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EDELWEISS MÓRI NÉMET NEMZETISÉGI TÁNCEGYESÜLET 

ALAPSZABÁLYA 

(Egységes szövegű alapszabály 2011. május 13.) 

 

 

I. Általános rendelkezések 

 

 

Egyesület neve:  Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Táncegyesület 

 

Székhelye:   8060, Mór Szent István tér 5.  

Radó Antal Könyvtár és Művelődési Központ  

Alapításának éve:  2011. 

 

Törvényességi felügyelet:  Az egyesület működésének törvényességét az ügyészség látja el 

a reá irányadó szabályok szerint. 

 

Jogállása:    Önálló jogi személyiségű közhasznú társadalmi szervezet. 

 

Az egyesület a közhasznú szervezetekről szóló, 1997. évi CLVI törvény 26. § c.) 5. pontjában 

rögzített kulturális tevékenységet és 6. pontjában rögzített kulturális örökség megóvása 

tevékenységet, mint közhasznú tevékenységet végez. 

 

Az egyesület tagjain kívül más is részesülhet közhasznú szolgáltatásaiból. 

Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 

azokat nem veszélyeztetve végez. 

A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott 

tevékenységére fordítja; 

Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak 

anyagi támogatást nem nyújt. Nem köt vagy tart fenn együttműködési megállapodást párttal, 

nem állít párttal közös jelöltet országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati 

választáson. 

 

 

II. Az egyesület célja és feladata 

 

1./ Az egyesület célja és feladata, hogy segítse a néphagyomány, különösen a német 

nemzetiségi néptánc és népzenei értékek felkutatását, ápolását, megőrzését, és 

beillesztését a kulturális életbe. Állami, önkormányzati és jótékonysági rendezvényeken, 

fesztiválokon műsorszolgáltatás. Ennek érdekében fenntartja a Móri Edelweiss 

Táncegyüttest. 

 

2./ Az egyesület olyan kulturális tevékenységet folytat, melyben a tagokon kívül más 

személyek is részesülhetnek korosztálytól függetlenül: 

- művészeti oktatás,  

- szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, 

- népművészettel kapcsolatos új értékek létrehozása. 
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3./ Az egyesület működésével kapcsolatos iratokba, írásos kérelem alapján, a kérelem 

kézhezvételétől számított 8 napon belül, az egyesület székhelyén – az elnökséggel 

egyezetett időpontban – bárki betekinthet. A közgyűlési és elnökségi határozatokat az 

egyesület székhelyén lévő hirdetőtáblán és - létrehozását követően – az egyesület 

honlapján megtekintheti. 

 

4./ Az egyesület politikai pártoktól nem kér és nem fogad el támogatást. Nem állít, és nem 

támogat országgyűlési képviselőjelöltet. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet 

nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.  

 

5./ Az egyesület rendes tagjai részt vesznek a móri német néphagyományok felkutatásában, 

ápolásában, megőrzésében, különösen a német nemzetiségi néptánc és népzenei értékek 

terén. 

 

 

III. Az egyesület tagsága 

 

1./ Az egyesület rendes tagja lehet minden 14. életévét betöltött személy, aki azonosul az 

egyesület célkitűzéseivel, az alapszabályban foglaltakat elfogadja, kész rendszeresen 

tevékenyen részt venni az egyesület céljainak, feladatainak megvalósításában. 

14-18 év közötti személyek esetében a tagsági viszonyhoz a szülő, gondviselő előzetesen 

írásos hozzájárulása is szükséges. 

 

2./ Az egyesület rendes tagja lehet olyan jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet is, aki azonosul az egyesület célkitűzéseivel, az alapszabályban 

foglaltakat elfogadja és a működési feltételek biztosításával támogatja az egyesület 

munkáját. 

 

3./ Az egyesület pártoló tagja az a természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, amely az egyesület tevékenységéhez és működéséhez anyagi, 

szakmai, vagy más módon segítséget nyújt. 

 

4./ Az egyesület tiszteletbeli tagja az a személy, akit az egyesület céljának megfelelő 

területen végzett munkája elismeréséül a közgyűlés tiszteletbeli tagjává választ, és az 

érdekelt fél azt elfogadja. 

 

 

IV. A tagság keletkezése 

 

1./ Az egyesületi tagsági viszony rendes tag esetén az alábbi feltételek együttes 

fennállása esetén jön létre: 

 

a.) Az egyesületbe rendes tagként jelentkezés feltétele, hogy legalább négy rendes tag 

írásban ajánlja a jelentkező felvételét. A jelentkező felvételéről az elnökség 

előterjesztése alapján a közgyűlés dönt.  

 

b.) A tagfelvételi kérelmet írásban kell benyújtani az elnökséghez. A tagfelvételi 

kérelemben nyilatkozni kell, hogy az alapszabályt és az egyesület más szabályzatait, 

határozatait a kérelmező magára kötelezően elismeri. A kérelemhez mellékelni kell a 

négy rendes tag írásos ajánlását. Kiskorú jelentkező esetén a kérelmet a szülő is alá 

kell írja. 
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c.) A közgyűlés az egyesületbe jelentkező személy felvételéről legkésőbb a soron 

következő közgyűlésen köteles dönteni. Döntéséről a határozathozataltól számított 8 

napon belül az elnökség írásban értesíti a jelentkezőt.  

 

2./ Az egyesületi tagsági viszony pártoló és tiszteletbeli tag esetén az alábbi feltételek 

együttes fennállása esetén jön létre: 

 

a.) A pártoló és tiszteletbeli tag felvételére legalább négy egyesületi rendes tag 

javaslatára az elnökség tesz indítványt a közgyűlés felé. Az indítvány előtt az elnök 

beszerzi a jelölt nyilatkozatát arról, hogy a tagságot – érvényes közgyűlési határozat 

esetén - elfogadja-e. 

 

b.) Az egyesületbe pártoló és tiszteletbeli tag felvételéről az elnökség megindokolt 

előterjesztése alapján a közgyűlés dönt.  

 

c.) A közgyűlés az elnökség által javasolt személy felvételéről legkésőbb a soron 

következő közgyűlésen köteles dönteni. Döntéséről a határozathozataltól számított 8 

napon belül az elnökség írásban értesíti a javasolt személyt.  

 

3./ A tagfelvételt elutasító közgyűlési határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, de 

legkorábban fél év múlva az adott tag felvétele ismét a közgyűlés napirendjére tűzhető. 

 

 

V. A tagság megszűnése 

 

1./ A tagsági viszony megszűnik: 

 

a.) önkéntes kilépéssel,  

b.) törléssel, 

c.) a tag halálával, 

d.) jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével,  

e.) az egyesület megszűnésével,  

 

2./ A tag jogosult indoklás nélkül kilépni az egyesületből. A kilépési nyilatkozatot írásban 

köteles az egyesület elnökéhez eljuttatni. Tagsági viszonya a kilépési nyilatkozatnak az 

egyesület elnökével való közlés napján szűnik meg.  

 

3./ A tagot az elnökség határozattal törli a tagnyilvántartásból: 

a.) A rendes tagot a tagdíj fizetésének hat hónapnál hosszabb idejű elmulasztása esetén, 

amennyiben a tag az írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg tartozását. 

 

b.) Az elnökség törli a tagnyilvántartásból azt a tagot, aki az alapszabállyal és az 

egyesület egyéb szabályzataival és határozataival ellentétes magatartásával súlyosan 

sérti vagy veszélyezteti az egyesület érdekeit, vagy az egyesületnek kárt okoz.  

 

4./ a.) 

Az V.3./a.) pont szerinti törlés előtt az elnökség köteles a tagot, 15 nap határidő 

biztosításával írásban felszólítani a tagdíj hátralék megfizetésére. A felszólításban 

tájékoztatni kell arról, hogy a póthatáridő elmulasztása esetén az elnökség törli a tagot a 

tagok közül. 
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b.) 

Az V.3./b.) pont szerinti törlés ügyében - legalább 3 tag indokolt írásbeli 

kezdeményezésére - az elnökség határoz a soron következő elnökségi ülésen, de legalább 

60 napon belül. Az érintett tagot az elnökségi ülésre – írásbeli meghívóval -  meg kell 

hívni. A meghívóban ismertetni kell a törlésre okot adó tényeket és lehetőséget kell 

számára biztosítani, hogy védekezését előadja. Az érintett tagot az elnökség meghallgatja 

és szükség esetén a döntés előtt bizonyítást folytat le, (pl. okirat, tanú meghallgatás) A 

meghallgatás és bizonyítás után a törlésről az elnökség nyílt szavazással, egyszerű 

többséggel határoz. 

  

5./ A tagsági viszony – bármely okból való -  megszüntetéséről az elnökség nyolc napon 

belül, az indokot és írásba foglalt határozat megküldésével köteles a tagot értesíteni. A 

határozatban a jogorvoslati lehetőségről tájékoztatást kell adni. 

 

 

6./ Az elnökség, törlést kimondó határozata ellen a tag a határozat kézbesítésétől számított 

15 napon belül a közgyűléshez fellebbezhet. A fellebbezést az elnökséghez kell írásban 

benyújtani. Az elnökség a fellebbezés elbírálása érdekében 6 hónapon belül köteles 

közgyűlést összehívni.  

 

7./ A közgyűlés döntéséig a tag tagsági jogait gyakorolhatja és kötelezettségeit köteles 

teljesíteni. A közgyűlés határozatáról az elnökség nyolc napon belül, írásban köteles a 

tagot értesíteni. 

 

8./ A tagsági viszony megszüntetését kimondó közgyűlési határozatot bármely tag az 1989. 

évi II. tv. 10. §(1) bekezdése alapján a tudomásra jutástól számított 30 napon belül 

megtámadhatja a bíróság előtt. 

 

9./ Bármely okból szűnik meg a tagsági viszony, a tagot a tagsági jogviszony 

megszűnésének napjáig terhelik az egyesülettel szemben fennálló kötelezettségek. Az 

egyesületi tagság megszűnésekor az egyesület működéséhez történt hozzájárulás és 

támogatás, valamint a befizetett tagdíj nem követelhető vissza. 

 

10./ Bármely okból szűnik meg a tagsági viszony, a tag köteles elmaradt tartozásait az 

egyesület felé rendezni, az egyesület tulajdonát képző ingóságokat (pl.: formaruha) az 

elnökség valamely tagjának vagy megbízottjának átadni. 

 

11./ Az írásos értesítés minden esetben postai úton, tértivevénnyel történik. Abban az esetben, 

ha a küldemény „nem kereste”, vagy „nem vette át” jelzéssel jön vissza, a tag 

értesítettnek minősül. 

 

 

VI. Az egyesületi tagok jogai és kötelességei 

 

1./ Az egyesület rendes tagja jogosult: 

 

a.) részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein; 

b.) választhat és választható az egyesület szerveibe; 

c.) jogosult a közgyűlésen megjelenni, ott felszólalni, az egyesület működésére vonatkozó 

indítványt, javaslatot tenni, intézkedést kezdeményezni, s szavazati jogát gyakorolni;   

d.) rendkívüli ok esetén rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezni; 
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e.) új tag felvételét, tagsági viszony törlését javasolni; 

f.) saját tagsági viszonyát egyoldalú kilépéssel megszüntetni; 

g.) bármely egyesületre tartozó kérdést vagy javaslatot elnökség, illetve közgyűlés elé 

terjeszteni; 

h.) tagja lehet a tánccsoportnak; 

i.) az egyesület működésével az elnökség és a tisztségviselők tevékenységével 

kapcsolatos információkat kérni az elnökség tagjaitól; 

j.) az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát - a tudomására jutástól 

számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja. 

 

 

2./ Az egyesületi rendes tag kötelességei: 
 

a.) az alapszabályban és egyéb szabályzatokban foglaltakat megtartani és betartatni, 

b.) rendszeres és folyamatos munkával részt venni az egyesület célkitűzéseinek 

megvalósításában, 

c.) az egyesületi közgyűlés és tisztségviselői által hozott határozatokat végrehajtani és 

végrehajtásukat elősegíteni, 

d.) a közgyűlés által meghatározott tagdíjat rendszeresen fizetni, 

e.) az egyesület jó hírnevét megőrizni.  

 

3./ Az egyesületi pártoló tag és tiszteletbeli tag jogosult: 

 

a.) Részt venni az egyesület tevékenységében és rendezvényein, 

b.) a közgyűlésen megjelenni, ott felszólalni, az egyesület működésére vonatkozó 

indítványt, javaslatot tenni, intézkedést kezdeményezni, 

c.) bármely egyesületre tartozó kérdést vagy javaslatot elnökség, ellenőrző bizottság 

illetve közgyűlés elé terjeszteni, 

d.) az egyesület szerveibe tisztségre nem választhat és nem választható, 

e.) a közgyűlési határozathozatalnál szavazati joggal nem rendelkezik. 

 

4./ Az egyesületi pártoló tag kötelességei: 
 

a.) az alapszabályban és egyéb szabályzatokban foglaltakat megtartani és betartatni, 

b.) az egyesület tevékenységéhez és működéséhez anyagi, szakmai, vagy más módon 

rendszeresen segítséget nyújtani, 

c.) tagdíjfizetési kötelezettség nem terheli, 

d.) az egyesület jó hírnevét megőrizni.  

 

 

5./ A tiszteletbeli tag kötelességei: 
 

a.) az alapszabályban és egyéb szabályzatokban foglaltakat megtartani és betartatni, 

b.) az egyesület jó hírnevét megőrizni.  

 

 

 

VII. Az egyesület szervezete és képviselete 

 

1./ Az egyesület legfőbb szerve a tagok összességét tömörítő közgyűlés. 
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2./ Az egyesület vezetését háromtagú elnökség látja el.  

 

3./ Az egyesület felügyelő szerve a három tagból álló ellenőrző bizottság. 

 

4./ Az egyesületet elnöke, alelnöke és titkára önállóan képviseli. 

 

5./ Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az egyesület elnöke, alelnöke és titkára 

önállóan jogosult. 

 

6./ A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26.§ m.) szerint vezető 

tisztségviselők: az egyesület elnökségi tagjai és ellenőrző bizottságának tagjai. 
 

 

VIII. A közgyűlés 

 

1./ Az egyesület legfőbb szerve a tagok összességét tömörítő közgyűlés. 

 

2./ A közgyűlés szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik.  

 

a.) A közgyűlést az elnökség hívja össze. Az összehívás meghívó levéllel történik, amely 

a napirendi pontokat, az ülés időpontját és helyszínét is tartalmazza. Az egyesületi 

rendes közgyűlésre az összehívás előtt két héttel kapnak a tagok értesítést és e 

határidővel a meghívót a jelen alapszabály XII/3. pontjában szabályozott módon 

nyilvánosságra kell hozni. Ez az időpont-korlátozás nem érinti a rendkívüli közgyűlés 

összehívását. 

 

b.) A közgyűlést össze kell hívni a jelen alapszabályban meghatározott eseteken kívül 

akkor is, ha azt a tagok legalább egyharmada kéri, az ok és cél megjelölésével, 

ugyancsak ha a bíróság elrendeli, vagy az ellenőrző bizottság indítványozza. 

 

3./ A közgyűlés hatáskörébe tartoznak mindazok a feladatok, amelyek ellátására nincs 

kijelölt személy, és amelyek nem tartoznak az elnökség vagy valamely tisztségviselő 

teendői közé. 

 

4./ A közgyűlések ülései nyilvánosak, azon bárki részt vehet hozzászólási jog nélkül. 

 

5./ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 

a.) az egyesület alapszabályának megállapítása és módosítása, valamint a tagdíjak 

megállapítása, 

b.) az elnökség és az ellenőrző bizottság tagjainak titkos szavazással történő 

megválasztása, szükség esetén visszahívása, 

c.) az egyesület hosszú távú és éves programjának elfogadása, 

d.) az éves költségvetés elfogadása, 

e.) az elnökség és az Ellenőrző Bizottság éves beszámolójának megtárgyalása, 

elfogadása, 

f.) a közhasznúsági jelentés elfogadása, 

g.) az egyesületnek más társadalmi szervezetekkel történő egyesülésének, illetve az 

egyesület feloszlásának kimondása,  

h.) az egyesület feloszlással való megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után - 

vagyonáról a közgyűlés rendelkezik. 



 

 

 

7/12 

i.) döntés a rendes tag, pártoló tag és tiszteletbeli tag felvételéről, 

j.) másodfokon dönt az elnökség tag törlését kimondó határozatának megfellebbezése 

esetén.  

 

6./ Az egyesület valamennyi tagja és szerve a közgyűlésnek tartozik felelősséggel. 

 

7./ A közgyűlés határozatképes, ha azon legalább a szavazati joggal rendelkező tagok 50 

%-a + 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlést kell tartani. Az 

eredeti napirendben szereplő kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül 

határozatképesnek minősül az eredeti közgyűlés napján fél, vagy egy óra múlva 

megtartott megismételt közgyűlés, amennyiben szabályszerűen akként került 

összehívásra, hogy az eredeti meghívó tartalmazta azt is, hogy az eredeti időpontot 

követően fél vagy egy óra múlva azonos napirenddel megtartásra kerül a 

határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlése ülése, s ezzel a meghívóban a tagok 

figyelmét felhívták távolmaradás alapszabály szerinti következményére. 

 

8./ Azok az egyesületi tagok, akik a közgyűlésen bármely ok miatt nem tudnak részt venni, 

az arról készített jegyzőkönyvet az elnökség bármely tagjával egyeztetett időpontban 

megtekinthetik, ezt a részt vett tagok is megtehetik. 

 

9./ A szavazati joggal rendelkező jelenlévő tagok legalább kétharmadának szavazata 

szükséges, ha a napirendben az alapszabály módosítása, az egyesületnek más társadalmi 

szervvel történő egyesülése, illetve feloszlásának kimondása szerepel. 

 

10./ A közgyűlés, amennyiben az alapszabály máskent nem rendelkezik, határozatait egyszerű 

szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Ugyancsak egyszerű szótöbbséggel, nyílt 

szavazással dönt az egyesület éves beszámolója és a közhasznúsági jelentés 

jóváhagyásáról. 

 

11./ A közgyűlésen a rendes tagok tanácskozási, indítványozási és szavazati joggal, a pártoló 

tagok és tiszteletbeli tagok tanácskozási és indítványozási joggal vesznek részt.  

 

12./ A közgyűlésen minden rendes tagnak egy szavazati joga van. 

 

13./ A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza a résztvevők névsorát, a 

napirendi pontokat, az egyes napirendi pontok tárgyalásának lényeges elemeit s a 

meghozott határozatokat. 

A jegyzőkönyvet az elnökség által előzetesen felkért személy vezeti és az elnök, valamint 

a jelen lévő tagok közül két fő hitelesíti. A hitelesítőket a közgyűlés jelenlévő rendes 

tagok közül javasolja és nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel választja. 

 

14./ „Határozatok könyve”: 

 

a.) A közgyűlés határozatait a titkár tartja nyilván a “Határozatok könyvé”-ben, a 

határozatok végrehajtásáról a következő közgyűlésen tájékoztatja a tagságot. 

b.) A Határozatok könyve tartalmazza a közgyűlés döntésének tartalmát, időpontját és 

hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát. 

c.) A határozatokról a személyükben érintetteket az elnökség írásban, ajánlott levélben 

értesíti a határozat hozataltól számított 15 napon belül.  
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d.) A közgyűlési határozatokat nyilvánosságra kell hozni - a határozat hozataltól számított 

15 napon belül - az egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán és  - létrehozását 

követően – az egyesület saját honlapján. 

 

 

IX. Az elnökség 

 

1./ Az elnökség három főből áll. Tagjai: elnök, alelnök és a titkár. 
 

2./ Az elnökség a két közgyűlés között irányítja az egyesület munkáját, végrehajtja a 

közgyűlési határozatokat. 

 

3./ Az elnökségi üléseket az elnök hívja össze szükség szerint, de negyedévente legalább egy 

alkalommal. Az összehívást bármely elnökségi tag kezdeményezheti. Az elnökség ülései 

nyilvánosak. 

 

4./ Az elnökségi ülés összehívása az ülést megelőzően legalább három nappal korábban, a 

napirend közlésével, írásban történik. Írásbelinek számít az e-mailon történő összehívás 

is, amennyiben a címzett a meghívó megérkezését visszaigazolta. E határidővel a 

meghívót a jelen alapszabály XII/3. pontjában szabályozott módon nyilvánosságra kell 

hozni. 

 

5./ Az elnökségi ülés határozatképes, ha azon mindhárom tag jelen van. Az elnökség 

határozatait egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. Ha az elnökség tagjai közül 

bármely tag a határozathozatalból érintettség okán kizárt, akkor az elnökségi 

határozathozatal 2:0 arányban történik. 

 

6./ Az elnökségi ülésről jegyzőkönyv készül, melyet az elnök a soron következő 

közgyűléssel ismertet. 

 

7./ Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a 

határozat alapján 

a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

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

érdekelt. 

 

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

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által 

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

juttatás. 

 

8./ A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet 

vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak 

megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás 

rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

 

9./ A vezető tisztségviselő illetve az annak jelölt személy köteles valamennyi érintett 

közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 

közhasznú szervezetnél is betölt. 
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10./ „Határozatok könyve”: 

 

a.) Az elnökség határozatait a titkár tartja nyilván a “Határozatok könyvé”-ben, a 

határozatok végrehajtásáról a következő közgyűlésen tájékoztatja a tagságot. 

b.) A Határozatok könyve tartalmazza az elnökségi döntés tartalmát, időpontját és 

hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők nevét. 

c.) Az elnökségi határozatokról a személyükben érintetteket az elnökség írásban, ajánlott 

levélben értesíti a határozat hozataltól számított 15 napon belül.  

d.) Az elnökségi határozatokat nyilvánosságra kell hozni az egyesület székhelyén 

elhelyezett hirdetőtáblán – a határozat hozataltól számított 15 napon belül – és 

létrehozását követően – az egyesület saját honlapján. 

 

11./ Az elnökség tagjait (elnök, alelnök, titkár) a közgyűlés a rendes tagok sorából, titkos 

szavazással, egyszerű többséggel 2 évre választja. 

 

a.) Ugyanaz a személy többször is újra választható.  

 

b.) Ha egyik jelölt sem éri el az egyszerű többséget, a szavazást meg kell ismételni a két 

legtöbb szavazatot elért jelölt vonatkozásában. 

 

12./ Az elnökség éves beszámolóval tartozik a közgyűlésnek, mely elfogadásáról a közgyűlés 

nyílt szavazással, egyszerű többséggel dönt. 

 

13./ Az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
 

a.) az egyesület munkájával kapcsolatos szerződések megkötése 

b.) az egyesület éves munkatervének, programjának előkészítése 

c.) az egyesület éves költségvetésének előkészítése 

d.) a költségvetés tervszerű felhasználása az éves program, és az egyesület célkitűzéseinek 

figyelembevételével 

e.) tagdíjak befizetésének nyilvántartása 

f.) az egyesület vagyonával történő gazdálkodás, vállalkozás, 

g.) Számviteli Politika és Értékelési Szabályzat elfogadása,   

h.) tagfelvételi kérelmek átvétele és közgyűlés elé terjesztése,  

i.) tag törléséről döntés,  

j.) a Határozatok könyvének vezetése, 

k.) az elnökségi és közgyűlési határozatokról a személyükbe érintettek írásban történő 

értesítése, 

l.) a működéssel kapcsolatos iratokba való betekintés lehetővé tétele. 

 

14./ Az elnökség jogosult meghatározott feladatok ellátására, külső személyekkel megbízási 

szerződést kötni, az ügyviteli munkához alkalmazottakat foglalkoztatni. Az egyesület 

alapvető célkitűzéseinek megvalósítása érdekében jogosult más szervekkel, 

intézményekkel megállapodásokat kötni. 

 

15./ Az elnökség választott tagjai tevékenységüket díjazás nélkül végzik. 

 

16./ A közgyűlés visszahívhatja az elnökség tagjait a 2 éves határozott idő lejárata előtt is, ha 

az elnökségi tag a jogszabályban és alapszabályban foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, 

magatartásával rombolja az egyesület jó hírét, az egyesület működését akadályozza vagy 

az egyesületnek kárt okoz. 
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A visszahívást az ellenőrző bizottság vagy legalább négy rendes tag kezdeményezheti, ez 

esetben 30 napon belül rendkívüli közgyűlést kell összehívni. E közgyűlésre az érintett 

elnökségi tagot meg kell hívni és lehetőséget kell neki biztosítani arra, hogy védekezését 

előadhassa. 

A visszahívásról a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással dönt. A 

határozatot 8 napon belül írásban, igazolható módon meg kell küldeni az érintett 

elnökségi tagnak és tájékoztatni kell őt a jogorvoslati lehetőségről. 

 

 

X. Az ellenőrző bizottság 

 

 

1./ Ellenőrző bizottság három főből áll, melyet a közgyűlés rendes tagjaiból választ, titkos 

szavazással 2 évre. 

 

2./ Nem lehet az ellenőrző bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, 

aki 

 

a.) az elnökség elnöke vagy tagja, 

b.) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 

jogszabály másképp nem rendelkezik, 

 

c.) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által 

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

juttatást -, illetve 

d.) az a.)-c.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

 

3./ Az ellenőrző bizottság tagjai sem az elnökséggel, sem egymással közeli hozzátartozói 

kapcsolatban nem állhatnak. 

 

4./ Az ellenőrző bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. 

 

5./ Az ellenőrző bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 

 

6./ Az ellenőrző bizottság jogköre: 

 

a.) Ellenőrzi az egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során az elnökségtől 

jelentést, az egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, 

továbbá az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

b.) Az ellenőrző bizottság tagjai az elnökségi üléseken és közgyűlésen részt vehetnek, 

illetve részt vesznek, ha jogszabály vagy az alapszabály így rendelkezik. 

c.) Az ellenőrző bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és 

annak összehívását kezdeményezni (közgyűlést vagy elnökséget), ha arról szerez 

tudomást, hogy 

- a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit 

egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv 

döntését teszi szükségessé; 

- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
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d.) Az intézkedésre jogosult vezető szervet az ellenőrző bizottság indítványára - annak 

megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő 

eredménytelen eltelte esetén azok összehívására az ellenőrző bizottság is jogosult. 
 

e.) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, az ellenőrző bizottság köteles haladéktalanul értesíteni 

a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

 

f.) Az ellenőrző bizottság a munkájáról a tagságot az éves közgyűlésen tájékoztatja. 

 

7./ A közgyűlés visszahívhatja az ellenőrző bizottság tagjait a 2 éves határozott idő 

lejárata előtt is, ha a tag a jogszabályban és alapszabályban foglalt kötelezettségeit 

nem teljesíti, magatartásával rombolja az egyesület jó hírét, az egyesület működését 

akadályozza vagy az egyesületnek kárt okoz. 

A visszahívást az elnökség vagy legalább négy rendes tag kezdeményezheti, ez 

esetben 30 napon belül rendkívüli közgyűlést kell összehívni. E közgyűlésre az érintett 

tagot meg kell hívni és lehetőséget kell neki biztosítani arra, hogy védekezését 

előadhassa. 

A visszahívásról a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással dönt. A 

határozatot 8 napon belül írásban, igazolható módon meg kell küldeni az érintett 

tagnak és tájékoztatni kell őt a jogorvoslati lehetőségről. 

 

8./ Az ellenőrző bizottsági üléseket az ellenőrző bizottság elnöke hívja össze szükség szerint, 

de évente legalább egy alkalommal. Az összehívást bármely ellenőrző bizottsági tag 

kezdeményezheti.  

 

9./ Az ülés összehívása az ülést megelőzően legalább három nappal korábban, a napirend 

közlésével, írásban történik. Írásbelinek számít az e-mailon történő összehívás is, 

amennyiben a címzett a meghívó megérkezését visszaigazolta.  

 

10./ Az ellenőrző bizottsági ülés határozatképes, ha azon mindhárom tag jelen van. 

Határozatait egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. Ha tagjai közül bármely tag a 

határozathozatalból érintettség okán kizárt, akkor a határozathozatal 2:0 arányban 

történik. 

 

11./ Az ülésről jegyzőkönyv készül, melyet a tagok aláírnak és az elnök a soron következő 

közgyűlésen ismertet. 

 

12./ Az ellenőrző bizottság tagjai tevékenységüket díjazás nélkül végzik. 

 

 

 

XI. Az egyesület anyagi forrásai és gazdálkodása 

 

 

1./ Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. 

 

2./ Az egyesület bevételei: 

 

a.) tagsági díj, melynek mértékét a közgyűlés határozza meg, 
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b.) pártoló tagoktól származó pénzbeli és más anyagi támogatás, 

c.) magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 

társaságok anyagi támogatásai, 

d.) rendezvény és egyéb bevétel. 

 

3./ Az egyesület – célja megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében – 

gazdasági vállalkozási tevékenységet is folytathat. 

Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat 

nem veszélyeztetve végez. 

Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban 

meghatározott tevékenységére fordítja. 

 

 

XII. Vegyes rendelkezések 

 

 

1./ Az egyesület tartozásaiért és kötelezettség-vállalásaiért az egyesület vagyonával felel, a 

tagok a tagdíj befizetésén túl az egyesület tartozásaiért nem felelnek. 

 

2./ Amennyiben az egyesület - az 1997. évi CLVI. törvény 26. § k.) pontjában meghatározott 

- befektetési tevékenységet végez, úgy az elnökség köteles gondoskodni a befektetési 

szabályzat tervezetének elkészítéséről, és annak elfogadás céljából a közgyűlés elé 

terjesztéséről. 

 

3./ Az egyesület működésének nyilvánosságát úgy biztosítja, hogy szolgáltatásait, meghívóit, 

határozatait, beszámolóit valamint a közhasznúsági jelentést az egyesület székhelyén 

elhelyezett hirdetőtáblán és - létrehozását követően – az egyesület saját honlapján közzé 

teszi. 

 

 

XIII. Az egyesület megszűnése 

 

 

1./ Az egyesület megszűnik, ha feloszlását vagy más társadalmi szervezettel történő 

egyesülését a közgyűlés a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagság 2/3-ának 

határozatával kimondja, valamint ha a bíróság feloszlatja, illetve megszűnését 

megállapítja. 

 

2./ Az egyesület saját elhatározásából történő megszűnése esetén (feloszlás, más társadalmi 

szervezettel való egyesülés) a hitelezők kielégítése után vagyonát a rendes tagok közt kell 

egyenlő arányban felosztani. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a felszámolók 

feladata. 

  

XIV. Záró rendelkezések 

 

 

Az alapszabályban nem érintett kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., a 

közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 

irányadóak. 
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Kelt: Móron, 2011. május 13. napján. 

Jelen alapszabály az egyesület 2011. május 13. napján tartott alakuló ülésén elfogadta.  

 

 

 

Molnár Tamás Zoltán 

elnök

Eisenberger Zsolt 

jegyzőkönyvvezető 

 

Az alapszabályt hitelesítők:  

 

 

 

Schmidt András Wundele Krisztina 


