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ALAPSZABÁLY 

(egységes szerkezetben, melyben a dőlt betűs szövegrészek 2020.09.09. napjától hatályos 

rendelkezések) 

amelyben a Magyar Adatvédelmi Tudatosságért Társaság Egyesülete alakuló közgyűlésén 

megjelentek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (továbbiakban: Ptk.) 

egyesületekre vonatkozó szabályai, a 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezései szerint egyesületet 

hoznak létre, és annak működésére, tagjainak jogaira és kötelezettségeire vonatkozóan az 

alábbiak szerint rendelkeznek. 

I. 

 

AZ EGYESÜLET NEVE 

 

1. Magyar Adatvédelmi Tudatosságért Társaság Egyesülete 

 

2. Rövidített neve: MADAT 

 

II. 

 

AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE   

 

3. 5600 Békéscsaba, Eötvös u. 2. 

 

4. Elektronikus levelezési címe: info@madat.hu 

 

III. 

 

AZ EGYESÜLET HATÓKÖRE 

 

5. Országos: az egyesület működése Magyarország területére terjed ki. 

 

IV. 

 

AZ EGYESÜLET CÉLJAI ÉS FELADATA 

 

6. Az egyesület céljai: Az adatvédelem, az adatbiztonság és az információszabadság területén 

tevékenykedő szakemberek szakmai tevékenységének összehangolása, egységesítése, 

közös álláspontok kialakítása. Az adatvédelem, az adatbiztonság és információszabadság, 

gyakorlati alkalmazásának, elfogadottságának elősegítése szakmai anyagok kiadásával, 

konferenciák, továbbképzések, oktatások megszervezésével. A magyar adatvédelmi 

tudatosság növelése. 

 

7. Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi 

és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület 

eredményes működését és céljainak megvalósítását. 

 

8. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független 

és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve nem fogad el. 
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9. Az egyesület céljainak megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése 

érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, 

gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet. 

10. Az Egyesület feladatai: 

 

Az Egyesület az adatvédelem, az adatbiztonság és az információszabadság területén: 

 

a) elősegíti az adatvédelmi szakemberek munkáját és tudományos tevékenységét; 

b) sztenderdeket, ajánlásokat, szakmai minimum követelményeket dolgoz ki; 

c) támogatja és kezdeményezi a szakmai párbeszédeket; 

d) megfelelőségi eljárásokat alakít ki; 

e) támogatja a minőségbiztosítási elvek kialakítását, gyakorlati megvalósítását;  

f) összefogja a szakmai vállalkozásokat; 

g) kialakítja a működési és etikai alapelveket, támogatja azok gyakorlati 

alkalmazását szakmai vállalkozások részére; 

h) biztosítja a tanácsadás lehetőségét az adatkezelők, adatfeldolgozók és 

adatalanyok (érintettek) között felmerülő vitás kérdésekben; 

i) ismeretterjesztést folytat az általános adatvédelmi helyzetekben tanúsított 

tudatos magatartás kialakítása és szintjének emelése érdekében az adatkezelők, 

adatfeldolgozók és adatalanyok (érintettek) körében; 

j) szakirányú konferenciákat szervez; 

k) támogat egyéb kulturális- és sporttevékenységet;  

l) szakmai – és tanulmányutakat szervezése; 

m) biztosítja az adatvédelem, az adatbiztonság és az információszabadság 

területeihez kapcsolódó szakmai konzultációkat. 

11. TEÁOR szerint: 

a) 9499. M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

b) 5819’08 Egyéb kiadói tevékenység; 

c) 8230’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése; 

d) 8559’08 M.n.s. egyéb oktatás. 

 

V. 

 

AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA 

 

12. Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljainak folyamatos 

megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy. 

13. Az egyesület a tagok összességéből áll, a döntéshozó szerve az egyesület közgyűlése, amely 

jogok és kötelezettségek vállalására elsősorban jogosult. 

14. Az egyesület vagyonát céljainak megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel 

tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat. 

15. Az egyesület elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatása céljából nem 

hozható létre, ilyen tevékenységet csak a céljainak megvalósítása érdekében, kiegészítő 

jelleggel folytathat. 

VI. 
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AZ EGYESÜLET MÜKŐDÉSÉNEK ANYAGI FORRÁSAI  

 
16. Az egyesület bevételei: 

 

a) tagdíjak, a tagok egyéb anyagi jellegű felajánlásai; 

b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevétel; 

c) költségvetési- és gazdálkodó szervezetek, valamint magánszemélyek támogatásai; 

d) az egyesület rendezvényeinek, szolgáltatásainak, oktatási-felnőttképzési, szakképzési 

felsőfokú képzési bevételei; 

e) egyéb bevételek (szponzor díjak, reklám bevételek). 

 

 

17. Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összegét a 

közgyűlés határozza meg. A tagdíjat havonta minden hónap 15. napjáig kell befizetni az 

egyesület bankszámlájára átutalással. Az első havi tagdíj esedékessége az egyesület 

bejegyzését követő 15. nap. 

 

18. A megalakulást követően belépő tag a tagfelvételt követő hónap 15. napjáig köteles az első 

havi tagdíjat befizetni. 

 

19. A szervezet a mindenkori hatályos jogszabályok keretei között gazdálkodik vagyonával. A 

szervezet tartozásaiért saját vagyonával felel. A szervezet tartozásaiért a tagok saját 

vagyonukkal nem felelnek. 

 

20. Az egyesület a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év 

könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával, 

mint mérlegforduló nappal a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót 

készíteni. 

 

21. Az egyesület esetében az üzleti év azonos a naptári évvel. Az üzleti év az év közben alakuló, 

illetve megszűnő szervezetek esetében a megalakulás, illetve megszűnés évében tér el a 

naptári évtől. A mérleg fordulónapja - a megszűnést kivéve - december 31. 

 

22. A beszámoló formáját a szervezet által folytatott tevékenység, az éves összes bevétel (az 

alapcél szerinti tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység összes bevételének) 

nagysága, valamint a könyvvezetés módja határozza meg. A szervezet könyvvezetése - a 

beszámolási kötelezettség függvényében - az egyszeres vagy a kettős könyvvitel 

rendszerében, magyar nyelven, forintban történhet.  

      

23. Az egyesület beszámolója tartalmazza:   

a) a mérleget (egyszerűsített mérleget); 

b) az eredmény kimutatást (eredmény levezetést);   

c) kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet. 

 

 

 

VII. 

 

AZ EGYESÜLET TAGJA LEHET  
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24. Bármely 18. életévét betöltött természetes személy nemtől, származástól függetlenül azok, 

akiket az elnökség a szervezetbe tagként felvesz. 

 

25. Az egyesület tagjai tagdíj fizetésére kötelesek. 

 

26. A tagsági jogviszony alapításakor, vagy írásbeli kérelem alapján tagfelvétellel keletkezik. 

A jelölt a belépési nyilatkozat kitöltésével jelzi belépési kérelmét az egyesületbe. A belépési 

nyilatkozaton meg kell jelölnie egy ajánló tagot a kérelmezőnek. Az ajánló tag rövid szóbeli 

ajánlást ad az Elnökségnek. 

 A tagfelvételi kérelmek elbírálása az egyesület elnökségének a hatáskörébe tartozik  

Az elnökség az ajánlás megtétele után hozza meg döntését a tagfelvételről.  

Az elnökség ebben a kérdésben egyszerű szótöbbséggel dönt, a határozattal szemben, annak 

átvételét követő 8 napon belül jogorvoslattal lehet élni a szervezet közgyűlése felé. A 

közgyűlés a tagfelvételről a soron következő ülésen dönt. 

 

 

27. A tag kérelmében nyilatkozik arról, hogy az egyesület alapszabályában foglaltakat magára 

nézve kötelezőnek ismeri el, és vállalja a szervezet céljainak megvalósításában való vagyoni 

és személyes közreműködést. 

 

28. Az egyesület pártoló tagja lehet az a természetes személy, aki írásbeli kérelmének az 

elnökséghez való eljuttatásával jelzi, hogy pártoló tag kíván lenni, az egyesület 

célkitűzéseivel egyetért, a célkitűzések elérését vagyoni hozzájárulásával támogatni 

hajlandó, és ennek alapján az egyesület elnöksége határozattal a pártoló tagnak választja. A 

pártoló tagsági viszony az elnökség határozatának keltével kezdődik. A pártoló tag az 

egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vehet részt, az egyesület szerveibe 

nem választhat, és nem választható. 

 

29. Az egyesület rendes és pártoló tagjává választásról - az írásbeli kérelem elnökséghez való 

benyújtását követően - az Elnökség egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással dönt. 

 

30. Tiszteletbeli tagja lehet az a természetes személy, akit az egyesület a kiemelkedő szakmai 

érdemeit és az egyesület céljaival egyező, elismerésre méltó szakmai tevékenységét az 

egyesület ennek a címnek az adományozásával kívánja elismerni. 

 

31. Tiszteletbeli taggá az a fenti kritériumnak megfelelő természetes személy válhat, akit erre 

bármelyik egyesületi tag előterjeszt és ezt a közgyűlés, titkos szavazással, egyszerű 

többséggel megszavazza. 

 

32. Az egyesület alapító tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagjegyzék az alapszabály 

mellékletét képezi.  

VIII. 

 

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

33. Az egyesület rendes tagjának a jogai: 

 

a) részt vehet az egyesület tevékenységében, megjelenhet az egyesület rendezvényein és 

igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait; 
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b) részt vehet az egyesület ügyintéző és képviseleti szerveinek a megválasztásában, maga 

is választható, valamint részt vehet a közgyűlés határozatainak a meghozatalában. Nem 

választhat, és nem választható az az egyesületi tag, aki jogerős közügyek gyakorlásától 

eltiltás büntetés hatálya alatt áll; 

c) az egyesület működésére vonatkozó bármely kérdésben véleményt nyilváníthat, és 

javaslatot tehet; 

d) az egyesület közgyűlésének, illetve vezető szerveinek törvénysértő határozata ellen a 

határozat tudomásra jutásától számított 30 napon belül bírósági eljárást 

kezdeményezhet; 

e) jogosult igénybe venni az egyesület által a tagság számára biztosított valamennyi 

kedvezményt. 

 

34. A rendes tag kötelezettségei: 

 

a) az alapszabály rendelkezéseinek maradéktalan betartása, és tevékeny közreműködés az 

egyesület céljainak megvalósításában; 

b) a tagdíj banki átutalással történő, rendszeres és időben fizetése; 

c) az egyesület vagyonának megóvása és közreműködés ennek gyarapításában; 

d) az egyesület szervei által hozott határozatok betartása. 

 

35. A pártoló tag jogai: 

a) megjelenhet az egyesület rendezvényein és igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait; 

b) részt vehet az egyesület közgyűlésein, a közgyűléseken szavazati joggal nem 

rendelkezik; 

c) az egyesület működésére vonatkozó bármely kérdésben véleményt nyilváníthat, és 

tanácskozási joggal élhet; 

d) az egyesület közgyűlésének, illetve vezető szerveinek törvénysértő határozata ellen a 

határozat tudomásra jutásától számított 30 napon belül bírósági eljárást 

kezdeményezhet; 

e) pártoló tag a jogait csak személyesen gyakorolhatja. 

 

36. A pártoló tag kötelezettségei: 

a) a pártolói tagdíj rendszeres és időben történő fizetése; 

b) az egyesület vagyonának megóvása és közreműködés ennek gyarapításában; 

c) az egyesület alapszabályának és a szervei által hozott határozatok betartása; 

d) az egyesület etikai alapelveinek betartása; 

e) az önként vállalt feladatainak maradéktalan ellátása.  

 

37. A tiszteletbeli tag jogai: 

a) tanácskozási joggal részt vehet az egyesület Közgyűlésén;  

b) javaslatokat, észrevételeket tehet az egyesület működésével kapcsolatban;  

c) igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait;  

d) részt vehet az egyesület tevékenységében, rendezvényein. 

 

38. A tiszteletbeli tag kötelességei: 

a) erkölcsileg támogatja az egyesület céljait, maradéktalanul ellátja az önként vállalt 

feladatait; 

b) betartja az alapszabályt, egyesület szerveinek határozatait és az egyesület etikai 

alapelveit. 
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39. A tagsági viszony megszűnik: 

39. A tagsági viszony megszűnik: 

e)  a tag kilépésével, ezt a szándékát a tag, indokolást nem igénylő, írásbeli 

nyilatkozattal teheti meg az elnökség felé, ebben az esetben a tagsági jogviszony a 

nyilatkozat bármely elnökségi tag általi átvételével szűnik meg; 

f) a tag halálával; 

g)  a tagdíjfizetési kötelezettség egybefüggő 6 hónapot, vagy 12 hónapon belül 6 

alkalmat meghaladó nem teljesítése esetén, amennyiben a tag az elnökség 

jogkövetkezményeket tartalmazó felhívását követő 15 napon belül sem rendezi 

tagdíjhátralékát; 

h)  fegyelmi eljárás során történt kizárással; 

i) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával; 

j) az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén. 

40. Amennyiben az alapszabály a tag felvételét feltételhez köti, és a tag felvételét követően 

megállapítást nyer, hogy már nem felel meg a felvételéhez kötött feltételeknek, az egyesület 

a tagsági jogviszonyt 30 napos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az 

egyesület elnöksége dönt. 

 

41. A Közgyűlés fegyelmi eljárás keretében kizárhatja a szervezetből azt a tagot, aki 

magatartásával jogszabályt, alapszabályt vagy egyesületi határozat sért, veszélyezteti a 

szervezet céljainak elérését, a szervezet vagyonát, a szervezet alapszabályában vállalt 

kötelezettségeit megszegi, vagy a szervezetnek más módon erkölcsi vagy anyagi kárt okoz. 

A Közgyűlés a kizárás tárgyában minősített szótöbbséggel (2/3) határoz.  

 

42. A Közgyűlés kizárás tárgyában tartott üléséről az érintett tagot tértivevényes levélben vagy 

írásban, az átvételt igazolható módon úgy kell értesíteni, hogy az értesítést az érintettnek az 

ülést megelőzően legalább 8 munkanappal korábban kézbesítsék. A kizárás tárgyában 

tartott Közgyűlés az érintett távollétében is megtartható, ha az érintett értesítése 

szabályszerű volt és távolmaradását előzetesen alapos okkal nem mentette ki.  

 

43. Az érintett védekezését a Közgyűlés kizárás tárgyában tartott ülésén szóban, vagy 

legkésőbb az ülés időpontjáig írásban terjesztheti elő. 

 

44. 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. 

 

45. A kizárás tárgyában hozott határozatot az érintettel tértivevényes levélben vagy írásban az 

átvételt igazolható módon kell közölnie, a kizárás tárgyában tartott ülést követő 8 napon 

belül. Az érintett a kizáró határozattal szemben a határozat közlését követő 30 napon belül 

írásban fordulhat jogorvoslatért az illetékes bírósághoz. 

 

46. A kizárt tag tagsági viszonya a kizáró határozat tag általi átvételének napján, vagy - a bírói 

jogorvoslat benyújtása esetén, ha a bíróság a Közgyűlés általi kizáró határozatot 

helybenhagyja - a Közgyűlés határozathozatalának napjára visszamenő hatállyal szűnik 

meg.  

 

 

IX. 
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AZ EGYESÜLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

47. Az egyesület döntéshozó szerve: a Közgyűlés. 

 

48. A Közgyűlés a tagok összességéből áll. A Közgyűlésen szavazati joggal vehet részt az 

egyesület minden tagja. 

 

49. A Közgyűlést, az ülést megelőző 8 munkanappal korábban kell írásban (levélben vagy 

elektronikus levélben) összehívni meghívó útján, közölve az egyesület nevét és székhelyét, 

az ülés időpontját, helyét és napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel 

kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben 

álláspontjukat kialakíthassák. A Közgyűlést az egyesület székhelyére, vagy a korrekt 

lebonyolításra megfelelő helyen kell összehívni. 

 

50. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint a fele megjelent. Amennyiben a 

Közgyűlés a megjelent tagok számára tekintettel határozatképtelen, akkor ugyanazon 

napirendi pontokra, az eredeti időponthoz képest legfeljebb 3 munkanapon belül összehívott 

második Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, amely tényről, 

mint jogkövetkezményről a tagokat az eredeti közgyűlési meghívóban tájékoztatni kell.  

 

51. Abban az esetben, ha a második, megismételt Közgyűlés nem a meghívóban közölt első 

Közgyűléssel azonos napon kerül megtartásra, akkor a megismételt közgyűlésre újabb 

meghívót kell küldeni.  

 
52. A Közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 3 munkanapon belül a tagok és az egyesület 

szervei a Közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, 

a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a Közgyűlést összehívó 

szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a 

Közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a 

napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend 

kiegészítésének tárgyában. 

 

53. A Közgyűlést az Elnökség szükség szerint, de legalább évente egyszer hívja össze. 

 

54. Össze kell hívni a Közgyűlést akkor is,  

a) ha azt legalább a tagság 1/3 része írásban, – az ok és cél megjelölésével – kéri; 

b) ha legalább 2 elnökségi tag kezdeményezi az ok megjelölésével; 

c) ha a bíróság rendeli el annak összehívását; 

d) ha az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

e) ha az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; 

f) ha az egyesület céljainak elérése veszélybe került; 

g) az alapszabályban meghatározott egyéb esetekben. 

 

55. A Közgyűlés összehívásának kezdeményezése esetén a Közgyűlést 15 munkanapon belül 

össze kell hívni. Ebben az esetben a Közgyűlést az elnök köteles összehívni, 

akadályoztatása esetén a 2 elnökségi tag. 

 

56. A Közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van, a Közgyűlés határozatait a jelenlévő 

tagok egyszerű szótöbbségével hozza meg, kivéve, ha ettől eltérően rendelkezik az 

alapszabály. 
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57. A határozatképességet minden határozathozatal előtt vizsgálni kell. 

 

58. A Közgyűlés a határozatai nyílt szavazással hozza meg, így választja meg a tisztségviselőit 

és az egyesület képviseleti szerveit. 

 

59. A Közgyűlés választási és egyéb szavazást igénylő döntései tekintetében, titkos szavazást 

kell elrendelni, ha a közgyűlés jelenlévő tagjainak legalább a fele ezt igényli. 

 

60. A Közgyűlésen - a tisztségviselők választásánál - a nyílt szavazással megválasztott (1 

elnökből és 2 tagból álló) 3 tagú jelölőbizottság által előterjesztett összesített jelöléseken 

túlmenően a jelöltre bármelyik jelenlévő tag is tehet javaslatot. 

 

61. Titkos szavazás esetén a szavazólapra az a jelölt kerül felvételre, illetve nyílt szavazás 

esetén arra a jelöltre lehet szavazni, aki nyílt szavazással elnyerte a jelenlévő szavazásra 

jogosult tagok legalább 50 % + 1 érvényes szavazatának a támogatását, és aki a jelölést akár 

személyesen, akár hiteles magánokiratba foglalt nyilatkozatban elfogadta. 

62. Az alapszabály módosításához a jelenlévő tagok ¾-es szótöbbsége szükséges. Az egyesület 

céljának módosításához, és az egyesület megszűnéséről szóló Közgyűlési döntéshez a 

szavazati joggal rendelkező tagok ¾-es szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

 

63. Titkos szavazás előtt szavazatszámláló bizottságot választ meg a Közgyűlés. A 

szavazatszámláló bizottság tagja 3 fő szavazatszámláló, akiket a Közgyűlés egyszerű 

szótöbbséggel, nyílt szavazással választ meg. Feladatuk az írásban leadott szavazatok 

számlálása. A szavazás eredményét pedig jegyzőkönyvben aláírásukkal hitelesítik. 

 

64. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, akit a határozat kötelezettség vagy 

felelősség alól mentesít; akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; aki ellen a határozat 

alapján pert kell indítani; akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben; aki a döntésben 

érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy aki egyébként 

személyesen érdekelt a döntésben. 

 

65. A Közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, 

vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A 

Közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt 

szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyv-vezető és két 

jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a 3 fős szavazatszámláló 

bizottságot. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben fel kell 

tüntetni az ülés helyét, idejét, jelenlévőket, az ülésen elhangzott lényeges hozzászólásokat, 

határozati javaslatokat és határozatokat. A jegyzőkönyvet a levezető elnök, jegyzőkönyv-

vezető, és a két jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá. 

 

66. A Közgyűlés határozatait az érintettekkel írásban közvetlenül (postai úton vagy 

elektronikus levélben) kell közölni a határozathozatalt követő 15 napon belül.  

 

67. A Közgyűlés hatásköreibe tartozik: 

 

a) az alapszabály elfogadása és annak módosítása; 

b) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának 

megállapítása; 
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c) az egyesület éves költségvetésének és beszámolójának elfogadása, és a tagdíj 

összegének megállapítása; 

d) az egyesületnek más egyesülettel történő egyesülésének vagy szétválásának 

elhatározása; 

e) az elnökség beszámolójának elfogadása; 

f) az egyesület ügyeiben minden döntés, amely más egyesületi szerv hatáskörébe 

nem tartozik, illetve döntés mindazon ügyekben, amelyeket az alapszabály vagy 

jogszabály a Közgyűlés (döntéshozó szerv) kizárólagos hatáskörébe utal; 

g) az egyesület megszűnésének elhatározása; 

h) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető 

tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll; 

i) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját 

tagjával, vezető tisztségviselőjével; 

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

felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési 

igények érvényesítéséről való döntés; 

k) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának 

megállapítása; és 

l) a végelszámoló kijelölése. 

 

68. Az egyesület ügyvezető szerve: az Elnökség. 

 

69. Az Elnökség két közgyűlés közötti időszakban az ügyvezető feladatokat látja el. 

 

70. Az Elnökség jogait és kötelezettségeit a 3 tagú Elnökség gyakorolja. 

 

71. Az első Elnökségi tagokat a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a Közgyűlés 

választja meg, az egyesület tagjai közül. 

 

72. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

 

73. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült. 

 

74. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely 

foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt 

tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 

 

75. Az Elnökség az elnökből, alelnökből és főtitkárból áll.  

Elnök :   Dr. Farkas Tamás  5600 Békéscsaba, Eötvös u. 2.  

tagok;   Alelnök :  Dr. Ujfaludi László Zoltán  2314 Halásztelek, Kisgyár u. 92/C  

Főtitkár:  Dr. Csekő Katalin               1095 Budapest, Mester u. 37-39. A lh. 1/1.                                                         

szám alatti lakos. 

Az Elnökség tagjainak 2019.09.04. napjától megbízása 3 évre szól.  

 

76. Az Elnökség szükség szerint, de legalább 2 havonta ülésezik. Az Elnökség összehívására 

az Elnök jogosult. Az Elnökség ülését írásban (postai úton vagy elektronikus levélben), az 
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ülést megelőző 8 munkanappal korábban kell összehívni meghívó útján, közölve az ülés 

időpontját, helyét és napirendjét. Az Elnökség ülését elektronikus eszközön is 

lebonyolíthatja, ebben az esetben a meghívóban az igénybe vett elektronikai 

kommunikációs eszköz megnevezését is fel kell tüntetni. Az Elnökség ülését az Elnök 

vezeti. 

 

77. Az Elnökség határozatképes, ha az Elnökség ülésén legalább 2 tag jelen van. Minden tagnak 

1 szavazata van. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel - 2 

Elnökségi tag jelenléte esetén egyhangú szavazással - hozza meg. 

 

78. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt, akit a határozat kötelezettség vagy 

felelősség alól mentesít; 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; aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi 

befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

79. Az Elnökség határozatait az Elnöknek az érintettekkel írásban közvetlenül (postai úton vagy 

elektronikus levélben) kell közölni a határozathozatalt követő 15 napon belül. 

 

80. Az Elnökség hatáskörébe tartozik: 

 

a) az egyesület éves költségvetésének kidolgozása; 

b) az éves gazdálkodásról szóló beszámoló elkészítése és a Közgyűlés elé terjesztése; 

c) az egyesület gazdálkodásának meghatározása; 

d) az egyesület tevékenységének irányítása az alapszabályban meghatározott célok 

megvalósulása érdekében; 

e) tagfelvételi kérelem elbírálása; 

f) a Közgyűlés határozatainak végrehajtása; 

g) az Elnökség határozatainak végrehajtása; 

h) dönt mindazokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés hatáskörébe; 

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) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a 

tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; 

l) a Közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 

m) az ügyvezető szerv által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 

n) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 

o) a tagság nyilvántartása; 

p) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 

q) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

r) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele. 

 

 

81. Megszűnik az Elnökségi tagság: 

 

a) lemondással, az Elnökségi tag a tisztségéről bármikor, a Közgyűléshez intézett írásbeli 

nyilatkozattal lemondhat, ha az egyesület működőképessége szükségessé teszi, a 
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lemondás legkésőbb a bejelentésétől számított 30. napon válik hatályossá, kivéve, ha a 

közgyűlés az új elnökségi tag megválasztásáról már e határidő elteltét megelőzően 

döntött; 

b) visszahívással, amelyet a tagok 1/3-a, vagy az elnökség 2 tagja kezdeményezhet a 

közgyűlésnél abban az esetben, ha az Elnökségi tag a feladatát nem megfelelően végzi, 

így különösen: ha az Elnökségi üléseken - menthető ok nélkül - rendszeresen nem 

jelenik meg, a rábízott feladatokat nem látja el, azokról felszólítás ellenére sem számol 

be, a tisztségviselő a visszahívását kimondó határozattal szemben 30 napon belül 

bírósághoz fordulhat; 

c) a tag halálával; 

d) az egyesületből való kilépéssel, vagy kizárással; 

e) ha az Elnökség tagjával szemben közügyek gyakorlásától vagy foglalkozástól eltiltás 

büntetést szabott ki valamely bíróság; 

f) határozott idő lejártával; 

g)  cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával; 

h) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkeztével. 

 

82. A lemondás bejelentése, illetve az Elnökségi tagság megszűnése esetén az egyesület 

működésének biztosítása érdekében 15 munkanapon belül Közgyűlést kell összehívni, mely 

új Elnökségi tagot választ. Visszahívás esetén az ezt gyakorló Közgyűlés kötelezettsége a 

megüresedett elnökségi hely azonnali betöltése. 

 

83. Képviselet 

 

Az egyesület képviselője, az Elnökség tagjai: az Elnök, az Alelnök, és a Főtitkár, akiket a 

Közgyűlés választ meg legfeljebb 3 évi időtartamra. Képviseleti joguk: önálló, terjedelme: 

általános. 

 

84. Az Elnök hatásköre: 

 

a) vezeti a Közgyűlést, és az Elnökség üléseit; 

b) irányítja az Elnökség munkáját; 

c) képviseli az egyesületet bíróságok, hatóság, más hivatalos szervek előtt; 

d) önállóan gyakorolja az aláírási és bankszámla feletti rendelkezési jogot;  

e) gyakorolja az egyesület alkalmazottai fölött a munkáltatói jogokat, azzal a 

megszorítással, hogy az alkalmazotti jogviszony létesítéséről, vagy annak 

megszüntetéséről és az alkalmazottak munkabérének megállapításáról az Elnökség 

jóváhagyásával dönt; 

f) az alapszabály, illetve Közgyűlési határozatban megállapított egyéb feladatokat is 

ellátja. 

 

85. Az Elnököt az Elnökség által meghatározott mértékű költségtérítés illeti meg a feladatai 

ellátására tekintettel, ehhez azonban a Közgyűlés előzetes jóváhagyása szükséges.  

 

86. Az elnök képviseleti jogát meghatározott kérdésekben, írásban foglalt meghatalmazással 

átruházhatja az elnökség más tagjaira. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a képviseleti 

jog terjedelmét és korlátait is. 
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87. Az Alelnök teljes joggal, önállóan képviseli az Egyesületet, gyakorolja az Elnök jogait. 

88. Az Alelnök: 

 

a) önállóan gyakorolja az aláírási és bankszámla feletti rendelkezési jogot; 

 

b) gondoskodik az éves tevékenység és az Egyesület költségvetése tárgyában készülő 

beszámoló elkészítéséről, valamint ezeknek a Közgyűlés elé terjesztéséről;  

 

c) helyettesíti a Főtitkárt távollétében. 

89. A Főtitkár: 

a) önállóan gyakorolja az aláírási és bankszámla feletti rendelkezési jogot; 

b) teljes joggal, önállóan képviseli az Egyesületet, gyakorolja az Elnök jogait. 

c) gondoskodik az Elnökség és a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról; 

d) gondoskodik a Közgyűlés az Elnökségi ülés jegyzőkönyvezetéséről, valamint az 

Egyesület határozatainak és egyéb iratainak rendezett nyilvántartásáról; 

e) vezeti a Határozatok Könyvét, melynek tartalmaznia kell a Közgyűlés és az Elnökség 

döntéseinek tartalmát, időpontját, hatályát, helyét, a döntést támogatók és ellenzők 

számarányát és (ha lehetséges) a személyét,  

f) vezeti a tagnyilvántartást; 

g) helyettesíti az Alelnököt a távollétében,  

h) az Elnök és az Alelnök egyidejű távolléte esetén helyettesítésüket ellátja. 

90. A Főtitkár a tevékenységéről az Elnökségnek, a napi ügyek ellátásáról az Elnöknek számol 

be. 

91. A Főtitkárt az Elnökség által meghatározott mértékű költségtérítés illeti meg a feladatai 

ellátására tekintettel, ehhez azonban a Közgyűlés előzetes jóváhagyása szükséges. 

 

X.  

 

AZ EGYESÜLET MEGSZÜNÉSE  

 

92. Megszűnik az Egyesület: 

 

a) jogutód nélküli megszűnéssel, ehhez a Közgyűlési döntéshez a szavazati joggal 

rendelkező tagok ¾-es szótöbbséggel hozott határozata szükséges; 

b) más egyesülettel történő egyesüléssel, illetve egyesületekre történő szétválással, ehhez 

a közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok ¾-es szótöbbséggel hozott 

határozata szükséges; 
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c) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása 

lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy 

d) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt; 

e) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett; 

f) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy 

g) az arra jogosult szerv megszünteti. 

 

93. Az Egyesület - feloszlatása, megszüntetése vagy megszűnésének megállapítása esetén - a 

nyilvántartásból való törlésről rendelkező bírósági határozat jogerőre emelkedésének 

napjával szűnik meg.  

94. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése 

után fennmaradó vagyont az Egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél 

megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. 

 

XI. 

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

95. Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a 2011. évi CLXXV. 

tv. rendelkezései az irányadóak. 

96. Ezt az alapszabályt az alakuló Közgyűlés, a 2020.09.09. napján megtartott ülésén 

módosította. 

 

 

Záradék : 

A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások 

alapján hatályos tartalmának 

 

Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat 39. pontjának – dőlt betűvel jelzett 

részek - változása adott okot. 

 

Budapest, 2020. 09. 09. 

      

            Dr. Farkas Tamás elnök 

 

 

 

Ellenjegyezte : 

Gyula, 2020.09.09. 


