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A „BİRGYÁRI CAPRICCIO” Nemzetközi Mővészeti, Kulturális, Ifjúsági, 
Környezetvédelmi, Turisztikai és Érdekvédelmi Egyesület (BİRKE) 

Egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya 
 
 
 
 
 

I. fejezet 
Általános rendelkezések 

 
Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 

 
1. Az Egyesület neve: „BİRGYÁRI CAPRICCIO” Nemzetközi Mővészeti, Kulturális, 

Ifjúsági, Környezetvédelmi, Turisztikai és Érdekvédelmi Egyesület 
2. Az Egyesület rövid neve: BİRGYÁR Kulturális Egyesület 
3. Rövidítve: BİRKE  
4. A szervezet típusa, formája: társadalmi szervezet, egyesület 
5. Az Egyesület székhelye: 8000, Székesfehérvár, Ady E. u. 14. 
6. Az egyesület önálló jogi személyként, az (egyesülési jogról szóló) 1989. évi II. tv. alapján 

mőködik, a Közgyőlés által elfogadott alapszabály szerint. 
7. Az egyesület közhasznú, közérdekő, közcélú tevékenységet folytató szervezet, de 

közhasznú jogállásának megszerzését még nem kérte. 
8. Mőködési kör jellege, közcélú tevékenységek: kulturális és közmővelıdési tevékenység 

(mint fıtevékenység), a kulturális örökség megóvása, érdekvédelem, környezetvédelem, 
szociális tevékenységek, ifjúságvédelem, oktatás-kiegészítés, nevelés, képességfejlesztés, 
ismeretterjesztés, tudományos tevékenység, kutatás, társadalmi esélyegyenlıség 
elısegítése, rehabilitációs foglalkoztatás, a magyarországi nemzeti és etnikai 
kisebbségekkel, a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, az euroatlanti 
integráció elısegítése, turisztikai feladatokat ellátó. 

9. E célokat megvalósító tevékenységét az Egyesület nyereség és vagyonszerzés nélkül, a 
magyar társadalom közös szükségleteinek kielégítésére kívánja folytatni, nem zárja ki, 
hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közcélú szolgáltatásaiból. 

10. Az egyesület fenntartja magának a jogot, hogy magyarországi, nemzetközi, vagy külföldi 
szervezetek tagjai sorába belépjen. 

11. A mővészeti, gazdasági és politikai érdekstruktúráktól függetlenül, közcélú non-profit 
szervezetként mőködik. Az egyesület tevékenységét politikai pártoktól függetlenül végzi, 
tılük támogatást el nem fogad, továbbá országgyőlési képviselıi, megyei, helyi 
önkormányzati választásokon jelöltet nem állít.  

12. Az egyesület és annak szerveinek mőködése a demokratikus önkormányzati, a 
nyilvánosság és a szolidaritás elvein alapul. 
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II. fejezet 

 
Az egyesület célja, feladatai és közcélú tevékenysége 

 
Az alapítók szándéka, hogy hiánypótló jelleggel civil kezdeményezésre egy a mindenkori 
társadalmi szükségleteknek megfelelı, azokat kielégítı kulturális központot és mővészeti 
alkotóházakat hozzanak létre és üzemeltessenek. Ezáltal új, megfelelı színteret teremteni a 
kulturális, mővészeti és ifjúsági közéletnek (hiszen a vendéglátó helyiségek, 
bevásárlóközpontok, szórakozóhelyek, valamint közterületek, nem megfelelı helyszínek és 
nem képesek a fennálló igényeket kielégíteni). A kulturális-mővészeti program bázisa a 
Székesfehérváron kialakítandó Bırgyár Mővészeti Központ, amely mint kortárs 
képzımővészeti, színházi, performansz, zenei, irodalmi és filmes mőhely egyedülálló lehet a 
város és a régió kulturális életében, és jól illeszkedne az országos, valamint a nemzetközi 
kulturális struktúrába. 
A mővészeti központ több, egymást feltételezı és kiegészítı, a környék és a régió 
szempontjából hiánypótló tevékenységet egyesítene (alkotómőhelyt, mővészeti bemutató és 
befogadó központot, programirodát és szolgáltató-, valamint üzlethelyiségeket), mint 
befogadó intézmény, és mint a nemzeti kultúrák közvetítıje, multinacionális tranzitállomás 
lenne a város, az ország, a peremvidékek, az európai kulturális tér alkotói számára - jelentıs 
tényezı az idegenség megszőntetését célzó nemzetközi civilizációs folyamatban. Színházi 
együttesek, zenekarok, képzımővészek és írók kapnának lehetıséget, hogy a Központ 
helyiségeit és technikai felszerelését ingyen használva eredeti, egyedi mővészeti alkotásokat 
hozhassanak létre.  
Az alkotóház a létrejövı, kortárs és hagyományos, magyar és nemzetközi mővészet, valamint 
nemzetiségi kultúrák otthona lenne, melynek profilja jól illeszkedne a régióban jelenleg is 
mőködı mővészeti és közmővelıdési intézmények, mővelıdési házak és központok, 
képzımővészeti galériák és fesztiválok más irányultságú kínálatához.  
Az egyesület az önkéntességre építve, azért dolgozik, hogy valós közösségek jöhessenek létre, 
melyek hiánypótló szolgáltatásaik révén, olyan rétegeket is kiszolgálnak, akik eddig nem 
jutottak szolgáltatásokhoz, programokhoz. 
 
13. Az egyesület Székesfehérvári központtal a régión és az országon keresztül nemzetközi 

szintig a különbözı kulturális, mővészeti, egyéb alkotó, ifjúsági, oktatás-kiegészítı, 
környezetvédelmi és turisztikai ágakban, szakmákban tevékenykedı, illetve e 
feladatköröket ellátó, nem haszonelvő magánszemélyek, jogi személyek, valamint ezek 
jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezeteinek önkéntes társulása egyesületi 
formában. 

 
Az egyesület célkitőzései, tevékenységének céljai: 
14. Egy székesfehérvári központú, hiánypótló, mővészeti központ és alkotóház hálózat 

megteremtésének elısegítése, mőködtetése, fenntartása.  
15. A kulturális arculat és élet alakítása Magyarország határain belül és kívül. 
16. A kulturális élet felpezsdítése, a társadalom kulturális igényeinek, életminıségének 

javítása, céljainak elérése érdekében a lehetséges hazai és nemzetközi szellemi és anyagi 
források felkutatása. 

17. A kultúra ápolása, mővelése, népszerősítése. 
18. Kulturális társadalmi nevelés, a célcsoport (azaz a társadalom) kulturális érdeklıdésének 

kiszélesítése. 
19. Identitás és nyilvánosság kiépítése, a helyi adottságokból származó lehetıségek 

hasznosítása. 
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20. Az általános és mővészeti mőveltség, a mővészeti szaktudás bıvítése, továbbfejlesztése, a 
tagok és kívülállók e-célú tanulása, tanítása és taníttatása. 

21. Alkotómunkák, csoportok és ágak közti esélyegyenlıség megteremtése (a hagyományos 
mővészeti ágaktól, a kortárs kísérleti mőfajokig). 

22. A kulturális, mővészeti és ifjúsági közéletnek megfelelı színteret teremteni. 
23. A mővészi alkotómunka elısegítése, a tagok és a társadalom alkotótevékenységének, 

munkájának sokirányú támogatása, elısegítése. 
24. Összmővészeti alkotóházkénti funkciók megteremtése, kortárs mővészeti alkotások 

létrehozása, bemutatása és archiválása. 
25. Törekedve az összmővészeti jellegre, színvonalas, magas mővészeti nívójú magyar és 

külföldi mővészeti alkotások és produkciók (kortárs zene, képzımővészet és egyéb 
társmővészetek) folyamatos szervezése és bemutatása a nagyközönségnek, itthon és 
külföldön. 

26. Részvétel különbözı kulturális rendezvényeken, országon belül és külföldön. 
27. Fiatal, amatır, valamint hivatásos mővészek és mővészeti csoportok támogatása. 
28. Bemutatási és bemutatkozási lehetıségek biztosítása. 
29. Hagyományırzés, hagyományápolás, hagyományteremtés. 
30. Ismeretterjesztés, oktatás-kiegészítı tevékenységek és programok, szakkörök 

szervezésével és rendezésével oktatási feladatok átvállalása, az államtól és az 
önkormányzatoktól. 

31. Ifjúságvédelmi feladatok ellátása, egészség megırzés, drogprevenció. 
32. Ipartörténeti emlék jellegő épületek megmentése, felújítása, (a társadalom igényeinek 

megfelelıen elsısorban mővészeti kulturális célú) kihasználása. Ennek érdekében ilyen 
épületek, valamint – a felújításhoz és a tevékenység során történı – hasznosításukhoz a 
lehetséges források felkutatása. 

33. Ingyenes, önköltségi, kedvezményes közcélú, közhasznú szolgáltatások nyújtása. 
34. Humanitás, segítıkészség mővészi szabadság elısegítése. 
35. Az önkormányzatoktól és az államtól elsısorban kulturális, mővészeti, de ifjúsági és 

turisztikai feladatokat is átvállalni. 
36. Turizmus fellendítése (kulturális és konferencia turizmus). 
37. Magyar, illetve idegen nyelvő költészet és irodalom népszerősítése 
38. Szólisták, együttesek, táncegyüttesek, kórusok, zenekarok, alkotó és elıadócsoportok 

zavartalan munkájának segítése, támogatása, patronálása. 
39. Hangszerek készítése, készíttetése, bemutatása. 
40. Bárki számára elérhetı információk, szolgáltatások és kapcsolatok. Ifjúsággal kapcsolatos 

információk összegyőjtése, feldolgozása, a fiatalok számára elérhetıvé tétele, publikálása. 
A fiatalok szocializációjának, társadalmi beilleszkedésének elısegítése, egyéni és 
közösségi aktivitásának támogatása, ösztönzése. Fiatalokat és civil szervezeteket, 
önkormányzatokat érintı információk összegyőjtése, feldolgozása és közzététele; 
tanácsadások, programok szervezése; kiadványok szerkesztése és győjtése, kapcsolatok 
közvetítése. Egy bárki számára nyitott tanácsadó szolgálat felállítása és mőködtetése, 
tevékenységének sajtó útján történı nyilvánosságra hozatala. 

41. Egészségkorlátozottak, szociálisan hátrányos helyzető (és más - kisebbségek) társadalmi 
csoportok segítése, valamint civil kezdeményezések támogatása, segítése. 

42. Zenemőkiadás, egyéb kulturális cikkek terjesztése, kiadása a mővészetek és a kultúra 
népszerősítése érdekében. 

43. Kulturális hagyományokat összegyőjtı, kutató munkák szervezése, lebonyolítása, 
részvétel ehhez kapcsolódó terepmunkákon, győjtıutakon. Tanulmányi csereutazások és 
utaztatások megszervezése és lebonyolítása. 

44. Szakmai és társadalmi érdekképviselet országos és nemzetközi szinten. 
45. A tagok és a társadalom érdekeit szolgáló mővészeti kezdeményezések létrehozása. 
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46. Hatékonyabb civil kapcsolati rendszer kialakítása, a civil társadalommal és szférával 
kapcsolatos információk áramoltatása. 

 
Az egyesület célja elérése, megvalósítása érdekében törekszik: 
47. Felszerelt mővészeti (grafikai, szobrászati, kerámia, festı, fotó, videó, népi 

kismesterségek, zenei, stb.) mőhelyeket létrehozni, és mőködtetni, mővészeti alkotások 
létrehozásának segítésére. 

48. Színházi és zenei próbatermek, valamint szerkesztıség létrehozására, mőködtetésére. 
49. Zenekarok, és színházi elıadások számára, olyan koncertterem kialakítása, amely képes 

nagy létszámot befogadni, de alkalom adtán leválasztható párhuzamos programokhoz, 
például filmvetítés, beszélgetés, performance elıadások, felolvasóesteknek (helyet 
adandó). 

50. Kiállítótereket, vetítésekre, elıadásokra, közönségtalálkozókra, beszélgetésekre, 
oktatáshoz alkalmas termeket alakít ki, illetve biztosítja ezek technikai igényeit 
berendezések beszerzésével (mobil színpad, hang-, fénytechnika, vetítık, projektorok, 
stb). 

51. Az alkotók, elıadók számára próbatermek, öltözık, vendégszobák, „könyvtár” szobát 
elérhetı szakirodalommal, raktárhelyiségeket alakít ki, biztosít, mőködtet. 

52. A szórakozni, kikapcsolódni, mővelıdni szándékozók vendégszobák, „könyvtár” szobát 
elérhetı szakirodalommal alakít ki, biztosít, mőködtet. 

53. Civil szervezetek számára iroda helyiségeket alakít ki, biztosít, mőködtet. 
54. Támogat minden olyan mővészeti programot, amely a közép-kelet-európai régióban élı 

népek kulturális, nemzeti, vallási toleranciáját szolgálja, segíti az européer identitás 
kialakulását, felvállalja az egyesült Európa szellemiségét. 

55. Alapértéknek tekinti a mővészeti szabadságot, a humanitást és a segítıkészséget. 
56. Támogatja a tagok és társadalom tagjainak szellemi erıinek, belsı értékeinek és egyéni 

tulajdonságainak kibontakozását, gazdagítását. 
57. A keresztbeszervezések kiküszöbölésének érdekében – a szervezetek önállóságának 

figyelembevételével és megtartása mellett – a térségi programok és rendezvények 
koordinálására, folyamatos információgyőjtéssel és szolgáltatással. 

58. Kapcsolatfelvételre elıadókkal, alkotókkal illetve csoportokkal 
59. Kapcsolatfelvétel és együttmőködés a hazai és nemzetközi szakemberekkel 
60. Kapcsolatfelvétel olyan kulturális intézményekkel, melyek az egyesület céljainak 

eléréséhez segítséget nyújthatnak 
61. Folyamatos szakirodalom győjtésre, anyaggyőjtésre, archiválásra 
62. Kiadványok és egyéb publikációk (könyv, folyóirat, CD-ROM, CD) megjelentetésére, és 

terjesztésére. 
63. Tevékenységében politikamentes, tiszteletben tartja mindenki világnézeti, erkölcsi, vallási 

és lelkiismereti meggyızıdését. 
64. Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében, gazdasági feltételeinek biztosítására, 

vállalkozási tevékenységet folytathat - a célokat és a közcélú tevékenységet nem 
veszélyeztetve. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítõ 
okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. 

65. Az egyesület céljai megvalósítása érdekében irodát mőködtet, ahol teljes és 
részmunkaidıs alkalmazottakat foglalkoztathat. 
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Az egyesület tevékenysége 
 
Az alaptevékenységébe tartozó feladatok: 
66. A kulturális élet szervezésében tevékenyen részt vállal (kiállítások, mővésztelepek 

mőködtetése, kiadványok megjelentetése, mecenatúra, mővészeti győjtemény létrehozása, 
stb). 

67. Igényes szabadidıs, kulturális, közmővelıdési, ifjúsági, oktatás-kiegészítı és szórakozási 
lehetıségek megteremtése, szervezése, rendezése. 

68. Segíti és támogatja a hosszú távú kulturális fejlesztésekre irányuló törekvéseket, 
felkérésre részt vesz azok kidolgozásában és közremőködik megvalósításukban. Ennek 
érdekében munkacsoportokat hoz létre, melyekbe külsı szakembereket is felkérhet. 

69. Kisebbségi és szubkulturális produkciók, elıadók bemutatása. 
70. Fesztiválok, kisfesztiválok, workshopok, szimpóziumok, alkotótáborok, kézmőves 

táborok, konferenciák és szakmai kerekasztalok szervezése és rendezése. 
71. Színházi és táncmővészeti elıadások (mozgás-, látvány-, táncszínház; kortárs színház, 

tánc) bemutatásának, valamint kamaradarabok, monodrámák, happening-ek, performance-
ok létrehozásának támogatása. 

72. Képzı-, ipar- és egyéb (pl. fotó-, népmővészet) mővészeti kiállítások rendezése. 
73. Komolyzenei, könnyőzenei, kortárs kísérleti zenei, világzenei elıadások, etno, jazz, 

dzsessz koncertek, Táncházak, DJ partyk, stb. események szervezése, rendezése, 
lebonyolítása. 

74. Szabadtéri filmvetítések, klubmozi mőködtetése. 
75. Irodalmi mősorok és felolvasóestek szervezése, irodalom, vizuális költészet, mővészeti 

írások létrehozásának és bemutatásának támogatása. 
76. Beszélgetések, közönségtalálkozók, elıadások és viták szervezése, rendezése például 

kultúráról és mővészetrıl. 
77. Hosszútávú, nemzetközi pályázati kiírások, projektjének helyi megszervezése - ezáltal a 

kulturális párbeszéd, és az európai népek kultúrája és történelme kölcsönös ismeretének 
segítése. 

78. Képzı-, ipar és egyéb mővészeti és kézmőves oktatások, képzések, továbbképzések, 
szakkörök szervezése szakembereknek és laikusoknak. 

79. Gyermekprogramok lebonyolítása. 
80. Környezetvédelem (zajártalmak csökkentése), parkosítás, vizuális környezetszennyezés 

megszőnése (legális grafiti felületek kialakítása). 
81. A tevékenységhez kötıdı (tevékenységével összefüggı) kiadványok – könyvek, 

katalógusok, hírlevelek, hanghordozók, videofilmek, CD-ROM-ok –, mőtárgyak és egyéb 
alkotások kiadása, terjesztése és értékesítése. 

82. Kapcsolatteremtés, kapcsolattartás és együttmőködés hazai és nemzetközi szervezetekkel, 
szakemberekkel, intézményekkel, önkormányzatokkal és szervekkel. 

83. Bátorítja, információkkal látja el és együttmőködik mindazokkal, akik a közösségek 
kiépítésén, fejlesztésén dolgoznak. 

84. Tanácsadó-szolgálatot, információs adatbankot mőködtet. 
85. A tagok és a társadalom képviselete a szakmai és társadalmi fórumokon. 
86. Saját üzemeltetéső szolgáltató egységek üzemeltetése és fenntartása. Melyek lehetnek: 

- ingyenes szolgáltatásokat nyújtók, 
- bevételt jelentı, 
- illetve elsıdlegesen a célok elérése érdekében mőködı, de kihasználtsága érdekében 
kiadható, visszaforgatható bevételt termelı egyéb szolgáltató egységek. 

87. Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében végzett tevékenysége során szükségesnek 
tartja, hogy 



  6 

- a tagok számára idıszakonként baráti beszélgetésre lehetıséget nyújtó rendezvényeket 
szervezzen 
- a tagok egymással szemben megértık és segítıek legyenek, 
- a tagok egymás iránt tiszteletet és bizalmat tanúsítsanak. 

 
Másodlagos – gazdasági tevékenysége: 
88. Az egyesület céljai megvalósítása érdekében, gazdasági feltételeinek biztosítására, 

vállalkozási tevékenységet folytathat - a célokat és a közcélú tevékenységet nem 
veszélyeztetve. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítı 
okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. 

 
 
 
 

III. fejezet 
 

A tagsági viszony keletkezése és megszőnése 
 

89. A tagsági viszony alapja az önkéntesség. Az egyesületbe való belépés, illetve a kilépés 
önkéntes. 

 
Az egyesület tagjai: 
90. Az egyesület tagsága rendes, tiszteletbeli, pártoló és örökös tagokból áll. 
91. Az egyesület az alapító tagjai (a nevek felsorolva az alakuló közgyőlés jegyzıkönyvének 

mellékleteként a jelenléti íven) rendes (teljes jogú) tagok.  
92. Az egyesület nyitott. Így az egyesület rendes tagja lehet az alapítókon túl 

- minden nagykorú, cselekvıképes természetes személy és szülıi hozzájárulással a 14-
18 év közötti korlátozottan cselekvıképes kiskorú természetes személy, 
- a jogi személyek, 
- illetve ezek jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezetei, 

aki a "Belépési nyilatkozat" c. formanyomtatvány kitöltésével és aláírásával kinyilvánítja 
csatlakozási szándékát és nyilatkozik arról, hogy: 

- az egyesület alapszabályát elfogadja, az abban foglaltakkal egyetértve,  
- az alapszabályban meghatározott célkitőzések megvalósításáért tevékeny részt vállal, 
azaz szakmai tevékenységet mutat fel, azzal a mővészeti, kulturális életet gazdagítja, 
- kötelezettséget vállal arra, hogy a mindenkori tagdíjat megfizeti, 

és a Választmány az egyesület tagjai sorába felvesz.  
93. Az egyesület céljai közt megfogalmazott az egyes mővészeti és alkotóágak közti 

esélyegyenlıség megteremtése és fenntartása érdekében a felvételhez az alapító tagok 
legalább 10 százalékának ajánlása szükséges. 

94. A belépı tagok jogaikat a győlésen személyesen gyakorolhatják. 
95. Pártoló tag lehet minden belföldi és külföldi természetes személy, jogi személy, jogi 

személyiség nélküli szervezet, aki az egyesület célkitőzéseivel, tevékenységével egyetért 
és az egyesület munkáját, céljai megvalósítását bármilyen formában támogatja – 
mőködéséhez rendszeres anyagi, szakmai, vagy egyéb (pl. erkölcsi) támogatást nyújt. 
Pártoló tagsági viszony a Választmány határozatával jön létre. 

96. Tiszteletbeli tag lehet az a belföldi vagy külföldi természetes személy, jogi személy és 
jogi személyiséggel nem rendelkezı személy, amely az egyesület célkitőzéseivel, 
tevékenységével egyetért és az egyesület munkáját (szakmai tevékenységgel 
munká(já)val) kiemelkedı módon támogatja, és részére az egyesület Választmánya ezt a 
címet adományozza. 
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97. Örökös tag az, aki kiemelkedı (alkotó illetve szervezı) munkájával ezt a címet kiérdemli. 
Az örökös tagságról az egyesület Közgyőlése dönt. 

 
A tagsági viszony keletkezése 
98. Az egyesületi tagsági viszony keletkezhet: 

 - az egyesület alapításával, 
 - belépéssel, 
 - pártoló, tiszteletbeli vagy örökös tagsági cím adományozásával. 

99. Az egyesületbe önként belépni szándékozók írásban belépési nyilatkozatot tesznek. A 

belépni szándékozó belépési kérelmét az egyesület ügyintézı szervéhez írásban terjeszti 
elı. A tagfelvételi kérelmekrıl az ügyintézı szerv határoz, a beérkezést követı két héten 
belül. A belépési kérelem elfogadása esetén a tagsági viszony a belépési nyilatkozat 
kitöltése idıpontjában keletkezik. A belépési kérelem elutasítása esetén a belépni 
szándékozó kérelmével az egyesület Közgyőléséhez fordulhat, amely a soron következı 
közgyőlésen határoz. Az ügyintézı szerv írásban köteles megindokolni az elutasító 
határozatát. 

100. A tagokról és a befizetett tagdíjakról az ügyintézı szerv köteles nyilvántartást vezetni. 
101. A pártoló és tiszteletbeli tagság adományozására (a jelölt egyetértésével) a 

Választmány határozatával jön létre. Az örökös tag címet a Közgyőlés adja. 
102. Ha az egyesület tagja az egyesületi tevékenység gyakorlásában tartósan akadályozva 

van, akkor a tagsági viszonya szüneteltethetı. 
 
A tagsági viszony megszőnése: 
103. A tagsági viszony megszőnik az alábbi esetekben: 

- az egyesület megszőnésével, 
- a tag elhalálozásával, illetve jogi személy esetén, annak megszőntével, 
- a tag kilépésével, 
- a tag kizárásával, 
- a pártoló, illetve tiszteletbeli cím visszavonásával. 

104. Az egyesület tagja saját elhatározása alapján, indoklás nélkül bármikor kiléphet a 
szervezetbıl, de a már befizetett tagsági díjat nem követelheti vissza. Kilépési szándékát 
írásban a Választmányhoz nyújthatja be, aki köteles azt elfogadnia azzal, hogy 
amennyiben a tagnak bármilyen anyagi jellegő elszámolási-felelısségi kötelezettsége van, 
köteles az elnökség a tagot felszólítani elszámolási kötelezettségének teljesítésére határidı 
kitőzése mellett. A tagsági viszony a nyilatkozat benyújtását követı hónap utolsó napjával 
szőnik meg. 

105. Kizárásról minden esetben a Közgyőlés határoz. A tag kizárása a Közgyőlés egyszerő 
többséggel hozott határozatával történik. 

106. A kizárása irányuló eljárást három tag kezdeményezheti, a kizárásra okot adó 
körülmények vizsgálata a közgyőlésen történik, ahova az érintett tagot meg kell hívni, és 
lehetıséget kell biztosítani számára, hogy védekezését, bizonyítékait elıadhassa. 

107. A kizárásra sor kerülhet, ha: 
- a tag olyan tevékenységet folytat, magatartást tanúsít, amely ellentétes az egyesület 
alapszabályában meghatározott célokkal, az alapszabály elıírásait a Választmány ismételt 
figyelmeztetése ellenére megsérti, 
- a tag nem vesz részt aktívan az egyesület munkájában, 
- az egyesület jó hírnevének lejáratása, valamint minden olyan magatartás elkövetése 
esetén, melyet az egyesület közgyőlése céljai szempontjából elítél, 
- a tag tagdíj-befizetési kötelezettségét második figyelmeztetı felszólítás ellenére 15 
napon belül nem fizeti meg, 
- vagy súlyosan vét a törvények ellen. 
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108. A tagság bármely okból történı megszőnése után a tag az egyesülettel szemben anyagi 
követelést nem támaszthat. 

109. A pártoló és tiszteletbeli egyesületi tagsági cím visszavonásáról – a kizárásnak a 107. 
bekezdésben megjelölt okai miatt – az ügyintézı szerv elıreterjesztése alapján az 
egyesület közgyőlése dönt. 

 
IV. fejezet 

 
Az egyesületi tagok jogai és kötelezettségei: 

 
A tag jogai: 
110. Valamennyi tag joga, hogy: 

- részt vegyen az egyesület munkájában, tevékenységében, az alapszabály célkitőzéseinek 
megvalósításában, ezek érdekében megfelelı tájékoztatást kérjen és kapjon az ügyintézı 
szervtıl, az egyesület munkájával, mőködésével, tevékenységével és gazdálkodásával 
kapcsolatban, 
- részt vegyen az egyesület rendezvényein, 
- igénybe vegye az egyesület által biztosított kedvezményeket, szolgáltatásokat és az 
egyesület eszközeit, 
- az egyesületi nyilvántartásokba, egyéb okiratokba betekintsen, 
- javaslatot, illetve panaszt tegyen, véleményét, javaslatát szóban vagy írásban megtegye, 
és azokra választ kapjon, valamint hogy a közgyőléseken felszólaljon. 

111. A rendes tag szavazati joggal rendelkezik. Minden tag egy szavazati joggal 
rendelkezik, szavazati jogukat a győlésen személyesen gyakorolhatják. Az egyesület 
bármely vezetı testületébe és tisztségre jelölhetı és megválasztható, amennyiben vele 
szemben törvényben meghatározott kizáró körülmények nem állnak fenn. Kiskorú (18 
éven aluli) személy nem lehet az egyesület képviselıje és utalványozási joga sem lehet.  

112. Joga van, hogy az egyesület Választmányának intézkedéseit megvitassa, valamint az 
egyesület valamely szervének törvénysértı határozatát – a tudomására jutástól számított 
30 napon belül – az illetékes bíróság elıtt megtámadhatja. 

113. Jogosult továbbá - anyagi, családi, szociális, egyéb körülményeire hivatkozva - a 
tagdíj befizetése alól halasztást, átmeneti csökkentést kérni a Választmánytól.  

114. Pártoló tagnak joga van az egyesület rendezvényein, közgyőlésein részt venni, de 
szavazati jog nem illeti meg. A közgyőlésen tanácskozási joggal vehet részt, de 
vezetıségbe nem választható. Tagdíjat az általa felajánlott összegben fizethet. 

115. A tiszteletbeli tag a közgyőlésen tanácskozási és javaslattételi joggal vehet részt, 
egyesületi tisztségre nem választható. Jogosult az egyesület tevékenységével kapcsolatos 
tájékoztatásra és a rendezvényeken való részvételre. Tagdíjfizetésre nem kötelezhetı. 

 
 
A tag kötelezettségei 
116. Köteles az egyesület céljai megvalósításában aktívan részt venni. 
117. A rendes tag köteles: 

- a mindenkori alapszabályt tiszteletben tartani, annak rendelkezéseit betartani, 
- az egyesület tevékenységében és a közgyőléseken aktívan részt venni, 
- a közgyőlési és a testületi döntéseket elfogadni azzal, hogy az egyesületi törvény 

szabályai alapján a törvénysértı határozatokkal szemben joga van a határozat bíróság 
elıtti megtámadására, 

- az egyesület vezetı szervei határozatának végrehajtását elısegíteni, 
- az önként vállalt feladatokat maradéktalanul elvégezni, teljesíteni, választott 

tisztségében lelkiismeretesen eljárni, 
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- az egyesület jó hírnevét megırizni, ápolni, és olyan magatartást tanúsítani, amely 
méltó az egyesület céljai megfogalmazásához, és az egyesület érdekeit szolgálja, 

- tagtársaival együttmőködni, velük szolidaritást vállalni, 
- az egyesület közgyőlése által meghatározott tagdíjat fizetni.  

118. A pártoló és tiszteletbeli tag köteles az Alapszabály rendelkezéseit megtartani, de nem 
köteles tagdíjat fizetni. 

119. A tag az egyesületnek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel. 
 
 
 
 

V. fejezet 
 

Az egyesület szervezete 
 
Az egyesület szervei és azok mőködési rendje:  
120. Az egyesület szervei: 

- Közgyőlés 
- Választmány 

121. Az egyesület szervei a demokratikus önkormányzat, a nyilvánosság és a szolidaritás 
elvének tiszteletben tartásával mőködik. 

122. Az egyesület ügyintézı és képviseleti szerveinek csak az lehet tagja, aki nincs eltiltva 
a közügyek gyakorlásától. 

 
Közgyőlés: 
123. Az egyesület legfıbb szerve a Közgyőlés, amely a rendes tagok összességébıl áll. 
124. A közgyőlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. A 

közgyőlést a napirendi pontok megjelölésével, írásban a Titkár (akadályoztatása esetén a 
Választmány valamely tagja) hívja össze. A közgyőlést akkor is össze kell hívni, ha azt a 
bíróság elrendeli, illetve ha a rendes tagok egynegyede együttesen – az ok és a cél 
megjelölésével – írásban kezdeményezi. A Közgyőlésre szóló meghívót úgy kell postára 
adni, hogy annak kézhezvétele legalább 14 nappal megelızze a Közgyőlést. 

125. Az egyesület közgyőlései nyilvánosak, de fontos közérdekbıl, illetve magánérdekbıl 
– az érintett kérelmére – a Választmány a nyilvánosságot kizárhatja. 

126. A közgyőlés akkor határozatképes, ha a rendes tagoknak több mint fele jelen van. 
[50% + 1 fı] 

127. Határozatképtelenség esetén azonos napirendi pontokkal az eredeti közgyőlés napján, 
azzal azonos helyszínen félórával késıbbi idıpontban ismételten összehívott közgyőlés a 
résztvevık számára tekintet nélkül határozatképes. Ez esetben a meghívóban az eredeti 
közgyőlés idıpontjával együtt az ismételt közgyőlés idıpontját és megtarthatóságát is fel 
kell tüntetni azzal, hogy ez az ismételt közgyőlés az eredeti napirendi pontok tárgyában a 
megjelentek számától függetlenül határozatképes. 

128. A Közgyőlést az Egyesület Elnöke (akadályoztatása esetén a Választmány javaslata 
alapján a Közgyőlés által felkért rendes tag) vezeti. 

129. A szavazás rendje a közgyőlésen: A közgyőlés határozatait általában egyszerő 
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve az ügyintézı és a képviseleti szervek 
megválasztását, ahol titkos szavazással dönt. A rendes tagok több mint háromnegyedének 
a jelenléte és többségi 50% +1 fıs szavazat szükséges az Alapszabály módosításának és 
kiegészítésének elfogadásához; az ügyintézı és képviseleti szervek, személyek 
megválasztásához, visszahívásához; más társadalmi szervekkel való egyesüléshez, 
országos szövetséghez való csatlakozáshoz és kiváláshoz, az egyesület feloszlásához; a 
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tagdíj mértékének megváltoztatásához; a tag kizárásához. Szavazategyenlıség esetén az 
Elnök szavazata dönt, távolléte esetén a levezetı elnök szavazata. 

130. A Közgyőlésrıl jegyzıkönyvet kell készíteni, mely annak lefolyását és a határozatokat 
tartalmazza. A jegyzıkönyvet a Választmány jelenlévı tagjai, valamint a Közgyőlés által 
a hitelesítésre felkért tag írja alá. 

131. A közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatok:  
- az Alapszabály megállapítása, elfogadása és módosítása; 
- az egyesület feloszlásának kimondása, más társadalmi szervezettel való egyesülés, 

abba történı belépés, illetve kilépés elhatározása, továbbá más szövetséghez való 
csatlakozás, illetve kilépés kezdeményezése; 

- az egyesület vezetı szerveinek és tisztségviselıinek megválasztása, illetve 
visszahívása; 

- a Választmány évi beszámolójának megvitatása és elfogadása; 
- az elutasított tagfelvételi kérelmek megvitatása, a döntés elfogadása, vagy 

megmásítása; 
- a tag kizárása (a Választmány javaslata alapján); 
- pártoló és tiszteletbeli tagsági cím visszavonása a Választmány elıterjesztése alapján; 
- örökös egyesületi tagsági cím adományozása; 
- dönt az egyesületi tagdíj fizetésérıl és annak mértékérıl; 
- minden egyéb kérdésben dönthet, amelyet saját hatáskörébe von.  

132. A Közgyőlés a tagokra kötelezı hatályú döntését határozatba foglalja. Megsemmisíti 
vagy megváltoztatja a Választmány törvénysértı határozatát. Minden döntést határozati 
formában hozhat a Közgyőlés, csakúgy, mint a Választmány.  

 
Választmány: 
133. Az egyesület ügyintézı és képviseleti szerve a Választmány, amely 5 fıbıl áll. Tagjai 

újraválaszthatók. 
134. A Választmány tagjai: elnök, alelnök, titkár, plusz 2 fı, negyedik és ötödik 

választmányi tag. 

135. A Választmány tagjait a Közgyőlés a rendes tagok közül három évre titkosan 
választja. A Választmány, tagjai közül 3 évre elnököt választ.  

136. Az egyesület szerveibe a jelölés nyíltan, a szavazás titkosan történik. Az adott 
tisztségre azt a személyt kell megválasztottnak tekinteni, aki a szavazatok egyszerő 
többségét megkapta. Ennek hiányában több jelölt esetén az, aki második szavazás során a 
legtöbb, de a jelenlévık legalább egynegyedének a szavazatát megkapta, 
szavazategyenlıség esetén az, akit sorrendben jelöltek. A két választás között 
megüresedett helyet pótválasztással kell betölteni. A pótválasztás ugyanolyan rendben 
zajlik, mint a „rendes” választás. 

137. A tisztségviselı visszahívása a rendes tagok tíz százalékának a Választmányhoz 
benyújtott, indokolt írásbeli kérelmével kezdeményezhetı. A Választmány a kérelem 
benyújtásától számított 30 napon belül köteles összehívni a közgyőlést. A visszahívásról a 
Közgyőlés titkos szavazással, a jelenlevı rendes tagok egyszerő szótöbbségével határoz. 

138. A Választmány tagjaként az a tag jelölhetı és választható, akinek személyében az 
egyesületi törvényben meghatározott kizárási körülmények nem állnak fenn. 

139. Az Választmány határozathozatalában nem vehet részt az a személy, akinek közeli 
hozzátartozója (Ptk.685.§b.pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a 
határozat alapján 
a) kötelezettség, vagy felelısség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként 

érdekelt. Nem minısül elınynek a szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi 
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szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak 
megfelelı cél szerinti juttatás. 

140. A Választmány tagjai egymás között a feladatokat megoszthatják A Választmányon 
belüli munkamegosztásról az elnök javaslata alapján a Választmány dönt. 

141. A Választmány szükség szerint, de legalább évente ülésezik. A Választmány üléseit a 
Titkár (akadályoztatása esetén a Választmány valamely tagja) az ülést megelızıen 
legalább három nappal, a napirend egyidejő közlésével hívja össze, és az Elnök vezeti, 
akadályoztatása, távolléte esetén a jelenlevı Választmányi tagok egyszerő szótöbbséggel 
levezetı elnököt választanak. 

142. A Választmány, döntéseit általában nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza. 
Szavazategyenlıség esetén az Elnök szavazata dönt, távolléte esetén a levezetı elnök 
szavazata. A határozatképességhez a választmányi tagok több mint felének jelenléte 
szükséges. 

143. A Választmány hatásköre, feladata különösen: 
- a közgyőlések között irányítja az egyesület munkáját (az egyesület ügyeinek intézése, 

az egyesület életének szervezése, irányítása, a rendezvények szervezése, lebonyolítása, 
stb.); 

- gondoskodik a Közgyőlés határozatainak végrehajtásáról; 
- elkészíti az egyesület ügyrendjét, éves munkatervét; 
- az egyesület éves programtervének meghatározása; 
- az egyesület évi költségvetésének fı összegeinek megvitatása, meghatározása és 

jóváhagyása, a pénzügyi terv jóváhagyása; 
- kezeli az egyesület mőködése során felhalmozódott vagyont. Gazdálkodási ügyekben 

olyan kérdésekben dönthet, amely esetben a konkrét költségösszeg az egyesület 
aktuális vagyonának 80%-át nem haladja meg; 

- nyilvántartja a tagfelvételi kérelmeket, dönt az elfogadásukról. Nyilvántartja a kilépési 
szándékokat, és a kilépni szándékozó tagnál minden esetben megvizsgálja a tag és az 
egyesület közötti anyagi jellegő elszámolási-felelısségi kérdéseket, és amennyiben a 
tag kötelezettsége megállapítható, felhívja - határidı kitőzésével - a kötelezettség 
teljesítésére javaslatokat tesz a Közgyőlésnek kizárásra; 

- elızetes hozzájárulási jogot gyakorol az egyesülettel munkaviszony létesítéséhez; 
- az egyesület és a tagok érdekeinek képviselete és érvényesítése a szakmai és 

társadalmi fórumokon; 
- kapcsolatokat épít ki más egyesületekkel, szervezetekkel; 
- elıkészíti, összehívja a közgyőlést, és javaslatot tesz napirendjére; 
- a tagdíjcsökkentési, befizetési halasztási kérelmek megtárgyalása; 
- határozatban dönt a pártoló- és tiszteletbeli cím adományozásáról; 
- évente beszámol tevékenységérıl, munkájáról a Közgyőlésnek; 
- az egyesület jelképrendszerének kialakítása; 
- végrehajtja azokat a feladatokat, amelyekkel a Közgyőlés megbízza, és dönt 

mindazokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a Közgyőlés kizárólagos 
hatáskörébe. 

- A Választmány belsı szabályzatot (SZMSZ) alkot, mely a következıkrıl rendelkezik: 
- Olyan nyilvántartás vezetésérıl, amelybıl a vezetı szerv döntésének tartalma, 

idıpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzık számaránya (ha 
lehetséges: személye) megállapítható 

- A vezetı szerv döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra 
hozatali módjáról, 

- A szervezet mőködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés 
rendjérıl, valamint 
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- A szervezet mőködésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói 
közlésének nyilvánosságáról. 

144. A Választmány üléseirıl feljegyzést készít. Az érdemi véleményét, javaslatát írásban 
rögzíti. A tagokra is kötelezı érvényő döntését határozatba foglalja. 

145. A Választmány ülései nyilvánosak. Fontos közérdekbıl, illetve magánérdekbıl – az 
érintett kérelmére – a Választmány a nyilvánosságot kizárhatja. 

146. Az egyesületet és annak Választmányát bármely választmányi tag képviselheti – a 
Választmány állásfoglalásával figyelemben. 

147. Az egyesület a Választmányon kívül bizonyos feladatokkal tagokat bízhat meg, 
ügyintézıket alkalmazhat. 

 
 
A döntés és a határozathozatal: 
148. Az egyesület szervei (Közgyőlés, Választmány) döntéseiket általában nyílt 

szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozzák. Szavazategyenlıség esetén az Elnök 
szavazata dönt, távolléte esetén a levezetı elnök szavazata. A határozatképességhez a 
rendes tagok több mint felének jelenléte szükséges. 

149. Az Alapszabály elfogadásához, módosításához és kiegészítéséhez az egyesület 
szerveinek megválasztásához (visszahívásához) más társadalmi szervekkel való 
egyesüléshez, országos szövetséghez való csatlakozáshoz és kiváláshoz, az egyesület 
feloszlásához a rendes tagok több mint háromnegyedének a jelenléte és többségi 50% +1 
fıs szavazat szükséges. 

150. Az egyesület szerveibe a jelölés nyíltan, a szavazás titkosan történik. Az adott 
tisztségre azt a személyt kell megválasztottnak tekinteni, aki a szavazatok egyszerő 
többségét megkapta. Ennek hiányában több jelölt esetén az, aki második szavazás során a 
legtöbb, de a jelenlévık legalább egynegyedének a szavazatát megkapta, 
szavazategyenlıség esetén az, akit sorrendben jelöltek. 

151. A tisztségviselı visszahívása a rendes tagok tíz százalékának a Választmányhoz 
benyújtott, indokolt írásbeli kérelmével kezdeményezhetı. A Választmány a kérelem 
benyújtásától számított 30 napon belül köteles összehívni a közgyőlést. A visszahívásról a 
Közgyőlés titkos szavazással, a jelenlevı rendes tagok egyszerő szótöbbségével határoz. 

152. A közgyőlést és a Választmány üléseit a Titkár (akadályoztatása esetén a Választmány 
valamely tagja) hívja össze. A Választmány üléseit és a Közgyőlést az Elnök vezeti. 
[Távolléte esetén a jelenlevı Választmányi tagok (Választmány ülés), illetve rendes tagok 
(Közgyőlés) egyszerő szótöbbséggel levezetı elnököt választanak.] 

 
 
 

VI. fejezet 
 

Az egyesület képviselete és tisztségviselıi 
 
Tisztségviselık: 
153. Az egyesület tisztségviselıi: 

- Elnök 
- Alelnök 
- Titkár 
- a Választmány további (4. és 5.) tagjai 

154. A tisztségviselık feladataikat társadalmi megbízatásként látják el. Részükre a 
Közgyőlés tiszteletdíjat állapíthat meg. 
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155. Az egyesület tevékenységét a Közgyőlés és a Választmány hatáskörébe tartozó 
kérdések kivételével a Választmány munkamegosztásában kijelölt választmányi tag 
irányítja és gyakorolja az egyesületnél munkaviszonyt létesítıkkel kapcsolatos 
munkáltatói jogokat. 

156. A tisztségviselık megbízatása megszőnik: 
- a tagsági viszony megszőnésével, 
- lemondással, 
- visszahívással, 
- a megbízatás lejártával. 

 
 
Az egyesület képviselete: 
157. Az egyesület képviseletét különbözı hatóságok, szervezetek és személyek elıtt az 

Elnök, akadályoztatása esetén az Alelnök vagy az ötfıs Választmány bármely más tagja 
önállóan látja el. A képviseleti jogot a Választmány az ügyek meghatározott csoportjára 
nézve írásban az egyesület rendes tagjára átruházhatja. 

158. Bankszámláról való rendelkezéshez a Választmány bármely két tagjának (lehetıleg az 
Elnök és az Alelnök, akadályoztatásuk esetén a Választmány további tagjainak) aláírása 
szükséges. 

159. A Választmány tagjai egymás között a feladatokat megoszthatják. A Választmányon 
belüli munkamegosztásról az Elnök javaslata alapján a Választmány dönt. 

160. Az Egyesület Elnöke: 
a.) Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli, akit akadályoztatása esetén az 

Alelnök, az ı akadályoztatása esetén pedig az Elnök által megbízott Választmányi 
tag, lehetıleg a Titkár helyettesíti. 

b.) Az Elnök vezeti az Egyesületet, kapcsolatot tart a Választmány többi tagjával, két 
választmányi ülés között képviseli az egyesületet hatóságok, harmadik személy 
elıtt. 

c.) Az Elnök irányítja az Egyesület Titkárának és a Választmány többi tagjának, 
valamint az Elnökség esetleges egyéb alkalmazottainak munkáját, a munkáltatói 
jogokat gyakorolja az alkalmazottak felett. 

d.) Az Elnök vezeti a Választmány üléseit és a Közgyőlést. [Távolléte esetén a 
jelenlevı Választmányi tagok (Választmány ülés), illetve rendes tagok 
(Közgyőlés) egyszerő szótöbbséggel levezetı elnököt választanak. 
Szavazategyenlıség esetén az Elnök szavazata dönt, távolléte esetén a levezetı 
elnök szavazata.] 

e.) Az Egyesület Alelnökével közösen gyakorolja az utalványozási jogot. 
(akadályoztatásuk esetén a Választmány bármely két tagja…) 

f.) Az egyesület számviteli felelıse. Feladata a pénzügyi-gazdasági-vagyonkezelıi 
feladatok szervezése. Felelıséggel tartozik az egyesület által rábízott anyagi javak 
elszámolása tekintetében. 

g.) Az Elnök javaslata alapján dönt a Választmány a Választmányon belüli 
munkamegosztásról. 

h.) Gondoskodik az Alapszabályban foglaltak és a Közgyőlés határozatainak 
végrehajtásáról. 

i.) Irányítja az egyesület ügyviteli, ügyintézıi munkáját, tevékenységét 
j.) Ellátja mindazokat a feladatokat, melyek nem tartoznak kizárólagosan a Közgyőlés 

vagy a Választmány hatáskörébe, illetve amelyre a Választmány vagy a Közgyőlés 
utasítást ad 

161. Az egyesület Alelnöke: 
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a.) Az Alelnök feladatkörét a Választmány (részletesen a Választmányi ülés) 
határozza meg. 

b.) Amennyiben a Választmány másként nem határoz, alapvetıen igazgató (a 
döntések elıkészítését igazgatja) és ügyintézı (a döntések végrehajtását igazgatja) 
feladatokat lát el. 

c.) Az Elnök akadályoztatása esetén önállóan képviseli az egyesületet. 
d.) Az Elnökkel közösen utalványozási és bankszámla feletti rendelkezés jogával bír. 

162. Az egyesület Titkára: 
A Titkár irányítja a szervezet ügyviteli és adminisztratív ügyeit. Feladata: 

a.) a Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SzMSz), valamint a szükséges és 
jogszabályban elıírt belsı utasítások szükség szerinti kimunkálása; 

b.) a Közgyőlés és a Választmány munkájának elıkészítése, megszervezése, a 
Választmány mőködésével kapcsolatos teendık ellátása, összehívja a közgyőlést, 
illetve a Választmány üléseit; 

c.) az egyesület szakmai tevékenységének szervezése, koordinálása; 
d.) az Elnök és az Alelnök akadályoztatása esetén önállóan képviseli az egyesületet, 

illetve másodmagával utalványozási és bankszámla feletti rendelkezés jogával bír; 
e.) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jelen Alapszabály feladatául jelöl meg, 

illetve, amellyel az Egyesület Elnöke vagy Választmánya megbízza; 
f.) a Határozatok Könyvének vezetése; a közgyőlési és a választmányi határozatok 

érdekeltekkel való közlése (a határozatokat a Titkár az érintettekkel hivatalosan, 
írásban közli a határozat meghozását követı 15 napon belül); az ülések 
elıkészítése, a döntések végrehajtása. 

163. A Választmány tovább két tagja ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel az 
Egyesület Elnöke vagy Választmánya megbízza. Az Elnök, az Alelnök és a Titkár 
akadályoztatása esetén önállóan képviseli az egyesületet, illetve másodmagával 
utalványozási és bankszámla feletti rendelkezés jogával bír. 

 
 
 
 

VII. fejezet 
 

Az egyesület vagyona és gazdálkodása 
 
164. Az egyesület mőködésének pénzügyi alapját a tagság tagdíjai, további támogatása, a 

pártoló tagok és támogatók pénzbeli vagy egyéb hozzájárulása, önkéntes adományok, 
alaptevékenységbıl származó bevételek, pályázatok útján szerzett pénzforrások, 
alapítványi hozzájárulások, magánszemélyek és szervezetek anyagi hozzájárulása, 
vállalkozási tevékenységbıl származó bevételek, illetve egyéb bevételek (pl. kamat és 
SZJA 1%) alkotják. 

165. Az egyesületi célok megvalósításának anyagi támogatására az egyesület alapítványt 
hozhat létre. 

166. Az egyesületnek jogában áll támogatást nyújtani egyes tagjainak is. Az ez iránti 
kérelmeket írásban kell a Választmányhoz benyújtani, mely az egyesület anyagi 
lehetıségeit és a költségvetést figyelembe vevı véleményével együtt a soron következı 
Közgyőlés elé terjeszti. 

167. Az egyesület vagyonának felhasználásáról a Közgyőlés, valamint a Választmány nyílt 
szavazással dönt a fentebb meghatározott rend szerint. Az egyesület gazdálkodását az évi 
tagdíjakból, a pártoló tagok támogatásából és a vállalkozásokból származó bevételekbıl a 
jóváhagyott költségvetés szerint a Választmány irányítja. 
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168. A Választmány gazdálkodásának korlátja: a Választmány az egyesület vagyonának 
80%-a mértékéig dönthet az egyszeri költekezés nagyságáról, azaz az egyszeri költekezés 
nem haladhatja meg az egyesület vagyonának 80%-át. A 80%-os költekezést meghaladó 
döntést csak a Közgyőlés hozhatja meg. 

169. Az egyesület bevételeit elsısorban az alábbi célokra használja fel: a tagság és a 
társadalom egészét érintı kiadások, rendezvények és azok dokumentálása. 

170. Utalványozási joggal a Választmány tagjai rendelkezhetnek. A kiadások 
utalványozása, illetve az anyagi kötelezettségvállalás Választmány két tagjának együttes 
aláírásával történik. A bankszámla felett való rendelkezéshez minden esetben két 
képviseleti joggal felruházott személy aláírása szükséges. 

171. A tagdíjak fizetésének rendjét és mértékét az éves költségvetés elfogadásával együtt a 
közgyőlés határozza meg. 

172. Gazdasági – vállalkozási tevékenység elkezdésérıl, illetıleg megszüntetésérıl a 
Közgyőlés dönt. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljai elérésének érdekében 
végezhet. Az egyesület egyébként a mindenkor érvényes számviteli - könyvviteli 
elıírások alapján gazdálkodik - közhasznú céljainak megvalósítása érdekében. Az 
egyesület a gazdálkodása során elért nyereségét nem osztja fel, azt céljai megvalósítására 
fordítja. 

173. Az egyesület a bevételeit és kiadásait tételenként és jogcímenként nyilvántartja. 
Gazdálkodó tevékenységet egyebekben a hatályos jogszabályok elıírásai szerint végzi. 

174. Az egyesület megszőnése esetén vagyonáról a Közgyőlés dönt. 
175. Az egyesület tartozásáért kizárólag az egyesületi vagyonnal felel, a tagok saját 

vagyonukkal nem.  
 
 
 
 

VIII. fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 
Az egyesület megszőnése: 
176.  Az egyesület megszőnik, ha: 

- a jogutód nélküli feloszlását a Közgyőlés kimondja 
- más egyesülettel való egyesülését a közgyőlés kimondja 
- az arra jogosult szerv feloszlatja, illetve megszőnését megállapítja 
- a rendszeres mőködést több mint egy éve „szünetelteti”  
- a tagjainak száma a törvényben meghatározott szám alá csökken. 

177.  Az egyesület megszőnése esetén annak vagyona - a hitelezık kielégítése után - a 
közgyőlés által kijelölt, azonos tevékenységi körő egyesületre ruházandó át. Az ezzel 
kapcsolatos teendık ellátása a felszámolók feladata. 

178. Ha az egyesület feloszlatással szőnt meg vagy megszőnését állapították meg, és a 
vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezık kielégítése után 
állami tulajdonba kerül, és azt közérdekő célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának 
módját nyilvánosságra kell hozni. 

 
 
Záró rendelkezések: 
179. A Közgyőlésekrıl és a Választmányi ülésekrıl jegyzıkönyvet kell készíteni. 
180. Az egyesület a függetlenség és az önállóság elve alapján tart fenn kapcsolatot állami 

szervekkel, más társadalmi szervezetekkel, illetve tömegkommunikációs intézményekkel. 
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181. Az egyesület a közgyőlés határozata alapján –önállóságának megtartásával- országos 
szövetséghez való csatlakozását kezdeményezheti. 

182. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az 
egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

183. Az egyesület mőködése során keletkezett iratokat 5 évig meg kell ırizni. 
184. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
185. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az Egyesülési jogról szóló 1989. 

évi II. törvényben foglaltak és más hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók. 
186. Az egyesületet a Fejér Megyei Bíróság veszi nyilvántartásba. 
 
 
Záradék 
187. Jelen – a Fejér Megyei Bíróság Pk.63.854/2004/4. számú Végzésében 2046 sorszám 

alatt 2004. november 19-én jogerıre emelkedett bejegyzés értelmében, a 2004. 
szeptember 5-én a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – Alapszabályt az 
egyesület rendes tagjai a 2006. december 18-án, Székesfehérváron megtartott rendkívüli 
tisztújító közgyőlésen módosították és fogadták el egyhangúlag. 

 
 
 
 
 
 
Székesfehérvár, 2006. december 18. 
 
 
 
 
 
Az alapszabály hiteléül: 
 
 
 

        
 …………………… 
 Kovács István 
 Elnök 


