
 
EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 

 
 
Szövetség egy Új Világért Egyesület 2011. szeptember 19-én tartott és 2011. november 04. 
napján megismételt alakuló közgyűlésén elfogadott és a 2012. Szeptember 17-én megtartott 
közgyűlésen módosított – egységes szerkezetű – alapszabályát a következőkben állapítja meg.  
 

1. Általános rendelkezések 

1.1.     Az Egyesület neve: Szövetség egy Új Világért Egyesület. 
1.2.     Az Egyesület angol neve: Union for a New World.  
1.3.     Székhelye: 1138 Budapest, Danubius utca 14. 2/5.  
1.4. Az Egyesület Önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi és 

érdekképviseleti társadalmi szervezet. Az Egyesület jogi személy. Működése 
kiterjed az ország egész területére és a határon túli magyarság által lakott 
területekre. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes és jogi személyek 
adományaiból fedezi.  

 

2.   Az Egyesület célja 

2.1.  Az Egyesület célja: Egy sikeres, más szemléletű ország felépítése. Ezen ország 
társadalmi, gazdasági alapjának lefektetése és az életvezetési kultúra oktatása, 
tanítása és kiterjesztése a társadalom egészére kicsiktől nagyokig. A magyar 
társadalom megosztottságának a felszámolása és egy önálló pénzügyileg és 
gazdaságilag, társadalmilag erős és egységes ország kialakítása, ahol harmóniában 
és kiszámítható, tervezhető életkörülmények között élnek az emberek. 
Küldetésünk továbbá a határon belüli és a határon kívüli magyarság programunkon 
keresztül történő egységesítése és felemelkedése. Tevékenységünkkel szeretnénk 
elérni, hogy a lakosság pénzügyi kultúrája fejlődjön, és ezzel párhuzamosan az 
emberek egészségesen éljenek és rendelkezzenek egy megfelelő életvezetési 
kultúrával. Tenni szeretnénk a gyermekeinkért, hiszen bennük van a jövő, és 
tevékenységünkkel szeretnénk kialakítani a környezettudatos gondolkodás 
alapfeltételeit. Hiszünk abban, hogy van egy ország, ahol mosolygós emberek 
élnek, ahol a gyerekek családban, szociális biztonságban és egészségben nőnek fel, 
ahol a munkahely és a megélhetés nemcsak a szerencsések kiváltsága, ahol 
idősnek lenni nem egyenlő a szegénységgel. Van egy ország, ahol jó élni. Az 
Egyesület legfőbb célja, hogy civil emberek összefogásával ezt az országot együtt 
építsük fel.  

 

2.2.    Az Egyesület programja 

A megvalósítás eszköze az Egyesület programja, a Magunkért és Utódainkért 
Program, mely az emberekhez, az emberekről, és az emberekért szól. Rendhagyó a 
kommunikációja, az üzenete, az ars poétikája – ez nem is lehet másként, hiszen 
rendhagyó az a cél, melyet maga elé tűzött. Minden szempontból egyedi a program 
kommunikációja, mert az élet megváltoztatásáról, a helyes életvezetésről, a 
méltósággal teljes emberlétről és egy más szemléletű ország felépítéséről beszél. A 
programban olyan szavak kapnak kiemelkedő helyet, mint az „ember”, a 
„szabadság”, a „hit”, a „család”, a „szeretet”.  

 
 



 

 

2.3.  Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, 
társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek 
segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósulását.  

2.4.  Az Egyesület céljai megvalósításához a jogszabályok előírása szerint gazdasági, 
vállalkozási tevékenységet folytathat.  

2.5.  Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvényben 
meghatározott közhasznú tevékenységekből az alábbiakat végzi: gyermek- és 
ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, szociális tevékenység, családsegítés, nevelés 
és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, környezetvédelem, hátrányos 
helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, emberi és 
állampolgári jogok védelme. A 2.1 pontban kitűzött célok megvalósítása 
érdekében az Egyesület minden korosztály számára elérhető módon általános 
ismeretterjesztő, oktató előadásokat szervez. Gondoskodik ismeretterjesztő, oktató 
kiadványok elkészítéséről és az új életvezetési kultúra kialakításának támogatására 
internetes felületet üzemeltet. Az Egyesület célja, amely az oktatás és az 
ismeretterjesztő tevékenységen keresztül valósul meg, magába foglalja a 
környezettudatos életmód kialakítását, a szociális gondoskodás fontosságát, és az 
egészség megőrzés fontosságát, valamint a jogtudatos magatartás kialakítását is, 
mely életvezetési ismeretek kialakításához használja a megjelölt, célként 
megfogalmazott célkitűzéseket. 

2.6.  Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú 
szolgáltatásból, sőt célja, hogy tevékenységével a határon belül és határon kívüli 
magyarság életére pozitív hatást gyakoroljon.  

2.7.  Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.  

2.8.  Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a létesítő 
okiratában meghatározott célra fordíthatja azzal, hogy az Egyesület befektetési 
tevékenységet csak a Közgyűlés által elfogadott befektetési szabályzat alapján 
végezhet.  

2.9.  Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete 
pártoktól független, és azoknak nem nyújt, valamint azoktól nem fogadhat el 
anyagi támogatást. Közvetlen politikai tevékenység a pártpolitikai tevékenység, 
továbbá az országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi, önkormányzati választáson 
jelölt állítása sem lehetséges.  

2.10.  A közgyűlés és az elnökség ülése nyilvánosak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.  Egyesület tagjai. Egyesületi tagság keletkezése, megszűnése 

3.1 Rendes tagság  

3.1.1 Az Egyesület rendes (szavazati jogú) tagja lehet az a természetes személy vagy 
jogi személy illetve ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, aki 
az Egyesület alapszabályát és etikai normáit elfogadja, és azokat betartja, 
továbbá vállalja, hogy az Egyesület munkájában való tevékeny részvétellel 
hozzájárul az Egyesület céljainak eléréséhez, és akit az Egyesület Elnöksége 
tagjai sorába felvett. Továbbá kötelezettséget vállal a mindenkori egyesületi 
tagdíj megfizetésére. 

3.1.2 A rendes tagsági jogviszony létesítését kérő tag írásbeli jelentkezését az 
elnökségnél köteles leadni.  

3.1.3 A tag felvételéről az egyesület Elnöksége egyszerű szótöbbséggel dönt. Az 
Egyesület elnöksége a jelentkezés átvételétől számított 30 napon belül hozza 
meg döntését. A döntését írásba foglalja, és igazolható módon kézbesíti a 
felvételre jelentkezőnek. A jelentkező a döntés kézhezvételétől számított 15 
napon belül fellebbezéssel élhet a közgyűléshez. A közgyűlés a jogorvoslati 
kérelemről a következő ülésén határoz. A tagfelvétel első fokon az elnökség, 
másodfokon a közgyűlés döntésével létesül. 

3.1.4 A tagfelvétel rendjéről és a tagnyilvántartásról külön ügyrendben kell 
részletesen rendelkezni.  

3.1.5 Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével vagy kizárással. A 
tag kilépési szándékát a Titkárral köteles írásban közölni. A tag kilépése a 
bejelentéssel hatályos, így a tagsági viszony a bejelentés időpontjában 
megszűnik.  Ennek alapján az elnökség a soron következő ülésén, de legfeljebb 
30 napon belül határozatban köteles megállapítani a tag kilépésének tényét és 
törölni Őt a tagok nyilvántartásából. A tag kilépési nyilatkozata annak 
közlésével hatályos. 

3.1.6 Az Egyesületből kizárható az a tag, aki írásbeli felszólítás ellenére sem tesz 
eleget az Egyesülettel szemben fennálló kötelezettségének, vagy magatartása 
az Egyesület érdekét súlyosan sérti, továbbá ha valamely tag az Egyesület 
alapszabályát megsérti, továbbá ha valamely tag magatartását az Egyesület, 
vagy a tagság jogát jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti. A tag kizárását 
bármely tag jogosult kezdeményezni a tudomásszerzéstől számított 30 napon 
beül, az elnökséghez történő bejelentéssel. A tag kizárásáról első fokon az 
Egyesület elnöksége, másodfokon a közgyűlés határoz. A kizárásra okot adó 
körülmény vizsgálata első fokon az Elnökség, másodfokon közgyűlésén 
történik. Mind az első, mind a másodfokú eljárásra az érintett tagot írásban 
meg kell hívni legalább és a meghívót legalább 8 nappal az ülést megelőzően 
kell a részére igazolható módon kézbesíteni. A kizárásra irányuló elnökségi 
ülés az érintett távollétében is megtartható, ha az érintett értesítése 
szabályszerű volt és az érintett távolmaradását előzetesen írásban alapos okkal 
nem mentette ki, vagy írásban kérte az eljárás távollétében történő megtartását. 

Az érintett számára lehetőséget kell biztosítani, hogy az üggyel kapcsolatos 
védekezését, bizonyítékait a közgyűlésen érdemben előadhassa. Védekezését 
az ülés megkezdéséig írásban, legkésőbb az ülésen szóban terjesztheti elő. A 
kizárás által érintett tag számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy már az 



 

Elnökségi ülésen is előterjeszthesse a védekezését, illetve bemutathassa 
bizonyítékait. 

A tag kizárásáról első fokon, az Elnökség másodfokon a Közgyűlés titkos 
szavazással, 2/3-os többséggel határoz. A kizárt tag tagsági jogviszonya az első 
fokú kizáró határozat jogerőre emelkedésének napján, fellebbezés esetén a 
másodfokú határozat jogerőre emelkedésének napján, illetve ha a másodfokú 
határozatot a bíróság is helyben hagyja, akkor a másodfokú határozat 
meghozatalának napjával szűnik meg.  

A kizárás tárgyában hozott határozatot az érintettel írásban hitelt érdemlően 
igazolható formában - átvételt igazoló aláírás, tértivevényes küldemény – kell 
közölni. 

Első fokon az elnökség által hozott kizárást tartalmazó határozattal szemben a 
kézhezvételtől számított 15 napon belül az érintett jogorvoslattal élhet. A 
fellebbezést az elnökséghez kell benyújtani. Az első fokú határozatot az e 
tárgyban kötelezően összehívandó rendkívüli közgyűlés bírálja felül. A 
másodfokú kizáró határozat ellen az érintett a kézhezvételt követő 30 napon 
belül élhet jogorvoslattal az illetékes megyei bíróságnál.  

A társadalmi szervezet valamely szervének törvénysértő határozatát bármely 
tag - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt 
megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem 
gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti. 

 

3.2.   A rendes tagok jogai és kötelezettségei 

3.2.1. 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 csak személyesen 
gyakorolhatja. Az egyesület tagjai jogosultak minden az Egyesületet érintő 
kérdésben véleményt nyilvánítani, és javaslatot tenni. Minden rendes tagot 
megillet a választás és válaszhatósági jog. Tisztségviselőül bármelyik tag 
megválasztható. A természetes személy tagok személyesen, a jogi személy 
tagok szavazati jogukat képviselőjük útján gyakorolják.  

3.2.2. Az Egyesület tagjai jogosultak – külön ügyrendben meghatározott feltételek 
szerint - igénybe venni az Egyesület által tagjai számára nyújtott 
szolgáltatásokat és kedvezményeket. 

3.2.3. Az Egyesület tagjai az egyesület munkáját segítő kiemelkedő munkájukért 
egyesületi elismerésben részesülhetnek. 

3.2.4. Az Egyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű 
tagdíjat megfizetni, a közgyűlés által hozott határozatoknak eleget tenni, 
továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása 
érdekében: a közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása 
érdekében. A tagok a Közgyűlés által meghatározott mértékű tagdíjat kötelesek 
fizetni, a közgyűlési határozatban meghatározott határidőre és módon. 

3.2.5. Az Egyesület tagja köteles továbbá közölni minden olyan személyes adatát, 
amely az egyesületi tagság nyilvántartásához szükséges, illetve amelynek a 



 

nyilvántartása az Egyesület gazdálkodásával kapcsolatban válik szükségessé. 
Az Egyesület tagja köteles az alapszabály rendelkezéseinek betartására. 

 

3.3.   Pártoló tagság  

3.3.1.  Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes személy vagy jogi személy 
illetve ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, aki az Egyesület 
alapszabályát és etikai normáit elfogadja, és azokat betartja, továbbá vállalja, 
hogy a Közgyűlés által évente megállapított pártoló tagdíjat befizeti. A 
tagdíjon felül a pártoló tag adományival is támogathatja az Egyesületet céljai 
elérésében. Költségvetési szerv nem lehet az Egyesület pártoló tagja. 

3.3.2.  A pártoló tag jogai közgyűlésen gyakorolható tanácskozási, javaslattételi jog, 
de szavazati, választási és választhatósági, valamint jelöltállítási jog nem illeti 
meg a pártoló tagokat. 

3.3.3.  Az Egyesület pártoló tagja a belépéstől számított egy évig vállalja a tagdíj 
fizetését, ezzel a tagfelvételtől számított egy évig lesz az Egyesület pártoló 
tagja. A tagfelvételtől számított egy éve elteltekor újra vállalnia kell a tagdíj 
fizetését, és a következő évi tagdíj befizetésével meghosszabbodik a pártoló 
tagság. 

3.3.4.  Amennyiben a pártoló tag írásban úgy nyilatkozik, hogy a következő évre 
nem vállalja a pártoló tagdíj befizetését, vagy a tagdíj befizetése nem történik 
meg az arra fennálló határidőn belül, a  pártoló tagság megszűnik. 

 

4. Az Egyesület szervei: Közgyűlés, Elnökség és a Felügyelőbizottság 

 
4.1. Az Egyesület szervei:  

 
a)  az Egyesület vezető szervei: 

                                                    - Közgyűlés; 
                                                    - Elnökség; 
                                                    - Felügyelőbizottság. 
 

     Az Egyesület vezető tisztségviselői :  
                                                    - Az Elnökség Elnöke 
                                                    - Az Elnökség Elnökhelyettese 
                                                    - Az Egyesület Titkára 
                                                    - Felügyelőbizottság Elnöke,  
                                                    - Felügyelőbizottság tagja 
         - Az Elnökség tagjai. 

 
 

b) a választás általános szabályai:  
 

Az Egyesület tisztségviselőit az Egyesület rendes tagjai sorából az 
Egyesület Közgyűlése választja meg 5 éves időtartamra. A tagok 
újraválaszthatók. Ha a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, az 
Egyesület bármely rendes tagja jelöltet javasolhat. 



 

Ha a jelen Alapszabály az egyes tisztségek vonatkozásában eltérően nem 
rendelkezik, jelöltnek az tekinthető, aki a Közgyűlés szavazatainak legalább a 
felét megszerezte. A szavazás titkos a tisztség elnyerésében az egyszerű 
szavazati többség elegendő. 

4.2. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, 
amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet.  

4.3. Évente legalább egyszer rendes Közgyűlést kell tartani. A Közgyűlést az 
Elnökség hívja össze. A Közgyűlésre minden tagot írásban, a napirend 
közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a Közgyűlés 
napja között legalább tizenöt nap időköznek kell lennie. Össze kell hívni a 
rendkívüli – tehát kötelezően összehívandó - Közgyűlést akkor is, ha annak 
összehívását a bíróság rendeli el, vagy ha a tagok egyharmada azt - az ok és cél 
megjelölésével, írásban igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt 
szükségesnek tartja. A Közgyűlést össze kell hívni a tagsági viszonnyal 
kapcsolatos Elnökségi határozat ellen benyújtott jogorvoslat elbírálása céljából 
is.  

4.4. A Közgyűlés határozatképes, ha legalább a szavazati joggal rendelkező tagok 
több mint a fele jelen van. Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt 
megismételt Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben, a jelenlévők 
számától függetlenül határozatképes. A megismételt Közgyűlést az eredeti - 
határozatképtelenség miatt elmaradt - Közgyűlés időpontját követő 30 napon 
belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti Közgyűlés 
meghívójában is megjelölhető. A határozatképtelenség miatt megismételt 
Közgyűlésre történő meghívónak tartalmaznia kell azt a kifejezett 
figyelmeztetést, hogy a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés a 
jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes lesz. Azt is tartalmaznia kell 
a meghívónak, hogy a megismételt Közgyűlés mikor és hol kerül megtartásra, 
továbbá azt is, hogy a megismételt Közgyűlés és a határozatképtelenség miatt 
elmaradt Közgyűlés napirendi pontjai azonosak.  A Közgyűlés - eltérő 
rendelkezés hiányában - határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással 
hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. A Közgyűlés a 
tisztségviselőket titkos szavazással választja meg. Szavazategyenlőség esetén a 
levezető Elnök szavazata dönt. A megismételt Közgyűlés a minősített 
többséghez kötött kérdésben nem dönthet, ha főszabály szerint nem lenne 
határozatképes. 

 
 
 
 

4.5. Kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni, amelyen meg kell 
tárgyalnia éves pénzügyi tervet, illetve az előző éves pénzügyi terv 
teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített 
beszámolót, 

a) a tisztségviselők, ügyintéző és képviselő szervek létrehozása, 
megválasztása; 



 

b) szervezeti és működési szabályzat és egyéb ügyrendek – kivéve az 
Elnökség ügyrendjét - megalkotásáról való döntés, illetve a szervezeti és 
működési szabályzat elfogadása;  

c) az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a Ctv. 29§ (3) bekezdése 
szerinti tartalommal összeállított közhasznúsági melléklet elfogadása. Az 
éves beszámoló jóváhagyása a közgyűlés általános határozathozatalainak 
szabálya szerint történik. 

d) az alapszabály jóváhagyása és módosítása; 

e) az évi költségvetés megállapítása, tisztségviselők díjazásának 
megállapítása; 

f) az Egyesület, más Egyesülettel való egyesülésének, illetőleg feloszlásának 
a kimondása; 

g) 500.000.-Ft értékhatár fölötti szerződések megkötésének elhatározása; 
 
h) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jelen alapszabály nem utal a 

tisztségviselők hatáskörébe. 

4.6. Az alapszabály módosításához, tag kizárásához és az Egyesület feloszlásának, 
egyesülésének, kimondásához szükséges a tagok összessége kétharmadának 
szavazata. 

4.7.  A 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 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 a 
társadalmi szervezet tagjainak és a tagsági jogviszony alapján nyújtott létesítő 
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 

4.8. Ksztv. 9. § (1) és az 1989. évi II. tv.(Etv) 8.§ (1) értelmében: 

Valamely közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az 
egyesület vezető tisztségviselője – elnökségének és felügyelő szervének tagja – 
az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be- annak megszűntét 
követő két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás 
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását ne egyenlítette ki.  

Az Etv 8. § (1) értelmében A társadalmi szervezet ügyintéző és képviseleti 
szervének tagja az lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és 
a) magyar állampolgár, 
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról 
és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás 
és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy 
c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve 
tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 

 

Nem lehet a Felügyelőbizottság Elnöke, tagja, illetőleg könyvvizsgálója az a 
személy, aki vezető szerv Elnöke vagy tagja az Egyesülettel a megbízatásán 



 

kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp 
nem rendelkezik. 

 
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi 
érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy betölt-e 
tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél. Az összeférhetetlenséget az 
érintett kellő időben köteles felfedni annak orvoslásában közreműködni vagy a 
jogellenes helyzetet elhárítani. 

4.9. Az egyesületvezető tisztségviselője köteles az egyesületet tájékoztatni arról, 
hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.  

 

5.   Az Elnökség: 

5.1. Az Elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve. Az Elnökség tagjai: 
a Közgyűlés által megválasztott Elnök, Elnökhelyettes és Titkár és két 
Elnökségi tag. 

5.2. A Közgyűlés az Elnökséget 5 évre választja.  

5.3. Az alakuló Közgyűlésen megválasztott tisztségviselők tisztségüket 2011. 
szeptember 19. napjától látják el. 

5.4. Az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a 
Közgyűlés hatáskörébe. Az Elnökség feladta továbbá, hogy érvényt szerezzen a 
Közgyűlés határozatainak, és a két Közgyűlés közötti időben ellássa az 
Egyesület napi működésével kapcsolatos teendőket. Döntéseiről, 
intézkedéseiről az Elnökség a következő Közgyűlésen köteles beszámolni. 

5.5. Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű 
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az Elnökség akkor határozatképes, ha 
legalább az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Az Elnökség legalább 
évente négyszer tart ülést, melyet az Elnök hív össze. Az Elnökség ülésére 
minden tagot a napirend közlésével írásban kell meghívni úgy, hogy a 
meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 nap időköznek kell 
lennie. Bármely az Elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az 
ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni. A vezető szerv 
határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: 
hozzátartozó) a határozat alapján, aki  kötelezettség, vagy felelősség alól 
mentesül, vagy 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 a társadalmi szervezet által tagjának, a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 
juttatás. 

5.6. Az Elnökség jogosult az Egyesületet Közgyűlése által meghatározott célok 
elérése érdekében szükséges szerződések megkötésére, illetve jognyilatkozatok 
tétele tárgyában - a Közgyűlés, ill. tagok felé beszámolási és tájékoztatási 
kötelezettség mellett – dönteni. 



 

 

5.7. Az Elnök jogai és kötelességei: 

a. a Közgyűlést a 4.3 pontban meghatározottak alapján, a cél 
megjelölésével bármikor összehívhatja; 

b. az Elnök önállóan jogosult az Egyesület bankszámlája feletti 
rendelkezési jogot gyakorolni; 

c. a házipénztár kezelésével megbízott személyt elszámoltatni; 

d. a kiadások számláit ellenőrizni; 

e. az Egyesület képviselete, harmadik személyekkel való szerződések 
megkötése az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében; 

f. köteles az Egyesület céljának, a Közgyűlés, illetve az Elnökség 
határozatainak figyelembevételével eljárni; 

g. a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg 
kezelését, illetve felhasználását ellenőrizni; 

h. az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentumok 
nyilvántartását ellenőrizni; 

i. az üzletév végével az Elnök gondoskodik az Egyesület gazdálkodásáról 
szóló mérleg, és a gazdálkodás eredményéről szóló vagyonkimutatás 
elkészítéséről, továbbá ezeknek az egyesület tevékenységéről szóló éves 
beszámoló keretében a Közgyűlés elé terjesztéséről. 

 

5.8. Az Elnökhelyettes jogai és kötelességei: 

a) az Elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesítheti az 
Elnököt. Az Elnök jogkörében eljárva az Elnökhelyettest ugyanazok a 
jogok illetik, valamint kötelezettségek terhelik, mint az Elnököt. 

b) az Elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a 
teljes hatáskörű helyettesítéshez a Közgyűlés hozzájárulása is szükséges. 

 
 
 
 
 
 

5.9.      A Titkár feladatai: 

a) az Egyesület iratainak, számláinak, bizonylatainak kezelése, 
könyvelése. Abban az esetben, ha az Egyesület harmadik személynek 
ad megbízást a könyvelésre, úgy a Titkár feladata a számlák és 
bizonylatok könyvelőhöz történő eljuttatása; 

b) a pénztárkönyv vezetése, házipénztár kezelése. A Titkárnak e 
tevékenysége miatt a Közgyűlés külön díjazást állapíthat meg; 



 

c) napi ügyvitellel kapcsolatos teendők elvégzése; 

d) a számlák hitelességének ellenőrzése; 

e) gondoskodik az alapszabályzat alapján a Közgyűlés összehívásával 
kapcsolatos teendők elvégzéséről, így a meghívók elkészítéséről, a 
tagok értesítéséről; 

f) a Közgyűlések levezető Elnöke. A Titkár akadályoztatása esetén a 
levezető elnök a Közgyűlés által választott személy; 

g) közgyűlési határozatok könyvének, illetve az egyesületi tagok 
nyilvántartásának vezetése; 

h) segítséget nyújt az Elnöknek az éves beszámoló elkészítéséhez; 

i) mind a Közgyűlés, mind az Elnökség minden lényeges döntését 
jegyzőkönyvben rögzíti, amely egyben a közgyűlés által hozott 
határozatot is magába foglalja. A jegyzőkönyvet aláírja az Elnökség 
jelenlévő minden tagja és a Közgyűlés által erre felkért két tag; 

j) A Titkár, akadályoztatása esetén a Közgyűlés levezető elnöke a 
Közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni 
a határozatok könyvébe; 

k) A Titkár köteles mind a Közgyűlés, mind az Elnökség által hozott 
döntések nyilvántartását naprakészen vezetni. 

 

5.10.  Tisztségviselői megbízatás megszűnésének esetei: 

A tisztségviselők megbízatása megszűnik lemondással, mandátum lejártával, 
leváltással, a tisztségviselő halálával. Tisztségviselő a lemondását az 
elnökséghez nyújtja be. Tisztségviselők leváltására okot adó magtartás, ha a 
tisztségviselő az egyesületi alapszabályban foglaltakat súlyosan megszegi, ha a 
tisztségét nem látja el vagy tartósan legalább két hónapig akadályoztatva van, 
vagy egyébkén olyan magatartást tanúsít, amely sérti az egyesület érdekeit 
veszélyezteti az egyesület céljainak elérését. 

6. Az Egyesület képviselete: 

6.1. Az Egyesület képviseletére az Elnök jogosult oly módon, hogy az Egyesületre 
jogokat és/vagy kötelezettségeket létesítő jogviszonyt önállóan tehet. Az Elnök 
képviseleti jogának gyakorlása során köteles figyelemmel lenni arra, hogy a 
törvény vagy az alapszabály vagy egyéb egyesületi norma kötelezővé teszi-e a 
Közgyűlés vagy más szerv előzetes hozzájárulását a jognyilatkozat 
megtételéhez. Amennyiben igen, úgy az Elnök ezt előzetesen köteles 
beszerezni. 

6.2. Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot az Elnök önállóan 
jogosult gyakorolni. Az Elnök akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes 
jogosult az Egyesület képviseletére. Az Elnök akadályoztatása esetén az 
Elnökhelyettes a Titkárral együtt jogosult a bankszámla feletti rendelkezési jog 
gyakorlására.  



 

 

7. Felügyelőbizottság 

7.1. A Felügyelőbizottság az Egyesület felügyelő szerve. A Felügyelőbizottság 3 
tagból áll. A tagokat a Közgyűlés az Egyesület rendes tagjai sorából, ill. a jogi 
személy rendes tag által jelölt személyek közül választja meg 5 éves 
időtartamra. A tagok újraválaszthatók. A Felügyelőbizottság Elnökét maga 
választja meg. A Felügyelőbizottság, mint az Egyesület Felügyelő szerve, 
felügyeli az Egyesület alapszabályszerű működését, különösen a vagyoni 
eszközöknek jogszabályokban meghatározott módon történő felhasználását. 
Észrevételeit a Közgyűléssel, az Elnökséggel közli. A Felügyelőbizottság 
működéséért kizárólag a Közgyűlésnek felelős. 

 
7.2. Ügyrendjét - az Elnökség véleményét meghallgatva -, valamint 

munkamódszerét és programját maga határozza meg. A Felügyelőbizottság 
rendszeresen köteles ellenőrizni az Egyesület gazdálkodását, pénzügyi 
helyzetét, az Egyesület Alapszabály szerinti működését, közhasznú 
tevékenységét, valamint az Alapszabályban foglaltak betartását. Ennek során a 
vezető tisztségviselőktől jelentést, az Egyesület munkavállalóitól pedig 
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá betekinthet az Egyesület 
könyveibe és irataiba, azokat megvizsgálhatja. Ha az ellenőrzés során 
szabálytalanságot észlel, három napon belül ellenőrzési jelentést készít és 
jelenti a szabálytalanságot az Egyesület elnökének, aki a szükséges 
intézkedéseket 8 napon belül köteles kiadni és ezekről a Felügyelőbizottság 
elnökét értesíteni. A Felügyelőbizottság indítványozhatja az intézkedésre 
jogosult szerv (Közgyűlés, Elnökség) összehívását. 

 
7.3. A Felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult szervet (Közgyűlés, 

Elnökség,) tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez 
tudomást, hogy  

 
a.) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet 

érdekeit egyébként súlyosan sérti 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. Ha az 

intézkedésre jogosult szerv összehívására a Felügyelőbizottság indítványa 
ellenére - annak megtételétől számított 30 napon belül - nem kerül sor, úgy 
a határidő eredménytelen eltelte után a vezető szerv összehívására a 
Felügyelőbizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes 
működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi 
meg, a Felügyelőbizottság a törvényességi felügyeletet ellátó szervet 
köteles haladéktalanul értesíteni. 

 
 

7.4. A Felügyelőbizottság év közben szükség szerint tart ülést. Az évi rendes 
Közgyűlés előtt azonban egy ülést feltétlenül kell tartani, amelyen az Egyesület 
éves költségvetéséről, zárszámadásáról, valamint a közhasznúsági 
tevékenységről szóló jelentést, továbbá a Felügyelőbizottság éves 
tevékenységéről szóló beszámolót megvitatják és elfogadják. Az ülés 



 

időpontját úgy kell meghatározni, hogy a Felügyelőbizottság jelentése, 
véleménye és javaslata a Közgyűlés ügyrendjében meghatározott időpontig az 
elnökséghez eljuttatható legyen. 

 
7.5. Az Egyesület tisztségviselői és tagjai kötelesek a Felügyelőbizottság tagjainak 

a kért felvilágosításokat megadni és a vizsgálandó anyagot rendelkezésre 
bocsátani, az Egyesület könyveibe, irataiba való betekintést biztosítani. 

 
7.6. A Felügyelőbizottság üléseit annak Elnöke hívja össze. Az írásbeli meghívót a 

hely, időpont, napirend feltüntetésével legkésőbb az ülést megelőzi, 10 nappal 
ki kell küldeni. Mellékelni kell a meghívóhoz a napirend fontosabb pontjaira 
vonatkozó írásos anyagot is. 

 
7.7. A Felügyelőbizottság üléseinek határozatképességéhez a tagok 2/3 jelenléte 

szükséges. A Felügyelőbizottsága határozatait nyílt, egyszerű szótöbbséggel 
hozott szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a kérdést újra kell 
tárgyalni. 

  
 

7.8. A Felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a bizottság 
elnöke és a jegyzőkönyvvezető hitelesít. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés 
helyét, idejét, a napirendi pontokat, a lezajlott fontosabb eseményeket, az 
elhangzott indítványokat, a meghozott határozatok számát, időpontját, 
tartalmát, hatályát, az elfogadásuk szavazati arányát, (támogatók, tartózkodók 
és ellenzők számát – ha lehetséges személyét -) is. A jegyzőkönyv egy 
példányát nyilvántartás céljából meg kell küldeni az Egyesület Titkárának. 

 
 

7.9. A Felügyelőbizottság tagjai a Közgyűlésen szavazati joggal vesznek részt, az 
Felügyelőbizottság elnöke az Elnökség ülésén tanácskozási joggal vesz részt. 
Az éves költségvetés, a zárszámadás, valamint a közhasznúsági jelentés 
elfogadása tárgyában a Közgyűlés csak a Felügyelőbizottság véleményének és 
javaslatainak ismeretében dönthet. 

 
 
 

8.  Az Egyesület vagyona, gazdálkodása 

8.1. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló 
befizetés az Egyesület vagyonát képezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az 
Egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az 
Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.  

8.2. Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból a tagok önként vállalt egyéb 
juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel 
gazdálkodik. Az Egyesület, gazdálkodása során nyereségre nem törekszik. 

8.3. Az Egyesület a vagyonát elsősorban az egyesületi célok megvalósítására, 
illetve a fenntartási, ügyviteli költségekre, a tisztségviselők díjazására, valamint 
az Egyesületet terhelő járadékok, és adók megfizetésére használja fel. 

8.4. Az Egyesület céljának megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása 
érdekében gazdasági vállalkozási tevékenységet folytathat. 



 

8.5. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület tartozásaiért 
saját vagyonával felel. A tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük 
mértékéig. 

8.6. Az Egyesület feloszlása esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik. Ha az 
egyesület feloszlatással szűnik meg, vagy a megszűnését állapították meg, és a 
vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők 
kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. 

8.7. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti 
könyveket kell vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév 
végével az Elnök az Egyesület gazdálkodásáról Beszámolót és közhasznúsági 
mellékletet készít, amit jóváhagyásra a Közgyűlés elé terjeszt.   

8.8. 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. 

8.9.  Határozatok és nyilvánosság: A testületi szervek döntéseit az Egyesület 
ügyintéző szerve nyilvántartja a határozatok tárában. Ebben fel kell tüntetni a 
döntések tartalmát, időpontját, hatályát, az ellenzők és támogatók számarányát 
(nyílt szavazás esetén) személyét.  

Az Elnök gondoskodik a Közgyűlés és az Elnökség döntéseinek az 
érintettekkel való közléséről írásban, igazolható módon.  

A Közgyűlés és az Elnökség döntéseit az Egyesület internetes honlapján hozza 
nyilvánosságra.  

A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetve arról – saját költségére – 
másolatot készíthet.  

Az Egyesület köteles a közhasznúsági jelentést a tárgyévet követő évben, 
legkésőbb június 30-ig saját honlapján nyilvánosságra hozni.  

Az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba bárki beletekinthet, az 
Egyesület székhelyén előzetesen egyeztetett időpontban. Az Egyesület 
működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint 
beszámolói közzétételéről időszaki kiadványaiban és internetes honlapján 
tájékoztatja a nyilvánosságot. 

 

9. Vegyes rendelkezések 

9.1.  Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. 

9.2. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. Évi CLXXV. Törvény rendelkezései az irányadóak. 

10.  Az Egyesület megszűnése 



 

10.1.  A társadalmi szervezet megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel 
való egyesüléssel, feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával. 

 
 
 
 

Kelt: Budapest, 2012. Szeptember 17. napján. 
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