Antall József Emlékbizottság és Baráti Társaság Alapszabálya

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.
·

·

·

Miután
az Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján 1994-ben társadalmi
szervezetet hoztak létre a néhai Miniszterelnök Úr, Antall József születésnapján, 1994. április
8-án, melyet a Fővárosi Bíróság – egyéb társadalmi szervezet működési körrel – az 5995.
számon 1994. augusztus 24-én jogerősen a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vette;
a megváltozott jogszabályi környezet, az elnökség tagjainak személyében – részben halál
miatt is – bekövetkezett változások, valamint az az igény, hogy az Antall József
Emlékbizottság és Baráti Társaság (Polgári Egyesület) a jövőben közhasznú szervezetként
működhessen, indokolta az 1994-ben elfogadott Alapszabály teljes felülvizsgálatát és új
Alapszabály előkészítését;
az Egyesület 2008. december 12-i Közgyűlése – az Elnökség előterjesztése alapján – elfogadta
az alábbi, új Alapszabályt, mely az Egyesület 2011. április 14-i és 2012. május 30-ai
Közgyűlésén, 2016. május 12-én, valamint 2017. május 29-én módosításra került.

2.

A társadalmi szervezet neve: Antall József Emlékbizottság és Baráti Társaság
A társadalmi szervezet rövidített neve: Antall József Baráti Társaság

3.

A társadalmi szervezet bírósági nyilvántartási száma: 5995

4.

Az Antall József Baráti Társaság jogállása: önkéntes társuláson alapuló társadalmi szervezet,
amelyre elsősorban a Polgári Törvénykönyv egyesületekre vonatkozó, valamint az az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Antall
József Baráti Társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 32. §-ának (1)
bekezdése szerint közhasznú szervezetként működik.

5.

Az Antall József Baráti Társaság jogi személy, amelynek önálló képviseleti és ügyintéző
szervezete van, és tagdíjakból, valamint esetleges adományokból és egyéb vagyoni
hozzájárulásokból vagy pályázaton elnyert támogatásból származó vagyonnal rendelkezik.

6.

Az Antall József Baráti Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetőleg azoktól támogatást
nem kap.

(Közvetlen politikai tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá az európai parlamenti
képviselői és az országgyűlési képviselői, a helyi, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása
vagy jelölt támogatása.)
7.

Az Antall József Baráti Társaság székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi utca 17.

8.

Az Antall József Baráti Társaság működési területe: Magyarország

9.

Az Antall József Baráti Társaság pecsétje:

(a pecsét helye)
10.

Az Antall József Baráti Társaság hivatalos iratainak emblémája (fejléce): Antall József
miniszterelnök úr (fekete-fehér) arcképe alatt vonallal elválasztva a következő felirat:
„ANTALL JÓZSEF BARÁTI TÁRSASÁG”

ANTALL JÓZSEF BARÁTI TÁRSASÁG

II.
AZ ANTALL JÓZSEF BARÁTI TÁRSASÁG CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE
11.

Az Antall József Baráti Társaság (a továbbiakban: Egyesület) célja:
a)
a néhai miniszterelnök, Antall József eszmei, szellemi hagyatékának, szellemiségének és
tiszteletének a mindennapi közgondolkodásban való ébrentartása;
b)
Antall Józseffel kapcsolatos szellemi és tárgyi emlékek számbavétele, nyilvántartása
abból a célból, hogy az Antall József Alapítvány által tudományos igényű rendszerezéssel
karbantartott közgyűjtemény létrehozását támogassa, illetve az ezen gyűjtemény javára
föl nem ajánlott, egyéb tárgyi emlékek se vesszenek el, pontosan lehessen tudni, hogy
ezek kinek a birtokában vannak;
c)
Antall József szellemi örökségének bemutatása közéleti aktivitás kifejtésével,
tudományos igényű, illetőleg ismeretterjesztő jellegű rendezvények lebonyolításával;
d)
Antall József eszmeiségének megfelelő gondolkodású fiatalok képzésének támogatása;
e)
Antall József szellemi örökségének számbavételét, közzétételét és a képzési
tevékenységet segítő kiadványok, audiovizuális adathordozók megjelentetése;
f)
évente kétszer, Antall József születése (április 8.) és halálának napján (december 12.)
rövid, de méltó megemlékezés szervezése a néhai miniszterelnök úr sírjánál, valamint
megemlékező találkozó az Egyesület székhelyén;
g)
Antall József szellemiségének megfelelően az emberi és állampolgári jogok védelmének
képviselete az Egyesület lehetőségeinek keretein belül;
h)
Antall József politikai hitvallásának megfelelően az euroatlanti integráció elősegítése, a
magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal
kapcsolatos, az Egyesület lehetőségei által biztosított tevékenység.

12. A 11. pontban meghatározott céloknak a nyilvánosság, vagyis mindenki számára közvetlenül
megismerhető és nyomon követhető módon történő megvalósításával, illetőleg e tevékenységeknek

az érintett személyi kör számára ugyanilyen módon történő végzésével az Egyesület – a tagjain kívül,
bárki más számára is – közhasznú tevékenységet folytat:
a)
Együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia
kialakításában a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi
LXXVI. törvény 4.§ (1); („A Kormány
a) megalkotja a középtávú tudományos kutatási, fejlesztési és innovációs stratégiát (a továbbiakban:
KFI stratégia),
b) javaslatot tesz az Országgyűlésnek a KFI stratégia céljainak megvalósításához szükséges
forrásokra,
c) a KFI stratégia megvalósítása érdekében a KFI stratégia irányvonalainak megfelelő kutatóhelyeket
létesíthet, és azokat a központi költségvetés keretében támogathatja,
d) elősegíti az Európai Unió programjaiban és más nemzetközi kutatás-fejlesztési és innovációs
együttműködésekben történő magyar részvételt,
e) ösztönzi a vállalkozásokat kutatás-fejlesztés és innováció eredményeinek létrehozására, a hazai és
külföldi kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények hasznosítására,
f) tudomány- és gazdaságdiplomáciai eszközökkel elősegíti a Magyarországon létrehozott kutatásfejlesztési és innovációs eredmények - hazai érdekekkel összhangban álló - külföldi hasznosítását,
g) programokat, intézkedéseket kezdeményez a kutatás-fejlesztés és innováció hazai
infrastruktúrájának kiépítésére, valamint a nemzetgazdasági jelentőségű kutatás-fejlesztési és
innovációs feladatok megoldására,
h) gondoskodik a programok és projektek közfinanszírozású támogatására fordított források
összehangolását, számbavételét, átláthatóságát teljeskörűen és egységes rendben biztosító, a
nyilvánosság tájékoztatásához és az ország nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségei teljesítéséhez
szükséges tervezési, felhasználási és elszámolási szabályok kialakításáról és alkalmazásáról.”
b)

c)

nevelés-oktatás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2.§ (1) bekezdés:
„(1) Az Alaptörvényben foglalt ingyenes és kötelező alapfokú, ingyenes és mindenki
számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása az érettségi
megszerzéséig, illetve a szakképzésről szóló törvényben meghatározott feltételek szerinti
második szakképesítés megszerzését biztosító első szakmai vizsga befejezéséig a magyar
állam közszolgálati feladata.”
a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társaséletre
szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló
kulturális célok megvalósításának támogatása a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 121.§ a; „A települési önkormányzat és a
megye
önkormányzatának
önként
vállalt
feladata
lehet
különösen

a) a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társaséletre szerveződő
közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok
megvalósításának támogatása;
b) a művészeti intézmények, továbbá a lakosság művészeti kezdeményezéseinek,
önszerveződéseinek támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása és a művészeti értékek
létrehozásának, megőrzésének segítése;”.
d)

kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház,
előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi
közművelődési tevékenység támogatása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdés 7. pont:
„ (1)A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó
helyi önkormányzati feladatok különösen:

e)

f)

g)

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház,
előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi
közművelődési tevékenység támogatása;”.
A kiemelt kulturális örökség védelme a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§. (4) bekezdés 17. pont:
„(4)A fővárosi önkormányzat feladata különösen: 17. a kiemelt kulturális örökség
védelme;”
a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.§ (5)
bekezdés 13. pont: „ (5) A kerületi önkormányzat feladata különösen:
13. a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme;”
valamint,
jogvédelmi feladatok: gyermekek jogai, a jövő nemzedékek érdekei, nemzetiségek jogai,
leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogai az alapvető jogok biztosáról szóló
2011. évi CXI. törvény 1. § (1) és (2) bekezdései alapján:

„1. § (1) Az alapvető jogok biztosa - az Alaptörvényben meghatározott feladat- és hatásköre mellett
- az e törvényben meghatározott feladat- és hatásköröket gyakorol.
(2) Az alapvető jogok biztosa tevékenysége során - különösen hivatalból indított eljárások
lefolytatásával - megkülönböztetett figyelmet fordít
a) a gyermekek jogainak,
b) az Alaptörvény P) cikkében meghatározott értékeknek (a továbbiakban: a jövő nemzedékek
érdekei),
c) az Alaptörvény XXIX. cikkében meghatározott jogoknak (a továbbiakban: a Magyarországon élő
nemzetiségek jogai), valamint
d) a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogainak
a védelmére.”
A fentiekkel összhangban az Egyesület tudományos, ismeretterjesztő, kulturális, kulturális örökség
védelmét, emberi és állampolgári jogok védelmét, magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel
valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos és euroatlanti integrációt erősítő tevékenységet
végez – kiemelt figyelmet fordítva a következő nemzedékek oktatására, nevelésére – közvetve vagy
közvetlenül, melynek során tudományos-szakmai igénnyel létrehozott előadásokkal,
megemlékezésekkel, ismeretterjesztő kiadványokkal segíti elő a megvalósulásukat.
13. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez; a gazdálkodása során elért eredményeit nem osztja fel, azt a létesítő
okiratban meghatározott célra és tevékenységére fordítja; közhasznú tevékenységéből az egyesület
tagjain kívül bárki más is részesülhet.
Amennyiben az Egyesület befektetési tevékenységet folytatna, akkor az Egyesületnek – a Közgyűlés
által elfogadott – Befektetési szabályzattal is rendelkeznie kell.

III.
AZ ANTALL JÓZSEF BARÁTI TÁRSASÁG TAGJAI, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
14. Az Egyesületbe felvételüket kérhetik azok a természetes és jogi személyek, amelyek az
Egyesület célkitűzéseit elfogadják.
Az egyesületi tagság formái:
a) rendes tagság,

b) tiszteletbeli tagság,
c) pártoló tagság.
15. Az Egyesület rendes tagjává választható az a magánszemély és jogi személy, aki/amely a belépési
nyilatkozatban az Egyesület alapszabályát elfogadja, és a tagsági viszonyból származó
kötelezettségek teljesítését vállalja, valamint az egyesületi életben a képességeihez mérten aktív
részvételt vállal.
Az Egyesület tagjává választást a jelölt – a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat
benyújtásával, két Elnökségi tag ajánlásával – kérelmezheti. A nyilatkozathoz – amennyiben jogi
személy kéri felvételét – mellékelni kell a jogi személy igazolását arról, hogy nevében ki járhat el
képviselőként az Egyesület tagságában.
A belépési nyilatkozatot az info@antalljozsef.hu e-mailcímre vagy az Egyesület székhelyére kell
benyújtani. A kérelmet a titkár terjeszti az Elnökség elé, amely az Egyesület rendes tagjává
választásról egyszerű többséggel dönt. A belépést elutasító döntés ellen – az info@antalljozsef.hu emailcímre vagy az Egyesület székhelyére benyújtott – fellebbezéssel élni a Közgyűlés felé lehetséges.
A Közgyűlés a tagfelvétel kérdésében másodfokon járhat el.
Az Egyesület rendes tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a tagok személyes aktivitás vagy
tagtársuknak adott meghatalmazás útján gyakorolják.
Az Egyesület rendes tagjainak jogai:
a)
részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén;
b)
tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen;
c)
bármely társasági tisztségre választhatnak és megválaszthatók;
d)
jogosultak részt venni az Egyesület rendezvényein;
e)
igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket,
f)
a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphatnak.
Az Egyesület rendes tagjainak kötelességei:
a)
kötelesek megtartani az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit,
illetőleg az Egyesület szerveinek határozatait;
b)
kötelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt
feladataikat, és tőlük elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek
megvalósítását;
c)
kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül, adott naptári évben az Egyesület honlapján
feltüntetett bankszámlaszámlájára banki átutalással, személyes befizetéssel, postai úton
vagy személyesen az Egyesület titkárának befizetni;
d)
rendes tag felvételéről az Elnökség dönt, a döntéssel szemben fellebbezéssel élni a
Közgyűlés felé lehetséges. A Közgyűlés a tagfelvétel kérdésében másodfokon járhat el.
16. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet – az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés egyszerű
többségének döntésével – az a magánszemély, aki szakmai területén az Egyesület érdekében végzett
kimagasló tevékenységével az Egyesület célkitűzéseit támogatja, segíti.
A tiszteletbeli tag az Egyesület rendezvényeire meghívható. A tiszteletbeli tag tisztségre nem
választható, szavazati joga nincs, egyebekben jogai és kötelezettségei – a tagdíjfizetési kötelezettség
kivételével – megegyeznek a rendes tagokéval.
Tiszteletbeli tag felvételéről az Elnökség javaslata alapján egyszerű többséggel a Közgyűlés dönt.

17. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magánszemély –, aki készségét fejezi ki az Egyesület
tevékenységének anyagi támogatására. A pártoló tagság az ezt bejelentő az info@antalljozsef.hu emailcímre vagy az Egyesület székhelyére történő nyilatkozattal jön létre.
A pártoló tag az Egyesület rendezvényeire meghívható, szavazati joga nincs, egyebekben jogai és
kötelezettségei – a tagdíjfizetési kötelezettség kivételével megegyeznek a rendes tagokéval.
18. A tagsági viszony megszűnik:
a)
a tag kilépésével, amelyet az Elnökséghez kell írásban bejelenteni az
info@antalljozsef.hu e-mailcímre vagy az Egyesület székhelyére, a kilépés dátuma a
nyilatkozat kelte;
b)
Ha a tag az alapszabályban a tagok részére meghatározott feltételeknek nem felel meg, az
Egyesület a tag tagsági jogviszonyát harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A
tagsági viszony felmondásáról az Egyesület Közgyűlése dönt. A tagsági viszony
felmondható akkor is, ha a tag a tagdíj megfizetését egy évnél hosszabb ideig elmulasztja
és a tartozását – igazolható módon átvett, a tartozás megfizetésére legalább 30 napos
határidőt tartalmazó – elnökségi felszólítás ellenére sem rendezte. Az írásbeli
felszólításnak tartalmaznia kell, hogy a tartozás rendezésének elmulasztása esetén a tag
tagsági viszonya a Közgyűlés döntése alapján felmondással megszüntetésre kerül.
c)
A tag kizárásával, amennyiben a tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy
közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén (különösen, ha
a tag tevékenysége ellentétes az Egyesület céljával, vagy ha a tag neki felróható módon
az Egyesület érdekét egyéb módon súlyosan sértő vagy veszélyeztető magatartást tanúsít,
vagy sérti az Egyesület jó hírnevét) a közgyűlés – bármely egyesületi tag vagy egyesületi
szerv kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytat le. A kizárásra
irányuló eljárásban az eljárás alá vont tagot, tag képviselőjét a Közgyűlés előtt meg kell
hallgatni (az ülés megtartását megelőző legalább 15 nappal írásban – értesíteni,
tájékoztatni a kizárásra okot adó tényekről, körülményekről), illetőleg lehetőséget kell
adni számára, hogy védekezését szóban vagy írásban összefüggően előadhassa, jogi
képviselőt vehessen igénybe. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és
indokolással kell ellátni. Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló
tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A
kizáró határozatot a taggal igazolható módon írásban közölni kell. A közlést követően a
kizárt tagnak 15 nap áll rendelkezésére fellebbezni, amelyet az info@antalljozsef.hu emailcímre vagy az Egyesület székhelyére kell benyújtani. A kizárás elleni fellebbezés
tárgyában a soron következő Közgyűlés dönt másodfokon. A kizáró Közgyűlési határozat
ellen a tag bírósághoz fordulhat.
d)
a tag halálával a halálról kapott tájékoztatás napján,
e)
a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével.

IV.
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI
19. Az Egyesület szervei
Az Egyesület testületi szervei:
a)
Közgyűlés,
b)
Elnökség,
c)
Felügyelő Bizottság.
20. Az Egyesület tisztségviselői:
a)
az Elnök,

b)
c)
d)
e)

az Elnökség további tagjai,
a titkár,
a Felügyelő Bizottság elnöke,
a Felügyelő Bizottság további tagjai.

Az Egyesület vezető tisztségviselői: Az Elnök, az Elnökség további tagjai és a Titkár.
21. A Közgyűlés
A Közgyűlés a tagok összessége, az Egyesület legfelsőbb döntéshozó szerve. A Közgyűlés rendes és
rendkívüli lehet. A Közgyűlésen a tagok személyesen vagy meghatalmazottjuk útján, a jogi személy
tagok képviselőjük útján vesznek részt.
22. Rendes Közgyűlést az Egyesület évente egyszer tart, melyet az Elnök hív össze a cél és a napirend
megjelölésével.
23. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni a rendes tagok legalább egyharmada által aláírt kérelemre
vagy a Felügyelő Bizottság indítványára, melyben megjelölik az összehívás okát és célját. A
Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a Fővárosi Törvényszék elrendeli.
24. A Közgyűlést az Elnök írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a
rendes tagok az ülésről (annak helyéről, idejéről, napirendjéről, a beterjesztett javaslatokról) legalább
tizenöt nappal az ülés időpontját megelőzően igazolható módon írásban – meghívó megküldésével –
értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A Közgyűlés ülései nyilvánosak.
A meghívónak tartalmaznia kell
a)
az Egyesület nevét és székhelyét;
b)
a közgyűlés idejének és helyszínének megjelölését;
c)
a közgyűlés napirendjét;
d)
határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés időpontját, helyét és az eltérő
határozatképességi szabályokra vonatkozó figyelemfelhívást.
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a
tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
25. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több, mint felét (50%+1) képviselő
szavazásra jogosult fő jelen van. Ha az egyébként szabályszerűen összehívott Közgyűlés a megjelent
tagoknak az előírtnál alacsonyabb száma miatt határozatképtelen, legkésőbb egy hónapon belüli
időpontra – akár még aznapra is – ugyanazon tárgysorozattal új Közgyűlést kell/lehet kitűzni, amely
a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A határozatképtelen Közgyűlés az eddig
megjelölt feltételek esetén is csak akkor válik határozatképessé, ha erre a tagok figyelmét a
meghívóban előre felhívták.
A határozatképesség megállapítását követően egyszerű többségi szavazással jegyzőkönyv-vezetőt, és
két jegyzőkönyv-hitelesítőt kell választani a közgyűlésen jelenlévő személyek közül. Legalább három
tagú szavazatszámláló bizottságot akkor kell választani, ha tisztújításra kerül sor, vagy ezt a szavazati
joggal a közgyűlésen jelenlévő tagok egyharmada kéri.
A Közgyűlésen az Elnök, akadályoztatása esetén a titkár elnököl.
A Közgyűlésen csak olyan indítványok tárgyalhatók, amelyek a Közgyűlés megtartása előtt a tagok
által igazolható módon megismerhetővé váltak.
Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, azt akkor lehet megtartani, ha a közgyűlésen
valamennyi részvételre jogosult legalább háromnegyede jelen van és egyhangúlag hozzájárul annak
megtartásához.
A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha
valamennyi részvételre jogosult legalább háromnegyede jelen van és egyhangúlag hozzájárul a
napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához.

A nem szabályosan összehívott vagy megtartott közgyűlésen elfogadott és ebből az okból érvénytelen
határozat az elfogadásának időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot a
közgyűlés napjától számított harminc napon belül valamennyi tag egyhangúlag érvényesnek ismeri
el.
A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet levezető elnökként az Egyesület elnöke és/vagy
az Egyesület titkára, a titkár által felkért két tag és a jegyzőkönyvvezető hitelesít.
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Közgyűlésen elhangzott észrevételeket, a meghozott
határozatokat, az egyesület nevét és székhelyét, a közgyűlés helyét és idejét, a közgyűlés levezető
elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét, a közgyűlésen lezajlott
fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat, a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok
és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.
A közgyűlésen megjelent tagokról (képviselőikről) jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell
tüntetni a tag, valamint képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét. A jelenléti ívet a közgyűlés
levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
A közgyűlés határozatait a meghozatalukat követően a levezető elnök hirdeti ki.
Az Egyesület Elnöksége köteles a közgyűlési jegyzőkönyvet, valamint a jelenléti ívet az egyesület
dokumentumai között elhelyezni és megőrizni. Bármely tag a közgyűlési jegyzőkönyv másolatának
vagy a jegyzőkönyv egy részét tartalmazó kivonatának a kiadását kérheti az Elnökségtől.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 napon belül a tagok és az
Egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolása mellett.
A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti
kérelmet az Elnökség elutasítja, vagy nem dönt róla, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló
határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. A közgyűlés
az 5 napos határidőben előterjesztett javaslatok napirendre tűzéséről a szavazati joggal jelen lévők
kétharmados szótöbbségével határoz, ha az elnökség a napirend kiegészítése tárgyában nem hozott
pozitív döntést. Az Elnökség a napirend kiegészítésére vonatkozó kezdeményezést és a tárgyban
hozott döntését a döntés meghozatalától számított három napon belül az átvétel igazolására alkalmas
módon eljuttatja a tagoknak és más részvételre jogosultaknak.
26. A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az
Egyesület alapszabályának módosításához az egyesüléshez és a szétváláshoz a Közgyűlésen jelen
lévő, szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Az Egyesület céljának módosításához, valamint megszűnésének elhatározásához a szavazati joggal
rendelkező küldöttek háromnegyedének határozata szükséges.
Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, ennek eredménytelensége esetén a feltett
kérdés elvetettnek minősül. Titkos szavazást rendelhet el a Közgyűlés az Elnök előterjesztésére vagy
a tagok egyharmadának kezdeményezésére, amennyiben ehhez a tagok egyszerű többsége hozzájárul.
Személyi kérdésekben a szavazás minden esetben titkosan történik.
A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem
minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján
nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
27. A közgyűlési határozat meghozatalakor nem szavazhat az sem,
a)
akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
b)
aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
Ha egy tag valamely kérdésben nem szavazhat, akkor Őt az adott szavazás szempontjából a
határozatképesség megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni.
c)

28. A Közgyűlés és az Elnökség üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül,
amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és
ellenzők számaránya (ha lehetséges személye). A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a
határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Egyesület iratai között
megőrizni. Folyamatos kezelését az Egyesület titkára látja el.
29. A Közgyűlés, Elnökség döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül – igazolható módon
– közli az érintettekkel, valamint az Egyesület székhelyén kifüggeszti vagy honlapján a tagok számára
elérhető módon közzéteszi. A Közgyűlési határozatok az Egyesület honlapján legalább három évig
elérhetőek.
Az Egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt bármely
tag – a határozat tudomására jutásától számított harminc napos határidőben – pert indíthat. A
perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben - a tag kérelmére
– a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik.
30. Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén – az
Egyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, azokról saját
költségre másolatot készíthet.
Az Egyesület az „antalljozsef.hu” honlapon keresztül nyilvánosságra hozza az Egyesület
szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, működés módját, illetve azok
mértékét és feltételeit, valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót. Az Egyesület
által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.
31. A Közgyűlés kizárólagos hatásköre:
a)
megválasztja az Elnökség valamint a Felügyelő Bizottság tagjait, dönt a díjazásukról;
b)
határoz az Elnökség által előterjesztett fontos, az Egyesületet érintő ügyekben, és
kialakítja az Egyesület álláspontját az aktuális kérdésekben, melyet az Elnökség köteles
képviselni;
c)
jelenlévők ¾-es többségével jóváhagyja vagy módosítja az alapszabályt, illetőleg az
Egyesület egyéb szabályzatait;
d)
meghatározza a következő naptári évre esedékes tagdíjak mértékét;
e)
elbírálja az Elnökség tagfelvételt elutasító határozata ellen benyújtott fellebbezést, dönt a
kizárás, majd a fellebbezés benyújtása után következő közgyűlés a kizárás elleni
fellebbezés tárgyában;
f)
tárgyalja a tagok vagy a Felügyelő Bizottság által előterjesztett indítványokat;
g)
az Elnökség javaslata alapján dönt a tiszteletbeli tagságra jelölt személyek megválasztása
ügyében;
h)
elfogadja az ügyintéző szervek éves beszámolóját. Az Egyesület köteles az éves
számviteli és pénzügyi beszámoló – ezen belül az Elnökség Egyesület vagyoni
helyzetéről szóló jelentésének – jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet
készíteni. A közhasznúsági melléklet elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe
tartozik. Az Egyesület éves beszámolójának jóváhagyása a közhasznúsági melléklet
elfogadásával egyidejűleg, tárgyévet követő év 150. napjáig a Közgyűlés döntése alapján
történik;
i)
éves költségvetés (szakmai és pénzügyi terv) megállapítása;
j)
egyesülés más civil szervezettel, valamint a megszűnés kimondása;

k)
l)
m)

n)
o)
p)
q)

a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az
egyesülettel munkaviszonyban áll;
az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület a 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 választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
a végelszámoló kijelölése;
az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjainak visszahívása és lemondásuk elfogadása;
mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály, illetve az Alapszabály a Közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg amelyeket a Közgyűlés saját hatáskörébe utal

A közgyűlés az Egyesület éves beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és
közhasznúsági mellékletét egyszerű többséggel, nyílt szavazással fogadja el.
32. Az Elnökség
Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat a 10 tagú Elnökség látja el. Az Egyesület
elnökét az Elnökség választja meg saját tagjai közül. Az elnökségi ülésen szavazati jog nélkül,
tanácskozási joggal a tiszteletbeli elnök és a Felügyelő Bizottság tagjai részt vehetnek, míg az
Egyesület titkára részt vesz. Az elnökségi ülésre – annak tárgykörére figyelemmel – tanácskozási
joggal esetenként az Egyesület egyes további tagjai is meghívhatók.
Elnökségi tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához
szükséges körben (ügycsoport tekintetében) nem korlátozták. Az Elnökségi tag ügyvezetési feladatait
személyesen köteles ellátni. Nem lehet elnökségi tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült. Nem lehet elnökségi tag az, akit e foglalkozástól jogerősen
eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató Egyesület Elnökségi tagja nem lehet. Az eltiltást kimondó
határozatban megszabott időtartamig nem lehet elnökségi tag az, akit eltiltottak a vezető
tisztségviselői tevékenységtől.
33. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
 kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
Az elnökségi határozat meghozatalakor nem szavazhat az sem,
a) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
b) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
c) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
Ha egy tag valamely kérdésben nem szavazhat, akkor Őt az adott szavazás szempontjából a
határozatképesség megállapításánál is figyelmen kívül kell hagyni.

34. Nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője (elnökség tagja) és a felügyelő bizottság tagja) az
a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését
megelőző két évben legalább egy évig –,
a)
amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b)
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelent összegű adóhiányt tárt fel,
c)
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesít ő bírságot szabott ki,
d)
amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette, illetőleg törölte. Ez a tilalom az adott közhasznú szervezet
megszűnését követően három évig áll fenn.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
Egyebekben az összeférhetetlenségre és a közhasznú működésre nézve az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény, rendelkezései az irányadóak.
35. Az Elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább félévenként tartja. Az Elnökség
üléseit az Elnök hívja össze igazolható módon írásban. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül,
ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal annak időpontját megelőzően igazolható módon írásban
értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról (napirendjéről) is leírást kapnak. Az elnökségi ülés
határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több, mint felét (50%+1) képviselő szavazásra jogosult
fő jelen van. Az Elnökség tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat személyes aktivitás vagy
Elnökségi tagtársuknak adott meghatalmazás útján gyakorolják. Határozatait nyílt szavazással,
egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazás meg kell ismételni. Az
Elnökség ülései nyilvánosak.
36. Határozatképtelenség esetén – legkésőbb 15 napon belül – az Elnökséget ismételten össze kell
hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülés is csak akkor határozatképes, ha azon
az Elnökség tagjainak többsége jelen van.
37. Az elnökség az Egyesület ügydöntő szerve. Az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet
az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
38. Az Elnökség feladatai:
a)
ellátja az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat;
b)
az Egyesületet érintő ügyekben, fontos kérdésekben előterjesztést fogalmaz meg a
Közgyűlés számára;
c)
tagfelvételi kérdésekben dönt első fokon;
d)
befogadja a tag írásbeli bejelentését annak kilépési szándéka esetén;
e)
a tagsági viszonyt megszüntető elnökségi határozatot hoz;
f)
javaslatot dolgoz ki a tiszteletbeli tagságra jelölt személy megválasztására,
g)
összehívja a Közgyűlést (meghatározza helyét és időpontját, valamint napirendjét),
végrehajtja a Közgyűlés határozatait;
h)
közhasznúsági mellékletet készít, azt megtárgyalja és a Közgyűlés elé terjeszti;
i)
az Egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a
döntések meghozatala;
j)
az Egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;

k)
l)
m)
n)

az Egyesületi jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele.

Az elnökség köteles a rendkívüli közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából,
ha
a)
az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b)
az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;
vagy
c)
az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.
A fentiek miatt összehívott rendkívüli közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.
39. Az Elnökség a két Közgyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről a Közgyűlés előtt
beszámol, mely beszámolót a Közgyűlés jóváhagyólag tudomásul vesz. Az Elnökség a döntéseiről
két Közgyűlés között is tájékoztatja az Egyesület tagjait.
Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai az Egyesület tagjai részére kötelesek az Egyesületre
vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra az Egyesületre vonatkozó iratokba és
nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést az elnökségi és
felügyelő bizottsági tag a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Az
elnökségi és a felügyelő bizottsági tag megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést,
ha ez az Egyesület üzleti titkát sértené, vagy ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen
gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a
felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó Fővárosi Törvényszéktől kérheti az
Egyesület kötelezését a felvilágosítás megadására.
Az elnökségi tagság megszűnik:
a)
elhalálozással;
b)
lemondással;
c)
mandátum lejártával,
d)
visszahívással,
e)
a cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával,
f)
a tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével (Ptk.
3:22.§).
40. Az elnökség köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet
készíteni. A közhasznúsági mellékletnek tartalmaznia kell a 350/2011. sz. Kormányrendelet alapján
az alábbi információkat:
a)1. Közhasznú szervezet azonosító adatai.
b)2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása.
c)3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység
megnevezése.
d)4. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely meghatározása
e)5 A közhasznú tevékenység célcsoportjának megadása
f)6. A közhasznú tevékenységből részesülők létszámának megadása.
g)7. közhasznú tevékenység főbb eredményeinek bemutatása

h)8. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása, a vagyonelemeknek,
azok értékének és a felhasználás céljának meghatározása.
i)9. Cél szerinti juttatások kimutatása, és megnevezése
j)10. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások megnevezése, összesen és érintett
tisztségviselőnként.
k)11. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók megadása, az alábbiak
szerint:
- Éves összes bevétel, ebből a személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény
alapján átutalt összeg;
- Közszolgáltatási bevétel;
- Normatív támogatás;
- Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás;
- Összes ráfordítások, ebből személyi jellegű ráfordítás és közhasznú tevékenység
ráfordításai;
- Adózott eredmény;
- A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
törvénynek megfelelően).
l)12. Erőforrás-ellátottság mutatói.
m)13. Társadalmi támogatottság mutatói.
Az egyesület éves közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére
másolatot készíthet. Az Egyesület köteles az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a
tárgyévet követő évben, a törvényben előírt határidőig a saját honlapján (www.antalljozsef.hu)
közzétenni, és három teljes éven át a hozzáférhetőségét biztosítani. A fentiek alapján a közhasznúsági
mellékletben be kell mutatni a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált
összegeket, támogatásonként. A mellékletben külön kell megadni a támogatási program keretében
kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó, előbbiekben
részletezett adatokat, valamint be kell mutatni a szervezet által az üzleti évben végzett főbb
tevékenységeket és programokat. A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni az Egyesület által
végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a
közhasznú jogállás megállapításához szükséges, a Civil tv. 32 . §-a szerinti adatokat, mutatókat.
Az Egyesület a közhasznúsági mellékletet, a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a
közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII.30.) sz. Kormányrendeletnek megfelelő
formában és tartalommal készíti és fogadja el.
Az Egyesület minden évben május 31. napjáig, a nyilvántartást vezető az Országos Bírósági
Hivatalnál a mindenkori előírásoknak megfelelően letétbe helyezi, illetőleg közzéteszi a pénzügyi
beszámolóját (mérleg és eredmény levezetés), közhasznúsági mellékletét és kiegészítő mellékletét (a
350/2011. sz. Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően), a pénzügyi beszámolóhoz tartozó
szöveges kiegészítést, valamint a közhasznúsági melléklethez tartozó szöveges kiegészítést, illetve
könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot. A tárgyi dokumentációt az Egyesület a honlapján
is teljes egészében közzéteszi és gondoskodik annak honlapon történő folyamatos elérhetőségéről a
közzétételtől számított három évig.
41. Az Egyesület tisztségviselői és vezető tisztségviselői
Az Egyesület vezető tisztségviselői: az Elnök, az Elnökség további tagjai, a titkár. Az Egyesület
tisztségviselői a Felügyelő Bizottság elnöke és további tagjai. Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság
tagjait a Közgyűlés, az Egyesület elnökét (az elnökség tagjai közül) és titkárát az Elnökség, a
Felügyelő Bizottság elnökét a Felügyelő Bizottság választja (tagjai közül). Személyi kérdésekben a

szavazás minden esetben titkosan történik. Valamennyi tisztségre a rendes és a pártoló tagok
választhatóak meg annak figyelembevételével, hogy az Elnökségbe legfeljebb három nem rendes tag,
a Felügyelő Bizottságba legfeljebb egy nem rendes tag választható meg, az Egyesület Elnökének
pedig csak rendes tagot lehet megválasztani.
A vezető tisztségviselők ügyvezetési tevékenységüket a jogi személy érdekének megfelelően
kötelesek ellátni. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztségnek a megválasztott által történő
elfogadásával jön létre.
Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre
válaszolni. Az Egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.
42. Az Elnök és az Elnökség megbízatása a megválasztás napjától három évre szól. A mandátum
lejárta után az Elnök és az Elnökség e tisztségre újra megválasztható. A megbízatása visszavonásig,
illetve lemondásig tart.
43. Az Elnök feladatai:
a)
a Közgyűlés és az elnökségi ülések levezetése;
b)
konferenciák és más rendezvények szervezése;
c)
a Közgyűlésről felvett jegyzőkönyv hitelesítése, illetőleg a hitelesítésére való felkérés;
d)
az Egyesület működésének irányítása;
e)
önállóan képviseli az Egyesületet, beleértve a nyilvánosság felé történő hivatalos
kommunikációt is.
f)
önálló bankszámla feletti rendelkezési és utalványozási jogot gyakorol.
44. A titkár feladatai:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

önállóan képviseli az Egyesületet, beleértve a nyilvánosság felé történő hivatalos
kommunikációt is.
az Elnök konzultánsaként működik,
az Elnök akadályoztatása esetén segíti az Elnök által kijelölt Elnökségi tagot a Közgyűlés
és/vagy az Elnökségi ülés levezetésében;
az Elnök felkérésére tájékoztatja a tagokat az Egyesület munkájáról;
az Elnökkel történt egyeztetést követően előkészíti a vezető szerv (Elnökség, Közgyűlés)
üléseit, biztosítja azok működését, és gondoskodik az ülések jegyzőkönyvének
elkészítéséről, a határozatok végrehajtásáról, azok folyamatos nyilvántartásáról;
önálló bankszámla feletti rendelkezési és utalványozási jogot gyakorol,
az éves tagdíjbefizetés határidejének elmulasztása miatti felszólítás küldése az elmaradt
tagdíjjal rendelkező tagoknak.

45. Felügyelő Bizottság
A Felügyelő Bizottság három főből áll, melynek tagjait a Közgyűlés választja meg. A Felügyelő
Bizottság elnökét tagjai közül a Felügyelő Bizottság választja meg. A Felügyelő Bizottság tagjainak
megbízatása a megválasztás napjától három évre szól. A mandátum lejárta után Felügyelő Bizottság
tagjai e tisztségre újra megválaszthatóak. A felügyelő bizottsági ülés határozatképes, ha azon a
leadható szavazatok több, mint felét (50%+1) képviselő szavazásra jogosult fő jelen van. A Felügyelő
Bizottság tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat személyesen gyakorolják. Határozatait nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
A Felügyelő Bizottság feladata, hogy az ügyvezetést az Egyesület érdekeinek megóvása céljából
ellenőrizze, illetve az Egyesületi szervek valamint a jogszabályok, az alapszabály és a szövetségi
határozatok végrehajtásának, betartását ellenőrizze.

A felügyelő bizottság tagjai a felügyelő bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A
felügyelő bizottság tagjai az Egyesület más szerveitől, tevékenységük során nem utasíthatóak.
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 (elnökségi tagokra) vonatkozó az alapszabály 32. pontjában meghatározott
kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója az Egyesület vezető tisztségviselője
(elnökségi tagja).
A Felügyelő Bizottság elnöke és tagja az Egyesületben más tisztséget nem viselhet. Nem lehet a
Felügyelő Bizottságnak elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a)
az Egyesület elnöke vagy elnökségének tagja;
b)
az Egyesületben e megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll;
c)
az Egyesület cél szerinti juttatásaiból részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Szövetség tagjának, a tagsági viszony
alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást -, továbbá
d)
az a)-c) pontokban meghatározott személyeknek a hozzátartozója;
46. A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.
A Felügyelő Bizottság feladata az Egyesület szerveinek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és
az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának, az alapszabály szerinti működésnek az és az
egyesület gazdálkodásának ellenőrzése, így különösen:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

az Egyesület pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata;
a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának
ellenőrzése;
a tagdíjak befizetésének ellenőrzése;
az éves mérleg (zárszámadás) felülvizsgálata, ellenjegyzése;
a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és
kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata;
a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése;
az Egyesület vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének
ellenőrzése;
a közhasznú szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező
előírások betartásának ellenőrzése;
az éves beszámoló megtartása az Egyesület rendes közgyűlése előtt;
végzi a Civil törvényben a 41.§ -ban meghatározott „felügyelő szerv” vonatkozásában
előírt feladatokat.

A felügyelő bizottság köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel
kapcsolatos álláspontját a Közgyűlésén ismertetni.
A Felügyelő Bizottság Elnöke a bizottság éves tevékenységéről a Közgyűlésnek köteles beszámolni.
A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek.
A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet (az Elnökséget vagy a
Közgyűlést) tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a)

a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy

b)

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv
döntését teszi szükségessé;
a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől
számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető
szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket
nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet
ellátó szervet.

V.
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA
47. Az Egyesület vagyoni eszközei
Az Egyesület bevételei:
a)
a tagdíjak,
b)
az Egyesület rendezvényeinek esetleges bevételei,
c)
az Egyesület kiadványainak esetleges értékesítéséből származó bevétel,
d)
az Egyesület részére adott adományok és támogatások,
e)
az Egyesület részéről elnyert pályázati pénzek.
48. Az Egyesület rendes tagjai évenként tagdíjat fizetnek, melynek mértékét a Közgyűlés állapítja
meg.
A tagdíj mértéke a jelen alapszabály elfogadásának évétől 3000,- Ft./év. A tagdíj mértékének
emelését a következő évre vonatkozólag– az előző év lezárását és az új költségvetés elfogadását
tárgyaló napirendi pontok között – a Közgyűlés állapítja meg. Az Elnökség kivételes méltánylást
érdemlő esetben jogosult egyes tagok tekintetében a tagdíjat mérsékelni vagy elengedni.
49. Az Egyesület pénzeszközeinek felhasználása
Az Egyesület pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít. A következő évre
szóló költségvetést és az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót az Elnök terjeszti a Közgyűlés
elé jóváhagyás végett.
Az Egyesület vagyonával önállóan gazdálkodik. Az Egyesület gazdálkodása nem nyereségérdekelt,
a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt jelen alapszabályban meghatározott
közhasznú tevékenységére fordítja. Vállalkozási tevékenységet korlátozottan kiegészítő jelleggel,
kizárólag csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, de fő célkitűzéseit nem veszélyeztetve,
az Elnökség döntése szerint végezhet.
50. Az Egyesület gazdálkodásának részleteire az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. valamint a civil
szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011.
(XII.30.) sz. Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak. A bankszámla feletti rendelkezési jogot
illetően a jogszabályi és banki előírások – a számlavezető pénzintézettel kötött szerződés
rendelkezései – az irányadók; a bankszámla feletti rendelkezéshez az Elnöknek vagy a Titkárnak az
aláírása szükséges.
51. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.

Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, illetve
vállalkozásának fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel,
valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel
törlesztésére nem használhatja fel. Az Egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat
kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének és közhasznú
tevékenységének ellátását és működésének fenntartását.
Az Egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerint értelmezett cél szerinti tevékenységéből,
illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell
nyilvántartani. A nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell
alkalmazni.
52. Az Egyesület megszűnik:
megszűnésének a közgyűlés által történt kimondásával,
más Egyesülettel való egyesülésével,
ha az arra jogosult szerv megszünteti,
az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált,
és új célt nem határoztak meg; vagy
- az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt,
feltéve mindegyik esetben, hogy az Egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő
eljárás lefolytatását követően a bíróság az egyesületet a nyilvántartásból törli.
-

Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után
fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az Egyesület céljával hasonló cél
megvalósítására létrejött közhasznú jogállású szervezetnek a Magyar Piarista Diákszövetségnek (szh.:
1052 Budapest, Piarista köz 1.) kell átadni.
Egyébként a fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában
rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti
rendelkezési jog az Egyesület törlésével száll át az új jogosultra. Az Egyesületre megfelelően
alkalmazni kell a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról és az egyesületek
megszűnéséről rendelkező jogszabályokat.
A jogutód nélkül megszűnt az Egyesület tagjai a felosztott vagyonból való részesedésük mértékéig
kötelesek helytállni a megszűnt Egyesület ki nem elégített tartozásaiért.
Az Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és csak
egyesületekre válhat szét.

VI.
AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE
53. Az Egyesület működése felett a törvényességi felügyeletet a következő szervezetek látják el: az
adóellenőrzést az állami adóhatóság, az esetleges költségvetési támogatás felhasználásának
ellenőrzését az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati költségvetésből, illetve a
nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön jogszabály
szerinti belső ellenőrzési szervezet, a törvényességi felügyeletet, ellenőrzést, pedig – a közhasznú
működés tekintetében – a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség, illetőleg a bíróság látja el.

VII.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
54. Az Egyesület Alapszabályában nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó szabályai, valamint az
egyéb, ide vonatkozó jogszabályokba foglalt rendelkezések az irányadóak.
55. Ezt az alapszabályt az Egyesület Közgyűlése 2017. május 29-én fogadta el.
Kelt: Budapest, 2017. május 29.
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