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GYÁRVÁROSIAK BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 

ALAPSZABÁLYA A 2021. AUGUSZTUS 25.-ei MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 

A GYÁRVÁROSIAK BARÁTI KÖRE Egyesület ezen okirattal kinyilvánítja, hogy az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), felhatalmazása 
alapján ezen alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege szerint kíván 
működni. 
 

 
Általános rendelkezések (Ptk. 3:5. – 3:8. §) 

 
1. § 

 
1. Az Egyesület neve: Gyárvárosiak Baráti Köre Egyesület 
        rövidítve: Gyárvárosiak Baráti Köre 
 
2. Az Egyesület székhelye: 9024 Győr, Déry Tibor u.10. 
 
3. Levelezési címe:      9024 Győr, Déry Tibor u.10. 
 
4. Az Egyesület nyilvántartási száma: 08-02-62967 
 
5. Adószáma: 18982992-1-08 
 
6. Az Egyesület pecsétje: Köriratban az Egyesület neve és az alakulás éve. 
 
7. Az Egyesület non-profit tevékenységet végez, gazdasági és vállalkozó tevékenységet csak az 
Egyesület alapcél szerinti tevékenysége megvalósítása érdekében folytathat. 
 

 
Az Egyesület célja (Ptk. 3:71. § (2) bek.) 

 
2. § 

 
Az Egyesület célja Győr Megyei Jogú Város Gyárváros városrészében élők közösségi életének 
szervezése, civil kapcsolataik építése, érdekeik képviselete és védelme. 
Ennek keretében: 

1. A lakosság helyzetét figyelemmel kíséri, segíti esélyegyenlőségük kedvezőbb alakulását. 
Közreműködik anyagi helyzetük, életkörülményeiket javító intézkedések, lehetőségek 
feltárásában. 

2. A lakosság és tagjai életminőségét javító, egészségének megőrzését célzó egészségügyi, 
szabadidős és sport rendezvényeket, előadásokat szervez. 

3. A lakosság és tagjai ismereteit bővítő, a kulturális örökség és a hagyományok megőrzését 
szolgáló programok és kirándulások szervezése. 

4. Gyárváros épített és természeti értékeinek megóvása. A védettség alatt álló építészeti 
emlékek, területek megőrzése a városrész számára. 

5. Kapcsolatok építése hazai és külföldi civil szervezetekkel, a Kárpát-medencei együttműködés, 
mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység elősegítése. 

6. Egyéb felvilágosító, tájékoztató előadások szervezése. 
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Az Egyesület feladatai (Ptk. 3:71. § (2) bek.) 
 

3. § 
 
1. Tagjai közös érdekeinek képviselete és védelme. 
2. Tagjai tevékenységének szükség szerinti összehangolása. 
3. Az egyesületi élet alapjait képező közösségi élet kibontakoztatásának elősegítése, az Egyesület 

hagyományainak ápolása. 
4. Az egyes társadalmi rétegek között a legteljesebb egyetértés ápolására közös családias, kulturális 

és sportrendezvények, összejövetelek szervezése. 
5. A városrészben működő klubok, alkotók és mindazon közösségek és személyek támogatása, 

akik/amelyek tevékenysége segíti a családias légkör megteremtését. 
6. A városrész történelmének feltárása, feldolgozása és közzététele, megismertetése. 
7. Kapcsolatot tart Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatával, annak intézményeivel. 

Szorgalmazza tagjai részvételét a város kulturális, közművelődési rendezvényein. 
8. Együttműködik valamennyi civil szervezettel, jogi személyiségű társasággal, magánszeméllyel, 

mindazokkal, akik a mindenkori gazdasági- társadalmi feltételek figyelembe vételével megfelelő 
jövőkép közös kialakításában a városrész lakóival hajlandók részt venni. 

9. Nemzetközi kapcsolatokat tart fenn és ápol. 
10. A nemzetközi civil kapcsolatokban a civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok támogatása, 

részvétel ezeken a rendezvényeken. 
 

Az Egyesület jogállása (Ptk. 3:5. – 3:9. §) 
 

4. § 
 
1. Az Egyesület önálló jogi személyként a 2011. évi CLXXV. törvényben, a 2013. évi V. törvényben és 

a jelen alapszabályban foglaltak szerint, önkormányzati elven működő civil szervezet. 
 

a.)  Az Egyesület az alapszabályán keresztül biztosítja az Egyesület demokratikus, 
önkormányzati elven alapuló működését. Elősegíti a tagok jogainak és 
kötelezettségeinek érvényesülését. 

b.)  Az Egyesület vezető szerveit és tisztségviselőit négy évi időtartamra választja a 
közgyűlés. A választott vezetők beszámolási kötelezettséggel tartoznak választóiknak. 
Amennyiben feladataikat nem látják el megfelelően, a megválasztó szerv őket 
bármikor visszahívhatja. 

 
2. Jogi személyiségét a Győri törvényszéken történt nyilvántartásba vétellel nyerte el. 
3. Lajstromszáma: PkT. 2967/2004. 
4. Az Egyesület felett az általános törvényességi felügyeletet az egyesületet nyilvántartó bíróság 

látja el.  
5. Az Egyesület működése Magyarország egész területére kiterjed. 
6. Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat, amennyiben ez az alapcélja szerinti 

tevékenységét nem veszélyezteti. 
7. Kiadásait tagdíjakból, pályázati forrásokból és adományokból fedezi. 
8. Az Egyesület éves beszámolóját és mérleg mellékletét az elnök az Egyesület honlapján hozza 

nyilvánosságra. 
9. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és 

azoknak semmiféle támogatást nem nyújt, országgyűlési és helyi képviselő választásokon jelöltet 
nem állít, és nem támogat. 
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Az Egyesület tagjai (Ptk. 3:65. §) 
 

5. § 
 
1. Az Egyesületnek a Ptk., valamint a 2011. évi CLXXV. törvény alapján bárki tagja lehet, akivel 

szemben kizáró vagy korlátozó ok nem áll fenn. Az Egyesület rendes, pártoló és tisztleletbeli 
tagokból állhat. 
 

2. Az Egyesület rendes tagjai azok a bel- és külföldi természetes és jogi személyek, akik/amelyek 
írásban nyilatkoznak a belépési szándékukról, elfogadják az Egyesület céljait, az ezzel járó 
kötelezettségek teljesítését, és a célok megvalósítása érdekében tevékenységükkel aktívan részt 
kívánnak venni. 
 

3. Az Egyesület tagjává válást a jelölt – a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat 
benyújtásával – kérelmezheti. Jogi személy felvételi kérelme esetén a belépési nyilatkozathoz 
mellékelni kell a jogi személy igazolását arról, hogy nevében ki járhat el képviselőként az 
Egyesület munkájában. 
 

4. A tagfelvételi kérelmet az Egyesület elnökéhez kell benyújtatni, aki azt formailag ellenőrzi, majd a 
kérelem benyújtását követő elnökségi ülés elé terjeszti. A kérelem elfogadásáról vagy 
elutasításáról az Elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt, határozatát az elnök írásban közli a 
jelölttel. A kérelem elfogadása esetén a jelölt – határozatlan időre – az Egyesület rendes tagjává 
válik. A tagfelvételi kérelmet elutasító elnökségi határozat ellen a jelölt – a döntés indokolását is 
tartalmazó – határozat közlésétől számított 15 napon belül fordulhat jogorvoslati kérelemmel a 
Közgyűléshez, amely azt a soron következő ülésén bírálja el. (Ptk.3:67. §) 
 

5. Az Egyesület rendes tagjai vagyoni hozzájárulásként minden évben tagdíjat kötelesek fizetni, a 
tárgyévet megelőző év november 30. napjáig. (Ptk. 3:9. – 3:10. §.) A tagdíj összegét a Közgyűlés 
állapítja meg. A tagdíj jelenlegi mértéke évi 1.500 Ft. A tagdíjat egy összegben kell megfizetni a 
házipénztárban, vagy pénzügyi bizonylat ellenében csekken, vagy átutalással. Újonnan belépő tag 
a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül köteles a tárgyévre vonatkozó tagdíjat 
megfizetni. 
 

6. Pártoló tagok azok a bel- és külföldi természetes és jogi személyek lehetnek, akik/amelyek a 
rendes tagsággal járó kötelezettségeket nem vállalják, de valamilyen módon rendszeresen 
támogatják, segítik az Egyesület tevékenységét. Az Egyesület pártoló tagjává választásról – a jelölt 
kérelme esetén – az Elnökség szótöbbséggel dönt. (Ptk. 3:65. § (2) bek.) A pártoló tag az általa 
önként vállalt vagyoni hozzájárulást legkésőbb a belépést követő 60 napon belül köteles az 
Egyesület rendelkezésére bocsátani. A pártoló tag tagdíj fizetésére nem kötelezett. 
 

7. Tiszteletbeli tagnak, tiszteletbeli egyesületi vezetőnek választhatók azok a magánszemélyek, akik 
az Egyesületnek különleges, kiemelkedő szolgálatot tettek. (Ptk. 3:65. § (2) bek.) 
A tiszteletbeli tagság az Egyesület Elnökségének javaslatára a Közgyűlés döntésével jön létre. A 
tiszteletbeli tag tagdíjfizetésre nem kötelezett. 
 

8. Az Egyesület Közgyűlése a helyi sajátosságoknak megfelelően további jogokat és 
kötelezettségeket is megállapíthat. 
 

9. Az Egyesület a tagjairól nyilvántartást vezet. A tagok személyére vonatkozó adatok nem 
nyilvánosak. 
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A tagok jogai és kötelezettségei (Ptk. 3.65 - 3:66. §) 
 

6. § 
 
1. A tagokat – a pártoló és a tiszteletbeli tagokra vonatkozó korlátozások kivételével – egyenlő jogok 

illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik. 
 

2. A tagok jogai és kötelességei 
a.) Az Egyesület tagjai jogosultak az Egyesület tevékenységében részt venni; 
b.) Javaslattételi és szavazati joggal rendelkeznek az Egyesület döntést igénylő ügyeiben; 
c.) Választhatók egyesületi tisztségekre és megválasztják az Egyesület tisztségviselőit; 
d.) Részt vesznek és véleményt alkothatnak az Egyesület rendezvényein; 
e.) Jogosultak az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokat igénybe venni; 
f.) Jogosultak a Közgyűlésen részt venni, szavazati jogukat gyakorolni, a Közgyűlés rendjének 

megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni; 
g.) A Közgyűlés által meghatározott éves tagdíj pontos fizetésére kötelezettek; 
h.) Kötelesek az Egyesület érdekeinek érvényesülését elősegíteni; Kötelesek eleget tenni az 

alapszabályban meghatározott kötelezettségeknek, így 
- az egyesületi vagyont megvédeni 
- a tagok az Egyesület tartozásaiért a saját vagyonukkal nem felelnek. 

Az Egyesület tartozásaiért az Egyesület a saját vagyonával felel. 
i.) Jogosultak az Egyesület irataiba betekinteni. 

 
3. A rendes tag a 2. pontban meghatározott jogokkal és kötelességekkel rendelkezik. 

 
A pártoló tag jogai és kötelességei megegyeznek a rendes tag jogaival és kötelességeivel, kivéve, 
hogy szavazati joggal nem rendelkezik, tisztségbe nem választható, a Közgyűlésen tanácskozási 
joggal vehet részt. A pártoló tag az Egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz 
részt. 
 
A tiszteletbeli tag jogai és kötelességei megegyeznek a pártoló tag jogaival és kötelességeivel, 
kivéve, hogy tagdíjat nem kell fizetnie. A tiszteletbeli tagot az Egyesület Elnökségének javaslatára 
az Egyesület tagjai választják meg a Közgyűlésen. 
 

4. Az Egyesület tagjai kötelesek az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségeket teljesíteni. 
Az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület 
tevékenységét. A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. A tagsági jogok 
forgalomképtelenek és nem örökölhetők. 
A tag köteles a lakcímét a belépéskor, illetve lakcímváltozás esetén a változást követő 8 napon 
belül az Egyesület titkárának bejelenteni.  
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Tagsági viszony megszűnése (Ptk. 3:68. §) 
 

7. § 
 
1. A tagot a tagnyilvántartásból az Egyesület tagjai közül törölni kell kilépés, felmondás, kizárás és a 

tag halála esetén. 
 

2. Kilépés: A tag a tagsági jogviszonyát az Egyesület elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal 
indokolás nélkül bármikor megszüntetheti. (Ptk. 3:68. § (2) bek.) 
 

3. Felmondás: Az egyesületi jogviszony felmondható, ha az egyesületi tag egy évig nem fizet tagdíjat 
és tagdíjtartozását az Elnökség felszólításának kézhezvételét követő harminc (30) napon belül 
sem egyenlíti ki. A felszólításban a tagot a fizetési kötelezettség ismételt elmulasztásának 
jogkövetkezményére – nevezetesen a megadott határidő eredménytelen eltelte esetén tagsági 
viszonyának felmondására – figyelmeztetni kell. (Ptk. 3:69. §) 
 

4. Kizárás: 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, ha az alapszabály a 
tisztességes eljárást biztosító szabályokat meghatározta. Ennek megfelelően a taggal írásban 
közölni kell az eljárás megindítását, annak okát, bizonyítékait. A tagnak joga van észrevételeinek 
előadására írásban illetve a döntéshozó szerv előtt is megtenni ezt. 
A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az 
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a 
jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. A kizáró 
határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. (Ptk. 3:70. §) 
 

5. Felmondás vagy kizárás esetén a tagsági jogviszony megszűnéséről a Közgyűlés határozatot hoz. 
(Ptk. 3:69. § (2) bek., 3:70. §) 
 

6. Elhalálozás, felmondás vagy kizárás esetén a tagdíjfizetési kötelezettség megszűnik, de a már 
befizetett tagdíjak és egyéb díjak vissza nem követelhetők. Elhalálozás esetén az Egyesület 
Elnöksége, egyéni elbírálás alapján méltányosságból, a már befizetett díjak időarányos részét 
visszatérítheti. 
 

7. Az Egyesület tagja, vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja kérheti a bíróságtól a tagok 
és jogi személy szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat 
jogszabálysértő vagy alapszabályba ütközik. A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az 
időponttól számított harminc napon belül lehet keresetet indítani az Egyesület ellen, amikor az 
érintett a határozatról tudomást szerzett, vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. 
A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. 
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Összeférhetetlenség 
 

8. § 
1. Egy tag csak egy tisztséget tölthet be. 

 
2. Az Egyesület elnökének, az Elnökség tagjainak illetve a Felügyelő Bizottság tagjainak közeli 

hozzátartozója nem lehet az Egyesület gazdasági vezetője. 
 

3. Az Elnökség határozatának meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek a Ptk. 
685. §. b.) pont szerinti közeli hozzátartozója a határozat alapján: 

a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, 
b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek az Egyesület által tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, 
szabályzatban leírt szolgáltatás vagy juttatás. 
 

4. Az egyesülési jog gyakorlása nem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével. 
 

5. A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok (Ptk. 3:22. §) 
a.) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 
b.) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 
c.) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. 

d.) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit 
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az 
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem 
lehet. 

e.) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

6. A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a 
személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója 

a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. 
7. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatása 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. 
 

8. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 
a.) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az 

Egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 
b.) a szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 
jogszabály másképp nem rendelkezik, 

c.) a szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a 
tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél 
szerinti juttatást – illetve 

d.) az a) – c) pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
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Az Egyesület szervei 
 

9. § 
 
1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. 
 
 
2. Az Egyesület további szervei a következők: 
 2.1 Elnökség 
 2.2 Felügyelő Bizottság 
 2.3 Szükség szerinti szakbizottságok 
 
3. A 2. pontban felsorolt szervek tagjai közé a közügyek gyakorlásától el nem tiltott magyar és külföldi 
állampolgár egyaránt választható. 
Az Elnökség, a Felügyelő Bizottság tagjai nem lehetnek egymás hozzátartozói. 
 
 

A Közgyűlés és hatásköre (Ptk. 3:72. §) 
 

10. § 
 
1. A Közgyűlés az Egyesület legfelsőbb tanácskozó és határozathozó testülete. Dönthet az Egyesületet 
érintő, a jogszabály és az alapszabály által hatáskörébe utalt kérdésekben. 
 
2. A Közgyűlés kizárólagos hatásköre: (Ptk. 3:74.§) 

a.) elfogadja és módosítja az Egyesület alapszabályát; 
b.) kimondja az Egyesület más egyesülettel történő egyesülését, szétválását 

egyesületekre, vagy jogutód nélküli megszűnését, amelyhez a Közgyűlés 
háromnegyedes nyílt szavazása szükséges; (Ptk. 3.83-3.84.§) 

c.) döntés a vezető tisztségviselők, a Felügyelő Bizottság tagjai és a tiszteletbeli tag 
megválasztásáról és visszahívásáról; 

d.) döntés az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámoló elfogadásáról; 

e.) döntés a tagdíj összegének és esedékességének megállapításáról; 
f.) döntés az Elnökség beszámolójának elfogadásáról; 
g.) az Egyesület éves költségvetésének elfogadása; 
h.) meghatározza a megválasztandó testületek létszámát; 
i.) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő 

az Egyesülettel munkaviszonyban áll; 
j.) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, 

vezető tisztségviselőjével, a Felügyelő Bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával 
köt; 

k.) a jelenlegi és a korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelő 
bizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények 
érvényesítéséről való döntés; 

l.) megtárgyalja az Elnökség éves beszámolóját és meghatározza munkájának további 
irányítását, jóváhagyja munkaprogramját; 

m.) beszámoltatja munkájáról a Felügyelő Bizottságot; 
n.) döntés azokban a kérdésekben, amelyeket az alapszabály, bármely jogszabály a 

Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 
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3. A Közgyűlésen a nem természetes személyeket képviselőjük képviseli. 
 
4. A Közgyűlés nyilvános, azon hozzászólási joga minden tagnak, szavazati joga kizárólag a rendes 
tagnak van. 
Hozzászólási joga van továbbá az egyes napirendi pontokhoz meghívottaknak, valamint azon 
kívülállóknak is, akiknek a Közgyűlés ezt jóváhagyta. 
5. Közgyűlést évente legalább egyszer az Elnökség köteles összehívni. 
Rendkívüli Közgyűlést az elnök bármikor összehívhat. 
Össze kell hívni a Közgyűlést, ha azt  

a.) a tagok egyharmada a napirend megjelölésével írásban kéri, 
b.) a Felügyelő Bizottság kezdeményezi, vagy  
c.) a bíróság elrendeli. 

 
6. Az elnök köteles a Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha 

a.) az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, 
b.) az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy 
c.) az Egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

 
Ezen okok alapján összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek  

a.)  az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedéseket tenni, vagy  
b.)  az Egyesület megszüntetéséről dönteni. (Ptk. 3:81. §) 
 

7. A Közgyűlés csak akkor hozhat érvényes döntést, ha a Közgyűlés helyét, időpontját és napirendjét a 
közgyűlési meghívó tartalmazza. A meghívót a Közgyűlést megelőzően legalább 8 nappal postai 
küldeményként kell a tagok részére eljuttatni és az Egyesület honlapján közzétenni. (Ptk. 3:73.§) 
 
8. A tagok részére megküldött, Közgyűlésre szóló meghívóban fel kell hívni a tagok figyelmét arra, 
hogy amennyiben az eredeti időpontra összehívott Közgyűlés a megjelentek alacsony száma miatt 
határozatképtelen, úgy ismételt Közgyűlés összehívására kerül sor az eredeti helyszínen az eredeti 
Közgyűlés berekesztését követően fél órával később, és az ismételt Közgyűlés az eredetileg 
meghirdetett napirendi pontokban a megjelentek létszámára tekintet nélkül határozatképessé válik. 
Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az 
ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúan hozzájárul az ülés megtartásához. 
(Ptk. 3:71. § (1) bek.) 
 
9. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 munkanapon belül a tagok és 
az Egyesület szervei a Közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését 
kérhetik, a kiegészítés indoklásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a Közgyűlést összehívó 
szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a Közgyűlést 
összehívó szerv vagy személy nem dönt, vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról 
szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 
 
10. A Közgyűlés lefolytatásához levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és 2 fő hitelesítőt, továbbá 2 fő 
szavazatszámlálót kell választani a tagok közül. A Közgyűlést előkészítő tesz javaslatot a levezető 
elnök személyére, akit a Közgyűlés nyílt szavazás keretében egyszerű szótöbbséggel választ meg. 
Majd a levezető elnök tesz javaslatot a jegyzőkönyvvezető, a 2 fő jegyzőkönyv-hitelesítő és a 2 fő 
szavazatszámláló személyére, akiket a Közgyűlés nyílt szavazás keretében egyszerű szótöbbséggel 
választ meg. A Közgyűlésen hozott határozatokat a szavazatszámlálók jelentése alapján a levezető 
elnök szóban kihirdeti, majd a Közgyűlés döntéseit a Közgyűlés időtartamára megválasztott 
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jegyzőkönyvvezető rögzíti a jegyzőkönyvben. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni, hogy az adott 
döntést egyszerű, illetve a jelenlévő tagok vagy a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes 
szótöbbséggel, illetőleg egyhangú, titkos vagy nyílt szavazással hozta-e meg a Közgyűlés. A 
jegyzőkönyvből megállapítható a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja, hatálya, valamint a 
döntést támogatók és ellenzők számaránya. A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok 
nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Egyesület iratai között megőrizni. Az 
irattár folyamatos kezelését az Egyesület titkára látja el. 

a.) A Közgyűlés döntéseit az Egyesület elnöke az érintettekkel postai úton írásban közli, a 
döntéstől számított 5 munkanapon belül. 

b.) A Közgyűlés döntéseit, határozatait, valamint az Egyesület éves tevékenységéről 
készült, elfogadott éves beszámolót az Egyesület elnöke az Egyesület internetes 
honlapján a nyilvánosság számára közzé teszi. 

c.) A Közgyűlés határozatai, az Egyesület éves beszámolói, gazdálkodásának adatai 
nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, abból – saját költségére – másolatot készíthet. 
A betekintésről nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható a kérelmező 
neve, a kért irat megnevezése és a kérelem teljesítésének ideje. (Ptk. 3:71. § (1) bek. 
d.) pontja) 

 
11. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a.) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy az Egyesület 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 az Egyesületnek nem tagja 

vagy alapítója, 
e.) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban 

áll, vagy 
f.) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 
12. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok számának felénél legalább eggyel több számú tag 
van jelen. 
 
13. Az Egyesület minden tagja egy szavazattal rendelkezik, szavazati jogát a tag csak személyesen 
gyakorolhatja. 
 
14. A Közgyűlés a határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. 
 
15. Az Egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel 
hozott határozata szükséges. 
Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a 
szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 
(Ptk. 3:76.§) 
 
16. Tisztségviselő megválasztására akkor kerülhet sor, ha az érintett a jelölését a Közgyűlésen 
személyesen vállalja, vagy akadályoztatása esetén arról – a Közgyűlést megelőzően – írásban 
nyilatkozik. 
 
17. A tisztségviselők megválasztása nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik. 
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Az Elnökség feladatai, döntési rendje (Ptk. 3:77. §) 
 

11. § 
 
1. Az ügyintéző és képviseleti szerv megnevezése: Elnökség. 
 
2. Elnökségi taggá az választható, aki a törvényben előírt feltételeket teljesíti, és nem esik kizáró ok 
alá. 
Az Elnökség tagja az lehet, 

a.) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a 
képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta és 

b.) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és 
c.) aki 

ca) magyar vagy külföldi állampolgár és 
cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról 
 és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad 
 mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy 
cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
 törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, 
 illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 

 
3. A kilenc tagú Elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve. Tagjai: az elnök, az 
elnökhelyettes, 1 fő alelnök, a titkár, a gazdasági felelős és 4 fő elnökségi tag. 
 
4. Az elnökségi tagság megszűnése: 

- a tisztségről való lemondással: a lemondást az Elnökség ülésén kell bejelenteni és 
jegyzőkönyvben rögzíteni vagy a lemondást írásban kell közölni; 

- visszahívással; 
- határozott időre választott Elnökség esetén a határozott idő lejártával. Határozott időre 

választott Elnökség esetén, ha az Elnökség tagjai közül a tagok valamelyikének elnökségi 
tagsága – annak lejártát megelőzően – megszűnik, az újonnan megválasztott tag megbízatása 
az eredetileg megválasztott tag megbízatási idejének hátralévő időtartamára szól. 

- az elnökségi tag halálával, vagy cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 
körben történő korlátozásával; 

- az elnökségi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 
 

5. Két közgyűlés között az Egyesület ügyvezetését az Elnökség látja el, – a Közgyűlés kizárólagos 
hatáskörét érintő kérdések kivételével – az Egyesületet érintő bármely kérdésben intézkedik, állást 
foglal és a tagfelvételről dönt. 
Munkáját az elnök szervezi, irányítja. (Ptk. 3:78. §) 
Az Elnökség tagjai kötelesek a Közgyűlésen részt venni, a Közgyűlésen az Egyesülettel kapcsolatos 
kérdésekre válaszolni, az Egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. A 
mandátum bármely okból történő megszűnésekor a Közgyűlés új tagot választ. (Ptk. 3:78. §) 
 
6. Az Elnökség feladatkörébe tartozik: (Ptk. 3:80. §) 

a.) az Egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések 
meghozatala; a Közgyűlés hatáskörébe tartozó, de közgyűlési határozattal az elnökség 
jogkörébe utaló feladatok és döntések meghozatala; 

b.) a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése; 
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c.) az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése, gazdálkodik a részére 
megállapított összeggel; 

d.) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésre vonatkozó, a 
Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása, megállapítja és 
javasolja a Közgyűlésnek az évi tagdíjat; 

e.) az Egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők 
megválasztásának előkészítése; 

f.) a Közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése; 
g.) az ügyvezető szerv által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 
h.) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 
i.) határoz a tagok felvétele tárgyában, a tagság nyilvántartása; 
j.) munka/szakbizottságot hoz létre, meghatározza tagjainak számát, kijelöli vezetőjét, 

meghatározza feladatkörüket és beszámoltatja azokat a végzett munkáról; 
k.) közreműködik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásában; 
l.) az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 
m.) az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 
n.) az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén a Ptk.-ban előírt intézkedések megtétele; 
o.) döntés mindazon kérdésben, melyet jogszabály vagy az alapszabály a hatáskörébe utal. 

 
7. Az Elnökség kizárólagos hatáskörében meghatározza az ügykezelési, gazdálkodási és fegyelmi 
előírásokat, a Közgyűlés által elfogadott kereteken belül a részletes éves költségvetést és 
munkatervet. 
 
8. Az Elnökség a tevékenységéről rendszeresen beszámol a Közgyűlésnek. 
 
9. Az Elnökség tagjai egyben az Egyesület tisztségviselői is. Az elnök akadályoztatása esetén feladatait 
az elnökhelyettes, illetőleg a titkár látja el. 
 
10. Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább félévente tartja. Az üléseket a napirend 
közlésével az elnök hívja össze írásban, a napirendi javaslat feltüntetésével, az ülés előtt legalább 
nyolc (8) nappal. Határozatképes az ülés, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. 
Az Elnökség összehívását – a napirend megjelölésével – az elnökségi tagok egyharmada is 
kezdeményezheti. Amennyiben az elnök nyolc (8) napon belül az összehívásról nem intézkedik, úgy a 
kezdeményező tag vagy tagok jogosultak az elnökségi ülés összehívására. Az Elnökség ülése nem 
nyilvános. A Felügyelő Bizottság elnöke az Elnökség ülésein meghívottként, tanácskozási joggal vesz 
részt. 
 
11. Az Elnökség ülését az Egyesület elnökének akadályoztatása esetén a helyettesítésével megbízott 
elnökhelyettes vagy alelnök hívja össze, és látja el az elnöki feladatokat. 
 
12. Az elnökségi ülésen a külön meghívottak tanácskozási és szavazati jog nélkül vehetnek részt. A 
tanácskozási jogot az elnökség a külön meghívottak számára megszavazhatja. 
 
13. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Határozatképességéhez 
6 fő egyidejű jelenléte szükséges. 
 
14. Üléseinek jegyzőkönyvére a 10. § 10. pontjában foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni. 
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Jegyzőkönyvek, határozatok rendje 
 

12. § 
 
1. Az Egyesület valamennyi szerve üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. 
2. A jegyzőkönyvet az elnökségi ülés esetén az Elnökség tagjai, Közgyűlés esetén a levezető elnök és 

az Egyesület két erre megválasztott tagja írja alá. 
3. Az Elnökség és a Közgyűlés döntéseit határozatba kell foglalni. 
4. A határozatokat a határozatok tárában kell nyilvántartani. 
5. Az Elnökség határozatait az elnökségi ülésen az elnök szóban kihirdeti és az érintett tag(ok)kal a 

határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban is közli – a határozatoknak az Egyesület 
honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 

6. A Közgyűlés az Egyesületből való kizárásra irányuló eljárás szabályait tartalmazó belső 
szabályzatot határozatban fogadja el. 

 
Az Egyesület elnöke 

 
13. § 

 
1. A Ptk. 29. §-nak megfelelően az Egyesület törvényes képviseletét a bíróság, más hatóságok és 

hivatalos szervek előtt, valamint más szervezetekkel és harmadik személyekkel szemben az elnök 
önállóan látja el, de ezt a jogkörét esetenként az Elnökség bármelyik tagjára átruházhatja. 
 

2. A Közgyűlés megbízása szerint az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az elnök önállóan 
jogosult és utalványozási jogkörrel rendelkezik. 
 

3. Gondoskodik a testületi döntések, határozatok végrehajtásáról, postai úton/interneten történő 
közzétételéről, a jogszabályok, az alapszabály és egyéb testületi szabályok betartásáról. 
 

4. Dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés vagy az Egyesület más szervének 
kizárólagos hatáskörébe. 
 

5. Köteles a tagság észrevételeit figyelembe venni, és a közgyűlési határozatoknak megfelelően 
eljárni. 
 

6. Az elnök az elnökségi tagokat és a Felügyelő Bizottság elnökét tájékoztatja az aktuális ügyekről. 
a.) Összehívja a Közgyűlést, az Elnökség ülését és azon elnököl. 
b.) Előkészíti az Elnökség üléseit. Meghatározza a Közgyűlés és az Elnökség üléseinek napirendi 

pontjait. 
c.) Közreműködik a költségvetés, valamint a beszámoló elkészítésében, a pályázati anyagok 

összeállításában. 
d.) Javaslatot tesz a tiszteletbeli tagságra. 
e.) Köteles az alapszabályban, a Közgyűlés illetve az Elnökség határozataiban foglaltak szerint 

eljárni. 
f.) Az Egyesület alkalmazottai felett munkáltatói jogkört gyakorol. 
g.) Az Egyesület természetes személy tagjai ellen fegyelmi eljárást rendelhet el. 
h.) Az elnök biztosítja bárki számára az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett 

iratokba való betekintési jogot az Egyesület székhelyén, előzetesen egyeztetett időpontban. 
i.) Mindazon feladatokat ellátja, amelyeket a jogszabály, illetőleg a Közgyűlés vagy az Elnökség a 

hatáskörébe utal. 
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7. Irányítja az Egyesület tevékenységét és gazdálkodását. 

 
8. Az elnök a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel és beszámolással. 
9. Az elnök akadályoztatása vagy tisztségének bármely okból történő megszűnése esetén az 

Egyesületet az Elnökség két tagja együttesen is képviselheti. 
 
 
 

Az elnökhelyettes feladatai és hatásköre 
 

14. § 
 
1. Az elnök akadályoztatása esetén képviseli az Egyesületet. 
2. Segíti a testületi szervek határozatainak végrehajtását, őrködik az Egyesület törvényes, 

alapszabályszerű tevékenysége felett. 
3. Eljár az Elnökség által átruházott hatásköri és egyéb megbízási ügyekben. 
4. Segíti az Egyesület elnökét feladatai ellátásában. 
5. Előkészíti az Elnökség elé kerülő előterjesztéseket. 
6. Elvégzi az elnök által átruházott feladatokat. 
7. Az elnök tartós távolléte esetén utalványozási jogkört gyakorol. A számlavezető pénzintézet előtti 

eljárásra két meghatalmazott – elnökhelyettes/alelnök - együttes aláírása szükséges. a banki 
aláírás bejelentője szerint. 

8. Elkészíti az Egyesület költségvetési tervezetét és költségvetési beszámolóját. 
9. Közreműködik a pályázati anyagok összeállításában. 
10. Köteles a tagság észrevételeit figyelembe venni és a közgyűlési határozatoknak megfelelően 

eljárni. 
11. Ellátja az egyéb szabályzatok által ráruházott feladatokat. 
12. Az Elnökségnek és a Közgyűlésnek tartozik beszámolási kötelezettséggel és felelősséggel. 
 
 

Az alelnök feladatai és hatásköre 
 

15. § 
 
1. Az elnök megbízása alapján képviseli az Egyesületet. 
2. Segíti a testületi szervek határozatainak végrehajtását, őrködik az Egyesület törvényes, 

alapszabályszerű tevékenysége felett. 
3. Eljár az Elnökség által átruházott hatásköri és egyéb megbízási ügyekben. 
4. Segíti az Egyesület elnökét feladatai ellátásában. 
5. Elvégzi az elnök által átruházott feladatokat. Az elnök a tartós távolléte esetén utalványozási 

jogkört gyakorol. A pénzintézet előtti eljárásra két meghatalmazott – elnökhelyettes/alelnök - 
együttes aláírása szükséges a banki aláírás bejelentő szerint. 

6. Közreműködik a pályázati anyagok összeállításában. 
7. Ellátja az egyéb szabályzatok által ráruházott feladatokat. 
8. A titkár akadályoztatása esetén vezeti a Közgyűlés és az Elnökség üléseinek jegyzőkönyveit. 
9. Köteles a tagság észrevételeit figyelembe venni és a közgyűlési határozatoknak megfelelően 

eljárni. 
10. Szervezi és irányítja az Egyesületnél a társadalmi munkát. 
11. Az Elnökségnek és a Közgyűlésnek tartozik beszámolási kötelezettséggel és felelősséggel. 
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A titkár feladatai és hatásköre 
 

16. § 
 
1. Szervezi az Egyesület rendezvényeit. 
2. Irányítja és ellátja az Egyesület írásbeli feladatait. 
3. Gondoskodik a Közgyűlés, az Elnökség ülései jegyzőkönyvének elkészítéséről. 
4. Ellenőrzi az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációkat. 
5. Ellátja az egyéb szabályzatok által ráruházott feladatokat. 
6. Szervezi és irányítja az Egyesületnél a társadalmi munkát. 
7. A Közgyűlés és az Elnökség határozatait nyilvántartja és vezeti a tagnyilvántartást. 
 
 

A gazdasági felelős feladatai és hatásköre 
 

17. § 
 
1. Az Egyesület gazdasági ügyeit intézi. Az Egyesület vagyoni helyzetéről az elnöknek és az 

Elnökségnek beszámol. 
2. Kezeli az Egyesület pénzállományát. 
3. A pénz- és vagyonkezelésről okmányolt elszámolást vezet. 
4. Kezeli és nyilvántartja a számlákat, ellenőrzi a számlák hitelességét. 
5. Az évi költségvetést, zárszámadást és a vagyonmérleget elkészíti és az Elnökség elé terjeszti. 
6. Bárminemű visszaélés gyanúja esetén az elnököt értesíti. 
7. Közreműködik a pályázatok elkészítésében. 
 
 

Az elnökségi tagok feladatai és hatáskörei 
 

18. § 
 
Az Elnökség további tagjainak feladatait az Elnökség saját hatáskörében állapíthatja meg. 
 
 

Felügyelő Bizottság (Ptk. 3:82. §) 
 

19. § 
 
1. Az Egyesület általános hatáskörű felügyelő, a vezető szervektől elkülönült szerve. 

Ellenőrzi az Egyesület és szerveinek, így különösen a Közgyűlésnek, az Elnökségnek, az elnöknek 
és az elnökségi tagoknak a működését, és évenként az Egyesület pénzügyi, gazdasági 
tevékenységét. 

2. Elnökét és két tagját a Közgyűlés választja meg négy évre. 
3. Elnöke és tagjai az Egyesületben más tisztséget nem viselhetnek. 
4. Elnökét az Elnökség ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni. 
5. A Közgyűlés előtt véleményezi az Elnökség éves beszámolóját, különös tekintettel az Egyesület 

gazdálkodására. E nélkül az éves beszámoló elfogadásáról érvényes határozat nem hozható. 
6. Jogosult az Egyesület működésével összefüggő bármely ügyet megvizsgálni. Tevékenységéért 

kizárólag a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. 
7. Ellátja a más szabályzatok által hatáskörébe tartozó feladatokat. 
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8. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. Ülését – melyet a Bizottság elnöke hív össze 
– évente két alkalommal tartja. Határozatképességéhez a három fő jelenléte szükséges. 
Határozathozatalához a 3 fő egybehangzó szavazata szükséges. 

9. Jogsértés esetén észrevételeit jelzi az elnöknek, s javasolja az Elnökségnek, illetve a Közgyűlésnek 
a jogsértés megszüntetését. 

10. A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

11. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke és tagja az a személy, akivel szemben a 2011. évi CLXXV. 
törvény VII. fejezet 38. § (3) bekezdésben és a 39. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok 
fennállnak. 

12. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró 
ok áll fenn, továbbá az, aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. 

 
 

A vezető tisztségviselők megbízatásának megszűnése 
 

20. § 
 
1. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás: 

a.) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával, 
b.) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével, 
c.) visszahívással, 
d.) lemondással, 
e.) a vezető tisztségviselő halálával,  
f.) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

történő korlátozásával, 
g.) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 
2. A vezető tisztségviselő visszahívását az Egyesület tagjainak legalább 10%-a és/vagy a Felügyelő 

Bizottság indokolt írásbeli javaslata alapján az Elnökség kezdeményezheti. A visszahívásról a 
Közgyűlés dönt. 
 

3. A vezető tisztségviselő a tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha az Egyesület 
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik 
napon válik hatályossá kivéve, ha a Közgyűlés az új tisztségviselő megválasztásáról már ezt 
megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a tisztségviselő a halaszthatatlan 
döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni. 

 
Az egyesület vagyona, gazdálkodása 

 
21. § 

 
1. Az Egyesület tevékenységének pénzügyi forrásait a következő bevételek képezik: 

a) tagdíjak, 
b) felajánlások, hozzájárulások, pártolói támogatás, adományok, 
c) rendezvények szervezéséből származó bevételek, 
d) cél szerinti tevékenységből származó bevételek, esetenkénti támogatások 
e) pályázati források 
f) egyéb bevételek 
g) az Egyesület számára adott 1 %-os SZJA felajánlás. 
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2. Az Egyesület kiadásai: 

a) az Egyesület működési kiadásai (személyi, dologi); 
b) az Egyesület céljainak, programjainak támogatása; 
c) az Egyesület rendezvényeivel, tevékenységével kapcsolatos kiadások. 

 
3. Az Egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak a tagdíjat kötelesek a 

szervezetnek megfizetni, saját vagyonukkal a szervezet tartozásaiért nem felelnek. 
 

4. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. 
 

5. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban 
meghatározott tevékenységére fordítja. 
 

6. A jogszabály szerinti vagyonkezelésért az elnök és a gazdasági vezető felel. 
Beszámolási kötelezettségük van az Elnökség, valamint a Közgyűlés felé, továbbá a 
céltámogatások felhasználásáról a támogatást nyújtó felé. 
 

7. Az Egyesület pénzeszközeit bankszámlán tartja és a bankszámla felett való rendelkezéshez 
minden esetben: 
 
Horváth Tibor József (1937.07.30., an: Kalmár Vilma, Győr Kandó u. 13. II. ép.) egyesületi elnök 
egyedüli, 
Molnár Imre (1938.09.24., an: Hölgye Mária, Győr Kiskúti u. 24.) elnökhelyettes 
Kovács István (1946.12.02., an: Fehér Ágnes, Győr Külső Árpád út 14/c) alelnök 
Dr. Hornyák Margit (1950.12.07., an: Fazekas Margit, Győr, Külső Árpád út 41.) alelnök  
közül két személy együttes aláírása szükséges. 
 

Általános választási szabályok 
 

22. § 
 

1. A tisztségviselők választása nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik. 
2. A tisztújító közgyűlésen levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt, 2 fő jegyzőkönyv hitelesítőt, 

továbbá két fő szavazatszámlálót kell megválasztani. Ezen személyek feladata a választások 
végéig tart. 

3. Bármely szavazati joggal rendelkező személy javaslatot tehet jelölt állítására. A levezető elnök 
jelölőlistát készít. A jelölőlistára való felkerüléshez a javasolt személynek 50% + 1 fő igenlő 
szavazatát kell megkapnia, ami nyílt szavazással történik. 

4. Tisztségre csak olyan személyt lehet jelölni, aki a jelölést elfogadta. 
5. Ha a jelölt a választáson halaszthatatlan ok miatt nem tud részt venni és erről a választókat 

írásban értesítette, és ezen írásában a jelölést elfogadta, úgy jelenléte nélkül is megválasztható. 
6. A szavazás során megválasztottnak kell tekinteni azon személyt, aki a határozatképes 

közgyűlésen 50% + 1 fő igenlő szavazatot kapott. 
7. A szavazás részleteit a közgyűlés jegyzőkönyvében kell rögzíteni. 
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Az Egyesület megszűnése (Ptk. 3:83 §, 3:86. §) 
 

23. § 
 
1. Az Egyesület megszűnik, ha 

a.) a megszűnését a Közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel kimondja; 
b.) más egyesületekkel való egyesülését, vagy egyesületekre való szétválását a Közgyűlés 

háromnegyedes szótöbbséggel kimondja; 
c.) a bíróság jogerős ítéletével a megszűnést kimondja és az Egyesületet a 

nyilvántartásából törli. 
 

2. Jogutódlással történő megszűnés esetén az Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak 
egyesülettel egyesülhet, csak egyesületekre válhat szét. 
 

3. Jogutód nélküli megszűnés esetén megszűnik az Egyesület, ha 
a.) az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása 

lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg, vagy ha 
b.) az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a 10 főt. 

 
4. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követelésének kiegyenlítése után 

fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott – ennek hiányában a nyilvántartó bíróság 
által kijelölt –, az Egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött 
szervezetnek kell átadni. A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó 
határozatában rendelkezik. A vagyon feletti rendelkezési jog az Egyesület törlésével száll át az új 
jogosultra. 

 
5. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel (Elnökség, Felügyelő 

Bizottság) szemben e minőségükben az Egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt – a 
jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül – az Egyesület törlésének időpontjában tagsági 
jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó 
vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon át kellett volna adni. 
 

6. Az Egyesület megszűnését megelőző két évben vezető tisztséget betöltő tagok az Egyesület 
megszűnésétől számított két évig egyetemlegesen kötelesek helytállni az Egyesület hitelezőivel 
szemben mindazon tartozásokért, amelyeket az Egyesület vagyona vagy a vagyoni hozzájárulást 
nem szolgáltató egyesületi tagoknak a jogi személy általános szabályai szerinti helytállási 
kötelezettsége nem fedezett. 
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Záró és hatályba léptető rendelkezések (Ptk. 3:83. §, 3:86. §) 
 

24. § 
 
1. Az alapszabályra egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az 

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 

2. Az alapszabály módosítását és azokkal egységes szerkezetbe foglalt jelen alapszabály szövegét az 
Egyesület Közgyűlése a 2021. augusztus 25. napján megtartott ülésén, a 5/2021. KH számú 
határozatával elfogadta. 
Az alapszabály, illetve annak módosítása a bírósági nyilvántartásba vétellel lép hatályba. 

Győr, 2021. augusztus 25. napján 

 

…………………………………………. 
Horváth Tibor József 
az Egyesület elnöke 

 
Tanúsítjuk, hogy fenti alapszabályt előttünk, mint tanúk előtt Horváth Tibor József a Gyárvárosiak 
Baráti Köre Egyesület elnöke sajátkezűen írta alá: 
 
1. Tanú (név):  Magyar Balázs     2. Tanú (név): Szórádi Sándorné dr. 
Lakcím: 9026 Győr, Külső-Bácsai u.16.         Lakcím: 9027 Győr, Bolyai F. u. 19. 

 
(aláírás)……………………………………..         (aláírás)……………………………………… 
 
Egységes szerkezetbe foglalási záradék: 
 
Ezen – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt 
szövege megfelel a 2021. augusztus 25. napján megtartott közgyűlésen a 5/2021. KH számú 
határozattal elfogadott módosítások alapján hatályos tartalomnak. 
 
Győr, 2021. augusztus 25. 
 
 
………………………………………….. 
Horváth Tibor József 
az Egyesület elnöke s.k. 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 

1. Tanú (név): Magyar Balázs   2. Tanú (név): Szórádi Sándorné dr. 
Lakcím:  9026 Győr, Külső-Bácsai u.16.  Lakcím: 9027 Győr, Bolyai F. u. 19. 

 
(aláírás)………………………………………..  (aláírás)…………………………………………. 


