Egyesület rövid neve: ERKE
I.3. Székhelye: 3530 Miskolc Melinda u 24. II/3.
Az Egyesület a székhelyén biztosítja a részére címzett jognyilatkozatok
fogadását és a jogi személy jogszabályban meghatározott iratainak
elérhetőségét
1.4. Az Egyesület telephelye: 3915 Tarcal, Ifjúsági ltp. 6/2.
1.5. Az Egyesület első vezető tisztségviselője: Palik Szilvia egyesületi elnök
I.6. Az Egyesület működési területe: a Magyar Köztársaság területe
I.7. Az Egyesület működésének hatóköre: területi
I.8. Az Egyesület logója:

A Tarcalon talált honfoglalás-kori tarsolylemez középén található pálma motívum. A logó
kifejezi az Egyesület helyi és nemzeti kötődését. Ugyanakkor a pálma győzelem és az
újjászületés szimbólumaként kifejezi az Egyesület törekvéseinek egyetemes jellegét is.
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II. Az Egyesület célkitűzései, tevékenysége
II.1. Az Egyesület célkitűzései

Esély. Az Egyesület azért tevékenykedik, hogy megszűnjenek azok a hátrányok, amelyek a
sikeres, boldog, megbecsült életpálya kialakításában és megőrzésében akadályozzák a
szűkebb-tágabb környezetünkben élő embereket. Ezért az Egyesület tevékenységeivel és
eszközeivel igyekszik mérsékelni és megszüntetni
 munkavállalás és karrierépítés,
 a magán- és a családi élet,
 a közösséghez tartozás,
 a társadalmi és közéleti részvétel terén elérhető kiteljesedést akadályozó hátrányokat
és akadályokat.
Részvétel. Tevékenységeink az Egyesületet befogadó helyi, nemzeti és európai közösségek
büszkeségét, összetartozás tudatát, a valós teljesítmények, értékek iránti fogékonyságát
építik. Az Egyesület felelősséget érez továbbá azért, hogy a polgárok félelem nélkül,
demokratikus keretek között vegyenek részt az őket érintő döntések formálásában,
ellenőrzésében.
Esély és Részvétel. Az Egyesület a fenti törekvéseinek keretében is kiemelt figyelmet fordít:
1. Tarcal és Tokaj-hegyalja Világörökség, valamint Miskolc, Borsod – Abaúj –Zemplén
megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye megtartó erejének növelésére, az itt élők
életminőségének javítása érdekében:
a) a szociális,
b) foglalkoztatási,
c) egészségügyi,
d) nevelési, oktatási, képzési,
e) információs,
f) kulturális, művelődési és művészeti
g) gyermek és ifjúsági
h) környezetvédelmi,
i) turisztikai szolgáltatások javítására,
j) a település és a térség gazdag természeti, kulturális és szellemi örökségének
feltárására, bemutatására és hasznosítására,
k) a település és a térség fenntartható, innovatív és inkluzív gazdasági és
társadalmi fejlődésére.
2. a gyermekek, fiatalok lehetőségeinek bővítésére;
3. az aktív polgárság és a társadalmi innováció előmozdítására;
4. a társadalmi kohézió erősítésére,
5. a hátrányt szenvedők, a gyenge és korlátozott érdekérvényesítési képességgel
rendelkező népességen belüli csoportok (különösen a gyermekek, fiatalok, a munkaerő
piaci részvétel szempontjából hátrányokkal küzdők, fogyatékkal élők) társadalmi
integrációjának, részvételének javítására
6. a civil társadalom és civil szervezetek működési feltételeinek, szervezeti kultúrájának
javítására, együttműködéseik előmozdítására
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Az Egyesület céljai elérése érdekében együttműködések, partnerségek építésére törekszik a
helyi, megyei, regionális, országos, a külhoni magyar és a nemzetközi intézményekkel és
különösen a civil közösségekkel, szervezetekkel.
II.2. Az Egyesület tevékenysége

II.2.1. Az Egyesület – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 16. pontja szerint közcélú,
2 § 20. pontja alapján közhasznú tevékenységet végez.
II.2.2. Az Egyesület közhasznú tevékenységet végző szervezetként hozzájárul a társadalom és
az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, amennyiben a szolgáltatásai a szervezet
testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhetőek.
II.2.3. Az Egyesület által felvállalt – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 34§ -ban foglaltak
szerint Alapszabályban rögzített – a közhasznú jogálláshoz kapcsolódóan végzett közfeladatok:
A. Népegészségügyi, valamint egészségmegőrzéssel, megelőzéssel, egészségfejlesztéssel, az
egészséges életmódra neveléssel összefüggő feladatok. A közfeladatok teljesítését előíró
jogszabályhelyek:
• 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1)
– 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó
szolgáltatások;
– 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának
biztosítása;
• 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 35. § (1) népegészségügyi tevékenységek
megvalósítása.
Ennek keretében az Egyesület az egészséges és tiszta környezet kialakításával, az egészség
fejlesztésével, a testi és lelki egészséget veszélyeztető ártalmak prevenciójával és
csökkentésével, a betegségek megelőzésével, szűrésével, az egészségtudatosság növelésével
kapcsolatos akciókat szervez, rendszeres, valamint projektek, programok megvalósításában
vesz részt.
B. Szociális tevékenység, családsegítés. A közfeladatok teljesítését előíró jogszabályhelyek:
• CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 8. szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások
• 2011. évi CCXI. tv. a családok védelméről 1. § - 6 § - acsaládok védelme és a családok
jólétének erősítése, a munkavállalás és a családi élet összeegyeztetésének
elősegítése,
gyermekvállalás
támogatása,
gyermekvállalási
szándék
megvalósulásának segítése.
Ennek keretében az Egyesület egyéni, csoportos és közösségi szociális munka szervezésében
és megvalósításban vesz részt. Emellett tájékoztató, tanácsadó, az életmódvezetés
támogatásával, a családok megerősítésével, a családbarát személet elterjesztésével
összefüggő szolgáltatásokat, programokat szervez különösen a hátrányos helyzetű, illetve az
életkoruk és élethelyzetük miatt védelmet érdemlő csoportok számára. Felzárkóztató- és
szociális programok szolgáltatások szervezésében közreműködik. Segíti a szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások hozzáférhetőségének és a szolgáltatások
minőségének javítását.
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C. Tudományos tevékenység, kutatás. A közfeladatok teljesítését előíró jogszabályhelyek:
• 2004. évi CXXXIV. törvény a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 5.
§ (3) A TTI – stratégia kialakítására vonatkozó együttműködés
Ennek keretében az Egyesület, mint 4 § (4), c pont szerinti nonprofit kutató műhely
közreműködik a nemzeti és különösen a regionális innovációs startágai kilapításában és
megvalósításában. Az Egyesület a kiemelt fejlesztési térségek társadalmi felemelkedésével, a
jó kormányzás és partnerség elvének érvényesülésével összefüggő kutatásokban,
helyzetelmésekben vesz részt. Az Egyesület aktív továbbá K+F+I tevékenységek szervezésével
foglalkozó fórumokon a társadalmi innovációs témakör szerepének erősítése kapcsán.
D. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és képzés. A közfeladatok
teljesítését előíró jogszabályhelyek:
• 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1)
– 6. óvodai ellátás;
– 7. a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
– 15. sport, ifjúsági ügyek;
• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2. § (1) - magyar állam közszolgálati
feladata
• 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről 73. § (2)
Ennek keretében az Egyesület gyermekeket, fiatalokat célzó nevelési és oktatási tartalmak
fejleszt. A gyermekeket, fiatalokat különösen a hátrányt szenvedőket fogadó intézmények
iskolai és iskolarendszeren kívüli nevelési, oktatási feladataihoz kapcsolódó szolgáltatásokat
biztosít és támogat (Pl. Integrált Pedagógiai Rendszer bevezetésével és működtetésével
kapcsolatos szolgáltatások, programok szervezése). Az iskolarendszeren kívüli, valamint
informális és non formális tanulási lehetőségeket biztosít és támogat (pl. tanoda programok,
gyermek és ifjúsági csereprogramok, önkéntes programok.) A gyermekek, fiatalok nevelését,
oktatását végző szakemberek felkészültségét, információs ellátottságát javító eseményeket,
programokat szervez és támogat.
E. Kulturális tevékenység, a kulturális örökség megóvása, a Világörökség megóvása. A
közfeladatok teljesítését előíró jogszabályhelyek:
• 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 7.
kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása;
filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi
védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
• 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről
• 2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 2. § – a
nemzeti értékekhez kapcsolódó tevékenységekben történő részvétel; 3.§-4.§
Települési. tájegységi és megyei értéktár
• 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről I. Rész ÁLTALÁNOS
RENDELKEZÉSEK 4. § – A kulturális örökség megóvásának kötelezettsége
• 2011. évi LXXVII. törvény a világörökségről
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3.§ - a világörökség megóvásának kötelezettsége; 4 § (2.) bekezdés k) pont –
a világörökség állapotának figyelemmel kísérése, értékeinek megóvása kapcsán
együttműködés a civil szervezetekkel;
- 5. § e) – a kiemelkedő kulturális örökségi, illetve természeti értéket hordozó
örökség megismerését, fejlesztését és bemutatását elősegítő - köztük oktatási,
képzési, ismeretterjesztő - programok kidolgozása és végrehajtása.
- 7. § – a világörökségi területek kezelése
Ennek keretében az Egyesület a lakosság, különösen a gyermekek, fiatalok, hátrányt
szenvedők közösségi részvéttelét szélesítő, képességeik kibontakoztatását, az általuk
gondozott és létrehozott értékek megjelenítését szolgáló tevékenységeket végez és támogat.
A gyermekek, fiatalok, családok életmódjának javítását szolgáló kulturális célok
megvalósítását szolgáló kezdeményezéseket, projekteket, programokat szervez és támogat.
Az önszerveződő és befogadó helyi társadalmak építésén dolgozik kulturális közösségfejlesztő,
művészeti akciók, programok, szolgáltatások biztosítása és támogatása révén. Tokaj-hegyalja
Világörökség kulturális, szellemi örökségének feltárására és hasznosítására irányuló
programok kidolgozásában és megvalósításában vesz részt.
F. Környezetvédelem, környezettudatosság növelése. A közfeladatok teljesítését előíró
jogszabályhelyek:
• 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1)
- 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának
biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
- 11. helyi környezet- és természetvédelem,
• 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 64. § (1) a társadalom
természetvédelmi kultúrájának növelése a köznevelésen, ismeretet terjesztésen
keresztül
• 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
- 12. §Tájékozódás, tájékoztatás és nyilvánosság;
- 54.(2) és 55 § Környezeti nevelés, képzés, művelődés;
• 2011. évi LXXVII. törvény a világörökségről 3. § ( 2) A világörökségi és a várományos
terület védelme és fennmaradását szolgáló, értékőrző használata közérdek.
Ennek keretében az Egyesület a szegregélt és leromlott lakókörnyezetben élők körében a
környezet-egészségügyi, a lakókörnyezet tisztaságát javító tevékenységeket szervez és
támogat. A lakosság, különösen a gyermek és fiatalok környezet- és energiatudatosságát
erősítő eseményeket. projekteket valósít meg. A környezeti nevelést támogató programokat
szervez, valamint a környezeti jogok bemutatásával, azok érvényesítésének információval,
ismeretközvetítéssel történő támogatásával kapcsolatos tevékenységeket végez.
G. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági ügy. A közfeladatok teljesítését előíró
jogszabályhelyek:
• 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 15.
sport, ifjúsági ügyek;
• 1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november
20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről 2-40. cikk
• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
- 11. § (1) a gyermeki jogok védelmének kötelezettsége
- 14. § (3) A gyermekvédelmi rendszer működtetése
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• 2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről 1. § - 6. § – a családok védelme és a
családok jólétének erősítése, a munkavállalás és a családi élet összeegyeztetésének
elősegítése,
gyermekvállalás
támogatása,
gyermekvállalási
szándék
megvalósulásának segítése
Ennek keretében az Egyesület közreműködik a gyermek és ifjúságvédelmi, gyermekjóléti és
családsegítő, köznevelési intézmények, valamit egyéb szolgáltatók feladatainak ellátásában,
illetve támogatja ezeket feladataik ellátásában. Információs, tanácsadó, non formális és
informális képzési programokat szervez, kiadványokat ad ki és elektronikus tartalmak készít a
gyermekeket, fiatalokat érintő veszélyek és hátrányok megszüntetése, mérséklése érdekében.
A gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozó szakemberek, szervezetek, valamint döntéshozók
felkészültségének, információs ellátottságának, párbeszédkészségének javítására irányuló
edeményeket, rövid és hosszú távú progarmokat valósít meg. A gyermekek és fiatalok
közösségi és közéleti részvételét támogató programokat valósít meg.
H. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. A közfeladatok
teljesítését előíró jogszabályhelyek:
• 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról
- 4. §, az egyenlő bánásmód követelményének megtartása
- 31. § (1), helyi esélyegyenlőségi program kidolgozása
Ennek keretében a gyermekek, fiatalok, nők, mélyszegénységben élők és a romák, idősek,
álláskeresők társadalmi integrációját támogató kezdeményezések, projektek magvalósítása. A
társadalom érzékenyítése információs, tanácsadó, média, oktatási, képzési, kutatási
kezdeményezések megvalósításán és támogatásán keresztül.
Közreműködés a helyi
esélyegyenlőségi programok kidolgozásában és megvalósításában. A szolgáltatások egyenlő
esélyű hozzáférésének a biztosítása.
I. Emberi és állampolgári jogok védelme, valamint a társadalmi párbeszéd, részvétel. A
közfeladatok teljesítését előíró jogszabályhelyek:
• 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 6. § a) A helyi
önkormányzat feladatai ellátása során biztosítja a helyi közügyekben való széles
körű állampolgári részvételt;
• 2010. évi CXXXI. törvény a jogszabályok előkészítésében való társadalmi
részvételről – 5 -15 § a társadalmi egyeztetés
Ennek keretében az Egyesület az emberi és polgári jogok ismeretével és alkalmazásával
kapcsolataos információs, tanácsadási, képzési eseményeket, projekteket valósít meg,
internetes tartalmakat és kiadványokat készít. Figyelmmel kíséri a helyi és országos
jogszabályok változását, részt vesz azok véleményezésében. A települési, térségi, megyei és
nemzeti fejlesztési folyamatokban a „jó kormányzás” és a partnerség elvének
érvényrejutásáért tevékenykedik.
J. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység. A közfeladatok
teljesítését előíró jogszabályhelyek:
• Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25) SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG XXIX.
cikk – a Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó szerepének, a kultúrájuk,
identitásuk megőrzéséhez és önkormányzáshoz fűződő jogok
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•

2013 január 1-től a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi
önkormányzatairól 13. § (1) 16. nemzetiségi ügyek;
2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól
- 10.§ (4) – a helyi önkormányzat a nemzetiségi ügyek ellátása körében biztosított
feladatai
- 12 § (1) c) az oktatási és kulturális esélyegyenlőséghez füződő jog biztosítása

Ennek keretében az Egyesület információs, képzési, kutatási tevékenységekkel segíti, hogy a
nemzetiségek tagjai korlátozás nélkül gyakorolhassák a 2011. évi CLXXIX. törvényben szavatolt
egyéni és közösségi jogaik gyakorlását. Az Egyesület figyelmet fordít az önkormányzattal nem
rendelkező nemzetiségek (pl. kínai, arab) kultúrásjánek bemutatására, valamint arra, hogy e
polgárok gyakorolhassák az őket megillető emberi és polgári jogokat.
K. A külhoni magyar polgárokkal és szervezetekkel kapcsolatos tevékenység.A közfeladatok
teljesítését előíró jogszabályhelyek
• Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25) ALAPVETÉS D) cikk – Magyarország
felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik
fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló
törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, közösségi
önkormányzataik létrehozását, a szülőföldön való boldogulásukat, valamint
előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal.
• 2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról 4 § (1) - a
Magyarország által biztosított szolgáltatások
Ennek keretében az Egyesület csereprogramokat, tanulmányutakat, on-line és hagyományos
információs, tanácsadó, képzési, kulturális és közösségfejlesztő programokat, projekteket,
eseményeket szervez,
L. Fogyasztóvédelem. A közfeladatok teljesítését előíró jogszabályhelyek
• 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 17. § (2) A fogyasztóvédelmi oktatás
elsősorban állami feladat.
Ennek keretében az Egyesület főleg a gyermekek és fiatalo számára olyan projekteket,
eseményeket valósít meg, amelyek a tudatos fogyasztásra, a fogyasztói jogok ismeretére és
gyakorlására, s nem utolsó sorban a helyi termékek, szolgáltatások vásárlásának helyi
közösségre gyakorolt kedvező hatásaira hívják fel a figyelmet.
M. Foglalkoztatás, illetve a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének,
foglalkoztatásának elősegítése. A közfeladatok teljesítését előíró jogszabályhelyek
• 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 12.
helyi közfoglalkoztatás
- 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról 1.§ együttműködés a foglalkoztatás elősegítése a munkanélküliség
megelőzése és hátrányos következményeinek enyhítése érdekében
- 13/A. § munkaerőpiaci szolgáltatások biztosítása
• 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó,
valamint egyéb törvények módosításáról
• 2011. évi CXC. tv. (Köznevelési) tv. 2. § (1)
• 2009. évi VI. törvény a Módosított Európai Szociális Karta kihirdetéséről II-III rész
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Ennek keretében az Egyesület egyéni és csoportos munkaerő-piaci szolgáltatásokat biztosít
különösen a pályakezdő, illetve az ifjúsági korosztályba tartozó munkavállalók körében.
Projektek dolgoz ki és valósít meg a fiatalok körében, valamint a hátrányos helyzetű
térségekben tapasztalható munkanélküliség csökkentésére. A (későbbi) munkavállaláshoz, a
karrierépítéshez kapcsolódó kompetenciákat fejleszt a gyermekek és fiatalok körében. A
pályaorientációs eseményeket, programok szervez, támogat.
N. Euroatlanti integráció elősegítése. A közfeladatok teljesítését előíró jogszabályhelyek
• 2007. évi CLXVIII. törvény az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget
létrehozó szerződés módosításáról szóló lisszaboni szerződés kihirdetéséről
- a Szociálpolitika cím, Oktatás, szakképzés, Ifjúság és sport, Kultúra,
Népegészségügy, Fogyasztóvédelem, Gazdasági, társadalmi és területi kohézió,
Kutatás és technológiai fejlesztés, Környezet (éghajlatváltozás),
Idegenforgalom cikkek, valamint általánosan alkalmazandó rendelkezések
• 5 B cikk 28. (1) A jó kormányzás előmozdítása és a civil társadalom részvételének
biztosítása céljából az Unió intézményei, szervei és hivatalai munkájuk során a
nyitottság elvének lehető legnagyobb mértékű tiszteletben tartásával járnak el.
Ennek érdekében az Egyesület határon átnyúló és nemzetközi programokban vesz részt a civil
társadalom építése, a „jó kormányzás” és a partnerség elvének érvényre juttatása, a szociális
és ifjúsági munka a közösségfejlesztés módszereinek jó gyakorlatinak közvetítése érdekében.
O. Civil szervezetek számára biztosított szolgáltatások. A közfeladatok teljesítését előíró
jogszabályhelyek
• 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról 51. § (1) a miniszter civil információs
centrumokat működtet.
Ennek keretében az Egyesület együttműködési megállapodás alapján részt vesz a 2011. évi
CLXXV. (Civil) törvény 52 §-ban szereplő feladatok ellátásában, szakmai koordinációs,
tanácsadási és információs feladatokat lát el. E mellett aktívan részt vesz a civil társadalom
erősítését szolgáló települési, megyei és nemzeti szintű párbeszédfolyamatokban, a civil
szektrot érintő fejlesztési projekteket valósít meg.
P. Településfejlesztés. A közfeladatok teljesítését előíró jogszabályhelyek
• 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) A helyi
közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatok különösen: 1. településfejlesztés, településrendezés;
Ennek keretében az Egyesület részt vesz a hatókörébe tartozó települések közügyeinek
szervezésében, a közszolgáltatások biztosítását célzó tervezési, véle4ményezési feladatokban
Q. Területfejlesztés, vidékfejlesztés, gazdaságfejlesztés. A közfeladatok teljesítését előíró
jogszabályhelyek
• 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) A helyi
közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében 13. helyi adóval,
gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
• 116. § (4) A gazdasági program, fejlesztési terv – a megyei területfejlesztési
elképzelésekkel összhangban – tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások
biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket
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•

•

27. § (1) A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben
meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint
koordinációs feladatokat lát el.
1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről 4. § A
területfejlesztési és területrendezési feladatokat az állami szervek, az
önkormányzatok, a természetes személyek és szervezeteik, a gazdálkodást végző
szervezetek és az érdekvédelmi szervezetek, valamint más intézmények
összehangoltan, egymással együttműködve látják el.

Ennek keretében az Egyesület részt vesz a hatókörébe tartozó térségek és megyék
közügyeinek szervezésében, a közszolgáltatások biztosítását célzó tervezési, véle4ményezési
feladatokban

III. Tagság
III.1. Tagság keletkezése
III.1.1 Az Egyesületnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek.
III.1.2 Az Egyesület rendes tagja lehet az a természetes személy, aki a jelen Alapszabályban
foglalt célokat elfogadja, és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. A rendes tag
felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal
dönt. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az
Egyesület Alapszabályát ismeri, valamint az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét,
értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.
III.1.3 Az Egyesület pártoló tagjai azok a természetes vagy jogi személyek (kivéve politikai
szervezeteket), akik/amelyek támogatják az Egyesület tevékenységét és/vagy anyagilag
hozzájárulnak annak működéséhez. A pártoló tagsági cím odaítéléséről az Egyesület
Közgyűlése egyszerű szótöbbségi határozattal dönt.
III.1.4. Az Egyesület tiszteletbeli tagjai azok a természetes vagy jogi személyek, akik/amelyek
az Egyesület eredményeinek elérésében, céljainak megvalósításában és elősegítésében,
kapcsolatai fejlesztésében érdemeket szereztek, és akiket ezért az Egyesület Közgyűlése
egyszerű szótöbbségi határozattal tiszteletbeli taggá választ.
III. 2. A tagok jogai
III.2. 1 A rendes tagot (továbbiakban: tag) az Egyesület szervezeti és működési rendjével,
gazdálkodásával kapcsolatosan véleményezési jog, illetve határozathozatalkor szavazati jog
illeti meg. A tagok szavazati joga nem ruházható át.
III.2.2 A pártoló és a tiszteletbeli tagság az Egyesületben tagsági jogokat és kötelezettségeket
nem keletkeztet azzal a kivétellel, hogy a pártoló és tiszteletbeli tagokat tanácskozási jog illeti
meg az Egyesület Közgyűlésén, ennek gyakorlása során javaslatokat és indítványokat
tehetnek, továbbá felszólalással élhetnek.
III. 3. A tagok kötelezettségei
III. 3.1 A tag kötelezettsége, hogy közreműködjön az egyesület céljainak megvalósításában és
megtartsa az Alapszabály rendelkezéseit.
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III.3.2. A tag kötelezettsége a közgyűlés által megállapított éves tagdíj befizetése. Az egyesületi
tagdíjat a Közgyűlés évi 1 000 forintban állapította meg, melyet a tagok egy vagy két részletben
a titkárnak vagy az egyesület bankszámlájára kötelesek befizetni legkésőbb tárgyév november
15-éig.
III.3.3 A tag kötelezettsége az egyesület által rábízott és az általa vállalt feladatok teljesítése,
az Egyesület vagyonának és hírének védelme, a rábízott vagyon felhasználásáról szóló tételes
elszámolás.
III.3.4. Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az
egyesület tevékenységét.
III.4. A tagság megszűnése
III.4. 1 A tagság megszűnik:

a) az egyesület megszűnésével, természetes személy elhalálozásával,
b) a tag kilépésével, a tiszteletbeli és pártoló tagság önkéntes felmondásával
c) a tagnak tagnyilvántartásból való törlésével
d) a tag kizárásával, tiszteletbeli és pártoló tag esetén a cím visszavonásával.
A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor,
indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági viszony a lemondásról szóló nyilatkozat Egyesület
általi átvételének napján szűnik meg
III. 4. 2 Tag kizárása

a) Amennyiben a tag nem felel meg az Alapszabály III. 3. 1-III.3. 4. pontjában rögzített tagsági
feltételeknek a Közgyűlés a tagot minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati
joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével az Egyesületből
kizárhatja.
b) A tiszteletbeli és pártoló tag címet a Közgyűlés minősített többségi határozattal, a
jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazattöbbségével jogosult megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli vagy pártoló tag az
Egyesület céljával, szellemiségével, értékrendjével vagy az Alapszabállyal össze nem
egyeztethető magatartást tanúsít
c) A tagot a tagnyilvántartásból az Egyesület tagjai közül tagdíjhátralék miatt akkor kell
törölni, ha az Elnök azt megelőzően írásban, igazolható módon felszólította a tagot a
tagdíjhátralék megfizetésére és a fizetési határidő eredménytelenül telt el. A
tagdíjhátralék megfizetésére történő felszólításban az Elnök nem szabhat meg 30 napnál
rövidebb határidőt a teljesítésre és a felhívásban a tagot figyelmeztetni kell a nem
teljesítésből fakadó jogkövetkezményre is.
d) Amennyiben a tag kötelezettségeit rendszeresen vagy tartósan nem teljesíti, illetve
súlyosan gátolja az Egyesület működését, vagy veszélyezteti célkitűzéseinek
megvalósítását, az Elnök írásban a kizáró ok megszüntetésére hívja fel a tagot. A kizáró ok
megszüntetésére vonatkozó felhívásnak tartalmaznia kell a nem teljesítés esetleges
jogkövetkezményére történő figyelmeztetést is. Az Elnök a felhívásban a mulasztás
megszüntetésére nem szabhat meg 30 napnál rövidebb határidőt. A határidő
eredménytelen elteltét követően terjeszti az Elnök a kizárásra vonatkozó határozati
javaslatot a Közgyűlés elé.
e) Egy tag kizárására az ok megjelölésével az Elnökség vagy az Egyesület bármely négy tagja
javaslatot tehet az Elnöknek, aki a 4. 2. d. pontban rögzített szabályok szerint köteles
eljárni. Az Elnök az eljárásról tájékozatni köteles a Közgyűlést.
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f) A tiszteletbeli és pártoló tag cím megvonására ok megjelölésével az Elnökség vagy az
Egyesület bármely négy tagja javaslatot tehet az Elnöknek. Az Elnök a tiszteletbeli és
pártoló tag cím megvonását eredményező eljárásban a 4.2. d pontban rögzített szabályok
szerint köteles eljárni.

IV. Szervezet
IV.1. Közgyűlés
IV.1. 1. Az Egyesület legfőbb testületi döntéshozó szerve a Közgyűlés.
IV.1. 2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörei:
a) az Alapszabály elfogadása és módosítása;
b) a megszűnés, átalakulás, egyesülés, beolvadás kimondása;
c) tiszteletbeli és pártoló tag cím adományozása,
d) a rendes tag kizárása, illetve a tiszteletbeli és pártoló tag cím visszavonása.
e) az Egyesület költségvetésének megállapítása, módosítása;
f) a vezető tisztségviselők megválasztása és visszahívása,
g) az Elnök éves beszámolójának elfogadása, az előző évről szóló beszámoló és
közhasznúsági melléklet elfogadása;
h) a bizottságok létrehozása;
i) {törlésre került}
j) {törlésre került}
k) a tagdíj összegének meghatározása.
l) Az Egyesület nevével, címerével, logójával és minden a nevéhez kapcsolódó joggal
kapcsolatos egy évnél hosszabb, illetve határozatlan idejű szerződéskötésre vonatkozó
döntés
m) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő
az egyesülettel munkaviszonyban áll;
n) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;
o) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők vagy más egyesületi
szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
p) a végelszámoló kijelölése.
IV.1. 3 A Közgyűlést legalább évente egyszer, illetve szükség szerint kell összehívni. A Közgyűlés
ülése személyes részvétellel elektronikusan is lefolytatható, ha a legfőbb szerv tagjainak
személyazonossága az igénybe vett elektronikus úton megfelelően igazolható,
dokumentálható. A Közgyűlés elektronikus úton történő lefolytatása SKYPE technikával,
videokonferencia keretében, MSM technikával, vagy más a célnak megfelelő technikával
történhet.
A Közgyűlés ülés tartása nélkül is hozhat határozatot. Ebben az esetben a IV.1.14. pontban
szereplő eljárást kell követni.
IV.1.4. A közgyűlés ügyrendje és határozathozatala
IV.1.4.1. A Közgyűlés ülését az Elnök hívja össze a tagok előzetes írásbeli értesítésével.
Szabályszerű a Közgyűlés összehívása, ha a tagokat legalább 8 nappal a közgyűlés időpontja
előtt elektronikus vagy hagyományos levelezés útján értesítik.
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IV.1.4.2. Közgyűlés ülésének összehívását írásban kezdeményezheti a tagok 33%-a is. Ha az
Elnök a kezdeményezéstől számított 15 napon belül nem hívja össze a Közgyűlést, akkor a
kezdeményezők maguk jogosultak ezt megtenni.
IV.1.4.3. A Közgyűlést össze kell hívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
 az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
 az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni;
 az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.
a felsorolt indokok alapján összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot
adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület
megszüntetéséről dönteni.
IV.1.4.4. A Közgyűlés ülésére szóló meghívó tartalmazza: az Egyesület nevét, székhelyét,
Közgyűlés ülésének helyszínét, időpontját, a napirendi pontokat, valamint a
határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt Közgyűlés helyének és
időpontjának pontos megjelölését.
IV.1.4.5. A Közgyűlés ülése Egyesület székhelyére vagy a tagok többségének előzetes
jóváhagyásával meghatározott más helyre hívható össze.
IV.1.4.6. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
IV.1.4.7. A Közgyűlés üléséhez kapcsolódóan biztosítani kell, hogy az egyesület tagjai a
taggyűlés napirendi pontjaira javaslatot tehessenek. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy
közzétételétől számított 5 napon belül az Egyesület bármely szerve és tagja írásban kérheti a
napirend kiegészítését, a kiegészítés indoklásával. A napirend kiegészítése tárgyában a
Közgyűlést összehívó jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelem tárgyában
nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat
meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
IV.1.4.8. A Közgyűlés határozatképes, ha összehívása szabályszerűen megtörtént, valamint ha
a tagok több mint fele (50 %+1 fő) jelen van. A határozatképesség hiánya esetén a megismételt
Közgyűlés az eredeti meghívóban szereplő napirendi pontok tekintetében a jelenlévők
számától függetlenül is határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás
jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták.
IV.1.4.9. Amennyiben a megismételt Közgyűlés nem az eredeti Közgyűléssel azonos napon
kerül megtartásra, valamennyi egyesületi tag részére elektronikus vagy hagyományos
levelezés útján ismételten meghívót kell kézbesíteni.
IV.1.4.10. Ha a Közgyűlés ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet
megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul
az ülés megtartásához. 3:17. § (5)
IV.1.4.11. Közgyűlés ülése nyilvános, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott
esetekben korlátozható.
IV.1.4.12. A Közgyűlés ülésén levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyvet hitelesítő
két tagot, illetve titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot választ.
IV.1.4.13. A Közgyűlés 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. 3:17. § (6)
IV.1.4.14. Az Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a
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megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület 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.
IV.1.4.15. A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza. Kivételt képeznek ez alól a IV. 1. 2
bekezdés d és f pontjában meghatározott kérdések, amelyekben titkos szavazással születik
döntés.
IV.1.4.16. A Közgyűlés az Egyesület szervezeti felépítésével, működési rendjével,
gazdálkodásával kapcsolatos kérdésekben egyszerű többséggel (a jelenlévő tagok 50%+1fő)
határoz. Kivételt képez ez alól a IV.1. 2 c; d és f pontjában meghatározott kérdések,
amelyekben minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok
legalább háromnegyedes szavazat-többségével születik döntés.
IV.1.4.17. Az Egyesület megszűnésére, átalakulására, más szervezettel megvalósítandó
egyesülésére, más szervezetbe történő beolvadására vonatkozó döntés kimondásához
minősített többség (a tagok 2/3-ának ilyen irányú szavazata) szükséges.
IV.1.4.18. Szavazategyenlőség esetén a szavazást egy alkalommal lehet megismételni, ennek
eredménytelensége esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni.
IV.1.4.19. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvet levezető elnök és az
Egyesület két erre megválasztott tagja írja alá. a határozatokat, a kisebbségi vélemények
feltüntetésével be kell vezetni a Határozatok Könyvébe. A Határozatok Könyve oly módon
tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és
hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható.
IV.1.4.20. A határozatokról a tagokat és az érintetteket írásban, postai vagy elektronikus
küldeménnyel tájékoztatni kell.
IV.1.4.21. A Közgyűlés által hozott határozatokba – az elnökkel való előzetes időpont
egyeztetés után – bárki betekinthet az Egyesület székhelyén. A Közgyűlés határozatai az
Egyesület honlapján keresztül nyilvánosságra kerülnek.
IV.1.4.22. A Közgyűlés ülés tartása nélkül történő határozathozatalát az Elnök a határozat
tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok számára a
tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy
szavazatukat megküldjék az ügyvezetés részére.
Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során az alapszabály határozatképességre és szavazásra
vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás
akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az Elnök részére, mint amennyi
szavazati joggal rendelkező tag jelenléte szükséges lenne ülés tartása esetén az Közgyűlés
ülésének határozatképességéhez. Az ülés nélküli döntéshozatal esetében érvényesek a
határozathozatalra vonatkozó összeférhetetlenségi sszabályok.
Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a legfőbb szerv ülését az ügyvezetésnek össze kell
hívnia.
A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi
tag vagy alapító szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat
beérkezésének napjától számított három napon belül – az ügyvezetés megállapítja a szavazás
eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a
szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó
szavazat beérkezésének napja.
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A Közgyűlés ülés tartása nélkül hozott határozatok jegyzőköny készül, amit az Elnök és két tanú
az aláírásával hitelesít. A határozatokat IV.1. 4. 19. szerint kell a Határozatok Könyvébe
bevezetni. A döntések nyilvánosságáról IV.1.21. szerint kell gondoskodni.
IV.2. Tisztségviselők
IV.2. 1 Elnök
IV.2.1.1 Az Elnök az Egyesület önálló képviseletre és az Alapszabályban vagy jogyszabályban
ráruházott jogkörökben döntésre is jogosult első vezető tisztségviselője. Az Elnök feladatai:
a) irányítja a bizottságok és az Elnökség munkáját.
b) szervezi és felügyeli az Egyesület működését, munkáját, projektjeit és szolgáltatásait.
c) ellátja az Egyesület folyamatos képviseletét.
d) előkészíti a Közgyűléseket
e) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket az Egyesület Közgyűlése vagy Elnöksége az
alapszabályban az Elnökre ruház, illetve, amelyet jogszabályok és az Egyesület által
kötött szerződések, megállapodások írnak elő számára.
f) kezeli az egyesületi vagyont.
g) meghozza és végrehajtja a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntéseket.
h) kezeli az Egyesület pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol, az
Egyesület Alelnökével vagy Titkárával közösen gyakorolja bankszámla feletti
rendelkezés jogát.
i) kezeli az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait.
j) vezeti a tagságnyilvántartást;
k) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;
IV 2. 1. 2. Az Elnököt a Közgyűlés tagjai közül 5 évre választja.
IV 2. 1. 3. Az Elnök beszámolási kötelezettséggel tartozik a Közgyűlés felé.
IV 2. 1. 4. Az Elnök saját jogkörrel és személyes aláírásával jár el mindazon ügyben, mely az
Egyesület képviseleti, ügyviteli és gazdálkodási tevékenységéből adódik. Így gondoskodik az
előző évről szóló beszámoló és közhasznúsági melléklet letétbe helyezéséről is.
IV. 2. 1. 5. Az Elnök figyelemmel követi a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
törvény 31 § (4.) és (5.) bekezdésében közhasznúsági feltételek teljesülését. Amennyiben a
megfelelő erőforrások és a megfelelő társadalmi támogatottság biztosítása saját jogkörében
nem teljesíthető intézkedéseket kíván, a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatokat az
illetékes Elnökség, illetve a Közgyűlés elé terjeszti.
IV 2. 2. Alelnök
IV 2. 2. 1. Az Elnököt az általános Alelnök helyettesíti.
IV 2. 2. 2. Az Alelnököt tagjai közül a Közgyűlés 5 évre választja
IV 2. 2. 3. Az Alelnök tevékenységéről a Közgyűlésnek és az Elnökségnek tartozik beszámolási
kötelezettséggel.
IV. 2.2.4. Az Alelnök az Elnök felhatalmazása alapján utalványozási jogkört gyakorol.
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IV 2. 3 Titkár
IV.2.3.1. A titkár az Egyesület adminisztratív teendőit látja el, segítséget nyújt a közgyűlések
megszervezésében, a kapcsolattartásban.
IV.2. 3. 2. A Titkárt a Közgyűlés az Egyesület tagjai közül 5 évre választja.
IV. 2. 3. 3. A Titkár tevékenységéről a Közgyűlésnek és az Elnökségnek tartozik beszámolási
kötelezettséggel.
IV. 2.3.4. A Titkár az Elnök felhatalmazása alapján utalványozási jogkört gyakorol.

IV 2. 4 Elnökség
IV 2. 4. 1. Egyesület ügyvezető szerve az Elnökség, mely az egyesület elnökéből, alelnökéből,
és titkárából áll.
Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
a) az ügyrend elfogadása
b) az etikai szabályok elfogadása
c) tagfelvétel elfogadása
d) a bizottsági munka koordinálása
e) szakmai kapcsolattartás
f) az elnök utasítása a Közgyűlés összehívására
g) az Egyesület éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elkészítése, a
beszámoló jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése.
h) Az Egyesület nevével, címerével, logójával és minden a nevéhez kapcsolódó joggal
kapcsolatos egy évnél rövidebb idejű szerződéskötésre vonatkozó döntés
IV 2. 4. 2. Az Elnökség szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ülésezik. Az Elnökség
ügyrendjét maga állapítja meg a Közgyűlés ülésére vonatkozó szabályok értlemeszerű
alkalmazásával. Az Elnökség ülését az Elnök vezeti, a jegyzőkönyvet az Elnökség jelenlévő
tagjai írják alá.
IV 2. 4. 3. . Az Elnökség ülésein tanácskozási joggal vesznek részt az Alapszabály IV 2. 5 pontja
szerint létrehozott Bizottságok tagjai
IV 2. 4. 4. Az Elnökség ülését az elnök hívja össze, szabályszerű az összehívás, ha az elnök
előzetes írásban értesítette az elnökség tagjait. A meghívót az ülés előtt legalább 8 naptári
nappal elektronikus vagy postai úton meg kell küldeni. Az Alapszabály IV 2. 5 pontja szerint
létrehozott Bizottságok tagjait, (törlésre került) az Egyesület tagjait az elnökségi tagokkal
azonos módon kell meghívni. A Meghívó tartalmazza az ülés napirendjére vonatkozó
javaslatot.
IV 2. 4. 5. Az Elnökség ülését írásban kezdeményezheti az elnökön kívül a másik 2 elnökségi
tag. Ha az elnök ezt 8 napon belül nem teszi meg, abban az esetben a kezdeményezők együtt
jogosultak ennek összehívására.
IV 2. 4. 6. Az Elnökség ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott
esetekben korlátozható.
IV 2. 4. 7. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással hozza, kivételt képez a tagfelvétel kérdése,
melyek esetében a tagok titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel döntenek.
IV 2. 4. 8. Az Egyesület ügyvezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a
személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt:
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hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen
más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül
előnynek az Egyesület 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.
IV.2. 4. 9. 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, illetőleg törölte.
IV.2. 4. 10. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is
betölt.
IV.2. 4. 11. Az Elnök köteles az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen
vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a
döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye is). Az elnökség által
hozott határozatokat köteles a Határozatok Könyvébe behelyezni.
IV.2. 4. 12. A határozatokról a tagokat és az érintetteket írásban, postai vagy elektronikus
küldeménnyel tájékoztatni kell.
IV.2. 4. 13. Az Elnökség által hozott határozatokba – az elnökkel való előzetes időpont
egyeztetés után – bárki betekinthet az Egyesület székhelyén. Az Elnökség határozatai az
Egyesület honlapján keresztül nyilvánosságra kerülnek.
IV 2. 5 Bizottságok

IV 2. 5 1. A Bizottságok a Közgyűlés által létrehozott szervek, amelyek a létrehívásukról szóló
döntésben meghatározott feladatot közvetlen Elnökségi irányítás mellett oldják meg.
IV 3. Tisztségviselők választása
IV.3. 1 Az Egyesület tisztségviselőit a tagok sorából a Közgyűlés 5 évre választja. Személyükre
bármely rendes tag javaslatot tehet. A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással és
minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább
háromnegyedes szavazat-többségével történik.
IV.3. 2. Ha valamelyik tisztségviselő megbízatása - annak lejártát megelőzően - megszűnik, az
újonnan megválasztott tisztségviselő megbízatása az eredetileg megválasztott tisztségviselő
megbízatási idejének hátralévő időtartamára szól.
IV. 3. 3 A Tisztújító Közgyűlés előtt 8 nappal az Elnök köteles felhívni a tagokat személyi
javaslataik megtételére, illetve köteles legalább egy személyi javaslatot tenni. A tagok személyi
javaslataikat a Közgyűlés folyamán a jelöltek bemutatásának kezdetéig tehetik meg.
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IV. 3. 4 Az Egyesület Tisztújító Közgyűlésére a választott tisztségviselők megbízatásának
megszűnésével kerül sor.
IV. 4. A tisztségviselői megbízatás megszűnése
IV.4. 1 A tisztségviselői megbízatás megszűnik:
a) a tisztségviselő tagsági viszonyának megszűnésével.
b) a tisztségviselő megbízatási idejének lejártával.
c) a tisztségviselő visszahívásával.
d) a tisztségviselő lemondásával;
e) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
IV. 4. 2 A tisztségviselő visszahívása
A tisztségviselő visszahívható amennyiben nem, vagy az Alapszabály rendelkezéseit megsértve
látja el feladatait. A tisztségviselő visszahívását a tagok 33%-a kezdeményezheti.

V. Felügyelő Bizottság
V.1. Amennyiben a tagok száma meghaladja a száz főt és/vagy az Egyesület éves bevétele
meghaladja az ötvenmillió forintot a vezető szervtől elkülönült Felügyelő Bizottságot kell
létrehozni.

VI. Az Egyesület képviselete
VI.1. Az Egyesület törvényes képviseletét a vezető tisztségviselő (Elnök, Alelnök, Titkár látja el.
Az Egyesület elnöke általános képviseleti jogát önállóan gyakorolja. Az Egyesület Alelnöke és
Titkára általános képviseleti jogukat önállóan gyakorolják.
VI.2. Az Egyesület Elnöke egyes speciális felkészültséget igénylő, vagy jogszabályok által
szabályozott esetekben felhatalmazhatja az Egyesület tagját a szervezet képviseletére. E
képviselet nem terjed ki a Közgyűlés, az Elnökség vagy a megválasztott tisztségviselőkre
ruházott döntési jogkörök gyakorlására.
VI. 3. {törölve lett}

VII. Gazdálkodási szabályok és közhasznúsági nyilatkozatok
VII. 1. Közhasznú tevékenységek a hatályos TEAOR 08 szerinti besorolás alapján:
a)
Népegészségügyi, valamint egészségmegőrzéssel, megelőzéssel, egészségfejlesztéssel,
az egészséges életmódra neveléssel összefüggő feladatok.
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A közfeladatok teljesítését előíró TEÁOR szerint: 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi
tevékenység; 8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül; 8551 Sport, szabadidős
képzés, 8559 M.n.s. egyéb oktatás; 5811 Könyvkiadás; 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány
kiadása; 5819 Egyéb kiadói tevékenység; 6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás;
6312 Világháló-portál szolgáltatás; 9412 Szakmai érdekképviselet, 8230 - Konferencia,
kereskedelmi bemutató szervezése;
b)
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
TEÁOR szerint: 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység; 8899 M.n.s. egyéb
szociális ellátás bentlakás nélkül; 8551 Sport, szabadidős képzés, 8559 M.n.s. egyéb oktatás;
5811 Könyvkiadás; 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása; 5819 Egyéb kiadói tevékenység;
6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás; 6312 Világháló-portál szolgáltatás; 9412
Szakmai érdekképviselet, 8230 - Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
c)
tudományos tevékenység, kutatás
TEÁOR szerint: 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés; 9499 M.n.s. egyéb
közösségi, társadalmi tevékenység; 8559 M.n.s. egyéb oktatás; 5811 Könyvkiadás; 5814
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása; 5819 Egyéb kiadói tevékenység; 6311 Adatfeldolgozás,
web-hoszting szolgáltatás; 6312 Világháló-portál szolgáltatás; 8551 Sport, szabadidős képzés,
8552 Kulturális képzés; 9412 Szakmai érdekképviselet; 8230 - Konferencia, kereskedelmi
bemutató szervezése
d)
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és képzés
TEÁOR szerint: 8551 Sport, szabadidős képzés, 8552 Kulturális képzés; 8559 M.n.s. egyéb
oktatás ; 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység; 5811 Könyvkiadás; 5814
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása; 5819 Egyéb kiadói tevékenység; 6311 Adatfeldolgozás,
web-hoszting szolgáltatás; 6312 Világháló-portál szolgáltatás; ; 9412 Szakmai érdekképviselet;
8230 - Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
e)
kulturális tevékenység, a kulturális örökség megóvása, a Világörökség megóvása
TEÁOR szerint: 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység, 9001 Előadó-művészet;
9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység, 9003 Alkotóművészet; 8552 Kulturális
képzés; 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység; 7990 Egyéb foglalás; 9499
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység; 9412 Szakmai érdekképviselet; 8559 M.n.s.
egyéb oktatás; 5811 Könyvkiadás; 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása; 5819 Egyéb
kiadói tevékenység; 6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás;; 6312 Világháló-portál
szolgáltatás; 8551 Sport, szabadidős képzés, 8552 Kulturális képzés; 9321 Vidámparki,
szórakoztatóparki tevékenység 9412 Szakmai érdekképviselet; 7420 Fényképészet; 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
f)
környezetvédelem, környezettudatosság
TEÁOR szerint: 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység; 8559 M.n.s. egyéb
oktatás; 5811 Könyvkiadás; 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása; 5819 Egyéb kiadói
tevékenység; 6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás;; 6312 Világháló-portál
szolgáltatás; 8551 Sport, szabadidős képzés, 8552 Kulturális képzés; 9412 Szakmai
érdekképviselet; 8230 - Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
g)
Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági ügy
TEÁOR szerint: 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység; 7220
Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés; 8559 M.n.s. egyéb oktatás; 5811
Könyvkiadás; 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása; 5819 Egyéb kiadói tevékenység; 6311
Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás;; 6312 Világháló-portál szolgáltatás; 8551 Sport,
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szabadidős képzés, 8552 Kulturális képzés; 8424 Közbiztonság, közrend; 9412 Szakmai
érdekképviselet; 8230 - Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
h)
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
TEÁOR szerint: 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység; 8551 Sport, szabadidős
képzés, 8552 Kulturális képzés; 8559 M.n.s. egyéb oktatás 7220 Társadalomtudományi,
humán kutatás, fejlesztés; 5811 Könyvkiadás; 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása; 5819
Egyéb kiadói tevékenység; 6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás;; 6312 Világhálóportál szolgáltatás; 9412 Szakmai érdekképviselet; 8230 - Konferencia, kereskedelmi
bemutató szervezése
i)
emberi és állampolgári jogok védelme, valamint a társadalmi párbeszéd, részvétel
TEÁOR szerint: 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység; 8551 Sport, szabadidős
képzés, 8552 Kulturális képzés; 8559 M.n.s. egyéb oktatás 7220 Társadalomtudományi,
humán kutatás, fejlesztés; 5811 Könyvkiadás; 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása; 5819
Egyéb kiadói tevékenység; 6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás;; 6312 Világhálóportál szolgáltatás; 9412 Szakmai érdekképviselet; 8230 - Konferencia, kereskedelmi
bemutató szervezése
j)
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli
magyarsággal kapcsolatos tevékenység
TEÁOR szerint: 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység; 8551 Sport, szabadidős
képzés, 8552 Kulturális képzés; 8559 M.n.s. egyéb oktatás 7220 Társadalomtudományi,
humán kutatás, fejlesztés; 5811 Könyvkiadás; 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása; 5819
Egyéb kiadói tevékenység; 6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás;; 6312 Világhálóportál szolgáltatás; 9412 Szakmai érdekképviselet; 8230 - Konferencia, kereskedelmi
bemutató szervezése
k)
A külhoni magyar polgárokkal és szervezetekkel kapcsolatos tevékenység
TEÁOR szerint: 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység, 9001 Előadó-művészet;
9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység, 9003 Alkotóművészet; 8552 Kulturális
képzés; 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység; 7990 Egyéb foglalás; 9499
M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység; 9412 Szakmai érdekképviselet; 8559 M.n.s.
egyéb oktatás; 5811 Könyvkiadás; 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása; 5819 Egyéb
kiadói tevékenység; 6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás;; 6312 Világháló-portál
szolgáltatás; 8551 Sport, szabadidős képzés, 8552 Kulturális képzés; 9321 Vidámparki,
szórakoztatóparki tevékenység 9412 Szakmai érdekképviselet; 7420 Fényképészet; ; 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
l)
fogyasztóvédelem
TEÁOR szerint: 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység; 8551 Sport, szabadidős
képzés, 8559 M.n.s. egyéb oktatás 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés;
5811 Könyvkiadás; 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása; 5819 Egyéb kiadói tevékenység;
6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás;; 6312 Világháló-portál szolgáltatás;
Közbiztonság, közrend; 9412 Szakmai érdekképviselet; 8230 - Konferencia, kereskedelmi
bemutató szervezése
m)
foglalkoztatás munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének,
foglalkoztatásának elősegítése
TEÁOR szerint: 7810 Munkaközvetítés; 7820 Munkaerőkölcsönzés; 7830 Egyéb
emberierőforrás-ellátás, gazdálkodás; 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység;
8551 Sport, szabadidős képzés, 8552 Kulturális képzés; 8559 M.n.s. egyéb oktatás 7220
Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés; 5811 Könyvkiadás; 5814 Folyóirat, időszaki
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kiadvány kiadása; 5819 Egyéb kiadói tevékenység; 6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting
szolgáltatás;; 6312 Világháló-portál szolgáltatás; 9412 Szakmai érdekképviselet; 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
n)
euroatlanti integráció elősegítése
TEÁOR szerint: 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység; 8551 Sport, szabadidős
képzés, 8552 Kulturális képzés; 8559 M.n.s. egyéb oktatás 7220 Társadalomtudományi,
humán kutatás, fejlesztés; 5811 Könyvkiadás; 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása; 5819
Egyéb kiadói tevékenység; 6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás;; 6312 Világhálóportál szolgáltatás; 8230 - Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
o)
civil szervezetek számára biztosított szolgáltatások
TEÁOR szerint: 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység; 8551 Sport, szabadidős
képzés, 8552 Kulturális képzés; 8559 M.n.s. egyéb oktatás 7220 Társadalomtudományi,
humán kutatás, fejlesztés; 5811 Könyvkiadás; 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása; 5819
Egyéb kiadói tevékenység; 6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás;; 6312 Világhálóportál szolgáltatás; 9412 Szakmai érdekképviselet; 7420 Fényképészet; 7430 Fordítás,
tolmácsolás; 8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás; 8219 Fénymásolás, egyéb irodai
szolgáltatás; 7311 Reklámügynöki tevékenység; 7312 Médiareklám; 8230 - Konferencia,
kereskedelmi bemutató szervezése
p)
Településfejlesztés
TEÁOR szerint: 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység; 8551 Sport, szabadidős
képzés, 8552 Kulturális képzés; 8559 M.n.s. egyéb oktatás 7220 Társadalomtudományi,
humán kutatás, fejlesztés; 5811 Könyvkiadás; 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása; 5819
Egyéb kiadói tevékenység; 6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás;; 6312 Világhálóportál szolgáltatás; 9412 Szakmai érdekképviselet; 7420 Fényképészet; 7430 Fordítás,
tolmácsolás; 8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás; 8219 Fénymásolás, egyéb irodai
szolgáltatás; 7311 Reklámügynöki tevékenység; 7312 Médiareklám; 8230 - Konferencia,
kereskedelmi bemutató szervezése
q)
Területfejlesztés, vidékfejlesztés, gazdaságfejlesztés
TEÁOR szerint: 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység; 8551 Sport, szabadidős
képzés, 8552 Kulturális képzés; 8559 M.n.s. egyéb oktatás 7220 Társadalomtudományi,
humán kutatás, fejlesztés; 5811 Könyvkiadás; 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása; 5819
Egyéb kiadói tevékenység; 6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás;; 6312 Világhálóportál szolgáltatás; 9412 Szakmai érdekképviselet; 7420 Fényképészet; 7430 Fordítás,
tolmácsolás; 8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás; 8219 Fénymásolás, egyéb irodai
szolgáltatás; 7311 Reklámügynöki tevékenység; 7312 Médiareklám; 8230 - Konferencia,
kereskedelmi bemutató szervezése
VII. 2 Az Egyesület rögzíti, hogy a törvényben és jelen alapszabályban rögzített közhasznú
tevékenységet folytat, továbbá biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú
szolgáltatásaiból.
VII. 3. Az Egyesület 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.
VII. 4 1. Az Egyesület főbb bevételei
a) a tagdíjak, egyéb források ( tagok, pártoló tagok adományai,
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel;
c) a költségvetési támogatás:
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ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a
költségvetésből juttatott támogatás;
cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől
származó támogatás;
d) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint
kiutalt összege;
e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
f) befektetési tevékenységből származó bevétel;
g) egyéb bevétel.
h) az államháztartás alrendszereitől közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett
bevétel
i) Az Egyesület által szervezett rendezvények bevételei.
j) j.) A lakosság, intézmények, vállalkozók számára végzett szolgáltatásért befizetett
összeg.
k) alapítványok támogatásai, támogatók befizetései, stb.),
l) önkormányzati támogatások,
VII. 4 2 . Az egyesület ráfordítása (kiadásai):
a) közhasznú tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül
kapcsolódó költségek;
c) szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és
az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt
immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása;
d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költségek
VII. 4 3 Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.
Az Egyesület évente dönt a céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható
pénzeszközök mértékéről, felosztásuk módjáról, egyéb támogatás nyújtásáról.
VII.5 Egyesület nem alapítható és nem tartható fenn elsődlegesen gazdasági-vállalkozási
tevékenység folytatására. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
VII. 6. Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével csak
írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a
támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási
lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az
Egyesület, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által
megismerhetők.
VII. 7 Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell
vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő az egyesület
gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről
vagyonkimutatást készít.
VII. 8 Az Egyesület köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből
származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani. Könyvvezetése, mint
közhasznú szervezetnek kettős könyvvitel szerint történik. A közhasznú szervezetekre
vonatkozó szabályok szerint éves számviteli beszámolót és azzal egyidejűleg közhasznúsági
mellékletet készít, egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.
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VII. 9. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a gazdálkodása
során elért eredményt, illetve annak mely részét hogyan használja fel. Az Egyesület
tevékenységéből származó eredmény azonban nem osztható fel, az csak az Alapszabályban
rögzített közhasznú tevékenységre fordítható.
VII. 10 Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt és nem fogad el.
VII. 11. Az Egyesület működésével, szolgáltatási igénybevétele módjával, beszámolói
közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja. Az Egyesület működésének,
szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát egyrészt honlapján, helyi és civil
médiumokban való közzététel útján biztosítja, másrészt az alapszabályban szabályozott irat
betekintési és felvilágosítás adási jog rögzítésével biztosítja.
VII. 12. Az Egyesület évente köteles számviteli beszámolót és a számviteli beszámoló
jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a számviteli
beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni, a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény
105 § (1) szerint az OBH-nak megküldeni.
VII.13. A közhasznú szervezet éves beszámolója és a közhasznúsági melléklet jóváhagyása az
általános döntéshozatali rend szerint történik.
VII.14. A számviteli beszámolóba és a közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet, abból saját
költségére másolatot készíthet.
VII.15. Az Egyesület köteles éves gazdálkodásának, tevékenységeinek adatait, különösen az
éves beszámolóját, a közhasznúsági mellékletet a beszámolót elfogadó Közgyűlést követő 30
napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő június 30. napjáig saját honlapján közzétenni.
VII. 16 Az Egyesület elnöke köteles gondoskodni a közhasznú szervezet működésével
kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, ill. szolgáltatásai igénybe vétel
módjáról felvilágosítást adni. Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell
az Elnök részére megküldeni.
VII. 17 Az Elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért
iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt
megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt
határidőben teljesíteni.
VII.18. Az Elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből
megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.
A szervezet működéséről, szolgáltatásai igénybe vétele módjáról az érdeklődőt ha lehet
személyesen, ha erre nincs mód postai vagy elektronikus levelezés útján az elnök
haladéktalanul tájékoztatja.
VII. 19. Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a
pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes
körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott
nyertese van (színlelt pályázat).
VII.20. Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
VII. 21. Amennyiben az Egyesület a célszerinti juttatását pályázat keretében nyújtja,
• a vonatkozó pályázati felhívást, az elbírálás szempontjait, a pályázók és
kedvezményezettek listáját saját honlapján – bárki számára elérhető módon –
nyilvánosságra hozza
• a pályázatok elbírálására IV 2. 5 pont szerinti bizottságot hoz létre
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•

a bírálatot végző bizottság munkájának segítésére külső szakembereket is felkérhet az
Elnök
• a bírálatot végző bizottság javaslatát az Elnökség hagyja jóvá.
• a jogszabály és az alapszabály által nem szabályozott kérdéseket a pályázathoz
kapcsolódó útmutatóban kell rendezni. Az Útmutató kidolgozása az Elnök hatásköre,
de az Elnökségnek kell elfogadni.
VII. 22. A közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem
bocsáthat ki.
VII. 23. A közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez
közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.
VII. 24. Amennyiben az Egyesület befektetési tevékenységbe kezdene befektetési szabályzatot
kell készíteni, amelyet a Közgyűlés fogad el.
VII. 25 a) Az Egyesület saját maga rendelkezik nevével, címerével, logójával és minden a
nevéhez kapcsolódó joggal, különös tekintettel a hirdetési, reklám és a tevékenység televíziós,
rádiós valamint egyéb elektronikus technikákkal történő közvetítésével kapcsolatos jogokra.
b) Az Egyesület a b) pont szerinti hirdetési, reklám, illetve közvetítési jogokkal kapcsolatosan
egy évnél hosszabb időre szerződést csak a legfőbb szerv külön felhatalmazása alapján köthet.
c)) A b) pont szerinti, határozatlan vagy egy évnél hosszabb időre kötött szerződés
megkötésétől számítva évente a legfőbb szerv újabb felhatalmazása hiányában hatályát veszti.
Ezen rendelkezést az a) pont szerinti szerződésben szerepeltetni kell.

VIII. Az Egyesület megszűnése
VIII.1. Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való
egyesülését kimondja.
VIII.2. Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg
megszűnését megállapítja.
VIII.3. {törölve lett}
VIII.4. A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes
köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő
kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.
VIII.5. Az Egyesület estleges csődje, felszámolása és végelszámolása tekintetében a 2011. évi
CLXXV. törvény 9-10 § -ban rögzített, illetve a mindenkor a hatályos jogszabályok által előírt
eljárásrendet kel követni.
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