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A Székesfehérvári ( Regionális ) Ép Lélek Egészséges Test Közhasznú 

Egyesület ALAPSZABÁLYA 

Egységes szerkezetben 

 

A jelen egységes szerkezetű Alapszabályt a Székesfehérvári ( Regionális 

) Ép Lélek Egészséges Test Közhasznú Egyesület 2015. február 9. napján 

tartott Közgyűlése fogadta el a 2011. évi CLXXV törvény, valamint a 

2013. évi V. törvény (új Ptk.) vonatkozó rendelkezéseire tekintettel. A 

módosítással érintett változások vastag, dőlt betűs szedéssel, aláhúzással 

jelölve került feltüntetésre.  

 

I. § 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

l./ A Székesfehérvári ( Regionális ) Ép Lélek Egészséges Test Közhasznú 

Egyesület a Ptk . /2013. évi 5. tv.  egyesülési jogról szóló rendelkezései 

szellemében létrejött társadalmi szervezet, amely a tagok közös, tartós, 

alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására 

létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy. 

Az Egyesület az egészségmegőrzés érdekében az egézségügyi törvény 

rendelkezéseire is figyelemmel végzi az alábbiakat: 

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi 

rehabilitációs tevékenység, 

- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 

- nevelési és oktatási, képességfejlesztési, ismeretterjesztő,  

- környezetvédelmi, 

- gyermek- és ifjúságvédelmi, gyermek-és ifjúsági érdekképviseleti, 

- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségét és az 

euroatlanti integrációt elősegítő, 

tevékenységeket végez. 

 

2./ Az Egyesület non profit szervezet, amely közhasznú tevékenységet 

folytat, és a működése során az egyesületi cél megvalósításával 

közvetlenül össze-függő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. 

Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem 

oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat. 

 

3./ Az Egyesület 

 

3. l./ Elnevezése: Székesfehérvári ( Regionális ) Ép Lélek Egészséges 

Test Közhasznú Egyesület 

 

3.2./ Rövidített neve: É-L-E-T Egyesület 

 

3.3./ Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 36. VI/26. 

 

3.4./ Alapításának éve: 2007 

 

3.5./ Működési ideje: határozatlan időtartam 

 

3.6./ Az Egyesület jogi személy. 
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3.7./ Az Egyesület emblémája: Kör alakú, zöld alapon 3 figura szívet 

formál, alatta rövidített név. 

 

3.8./ Az Egyesület bélyegző lenyomata: kör alakú, fekete színű, az 

Egyesület  

                                              teljes nevét köralakban, míg középen az 

egyesület  

                                              emblémája rövid név nélkül. 

 

3.9./ Működési területe: Székesfehérvár, Közép-Dunántúli Régió területe  
 

II. § 

AZ EGYESÜLET CÉLJAI, FELADATAI 

 

Az Egyesület célja és tevékenysége megfelel a közhasznú szervezetekről szóló 2011. évi 

CLXXV. tv. c/1, c/2, c/5, c/9, c/12, c/16, c/18, c/20 pontjában leírt tevékenységeknek. 

CLXXV. tv. c) közhasznú tevékenység: a társadalom és az egyén közös érdekeinek 

kielégítésére irányuló következő – a szervezetlétesítő okiratában szereplő – cél szerinti 

tevékenységek. 

1. Az 1997. évi CLIV. Tv. az egészségügyről 35.§(1)-(2) egészségmegőrzés, 

betegségmegelőzés területén, népegészségügyi tevékenység: az egészség védelme és 

fejlesztése, a betegségek megelőzése érdekében. 

2. A 2011. évi CCXI. Tv. a családok védelméről 1.§-6.§szociális tevékenység, 

családsegítés, időskorúak gondozása területén: a családok védelme és a családok 

jólétének erősítése, a munkavállalás és a családi élet összeegyeztetésének elősegítése, a 

gyermekvállalás támogatása, gyermekvállalási szándék megvalósulásának segítése. 

Környezetünkben figyelmet fordítunk az átmenetileg nehéz helyzetbe került családok 

segítésére, ösztönözzük, támogatjuk élethelyzetük javítását, lehetőségeinknek 

megfelelően segítjük munkába állásukat. 

3. Az 1991. évi XX. Tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 

megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és 

hatásköreiről 121.§ a)-b) kulturális tevékenység területén, a lakosság életmódja 

javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása. A környezetünkben 

működő kulturális és művészeti szervezetekkel együttműködve és eszközeiket, 

módszereiket felhasználva részt veszünk a tagság kulturális igényeinek kielégítésében 

(pl. színház, mozi, koncert látogatások szervezése). 

FELADATAI: 

 

4.1./ A tagsági díjak beszedése. Jogi személy és pártoló tagság szervezése, 

szponzorok és támogatók felkutatása, szerződéses jogviszony létesítése a 

támogatások hivatalos és legális formájának megteremtése érdekében. 

 

4.2./ Az Egyesület lehetőségeitől függően mindenkor rendelkezésre áll szabad 

pénzeszközeinek - a hatályos jogszabályok keretei között és kizárólag 

köz hasznú céljainak megvalósítása érdekében - kedvező kamatozású 

betétbe, értékpapírba történő befektetése. 
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Az Egyesület legfőbb szerve az Egyesület befektetési tevékenységének 

megkezdése előtt köteles befektetési szabályzatot készíteni. Az 

alaptevékenységet szolgáló vagyontárgyak eseti értékesítése. 

 

4.3./ Az Egyesület, mint reklámhordozó megbízási, vállalkozási szerződések 

alapján folyamatosan, ellenérték fejében szolgáltatásokat biztosít tagjainak és 

harmadik személyeknek egyaránt. A működési költségek hiányzó forrásainak 

további megteremtésére gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytat 

vállalkozásokban való részvétellel, alkalmi vállalkozások szervezésével. 

 

4.4./ Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú  

                  céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 

 

4.5./ A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen 

Alapszabály II. fejezetében foglalt cél szerinti tevékenységekre fordítja. 

 

4.6./ Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete 

pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 

4.7/ Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a 

közhasznú szolgáltatásaiból. 

 

5/ Az É-L-E-T önkéntesen létrehozott demokratikus, önkormányzati elven 

alapuló szervezeti formában működik. A vezető tisztségviselők megbízatása nem 

kinevezéssel, hanem választások útján jön létre. 

 

III. § 

AZ EGYESÜLET TAGSÁGA 

 

l./ Az Egyesület tagjai lehetnek:       - rendes tagok 

                       - pártoló tagok 

           - tiszteletbeli tagok 

 

2./ Rendes tagok: 

Az Egyesület tagja lehet minden természetes személy magyar állampolgár és a 

Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel 

rendelkező nem magyar állampolgár, akit az egyesület 3 tagja ajánl, és aki a közügyek 

gyakorlásától nincs eltiltva, illetve belépési nyilatkozatában vállalja, hogy tevékenyen 

részt vesz az Egyesület munkájában, elfogadja az Alapszabályt, fizeti a tagdíjat /2.000.-

Ft/év/, Az egyesület rendes tagja lehet a fenti feltételeknek megfelelő jogi személy is. 

Az újonnan belépő tag tagsági jogait csak az esedékes tagdíj megfizetése után 

gyakorolhatja. 

 

3./ Pártoló tag: 

Pártoló tag lehet minden olyan természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, aki az Egyesület tevékenységében csak vagyoni 

hozzájárulással vesz részt, melynek mértéke évi 2.000.-Ft készpénz, s amit a tárgyév 

december 31-ig kell megfizetni. 

A pártoló tagok felvétele a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik.  

4./ Tiszteletbeli tag: 

Tiszteletbeli tag lehet az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, akit, illetve amelyet az egyesület tagjai az Egyesület céljainak 
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megvalósítása érdekében kifejtett kiemelkedő munkássága elismeréséül az egyesület 

tagjai sorába választott. A tiszteletbeli tagság az érintett személy általi elfogadással 

keletkezik. 

 

A pártoló és a tiszteletbeli tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet 

részt, de vezető tisztségviselővé nem választható. 

 

IV. § 

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

 l./ A tagok jogai 

Az Egyesület rendes tagjait egyenlő jogok illetik, és kötelezettségek terhelik. 
 

a./ A természetes személy tagok jogaikat személyesen gyakorolhatják, a jogi személyek 

pedig szervezeti képviselőiken keresztül. A tagsági jogok forgalom-képtelenek és nem 

örökölhetők.  

A tag részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a Közgyűlés 

határozatainak meghozatalában szavazati joggal észrevételeket, javaslatokat tehet, 

véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban. 

b./ A tag ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására. 

c./ Felvilágosítást kérhet az egyesület  tevékenységéről, amelyre az Egyesület 30 napon 

belül köteles választ adni. 

d./ Választhat, illetve amennyiben a közügyektől nincs eltiltva, választható az Egyesület 

ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve tisztségeire, feltéve, hogy magyar állampolgár, 

vagy Magyarországon letelepedett, illetve Magyarországon tartózkodási engedéllyel 

rendelkező nem magyar állampolgár. 

e./ Indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira, valamint az 

Egyesület vezető szerveinél arra, hogy a jogszabályba, vagy az Alapszabályba ütköző 

határozatát változtassa meg, illetve amennyiben az Egyesület Elnökségétől nem kap 

érdemi választ, valamint a törvénysértőnek tartott határozatot megtámadhatja az illetékes 

bíróság előtt, a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül. 

f./ Az Elnökség által meghatározott időpontokban betekinthet az Egyesület 

nyilvántartásába. 

g./ A tagok egyharmada írásban az ok és a cél megjelölésével rendkívüli elnökségi ülés 

összehívását kezdeményezheti. 

h./ Az Elnökség által meghatározott feltételek szerint részt vehet a bizottságok 

munkájában. 

i./ Részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben.  

 

A pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület 

rendezvényein és összejövetelein, azokon felszólalhat, javaslatokat, észre-vételeket tehet 

az Egyesület működésével kapcsolatosan. Külön megállapodás alapján részesülhet az 

Egyesület által nyújtott kedvezményekben. 

A tiszteletbeli tag jogai azonosak a pártolói tag jogaival. 
 

2./ A tagok kötelezettségei  

A tag köteles: 

a./ Az Alapszabály és egyéb szabályzatok rendelkezéseit, a Közgyűlés és az Elnökség 

határozatait betartani. 

 

b./ A megállapított tagdíjat rendszeresen készpénzben befizetni minden év december 31 

napjáig bezárólag, az egyesületi vagyont megőrizni, megóvni és rendeltetésszerűen 

használni. Az egyesületi tagok a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját 
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vagyonukkal nem felelnek. 

c./  Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében tevékenyen közreműködni.  

d./ A rendezvények zavartalan lebonyolításának az elősegítése. 

 

A pártoló tag köteles az Alapszabályt betartani, az Egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és 

anyagi támogatására, valamint a tagdíj megfizetésére. 

 

A tiszteletbeli tag köteles az Alapszabályt betartani, az Egyesület célkitűzéseinek 

erkölcsi támogatására. A tiszteletbeli tagnak tagsági díjat nem kell fizetnie. 

 

3./ A tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése 

A tagsági jogviszony keletkezése: 

Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást 

követően a belépési kérelemnek a Elnökség általi elfogadásával keletkezik. Az 

Egyesületbe való belépés és kilépés önkéntes. Az egyesületi rendes és pártoló tagság 

három tag írásos ajánlásával, és az alapján történő felvétellel keletkezik. A tagok 

személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.  

 

A tagfelvétellel kapcsolatos eljárás az Elnökség hatáskörébe tartozik. 

 

A tagfelvételi /rendes, pártoló/ kérelmet, és az ahhoz tartozó ajánlást az Elnökség 

számára kell megküldeni, hogy az a soron következő ülésén –tehát legkésőbb 120 napon 

– belül hozza meg döntését a tagfelvételi kérelem kapcsán. Az Elnökség döntése 

egyszerű szótöbbséges határozattal születik meg, mely ellen fellebbezésnek van  helye. 

 

Tagfelvétel megtagadása esetén az érintett személy a sérelmezett határozat közlésétől 

számított tizenöt napon belül, írásban az Egyesület Közgyűléséhez fordulhat 

fellebbezéssel. A fellebbezést a soron következő Közgyűlésen kell elbírálni. 

 

Az Egyesület rendes tagjairól, pártoló tagjairól és tiszteletbeli tagjairól az ügyintéző 

szerv nyilvántartást vezet, és ellátja a tagjait tagsági könyvvel, a pártoló tagjait pártoló 

tag igazolvánnyal. 

 

A rendes és pártoló tagsági viszony megszűnik:  

a./ a természetes személy tag halálával,  

b./ az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével, 

c./ a tag kilépésével (a tag kilépési szándékát az Elnöknek írásban tartozik bejelenteni), 

d./ a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával; 

e./ a tag kizárásával 

f./ törléssel 

g./ jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jogutód nélküli 

megszűnésével. 

 

 

Ad d./ Ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a 

feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban 

felmondhatja. A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt. 

 

Ad e./ A tag kizárására irányuló eljárás legalább 3 tag együttes indítványára indul.  

A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan, 

vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi tag, vagy 

egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. 
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Kizárásra okot adó egyéb magatartások: 

a tag kötelezettségeinek sorozatos, kirívó megsértése, 

az Egyesület bármely kérdésben való megtévesztése, félrevezetése, 

az Egyesület szándékos vagyoni megkárosítása, 

az Egyesület dologi eszközeinek szándékos megkárosítása,  

az Egyesület jó hírnevének szándékos megsértése, 

 

A kizárásra okot adó körülmények vizsgálata, és a határozat meghozatala Elnökségi 

ülésen történik, amelyre az érintettet írásban meg kell hívni, és lehetőséget kell számára 

biztosítani arra, hogy védekezését, és bizonyítékait érdemben előadhassa. 

A kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az 

indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, 

továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal 

közölni kell. 

Az Elnökség határozata ellen a kizárással érintett tag, továbbá az, akinek a határozat 

jogát, vagy törvényes érdekét sérti, a határozat közlésétől számított 15  napon belül 

írásban a Közgyűléshez fellebbezést nyújthat be. A soron következő Közgyűlés a 

fellebbezés tárgyában egyszerű szótöbbséges határozattal dönt a fellebbezésről. 

 

Az elnökségi tagok kizárására irányuló eljárás közvetlenül a Közgyűlés hatáskörébe 

tartozik. A Közgyűlés határozata ellen nincs jogorvoslatnak helye. 

 

A tiszteletbeli tagság kilépéssel, a természetes személy halálával, illetve a szervezet 

jogutód nélküli megszűnésével szűnik meg, valamint abban az esetben is, amennyiben az 

egyesült megszűnik. 

 

Törölni lehet a rendes, és a pártoló tagok sorából azt, aki tagdíjfizetési, illetve a vállalt 

anyagi támogatás fizetési kötelezettségének hat hónapon keresztül nem tesz eleget és ezt 

írásbeli figyelmeztetés után sem rendezi. A tagdíj-hátralék befizetésére szóló 

felszólításnak tartalmaznia kell a tagság megszűnésére vonatkozó figyelmeztetést. A tag 

törléséről az Elnökség határoz. 

 

V. § 

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE 

 

Az Egyesület Alapszabálya az abban meghatározott célkitűzéseknek megfelelő-en 

biztosítja a szervezet demokratikus, önkormányzati elven alapuló működését elősegíti a 

tagok jogainak és kötelességeinek érvényesülését. 

 

l./ Az Egyesület szervei: 

a./ a Közgyűlés, mint vezető szerv,  

b./ az Elnökség, mint vezető szerv,  

 

 

2./ Az Egyesület vezető  tisztségviselői: 

a./ az elnök, 

b./ az elnökhelyettes, 

c./ az elnökség tagjai,  

 

3./ Az Egyesület vezető tisztségviselői tisztségük elfogadásával egyidejűleg 

nyilatkoznak arról, hogy tisztségük ellátását kizáró összeférhetetlenségi ok velük 

kapcsolatban nem áll fenn. 
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Az Egyesület vezető tisztségviselői: 

Elnök: 

Neve: Fergencsné Farkas Beáta 

Anya neve: Goszka Marion 

Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Bátky Zsigmond út 5. I/1. 

Elnökhelyettes: 

Neve: Farkas Lászlóné 

Anya neve: Protze Renata 

Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 36. 6/26 

Elnökségi tag:  

Neve: Fürstné Sipos Valéria 

Anya neve: Sipos Erzsébet 

Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Somorjai u. 23. 

 

VI. § 

A KÖZGYŰLÉS 

 

l./ A Közgyűlés, az egyesület legfőbb döntéshozó szerve, amely a tagok összessége. A 

közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés 

összehívására jogosult által meghívottak, és az alapszabály, vagy a közgyűlés határozata 

alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. 

 

a./ a Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni (rendes 

Közgyűlés), de az ügyvezető szerv köteles rendkívüli közgyűlést összehívni a szükséges 

intézkedések megtétele céljából, ha 

aa./ az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

ab./ az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor 

teljesíteni; vagy 

ac./ az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

ad./ az Elnökség, valamint az egyesületi tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével 

írás-ban kezdeményezi, 

ae./ tagfelvétel megtagadása ellen benyújtott fellebbezések elbírálására, ha azt nem a 

soron következő rendes Közgyűlés bírálja el, 

af./ a bíróság elrendeli. 

Az aa./-ac/  bekezdések alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az 

összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az 

egyesület megszüntetéséről dönteni. 

 

A rendkívüli Közgyűlés lebonyolítására a rendes Közgyűlésre vonatkozó szabályok az 

irányadók. 

 

b./ a Közgyűlési meghívón fel kell tűntetni:  

ba) a jogi személy nevét és székhelyét; 

bb) az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 

bc) az ülés napirendjét, 

bd) a megismételt Közgyűlés helyét, idejét és annak jelen fejezet 3./ pontjában 

meghatározott szabályait, a benyújtott javaslatokkal együtt, 

 

c./ az Egyesület vezetése és a tagság közötti kapcsolat erősítése érdekében az aktuális 

feladatok, valamint az éves tevékenység megvitatása céljából kibővített elnökségi 

üléseket lehet tartani. 
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2./ A Közgyűlés összehívása az Elnök, akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes, illetve 

az Elnökségi tag feladata. 

 

A meghívókat a közgyűlés napját megelőzően, legalább 15 nappal korábban, a tagok 

email címeire emailben, ennek hiányában  postai küldeményként meg kell küldeni a 

tagok részére.  

 

3./ A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő 

szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál 

vizsgálni kell. 

Ha egy tag, vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat 

meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

 

Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlést az eredeti Közgyűlés napján és 

helyszínén, annak kezdő időpontját követő l órával későbbi időpontra kell összehívni, 

amely az eredeti napirend mellett határozatképes a megjelentek számától függetlenül, 

amennyiben ezen jogkövetkezményekről a tagokat az eredeti ülésre szóló meghívóban 

előzetesen tájékoztatták. 

 

4./ A Közgyűlés napirendjét az Egyesület Elnöksége állapítja meg, és terjeszti a 

Közgyűlés elé. 

A rendes Közgyűlés kötelező napirendi pontjai: 

- az Elnökség beszámolója, 

- az éves beszámoló, a közhasznúsági jelentés és költségvetés megtárgyalása, elfogadása, 

éves  

   pénzügyi terv megtárgyalása, 

- a Közgyűlést legalább nyolc nappal megelőzőleg az Elnökséghez írásban bejelentett 

indítványok tárgyalása, 

- öt évenként a vezető tisztségviselők megválasztása. 

 

A meghívó szerinti napirendi kérdéseken kívül egyéb kérdések napirendre kerülése:   

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől, vagy közzétételétől számított, 3 napon belül a 

tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől, vagy személytől a 

napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. 

A napirend kiegészítési javaslat beérkezése esetén a közgyűlést összehívó szerv, vagy 

személy 3 napon belül –az eredeti közlés módjával megegyezően -  tájékoztatni köteles 

az Egyesület tagjait a kiegészítési javaslatról. 

 

5./ A Közgyűlés üléseit általában az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésére 

más személyt is felkérhet. 

 

6./ A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az Elnök, a jegyzőkönyvvezető és két, 

a Közgyűlés által kijelölt hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyvet meg kell őrizni. 

 

7./ A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) az Alapszabály elfogadása és módosítása, ideértve az Egyesület nevének módosítását 

is, 

b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 

c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 

d) az éves költségvetés, és pénzügyi terv elfogadása; 

e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni 
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helyzetéről szóló jelentésének-elfogadása; 

f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő 

az egyesülettel munkaviszonyban áll; 

g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, 

vezető tisztségviselőjével, vagy ezek hozzátartozójával köt; 

h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igé-

nyek érvényesítéséről való döntés; 

i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapí-

tása; 

j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 

és 

k) a végelszámoló kijelölése.  

l./döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal, 

vagy a Közgyűlés saját hatáskörébe von. 

 

8./ A Közgyűlés határozatait tagok, vagy az alapítók a döntéshozó szerv ülésén szavazás-

sal hozzák meg. 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 

másfajta előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja 

vagy alapítója; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban 

áll; vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 

A tagok vagy az alapítók határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe 

vett szavazatok többségével hozzák meg. Ha e törvény egyszerű, vagy azt meghaladó 

szótöbbséget ír elő a határozat meghozatalához, a létesítő okirat egyszerű szótöbbségnél 

alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis. Ha e törvény 

egyhangúságot ír elő a határozat meghozatalához, a létesítő okirat ettől eltérő 

rendelkezése semmis. 

De!: 

- Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes 

szótöbbséggel hozott határozata szükséges, míg . 

- Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési 

döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 

határozata szükséges. 
 

9./ A Közgyűlésen minden 18. életévét betöltött rendes tag egy-egy szavazati joggal 

rendelkezik. 

 

10./ A Közgyűlés a határozatait nyílt szavazással hozza, ideértve a vezető tisztségviselők 

megválasztását is. 

Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni.  

 

11./ Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja az állami, társadalmi, 

gazdasági szervezetek és magánszemélyek képviselőit. 

 

12./ Nyilvántartás szabályai: 

Az elnök olyan nyilvántartás vezetéséről köteles gondoskodni, amelyből a vezető szerv 
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döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők 

számaránya, személye megállapítható legyen. 

 

13./ A vezető szervek döntéseit azok meghozatalától számított 15 napon belül írásban, 

postai úton közölni kell az érintettekkel, továbbá minden Közgyűlési és Elnökségi 

határozatot 15 napon belül nyilvánosságra kell hozni az Egyesület székhelyén lévő 

hirdetőtáblára való- 30 napra történő - kifüggesztésük, vagy a Fejér Megyében 

megjelenő sajtó (név, helyszín, időpont, esemény elnevezése, tevékenység fajtája 

megjelölésével) útján. 

 

14./ Az Egyesület, mint közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett 

iratok nyilvánosak, azokba bárki korlátozás nélkül betekinthet. Az iratbetekintésre az 

Egyesület székhelyén kerülhet sor, az Elnökséghez intézett írásbeli kérelem alapján. A 

kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül az Elnök, vagy az általa kijelölt Elnök-

ségi tag  biztosítja a betekintést az érdeklődő számára. 

 

Az Egyesület, mint közhasznú szervezet működéséről, szolgáltatásai igénybevétele 

módjáról beszámolójának közléséről az érintetteket és a nyilvánosságot a jelen fejezet 

13./ pontjában foglaltak szerint kell tájékoztatni. Működéséről, szolgáltatásai 

igénybevétele módjáról az Egyesület honlapján is tájékoztatja a nyilvánosságot. Éves 

beszámolóját is a honlapon teszi közzé. 

 

15./ A közgyűlést az Egyesület székhelyén kell megtartani 

 

 

      VII. § 

AZ ELNÖKSÉG 

 

l./ A 3 főből álló Elnökséget a Közgyűlés választja meg az Egyesület tagjai közül öt éves 

idő-tartamra. Az elnökség az elnökét és elnökhelyettesét maga választja tagjai közül. 

 

Elnökség tagjai újraválaszthatók. 

 

(1) Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás 

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 

b) visszahívással; 

c) lemondással; 

d) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

e) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 

körben történő korlátozásával; 

f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövet-

keztével. 

A jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói a vezető 

tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják. 

A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy másik 

vezető tisztségviselőjéhez, vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor 

lemondhat. 

Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető 

tisztségviselő kijelölésével, vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a 

bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. 

 

Az Elnökség tagjai visszahívhatók, ha az Egyesület Alapszabályában rögzített kötelezett 
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ségeiknek nem tesznek eleget, jogaikat az Egyesület céljaival össze-egyeztethetetlen mó-

don gyakorolják, vagy az Egyesület céljainak elérését nagymértékben veszélyeztetik. 

A visszahívást a Közgyűlésnek címzett bizalmatlansági indítvánnyal kell kezdeményezni 

a tagok 1/3-ának akaratnyilvánításával. A bizalmatlansági indítványról a Közgyűlés 

egyszerű szótöbbséggel határoz.  

 

Az Elnökségi taggal szembeni követelmények és kizárási okok 

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes 

személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető 

tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. 

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

 

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadság-vesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült. 

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit 

valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az 

ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 

tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 

Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki 

által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által 

tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 

juttatás. 

  

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú 

szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet 

vezető tisztség-viselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig 

-, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 

nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, 

vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 

szerint felfüggesztette vagy törölte. 

(2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 

közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg 

más közhasznú szervezetnél is betölt. 

 

2./ Az Elnökség feladata a Közgyűlések között időszakban a Közgyűlés határozatainak 

végrehajtása és az Egyesület irányítása. 

 

3./ Az Elnökség hatáskörébe tartozik a két Közgyűlés közötti időszakban: 
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a./ az Egyesületi tevékenység irányítása, a Közgyűlés működésével kapcsolatos előké-

szítő és a Közgyűlés munkáját elősegítő tevékenység, 

b./ az Egyesület éves tervének meghatározása, az éves program, munka és ülésterv jó-

váhagyása 

c./ az Egyesület eredményes működéséhez szükséges feltételek megteremtése.                    

d./ a tag felvétele tárgyában benyújtott indítványok elbírálása, 

e./ tag kizárása tárgyában benyújtott indítványok elsőfokú elbírálása, és a törlés 

tárgyában való döntéshozatal is 

f./ ügyrendi határozat meghozatala, 

g./ az Alapszabályban nem nevesített - eseti - bizottságok és munkacsoportok felállítása, 

egyedi megbízások adása, 

h./ a Közgyűlések, illetőleg a Közgyűlés elé kerülő előterjesztések, javas-latok, éves 

költségvetés-tervezetek, éves beszámoló, közhasznúsági jelentés és zárszámadás 

előkészítése és a Közgyűlés elé terjesztése elfogadás végett, 

i./ az Egyesület gazdálkodásának és vagyonkezelésének irányítása és ellenőrzése, az 

utalványozási jogot az elnök és az elnökhelyettes együttesen gyakorolják. 

j./ döntés a külföldi kiküldetések, illetve külföldiek meghívása ügyében, 

k./ döntés díjak, jutalmak odaítéléséről, 

l./ az Egyesület vagyonának befektetéséről való döntés, 

m./ az Egyesület tagdíj és a pártoló tagok anyagi hozzájárulása legkisebb mértékének 

megállapítása, 

n./ tiszteletbeli tagsági cím adományozása, 

o./ ad hoc bizottságok tagjainak és elnökének kinevezése a X. fejezet szerint 

p./ minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés hatáskörébe, illetve amelyeket 

az Elnökség a hatáskörébe von. 

 

4./ Az Elnök az elnökségi ülést szükség szerint, de legalább negyed-évenként köteles 

összehívni. Az elnökségi ülés időpontját és napirendjét az Elnökség tagjaival írásban, 

nyolc nappal az ülés előtt közölni kell. Ha az elnökségi tagok egyharmada a napirend 

megjelölésével kéri, az Elnök a rendkívüli elnökségi ülést tizenöt napon belül köteles 

összehívni. Az Elnökség ülései nyilvánosak. 

 

5./ Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha azon az Elnökség valamennyi tagja jelen 

van, kivéve az Alapszabály XI. fejezet 3./ pontjában meghatározott, összeférhetetlenség 

miatt kizárt elnökségi tag esetét, amikor az Elnökség további tagjai döntenek, ám kizá-

rólag konszenzussal. 

 

6./ Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével 

hozza. Az Elnökség határozatainak, döntéseinek közlésére, nyilvánosságra hozatalára és 

nyilvántartására, a közgyűlés határozatainak nyilvántartására, nyilvánosságra hozatalára, 

illetve közlésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (VI. fejezet 13-14./ pont) 
 

7. / Az Elnökség ülésén jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az Elnök és a 

jegyzőkönyvvezető ír alá. A jegyzőkönyvet meg kell őrizni. 
 

8./ Az Elnökség munkájáról köteles legalább évenként a Közgyűlésnek beszámolni. Az 

elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel kap-

csolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről 

beszámolni. 
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VIII. § 

        AZ ELNÖK 

 

l./ Az Egyesület legfőbb vezető tisztségviselője az Egyesület Elnöke, akit az Elnökség 

választ meg tagjai közül, s aki vezeti és szervezi az Elnökség munkáját, képviseli az 

Egyesületet. 

 

2./ Az Elnök feladata: 

a./ az Egyesület képviselete, a közgyűlés és az Elnökség üléseinek összehívása és veze-

tése, 

b./ az Alapszabály, a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalá-

sok végrehajtásának szervezése és koordinálása, 

c./ az Egyesület dolgozói feletti munkáltatói jogok gyakorlása a jogszabályokban megha-

tározott feltételek szerint, 

d./ az Egyesület szervei által hozandó határozatok tervezeteinek elkészítése, 

e./ az Egyesület működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének irányítása, a tag-

díjak beszedése 

f./ hírközlő szervek tájékoztatása az Egyesület működéséről,  

 

3/ Az Elnök önálló aláírási joggal, önálló utalványozási jogkörrel, és önálló bankszámla 

feletti rendelkezési joggal bír. 

 

4./ Az Elnököt akadályoztatása esetén, az Elnökhelyettes, vagy az általa megbízott el-

nökségi tag helyettesíti, aki e minőségben az Elnököt megillető összes jogot gyakorolja. 

 

AZ ELNÖKHELYETTES 

 

1./ Az Egyesületnek egy elnökhelyettese van, akit az Elnökség tagjai közül választ. 

 

Az elnökhelyettes, az Elnököt megillető összes jogot gyakorolja abban az esetben, ha az 

Elnök jogkörének gyakorlásában akadályoztatva van. 

 

IX. § 

AZ ELNÖKSÉG TAGJAI 

 

l./ Rendszeresen részt vesznek az Egyesület feladatainak meghatározásában és megvaló-

sításában. 

 

2./ Részt vesznek a határozatok előkészítésében és meghozatalában. 

 

3./ Rész vesznek a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtásában, illetőleg 

végrehajtás ellenőrzésében. 

 

4./ Jogosultak és kötelesek az Egyesületet érintő körülményeket figyelemmel kísérni, 

azokkal kapcsolatban javaslataikat, észrevételeiket az Elnökség elé terjeszteni. 

 

5./ Felelősek a gazdasági és pénzügyi, valamint egyéb kérdésekben hozott elnökségi 

határozatokért, kivéve, ha a tag ellenvéleményét kifejezetten fenntartotta és azt 

maradandóan kinyilvánította. 

 

 

 



 15 

X. §. 

ESETI BIZOTTSÁGOK 

 

Az Elnökség az Egyesület működésének eredményessége érdekében ad hoc bizottságo-

kat hozhat létre és azokat meg is szüntetheti. 

Az Elnökség nevezi ki az ad hoc bizottságok elnökeit és tagjait. 

 

XI. § 

AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE 

 

l./ Az Egyesület jogi személy, amelyet az elnök, vagy távollétében – megbízatása mér-

tékéig - az elnökhelyettes, vagy az elnök által megbízott elnökségi tag képvisel. 

E jogkört esetenként, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az Elnökség tag-

jára, vagy más személyre, jogi szakkérdéseket érintő ügyekben, peres és nem peres eljá-

rásokban, hatóságok és harmadik személyek-kel kapcsolatos ügyekben ügyvédre, vagy 

jogtanácsosra is átruházhatja. 

 

2./ Az Egyesület képviseletével kapcsolatos jegyzésre az Egyesület elnöke önálló aláí-

rással jogosult, beleértve az utalványozási és a bankszámla feletti rendelkezés jogát is. 

 

A jegyzés akként történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy előnyomtatott egyesületi név 

alá az Egyesület elnöke önállóan jogosult aláírni a nevét a hiteles aláírási címpéldánynak 

megfelelően. 

 

XII. § 

AZ EGYESÜLET VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA 

 

l./ Az Egyesület bevételei: 

a./ a tagsági díjakból származó bevételek, 

b./ az Egyesület által szervezett rendezvények bevételei, egyéb működési bevételek, 

c./ a tagok és más természetes és jogi személyek, valamint a jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetek által tett felajánlások, hozzájárulások, támogatások, 

d./ az Egyesület kiegészítő gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétel, 

e./ költségtérítés címén érkező bevétel,  

f./ kiadványok terjesztése, értékesítése,  

g./ alapítványoktól kapott támogatás, 

h./ reklám-,  propaganda tevékenységből származó bevételek, a televíziós-rádiós 

közvetítések jogdíja, 

i./ bérbeadások bevételei, 

j./ befektetések bevételei, 

k./ tanfolyamok bevétele, 

l./ ÓM támogatás és pályázatok, 

m./ önkormányzati támogatás és pályázatok, 

n./ állami költségvetésből származó támogatás és pályázatok. 

 

2./ Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. 

 

3./ Az Egyesület gazdaságilag önálló, a működéshez szükséges pénzeszközöket és a 

vagyont saját maga biztosítja. 

 

Ennek érdekében gazdasági, vállalkozási tevékenységet is folytathat, és az ebből szár-

mazó bevételeinek megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységére 
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vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései alapján végzi. 

 

4./ Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. 

A tagok az Egyesület tartozásaiért - a befizetett tagdíjakon túlmenően - nem felelnek. 

 

5./ Az Egyesület pénzeszközeit pénzintézettel való megállapodás alapján, bankszámlán 

kezeli. 

 

6./ Az Egyesület költségvetésében előirányzott összegek rendeltetésszerű és a minden-

kori pénzügyi előírásoknak megfelelő felhasználásáért az Elnök felel. 

 

7./ A közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt 

létesítő okiratában meghatározott tevékenységére kell fordítania. 

A közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivéte-

lével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg 

kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. 

 

A fentiekben foglaltak szerint igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét 

és feltételeit az egyesület honlapján  útján nyilvánosságra kell hozni. A közhasznú szer-

vezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. 

 

A közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátar-

tozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi 

szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak 

megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 

 

A közhasznú szervezet bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban meghatározott 

szabályok szerint - pályázathoz köthet. Ebben az esetben a pályázat nem tartalmazhat 

olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével – meg-

állapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). 

 

A színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 

 

8./ Az Egyesület - mint közhasznú szervezet - váltót, illetve más hitelviszonyt megteste-

sítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 

 

Az Egyesület, mint közhasznú szervezet vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevé-

kenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. 

 

A közhasznú szervezetnek a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mel-

lékletet kell készítenie, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letét-

be helyezni és közzétenni. 

  

A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és 

abból saját költségére másolatot készíthet. 

 

9./ A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, a személyi 

jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, a vámjogról, a vámeljárásról, vmint 

a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény, továbbá az irányadó más jogszabályok 

szerinti mértékben és feltételek szerint 

a) a közhasznú szervezetet a létesítő okiratában meghatározott cél szerinti tevékenysége 
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után társasági adómentesség, 

b) vállalkozási tevékenysége után, társasági adókötelezettséget érintő kedvezmény,helyi 

adókötelezettséget érintő kedvezmény, illetékkedvezmény, vámkedvezmény, egyéb - 

jogszabályban meghatározott - kedvezmény, 

c) a közhasznú szervezet által - cél szerinti juttatásként - nyújtott szolgáltatás igénybeve-

vőjét a kapott szolgáltatás után személyi jövedelemadó mentesség, 

d) a közhasznú szervezet támogatóját a közhasznú szervezet - létesítő okiratban rögzített 

céljaira - adott támogatás (a továbbiakban: adomány) után társasági adókötelezettséget 

érintő kedvezmény, illetve személyi jövedelemadó kötelezettséget érintő kedvezmény, 

e.) tartós adományozás esetén a c) pont szerinti támogatót a támogatás második évétől 

külön kedvezmény illeti meg. 

 

A közhasznú szervezet a cél szerinti tevékenysége körében jogosult polgári szolgálatot 

teljesítő személy foglalkoztatására. 
 

Az a közhasznú szervezet, amelynek az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztar-

tozása áll fenn a kedvezmények igénybevételére nem jogosult. 

 

A közhasznú szervezet éves bevétele várhatóan nem haladja meg az 5 millió Ft-ot, 

amennyiben mégis elérné ezen összeghatárt, abban az esetben felügyelő szervet hoz 

létre. 

 

XIII. § 

A NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYOK 

 

A közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékeny-

ségéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 
 

A közhasznú szervezet bevételei: 

a) az   alapítóktól,  az   államháztartás alrendszereitől, vagy más adományozótól közhasz 

nú céljára, vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány; 

b) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó be-

vétel; 

az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó 

bevétel; 

a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel; 

a tagdíj; 

egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel; 

a vállalkozási tevékenységből származó bevétel. 

 

A közhasznú szervezet költségei: 

a)a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek 

(ráfordítások,kiadások); 

b)az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek 

(ráfordítások, kiadások); 

a kiegészítő vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek 

(ráfordítások, kiadások); 

a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek 

(ráfordítások, kiadások), amelyeket bevétel arányosan kell megosztani. 

A közhasznú szervezet nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési 

szabályokat kell alkalmazni. 
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XIV. § 

A BESZÁMOLÁSI SZABÁLYOK 

 

A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasz-

núsági jelentést készíteni. 

 

A közhasznúsági jelentés elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik és a 

döntés egyszerű, nyílt és  szótöbbséges határozattal születik meg. 

 

A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 

- a számviteli beszámolót; 

- a költségvetési támogatás felhasználását; 

- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 

- a cél szerinti juttatások kimutatását; 

- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkor-

mányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társu-

lásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás 

mértékét; 

- a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve 

összegét; 

- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 

 

A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból 

saját költségére másolatot készíthet. 

 

Az Egyesület elnöke köteles gondoskodni a közhasznú szervezet működésével kapcsola-

tosan keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni.  

 

Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az Elnök részére meg-

küldeni. 

 

Az Elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért 

iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megál-

lapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt ha-

táridőben teljesíteni. 

 

Az elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapít-

ható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje. 

 

Az a) pontban foglalt rendelkezés az éves beszámoló készítésének kötelezettségére, 

letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását nem 

érinti. 

 

XV. § 

A KÖZCÉLÚ ADOMÁNYGYŰJTÉS SZABÁLYAI 

 

A közhasznú szervezet nevében, vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az 

adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az 

emberi méltóság sérelmével. 

 

A közhasznú szervezet nevében, vagy javára történő adománygyűjtés csak a közhasznú 

szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. 
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A közhasznú szervezet részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában 

a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. 

 

XVI. § 

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 

 

Az Egyesület megszűnik: 

a./ Jogutódlással történő megszűnés 

Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak 

egyesületekre válhat szét. 

b./ A jogutód nélküli megszűnés 

- ha a Közgyűlés az Egyesület feloszlását kétharmados szótöbbséggel kimondja,  

- ha a bíróság feloszlatja, vagy megszűnését megállapította, 

- ha az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása 

lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy 

- ha az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 

 

XVII. § 

AZ EGYESÜLET, MINT KÖZHASZNÚ SZERVEZET FELÜGYELETE 

 

A közhasznú szervezetek feletti  általános törvényességi ellenőrzést az ügyészség, az 

általános törvényességi felügyeletet a bíróság, az adóellenőrzést az adóhatóság, az állam-

háztartásból származó (költségvetési) támogatás felhasználásának ellenőrzését törvény 

eltérő rendelkezése hiányában az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati 

költségvetésből, illetve a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának 

ellenőrzését a külön jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet látja el.  

 

XVIII. § 

VEGYES ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a polgári törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény, a közhasznú jogállásról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint 

a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

A jelen egységes szerkezetű Alapszabályt a Székesfehérvári (Regionális ) Ép Lélek 

Egészséges Test Közhasznú Egyesület 2015. február 09  napján tartott  Közgyűlése 

fogadta el  1/2015./02.09./ sz. határozatával. 

Székesfehérvár, 2015. 02. 09. 

 

 

        Elnök  

                                   Fergencsné Farkas Beáta   

 

 

Az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratot szerkesztő jogi képviselőként igazolom, 

hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-

módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okirat 

megszerkesztésére az okot az szolgáltatta, hogy a Székesfehérvári Törvényszék a 20Pk. 

60.071/2007/13 végzése hiánypótlást rendelt el. 

 

Jelen Alapszabályt a mai napon ellenjegyzem: 


