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PREAMBULUM 

 
 

Az alapítók ismerik a katasztrófavédelem, polgári védelem egységes 

rendszerének a honvédelemben betöltött szerepét, működését, eredményeit ugyanakkor 

több éves a katasztrófák elleni harcban szerzett tapasztalataik alapján felismerték a civil 

összefogás és az önkéntesség erejét a katasztrófák és veszélyhelyzetek kezelésében. 

Ezért közös erővel egyesületet alkotva jogi személyiséggé formálódva kívánják a köz 

érdekében kifejteni munkájukat. 

Ezen egyesület létrehozását az alapítók a következő alapszabály 

beterjesztésével kívánják megtenni. 
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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. AZ EGYESÜLET NEVE: Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület 

(továbbiakban: Egyesület) 

2. AZ EGYESÜLET RÖVIDÍTETT MEGNEVEZÉSE: ÖPVE 

3. AZ EGYESÜLET HONLAPCÍME: www.opve.hu 

4. Az egyesület önkormányzati módon működő szervezet, az egyesület közhasznú 

jogi személy. Az egyesület az egyesülési jogról szóló 1989.évi II. törvény és a 

közhasznúságról szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján jött létre, jelenlegi 

működését az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről szabályozza. 

5. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest 1126, XII. kerület Beethoven utca 11. I/2  

(az egyesület székhelyét, mely Bakai Kristóf Péter tulajdonát képezi, külön 

székhelybiztosító nyilatkozat alapján használja, 1. számú melléklet) 

6. AZ EGYESÜLET EMBLÉMÁJA: lásd 2. számú melléklet 

 

AZ EGYESÜLET CÉLJA 

 

7. Fokozni a közép-budai régió lakosainak biztonságát, csökkenteni a katasztrófák 

hatásaival szembeni kiszolgáltatottságukat. A rendvédelmi szervekkel szoros 

együttműködésben garantálni a lakosság védelmét veszélyhelyzetekben, 

minősített időszakokban. 

8. Részt venni határokon innen és túl a jelentősebb katasztrófák és káresemények 

felszámolásában, a tűz- és polgári védelmi feladatok ellátásában. 

9. Támogatni a rászorulókat, adományokat gyűjteni a katasztrófák vagy más hatások 

eredményeképp nehéz helyzetbe kerültek részére Hazánkban és az egész világon. 

Az egyesület kifejezetten törekszik arra, hogy minél többen részesülhessenek a 

közhasznú szolgáltatásokból. 
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AZ EGYESÜLET KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE: 

 

10. Szervezi – társadalmi önvédelmi alapon az állami szervekkel együttműködésben – 

– elsősorban – a közép-budai régió katasztrófavédelmét, a megalakult 

rendvédelmi és rendvédelmi jellegű tevékenységet folytató társadalmi 

szervezeteket támogatja, új szervezetek létrejöttét segíti. Katasztrófavédelmi 

tevékenysége során bel és külföldön egyaránt végzi, illetve segíti a 

lakosságvédelmi feladatok így különösen a helyi és a távolsági védelem 

szervezését, az általános és speciális mentést, elsősegélynyújtást, a tűzoltást, a 

radiológiai- biológiai és vegyivédelmi feladatok végrehajtását, a vizek kártételei 

elleni védelmet, valamint a lakosság és a tanulóifjúság polgári védelmi 

felkészítését. 

Ezen tevékenységeket a 2011. évi CXXVIII. törvény 52.§ a polgári védelmi 

feladatokhoz sorolja, mely a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 12. pontja 

„honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás” és a 

2011. évi CLXXXIX. törvény 6.§ a) „támogatja a lakosság önszerveződő 

közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való 

széles körű állampolgári részvételt”; b) erősíti a település önfenntartó képességét, 

feltárja lehetőségeit és hasznosítja saját erőforrásait”, és 13.§ (1) 11. pontja „helyi 

környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás",alapján 

közhasznú tevékenység. 

11. Segíti az iskolákban, gyermekintézményekben, felnőttoktatási intézményekben a 

katasztrófavédelmi, rendvédelmi, polgári védelmi, egészségügyi ismeretek 

oktatását, az ilyen jellegű szakkörök, önvédelmi csoportok létrejöttét, munkáját. 

Részükre a működéshez támogatást nyújt és előadókat biztosít. 

Ezen tevékenységeket a 2011. évi CXXVIII. törvény 52.§ a polgári védelmi 

feladatokhoz sorolja, mely a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 12. pontja 

„honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás”, 

valamint 15. pontja „sport, ifjúsági ügyek” alapján közhasznú tevékenység. 

12. A mentő erőkkel együttműködésben aktívan részt vesz a közép-budai régiót 

veszélyeztető katasztrófák kezelésében, veszélyhelyzetek elhárításában, a 

lakosság mentésében. Ezen tevékenységét szükség és felkérés esetén az ország 

más területein, illetőleg külföldön is végzi. 
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Mely tevékenység a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 11. pontja „helyi 

környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás", 12. pontja 

„honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás” 

alapján közhasznú tevékenység. 

 

 

AZ EGYESÜLET EGYÉB TEVÉKENYSÉGE 

 

13. A polgári védelmi, tűzoltói, elsősegély-nyújtói, vízkár-elhárítási, 

katasztrófavédelmi önkéntes tevékenység anyagi, technikai, személyi fejlődését 

biztosító pályáztatásokat figyel, pályamunkákat készít el és nyújt be. 

14. Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében közhasznú tevékenységét 

összehangolja a különböző jogszabályokban – így különösen a 2011. évi CXXVIII. 

törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról - meghatározott katasztrófavédelmi, polgári védelmi feladatokat 

ellátó szervekkel, önkormányzatokkal és védelmi bizottságokkal. 

15. Az Egyesület kifejezetten törekszik rá, hogy minél többen részesülhessenek 

közhasznú és egyéb szolgáltatásaiból. Az egyesülethez eljutatott írásbeli vagy 

szóbeli kérelem alapján bárki igénybe veheti az egyesület önkénteseinek 

munkáját, ezáltal részesülhet közhasznú szolgáltatásaiból. 

16. Adományokat gyűjt és oszt szét a szociálisan rászorulók részére itthon és 

külföldön is. 

17. Részt vesz rendezvények egészségügyi, tűzoltó- és katasztrófavédelmi 

biztosításában. 

18. Az Egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő 

gazdasági tevékenység végzésére jogosult. 

19. Az Egyesület gazdasági tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban 

meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve 

végez. 

20. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő 

okiratban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja. 
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AZ EGYESÜLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, DÖNTÉSHOZATALI RENDJE 

A KÖZGYŰLÉS 

 

21. Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve a tagok összességét magában foglaló 

közgyűlés. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a rendes tagok legalább 50%-a 

+ 1 fő jelen van. A közgyűlés elnöke –amennyiben jelen van– az egyesület 

elnöke. 

22. A közgyűlés tisztségviselőinek, úgymint levezető elnök (az egyesület elnökének 

távolléte esetén), szavazatszámlálók, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő, 

megválasztása nyílt szavazással történik, melynek eredménye a jegyzőkönyvbe 

bevezetésre kerül, a leadott szavazatok és ellenszavazatok számával, valamint a 

szavazástól tartózkodók vagy az abban részt nem vevők megjelölésével. A 

közgyűlés tisztviselőit egyszerű többséggel választják. 

23. A közgyűlés nyilvános. 

24. A közgyűlés határozatait egyszerű többséggel hozza. A közgyűlés általában nyílt 

szavazással dönt. Ettől a közgyűlés a levezető elnök javaslatára eltérhet, az 

eltérésről nyílt szavazással kell dönteni. 

A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, akinek közeli 

hozzátartozója a határozat alapján 

 kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

 bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 

egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a 

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

egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak 

megfelelő cél szerinti juttatás (2011. évi CLXXV. törvény a 38 § (1) alapján).  

A határozat meghozatalakor továbbá nem szavazhat az, 

 akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi 

személy terhére másfajta előnyben részesít; 

 akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

 aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

 akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek 

nem tagja vagy alapítója; 
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 aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 

kapcsolatban áll; vagy 

 aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

(a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:19.§ (2) alapján) 

25. Az alapszabály módosítása a jelenlévő tagok háromnegyedének egybehangzó 

szavazatával hozott határozattal lehetséges. Az egyesület céljának módosításához 

és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal 

rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

26. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:  

 az alapszabály módosítása; 

 az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 

 a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának 

megállapítása; 

 az éves költségvetés elfogadása; 

 az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni 

helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása; (az éves beszámolónak 

tartalmaznia kell a mindenkori egyesülési jogról, közhasznúsági jogállásról, 

civil szervezetek működéséről szóló jogszabályban/jogszabályokban 

meghatározottakat) 

 a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető 

tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll; 

 az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját 

tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek 

hozzátartozójával köt; 

 a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a 

felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni 

kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 

 a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk 

megállapítása; 

 a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának 

megállapítása; és 

 a végelszámoló kijelölése. 

(a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:74.§ alapján) 
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27. Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a közgyűlés nyílt szavazással, 

egyszerű többséggel fogadja el. 

28. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer az elnökség hívja össze, 

a közgyűlés előtt 15 nappal írásban. A meghívó tartalmazza a közgyűlés helyét, 

idejét, napirendjét. A közgyűlést lehetőség szerint az Egyesület valamelyik, erre 

alkalmas bázisán kell megtartani. A meghívót igazolható módon kell kiküldeni 

(tértivevényes postai levélküldemény, illetve aláírással igazolt személyes 

kézbesítés). 

29. A közgyűlési napirend kiegészítésére a közgyűlést megelőző második napig van 

lehetőség, az elnökség felé írásban jelezve, indoklással. Ha a napirend 

kiegészítése iránti kérelemről az elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, a 

közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően 

külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. (2013. évi V. törvény 3:75.§ 

alapján) 

30. Az ülésekről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a közgyűlés helyét és idejét, a 

jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a közgyűlésen 

lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat, valamint az 

azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól 

tartózkodókat vagy az abban részt nem vevőket. 

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv vezető és egy – a taggyűlésen jelen levő, 

hitelesítőnek megválasztott – tag írja alá. A jegyzőkönyvekből a fenti tartalommal 

nyilvántartást kell összeállítani. 

31. A Közgyűlés a döntéseit az érintettekkel írásban közli. A tagok részére a 

döntésekről tájékoztatót juttat el. A közgyűlés saját honlapján megjelenteti. 

 

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 

 

32. Az Egyesület normál működése során felügyelőbizottságot nem tart fenn. 

33. Az Egyesület közgyűlése felügyelőbizottságot abban az esetben hoz létre, ha 

jogszabály azt kötelezővé teszi. Ilyen eset különösen: 

 az Egyesület éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot (2011. évi 

CLXXV. törvény 48. § (1) bekezdés) 

 ha a tagok több mint fele nem természetes személy, vagy ha a tagság 

létszáma a száz főt meghaladja (2013. évi V. tv 3:82. § (1) bekezdés) 
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34. A közgyűlés a létesítő okiratban három tagból álló felügyelőbizottság létrehozását 

rendelheti el azzal a feladattal, hogy az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek 

megóvása céljából ellenőrizze. 

35. A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek 

cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem 

korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető 

tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a 

hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. 

36. A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen 

kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől 

függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. 

37. Az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a 

döntéshozó szerv választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági 

tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. 

38. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás 

megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a 

felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető 

tisztségviselőjéhez intézi. 

39. A felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé 

kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a 

döntéshozó szerv ülésén ismertetni. 

40. A felügyelőbizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, 

könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy 

munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, 

pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és 

szakértővel megvizsgáltathatja. 

41. A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. 

42. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy 

nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a 

szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi 

személlyel szemben. 
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AZ ELNÖKSÉG 

 

43. Az elnökség 5 tagú: vezetője az elnök tagjai: a két alelnök és két elnökségi tag.  

44. Az elnököt, az alelnököket és az elnökségi tagokat a Közgyűlés választja, 

egyszerű többséggel, titkos szavazással, 5 évre. Vezető tisztségviselő az a 

nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához 

szükséges körben nem korlátozták. Az elnökség tagjai tevékenységükért 

tiszteletdíjban részesülhetnek. 

45. Nem lehet vezető tisztségviselő az: 

 akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre 

ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól 

nem mentesült 

 akit az Egyesület által végzett tevékenységtől jogerős bírói ítélettel 

eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt 

 akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől, az eltiltást kimondó 

határozatban megszabott időtartamig 

46. Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább háromhavonta tartja. Az ülések 

nyilvánosak. Az ülést az elnök hívja össze írásban az ülés időpontja előtt legalább 

15 nappal, a meghívásban közli az ülés helyét, idejét és napirendjét. 

Határozatképes az elnökség, ha legalább 3 fő – köztük az elnök – jelen van. A 

meghívót igazolható módon kell kiküldeni (tértivevényes postai levélküldemény, 

illetve aláírással igazolt személyes kézbesítés). 

47. Az Egyesületet képviseletét az elnök látja el. A bankszámla felett az elnök 

egyedül rendelkezik. 

48. Az elnökség határozatait nyílt szavazással hozza. Az egyesület elnöksége egyszerű 

többséggel hozza meg határozatait.  

49. Az elnökség döntéseit az érintettekkel írásban közli. A tagok részére a döntésekről 

tájékoztatót juttat el. Az elnökség döntéseit saját honlapján is megjelenteti. 

50. Az ülésekről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza az elnökségi ülés helyét és 

idejét, a jelenlévőket, továbbá a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, 

nyilatkozatokat és a határozatokat, valamint az azokra leadott szavazatok és 

ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt 

nem vevőket. 
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A jegyzőkönyvet minden jelenlévő elnökségi tag aláír. A jegyzőkönyvekből a 

fenti tartalommal nyilvántartást kell összeállítani. 

51. Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 

közeli hozzátartozója a határozat alapján 

 kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

 bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 

egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a 

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

egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak 

megfelelő cél szerinti juttatás. (2011. évi CLXXV. törvény 38 § (1) alapján) 

52. Az elnökség szervezi és irányítja az egyesület életét, felel a törvényes, az 

alapszabálynak és a belső szabályzóknak is megfelelő, szakszerű és eredményes 

működésért. A munkaterv alapján irányítja az egyesületet, rendkívüli esetekben 

utólagos beszámolási kötelezettség mellett dönt. Tervezi és szervezi az Egyesület 

sajtó és propaganda tevékenységét. Felügyeli az Egyesület vagyonát, rendelkezik 

pénzügyei felett, az alapszabály, a törvények és a közgyűlés határozatainak 

iránymutatása alapján. Az elnökség dönt a tagok felvételéről.  

53. Közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú 

szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú 

szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben 

legalább egy évig –, 

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

nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

 amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt 

tárt fel, 

 amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést 

alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

 amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről 

szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.  

(2011. évi CLXXV. törvény 39. § (1) bekezdése alapján) 

54. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 

közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget 
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egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 2011. évi CLXXV. törvény 39. 

§ (2) bekezdése alapján) 

 

A TAGSÁG 

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

 

55. Az Egyesületnek rendes (továbbiakban egyszerűen tagként megnevezve) és 

tiszteletbeli tagjai lehetnek. 

56. Az Egyesület tagja lehet minden 16. életévét betöltött magyar állampolgár továbbá 

minden jogi személy, amely az Egyesület céljaival egyetért, azokat elfogadja, 

azokért tevőlegesen tenni kész. 

57. A tagok belépési szándékukat belépési nyilatkozattal jelzik az elnökség felé. A 

felvételről minden esetben az elnökség dönt. 

58. A tiszteletbeli tagságra a közgyűlés jelölhet tagot. Tiszteletbeli tag az lehet, aki az 

Egyesület életét jelentős mértékben segíti, céljaival egyetért, azt támogatja. A 

közgyűlés felkéri a tiszteletbeli tagot, akinek tagsága a felkérés elfogadásával jön 

létre. 

59. Az egyesület rendes tagjainak jogai:  

 ajánlási és javaslattételi jogosultság; 

 szavazati jog. 

 az egyesület tevékenységében való részvétel joga; 

 közgyűlésen való részvétel joga; 

 aktív és passzív választójog; 

 felszólalási jog; 

 kérdésfeltevés joga; 

60. A rendes tag kötelezettségei: 

 az Alapszabályban foglalt célkitűzések érdekében, az elnökség irányítása 

alatti tevékenykedés; 

 tagdíjfizetési kötelezettség melynek éves mértéke 1000 Ft, amelyet a tag 

folyó év február 28-ig köteles a bankszámlára befizetni. 

61. A tiszteletbeli tagok jogai: 

 tanácskozási jog; 

 ajánlási és javaslattételi jog. 
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62. A tiszteletbeli tagoktól elvárható magatartás: 

 az Alapszabályban foglalt célkitűzések érdekében való aktív ténykedés; 

 az Egyesület jó hírnevének ápolása. 

63. A tagság megszűnhet: 

 önkéntes kilépéssel, melynek szándékát az elnök felé írásban kell 

bejelenteni; 

 kizárással, amely az alapszabály durva megsértéséért indított fegyelmi 

eljárásban az elnökség határozata alapján történhet. A fegyelmi eljárás 

megindításáról, a fegyelmi vétségről az eljárás alá vontat írásban 

tájékoztatni kell. Az eljárás alá vont a fegyelmi eljárás vagy annak döntése 

ellen fellebbezéssel élhet a Közgyűlés felé. A fegyelmi eljárást az elnökség 

kezdeményezi. Az eljárás alá vont védekezését szabadon előadhatja, vele a 

határozatot írásban kell közölni; 

 kizárással az alapszabály megsértéséért automatikusan, abban az esetben, ha 

a rendes tag tagdíjfizetési kötelezettségének kétszeri írásbeli felszólítás 

ellenére sem tesz eleget. Az írásbeli felszólításnak tartalmaznia kell a 

kizárást, mint jogkövetkezményt. A kizárás tényét írásban kell közölni. 

 természetes személy halálával, jogi személy megszűnésével; 

 az Egyesület feloszlásával. 

64. Kilépési szándékot írásban kell benyújtani az elnökségnek. A kilépő tag az addig 

befizetett támogatását, tagdíját vissza nem követelheti.  

65. Az egyesület tagsága saját döntése alapján csoportokban végezheti munkáját, a 

csoportok megalakításáról a tagok javaslatára az elnökség dönt. A csoportok 

vezetői az elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek. 

66. A csoportok működésének pontos szabályozására, a csoportvezető irányítása alatt 

szabályzót lehet készíteni, melyet a Közgyűlés határozatban fogad el. Ezek a 

szabályzók az alapszabállyal összhangban szervezik, irányítják az egyes csoportok 

tevékenységét, feladatellátását. A csoportra vonatkozó szabályzó betartása minden 

csoport tagjának kötelessége. 

67. A csoportok dönthetnek személyek kérelem alapján a csoportba történő 

felvételéről. 
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AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 

 

68. Az Egyesület bevételei  

 tagdíj,  

 gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó 

bevétel; 

 a költségvetési támogatás: 

o a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési 

támogatás; 

o az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból 

származó, a költségvetésből juttatott támogatás; 

o az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi 

szervezettől származó támogatás; 

o a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 

rendelkezése szerint kiutalt összege; 

 az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként 

szerzett bevétel; 

 más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; 

 befektetési tevékenységből származó bevétel; 

 a felsorolás egyéb pontjai alá nem tartozó egyéb bevétel. 

(a 2011. évi CLXXV. tv 19.§ alapján) 

69. A támogatások elfogadásáról az elnökség dönt. 

70. Az Egyesület tisztségviselői és tagjai megbízatásuk ellátásáért tiszteletdíjban 

részesíthetők az elnökség döntése alapján. 

71. Az egyesület tagjai, és a vele önkéntes szerződést kötött természetes személyek 

számára az egyesület tevékenységének elősegítése érdekében eszközölt 

kiadásaikat az Egyesület – az elnökség döntése alapján – megtérítheti. 

72. A gazdálkodási feladatok ellátására tiszteletdíjas munkatársat lehet alkalmazni, az 

elnökség döntése alapján. A munkavégzés megbízásos viszonyban történik, a 

megbízási szerződést az elnökség köti meg. 

73. Az egyesület munkavállalót foglalkoztathat, a munkáltatói jogokat az egyesület 

elnöke gyakorolja. 

74. Az egyesület vagyonának kezelője az elnök. 
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75. Az Egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő 

gazdasági tevékenység végzésére jogosult. 

76. Az Egyesület gazdasági tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban 

meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve 

végez. 

77. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő 

okiratban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja. 

78. Az egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely 

nem veszélyezteti az alapcél szerinti és közhasznú tevékenységének ellátását és 

működésének fenntartását. 

79. Az egyesület vagyona az alapcél szerinti gazdasági tevékenységből adódóan is 

gyarapodhat. 

80. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

81. Az elnökség feladata a működés módjának, a szolgáltatások igénybevétele 

módjának, valamint a beszámolói közléseknek a nyilvánosságra hozatala saját 

nyílt honlapján történő közzététellel. 

82. A működéssel kapcsolatos iratokba, valamint a közhasznúsági mellékletbe bárki 

által történő betekintést az Egyesület működési helyén biztosítja. A közhasznúsági 

mellékletről saját költségére bárki másolatot készíthet. 

83. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. tv (Ptk) és a 

2011. évi CLXXV. tv (Ectv) rendelkezései az irányadók. 

 

 

Budapest, 2014. november 8-án. 
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