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VADONLESŐK TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET 
 

ALAPSZABÁLYA 
 
 

I. 
Általános rendelkezések 

 
1. Az Egyesület neve: Vadonlesők Közössége Természetvédelmi Egyesület 

1.1. Az Egyesület neve röviden: Vadonlesők Egyesület 
2. Az egyesület alapításának helye és időpontja: Budapest, 2020. január 10. 
3. Az Egyesület székhelye: 2013 Pomáz, Watthay u. 12 c/2. 
4. Az Egyesület működési területe: Magyarország területe. 
5. Az Egyesület jogi személy.  
6. Az Egyesület olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely 

jelen alapszabályban meghatározott célra alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és 
céljai elérése érdekében szervezi tagjai tevékenységét.  

7. Az Egyesület kiadásait tagdíjakból, természetes és jogi személyek adományaiból, valamint 
pályázat útján elnyert összegből fedezi. 

8. Az Egyesület első elnöke: Bagolyné Geng Imola Edith (lakcíme: 2013 Pomáz, Watthay u. 
12 c/2. anyja neve: Kiss Lídia Piroska) 
Alelnökei:  Bakó Botond Zoltán (lakcíme: 2000 Szentendre, Szentlászlói út 78/B. anyja 
neve: Szentpáli Ildikó) és Horváth Balázs (lakcíme: 1039 Budapest, Margitliget u. 2. V/54. 
anyja neve: Foky Éva) 

9. A alapító tagok nevét, lakóhelyét, vagy székhelyét tartalmazó listáját az alapszabály nem 
nyilvános melléklete tartalmazza. 

 
 

II. 
Az Egyesület célja és tevékenysége 

 
1. Az Egyesület elsődleges célja a természet védelme, különösen a természetvédelem 

társadalmi és szakmai vonatkozásainak támogatása, valamint a természet 
védelmét magalapozó adatok gyűjtése és a kutatás. 

 
Az Egyesült céljai elérése érdekében: 
 
- elősegíti a természeti értékek és a természetvédelem célkitűzéseinek megismerését, 

népszerűsítését, 
- növeli a természetvédelem támogatóinak körét, 
- fontos feladatának tekinti  valamennyi korosztály természetvédelmi szemléletének 

alakítását, ezért komplex, kiemelten az ifjúságot, a közoktatási intézményeket, a 
családokat  megszólító oktatási és környezeti nevelési programokat szervez, 

- természetvédelmi kutatásokat végez, természetvédelmi programokat szakmailag támogat 
és valósít meg, 

- szakértői tevékenységet végez természettudományos és természetvédelmi szakterületen, 
- szaktanácsadással segíti a társadalom természetvédelemmel kapcsolatos tevékenységeit, 
- elősegíti a természetvédelemmel kapcsolatos népszerűsítő kiadványok, oktatási anyagok és 

a népszerűsítést támogató egyéb eszközök létrehozását, 
- elősegíti önkéntesek széles körű bevonását a természetvédelmi tevékenységekbe,  
- ösztönzi a természetvédelmi témájú művészeti tevékenységeket,  
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- szakmai támogatást nyújt a Vadonleső Program működéséhez, 
- természet- és környezetvédelemmel, valamint a természettudományokkal összefüggő 

ismeretterjesztő, szemléletformáló, népszerűsítő és tudományos szakmai anyagokat, 
oktatási segédanyagokat, cikkeket, könyvfejezeteket és egyéb publikációkat készít, 
elektronikus és nyomtatott formában közzétesz, 

- természet- és környezetvédelemmel, valamint a természettudományokkal összefüggésben 
előadásokat, tematikus foglalkozásokat, tanórákat, felnőtt- és gyermekképzésben 
megvalósított bemutatókat, tematikus ifjúsági táborokat állít össze, tart, vagy tesz közzé 
elektronikus felületeken, 

- természet- és környezetvédelemmel, valamint a természettudományokkal összefüggő 
rendezvényeket szervez, rendezvényeken vesz rész, 

- természettudományos felméréseket, monitorozást és kutatásokat végez, 
- aktív természetvédelmi tevékenységet hajt végre, 

 
2. Az Egyesület elsődleges feladatának tekinti széles társadalmi rétegek önkéntes alapú 

bevonását a természeti értékekkel kapcsolatos adatgyűjtésbe, illetve más, aktív 
közreműködésre serkenteni őket az értékek megőrzése, állapotuk javítása érdekében. 

 
3. Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik magyarországi és külföldi 

állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, más egyesületekkel és szövetségekkel, 
amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását. 

 
4. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében és tevékenységei finanszírozásához szükséges 

mértékben, az 1. pontban felsorolt céljait nem veszélyeztetve, gazdasági tevékenységet is 
folytathat.  
 

5. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független 
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá 
országgyűlési és önkormányzati képviselőjelöltet nem állít és nem támogat. 

 
 

III. 
Az Egyesület tagsága. A tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése. A tagok jogai és 

kötelezettségei. 
 
A tagsági jogviszony keletkezése 
 

1. Az Egyesülettel fennálló tagsági jogviszony fajtái: 
-rendes tagság,  
-pártoló tagság, 
-ifjúsági tagság. 
 

2. Az Egyesület rendes tagja olyan, 18. életévét betöltött magyar vagy külföldi állampolgár, 
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet lehet, aki (amely) az alapszabály 
rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, aki (amelynek a képviselője) aláírja a 
belépési nyilatkozatot, és kötelezettséget vállal az Egyesületi célok megvalósítása 
érdekében az Egyesület tevékenységében történő aktív közreműködésre, valamint a tagdíj 
fizetésére.  
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3. Az Egyesület pártoló tagja olyan, 18. életévét betöltött magyar vagy külföldi állampolgár, 
jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet lehet, aki (amely) az alapszabály 
rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, aki erkölcsi, anyagi, szakmai, 
tudományos támogatásával hosszabb időn keresztül segíti az Egyesületet céljai 
megvalósításában. A pártoló tagsági jogviszony visszavonásig érvényes. 

4. Az Egyesület ifjúsági tagjává az a 14. életévét már betöltött, de 18. életévét még be nem 
töltött természetes személy jelölhető, aki erkölcsi, anyagi, szakmai, tudományos 
támogatásával hosszabb időn keresztül segíti az Egyesületet céljai megvalósításában. 
 
 

Tagok felvétele, a tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése 
 

5. Tagok felvételének a tárgyában az Egyesület elnöksége 15 napon belül határoz.  
6. Pártoló tag jelölésének a feltétele a belépési nyilatkozatban, valamint jelen Alapszabályban 

foglaltak elfogadása. 
7. A tagsági viszony megszűnik: 

- kilépéssel, 
- kizárással, 
- felmondással, 
- a tag halálával, 
- az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével. 

8. A tag írásban, vagy a tagnyilvántartásban szereplő elektronikus levelezési címéről az 
elnökhöz eljuttatott elektronikus levélben bármikor bejelentheti a kilépési szándékát. A 
kilépést az Egyesület elnökének kell megküldeni. A tagsági jogviszony a kilépési szándék 
Egyesület elnökéhez való megérkezése napján szűnik meg. 

9. Azt a rendes tagot, aki a tagsági díjat az alapszabályban meghatározott határidőig nem 
fizeti meg, a tagsági díj megfizetésére az Egyesület elnöksége írásban, vagy a 
tagnyilvántartásban szereplő elektronikus levelezési címre küldött elektronikus levélben 
felszólítja. A felszólításban a tagsági díj megfizetésére az elnökség legalább 15 napos 
határidőt biztosít. Amennyiben a felszólításban foglalt határidő elteltéig a tag nem teljesíti 
a tagdíj megfizetésére irányuló kötelezettségét, az elnökség törli a tagok sorából. A 
törlésről az elnökség írásbeli határozatot hoz. A törlésről szóló határozat ellen az érintett 
tag a kézhezvételtől számított 30 napos határidőn belül az Egyesület Közgyűléséhez 
fellebbezhet, erre az érintett tagot a határozatban figyelmeztetni kell. 

10. Az Egyesület céljaival ellentétes cselekményt elkövető személyt bármely tag 
kezdeményezésére a Közgyűlés az elnökség indítványára az Egyesületből kizárhatja. A 
kizárásról döntő Közgyűlésre az érintett tagot meg kell hívni, és lehetőséget kell adni neki 
arra, hogy védekezését, bizonyítékait előterjeszthesse. A kizárásról a Közgyűlés 2/3-os 
többséggel határoz. A kizárásról az elnökség indoklást is tartalmazó, írásbeli határozatot 
hoz, mely ellen az érintett tag a kézhezvételtől számított 30 napos határidőn belül az 
Egyesület Közgyűléséhez fellebbezhet, erre az érintett tagot a határozatban figyelmeztetni 
kell. A határozat hatályon kívül helyezésére a 2013. évi V. törvény A Polgári 
Törvénykönyvről (a továbbiakban Ptk.) 3:35.§ szerint 30 napon belül a bíróságon kereset 
indítható. 

 
A tagok jogai és kötelezettségei 

 
11.  Az Egyesület rendes tagjának jogai: 

- részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, 
- választhat, illetve választható az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve 
tisztségeire, 
- szavazati joggal rendelkezik az Egyesület Közgyűlése határozatainak meghozatalakor, 
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- indítványt tehet a Közgyűlés és az elnökség napirendi pontjaira, 
- betekinthet az Egyesület irataiba, 
- érdekvédelem: a rendes tag kérelmére az Egyesület az elnökség határozata alapján 
személyes érdekvédelmet és képviseletet biztosíthat.  A kérelmek elbírálásánál az elnökség 
a tag személyes körülményei, a szervezet érdekei és anyagi lehetőségeinek mérlegelése 
alapján dönt. 
- a rendes tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és 
rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti. 

12.  Az Egyesület minden rendes tagja azonos mértékű szavazati joggal rendelkezik. A 
szavazati jog természetes személyek esetében kizárólag személyesen gyakorolható, ide 
értve az V. 4. pont szerinti virtuális jelenlétet is.  

13.  Az Egyesület rendes tagjának kötelességei: 
- az alapszabály betartása,  
- az egyesületi célkitűzések megvalósításának elősegítése, 
- az egyesületi vagyon megóvása. 
- a tagdíj határidőben történő megfizetése.  

14. A Közgyűlés évente december 31-ig határoz a következő évre a rendes tagok által 
fizetendő tagdíj mértékéről, amely jelenleg 2 000.- Ft. A tagdíj megfizetését az Egyesület 
számlaszámára évi egy összegben történő átutalással, vagy postai befizetéssel kell 
teljesíteni, folyó év február 28-ig, vagy belépését követő 30 naptári napon belül. 

15. Az Egyesület pártoló tagja: 
- tagja a Közgyűlésnek, de annak ülésein szavazati jog nélkül, tanácskozási joggal rész 
vehet,  
- nincs szavazati joga az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveinek megválasztásakor,  
- nem választhat, illetve nem választható az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe, 
illetve tisztségeire. 
- Jogai egyebekben megegyeznek a rendes tagok jogaival.   

16. Az Egyesület pártoló tagjának kötelességei: 
- az alapszabály betartása,   
- az egyesületi célkitűzések megvalósításának elősegítése, 
- az egyesületi vagyon megóvása 
- a pártoló tag önként vállalt támogatást fizet az Egyesület javára vagy erkölcsi, anyagi, 
szakmai, tudományos támogatásával segíti az Egyesületet céljai megvalósításában.  

17. Az Egyesület ifjúsági tagja: 
- tagja a Közgyűlésnek, de annak ülésein szavazati jog nélkül, tanácskozási joggal részt 
vehet, 
- az ifjúsági tagnak nincs szavazati joga az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveinek 
megválasztásakor, ugyanakkor az Egyesület tisztségeire sem választható, 
- jogai egyebekben megegyeznek a rendes tagok jogaival.  

18. Az ifjúsági tag kötelességei: 
- az alapszabály betartása,   
- az egyesületi célkitűzések megvalósításának elősegítése, 
- az egyesületi vagyon megóvása. 
 
Az ifjúsági tag tagdíj fizetésére nem köteles.  
 

19. Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. A 
jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok jogaikat 
törvényes képviselőik útján gyakorolják. 

20. A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és 
tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól. 
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IV. 
Az Egyesület szervezete 

 
1.  Az Egyesület állandó szervei: 

- Közgyűlés, 
- elnökség. 

 
V. 

A Közgyűlés 
 

1. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, a tagok összessége alkotja. A Közgyűlést az 
elnök hívja össze. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több 
mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden 
határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy rendes tag valamely ügyben nem szavazhat, őt 
az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen 
kívül kell hagyni. A Közgyűlésre a rendes, a pártoló, az ifjúsági tagokat a Közgyűlés 
helyét, idejét és a tervezett napirendet tartalmazó meghívóval kell meghívni. A tagok 
meghívása postai úton, faxon, vagy elektronikus úton történhet. A meghívók elküldése és 
a Közgyűlés megtartása között legalább 15 nap időköznek kell lennie. 
Határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő 
ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti 
időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze. 

2. A Közgyűlés kizárólagos határkörébe tartozik:  
- az Alapszabály elfogadása, módosítása, 
- az évi költségvetés meghatározása 
- tisztségviselők, ügyintéző és képviselő szerv tagjainak a megválasztása, az éves 
beszámoló, az éves pénzügyi terv elfogadása, illetve az előző éves pénzügyi terv 
teljesítéséről szóló, a számviteli törvény alapján készített beszámoló jóváhagyása, 
- az Egyesületnek más társadalmi szervezettel való egyesülése, 
- a kizárás kérdésében való döntés, 
- a rendes tagsági díj összegének meghatározása.  

3. A Közgyűlés évente legalább egy alkalommal rendes ülést tart. A Közgyűlés 
összehívásáért az Egyesület elnöke felelős. Az Egyesület rendkívüli Közgyűlését az elnök 
akkor köteles összehívni, ha azt a bíróság elrendeli, ha az összes tag 1/3-a azt az ok és cél 
megjelölésével kívánja. Az elnök akkor is köteles a közgyűlést összehívni a szükséges 
intézkedések megtétele céljából, ha az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem 
fedezi, ha az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor 
teljesíteni, vagy ha az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

4. Indokolt esetben, az elnök döntése alapján, a Közgyűlés megtartható elektronikus 
csatornákon keresztül is (virtuális jelenlét). Ennek lebonyolítására igénybe vehető minden 
olyan elektronikus hírközlő eszköz, melynek alkalmazása során a tagok azonosítása a 
tagnyilvántartásban szereplő elektronikus levelezési címről küldött levéllel, vagy más, a 
tagnyilvántartásban szereplő elektronikus címmel, vagy telefonszámmal egyértelműen 
elvégezhető és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosított. 

5. A Közgyűlést az elnök, vagy akadályoztatása esetén az alelnök vezeti. (Az alakuló ülést az 
elnök megválasztásáig az erre külön megválasztott személy vezeti.) 
A Közgyűlésen részt vehet az Egyesület minden rendes tagja, és szavazati jog nélkül, 
tanácskozási jogkörrel jelen lehetnek a pártoló és a tiszteletbeli tagok.  

6. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A Közgyűlés az elnökség vagy bármely tag javaslatára 
nyílt szavazással zárt ülést rendelhet el. 
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7. A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, kézfelemeléssel, vagy a 4. pont teljesülése 
esetén az ott meghatározott feltételekkel elektronikus szavazással, vagy ezek 
kombinációjával hozza. A határozathozatalhoz a határozatképes Közgyűlésen, vagy a 4. 
pont szerint virtuálisan jelenlévő rendes tagok több mint a felének a szavazata szükséges. 
Minden tagnak egy szavazata van.  
A Közgyűlés háromnegyedének igenlő szavazata szükséges:  
- az Alapszabály elfogadásához, módosításához, 
- az Egyesület más Egyesülettel történő egyesülés kimondásához, 
- a tag kizárásáról szóló határozat meghozatalához.  

 
Az Alapszabály előírhatja, hogy bizonyos kérdésekben a döntéshez a Közgyűlés egyhangú 
határozata szükséges. 
 

8.  A Közgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet az elnök és az esetenként 
megbízott egy tag hitelesíti. A jelenléti ívet a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. A Közgyűlés 
határozathozatalában nem vehet részt az a személy, vagy [Ptk. 8:1. § (1) 1. pont szerinti] 
közeli hozzátartozója: 

- 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, 

- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, 
vagy 

- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 

9. A tisztségviselőket a Közgyűlés választja. A tisztségviselők megválasztása titkos 
szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes 
szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül senki sem kapja 
meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két 
legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani.  

10. A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz. 
11. Az elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági 

szervezetek és magánszemélyek képviselőit. 
 

 
VI.  

Az elnökség 
 

1. Az Egyesület képviseletét a Közgyűlés által megválasztott 3 főből álló elnökség látja el. 
Az elnökség tagjai az elnök, és a két alelnök. A Közgyűlés az elnökség tagjait 2 évre 
választja.  

2. Két Közgyűlés között az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a 
Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az elnökség jogosult dönteni az Egyesületet terhelő 
kötelezettségek vállalásáról. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő Közgyűlésen az 
elnökség köteles beszámolni.  

3. Az elnökség üléseit az elnök hívja össze.  
4. Az elnökségi ülések történhetnek elektronikus csatornákon keresztül is (virtuális jelenlét). 

Ennek lebonyolítására igénybe vehető minden olyan elektronikus hírközlő eszköz, 
melynek alkalmazása során az elnökségi tagok azonosítása a tagnyilvántartásban szereplő 
elektronikus levelezési címről küldött levéllel, vagy más, a tagnyilvántartásban szereplő 
elektronikus címmel, vagy telefonszámmal egyértelműen elvégezhető és az elnökségi 
tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosított.  
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5. Az elnökség 3 tagból áll, határozatait egyszerű többséggel hozza. Az elnökségi ülésen a 
szavazás nyílt szavazással történik, vagy a 4. pont teljesülése esetén az ott meghatározott 
feltételekkel elektronikus szavazással, vagy ezek kombinációjával. Az elnökség ügyrendjét 
maga határozza meg. Az elnökség akkor határozatképes, ha minden elnökségi tag jelen 
van, ide értve a virtuális jelenlétet is. 

6. Az elnökség döntéseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvet legalább az elnök 
saját kezűleg aláírja, igazolva a másik két elnökségi tag virtuális jelenlétét is. 

7. Az elnök jogai és kötelességei: 
- a Közgyűlés és az elnökségi ülés összehívása, 

 - az Egyesület vagyonának kezelése, 
 - kiadások számláinak ellenőrzése, 
 - megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez, 
 - a közgyűlési és az elnökségi határozatok nyilvántartása a határozatok könyvében, 
 - az Egyesület ügyeinek intézése érdekében az Egyesület nevében munkaszerződést, 
 megbízási vagy egyéb szerződést köthet harmadik személyekkel, 

- munkáltatói jogok gyakorlása, 
- az Egyesület ügyeinek intézésére a Közgyűlés utólagos jóváhagyásával írásban új 
tisztséget, szervezeti egységet hozhat létre. 

8. Az elnök hatáskörébe tartozik mindazon kérdések eldöntése, amelyet az alapszabály nem 
utal a Közgyűlés, vagy az elnökség kizárólagos hatáskörébe. Az elnök munkájáról minden 
évben a rendes Közgyűlésen köteles beszámolni. 

9. Az alelnök jogai és kötelességei: 
- az elnök akadályoztatása esetén teljes jogkörben helyettesítheti az elnököt, 
- az elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén a tevékenységéhez a 
Közgyűlés előzetes hozzájárulása szükséges. 

10. Az elnökségi tagok jogaikat, elnöki tagságuk időtartamán belül, bármely rendes tagra, 
írásos nyilatkozatban meghatározott időszakra, átruházhatják, amennyiben ezt jogszabály 
kifejezetten nem tiltja. 

11. A Közgyűlés valamennyi rendes tag igenlő szavazata mellett az alapszabály 
rendelkezéseinek megszegése esetén az elnökség tagjait visszahívhatja, és új 
tisztségviselőket választhat, feltéve, ha az elnökségi tag jelen Alapszabályból folyó 
kötelességeit súlyosan megszegi és ezzel az Egyesületnek kárt okoz. 

12. Az elnökségi tagokat munkájukért díjazás illetheti meg, amelyről az éves rendes 
Közgyűlésen kell rendelkezni. Az elnök a tagokat, a munkavállalókat egyszeri jutalomban 
részesítheti, ennek összege azonban nem veszélyeztetheti az Egyesület működését és 
céljainak elérését. A tárgyévben kiosztható jutalom összegéről a Közgyűlés rendelkezik az 
éves rendes ülése alkalmával. 

13. Az elnökség tagjainak összeférhetetlenségére az Ectv. 39.§-án kívül az alábbi előírások 
vonatkoznak (kizáró okok, összeférhetetlenségi szabályok): 
(1) Elnökségi tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Az Elnökségi tag feladatait személyesen 
köteles ellátni. 
(2) Ha az elnökségi tag jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes 
személyt, aki az egyesületi feladatokat nevében ellátja. Az Elnökségi tagra vonatkozó 
szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. 
(3) Nem lehet elnökségi tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. 
(4) 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 jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 
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(5) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet elnökségi tag az, 
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
(6) A 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 -, 

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 jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést 
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 
 törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 

14. 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. 

15. Nem lehet cél szerinti juttatásban részesíteni az egyesület vezető tisztségviselőjét, 
támogatóját, önkéntesét, valamint ezen személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével (Ectv.42.§ (2) bekezdés). 

 
 

VII. 
Az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben 

 
1. Az Egyesület nevében az elnök önálló aláírási és képviseleti joggal rendelkezik.  
2. Az Egyesült bankszámlája felett bármelyik elnökségi tag jogosult rendelkezni.  
3. Az elnök előzetes írásbeli felhatalmazása alapján az írásbeli felhatalmazásban 

meghatározott ügyekben az alelnök, vagy tag is jogosult az Egyesület nevében önálló 
aláírási és képviseleti jogot gyakorolni.  
 

VIII. 
Az Egyesület vagyona, gazdálkodása 

1. Az Egyesület önálló jogi személy. Az Egyesület vagyonával önállóan rendelkezik, 
tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl a tartozásokért a saját 
vagyonukkal nem felelnek. 

2. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden közös célt szolgáló adomány, pályázati 
és egyéb bevétel az Egyesület vagyonát képezi.  

3. Az Egyesület vagyona elsősorban a tagok által fizetett tagdíjakból, jogi személyek és 
magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból képződik. Az Egyesület gazdasági-
vállalkozási tevékenységet – célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása 
érdekében – csak másodlagosan folytathat. A tagsági jogviszony megszűnése esetén az 
Egyesülettől megváló tagot e jogviszonya alapján semmilyen térítés nem illeti meg. Az 
Egyesület fenntartási költségeit meghaladó vagyonát céljainak elérésére fordítja. 

4. Az Egyesület megszűnése esetén – kivéve, ha a bíróság feloszlatását rendelte el vagy 
megszűnését állapította meg – a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonról a 
Közgyűlés határoz. 

5. Az Egyesület működéséről üzleti könyveket kell vezetni a külön jogszabályok 
rendelkezéseinek megfelelően, amelyeket az üzleti év végén le kell zárni. Az üzleti év 
végével az elnökség a Közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről pedig 
vagyonkimutatást készít.  
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6. Az Egyesület nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell 
alkalmazni. Az Egyesület részére juttatott adományokat a könyv szerinti értéken, ennek 
hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. A nem pénzeszközökben 
történő hozzájárulásokat az elnök döntése szerint a legcélszerűbb módon kell kezelni, 
felhasználni, illetve értéküket megóvni. 

7. Az Egyesület éves bevétele nem haladja meg az 50.000.000,- Ft-ot, így az Ectv. 40.§ (1) 
bekezdés szerinti felügyeleti szervet nem hoz létre. 

8. Az Egyesület a működésével kapcsolatos éves beszámolót köteles készíteni a hatályos 
jogszabályok figyelembevételével és az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg, 
közhasznú szervezetté válását követően, közhasznúsági mellékletet köteles készíteni, és 
azt a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni. A 
közhasznúsági beszámolóba, illetve mellékletbe bárki betekinthet és abból saját költségére 
másolatot készíthet. 

 
IX. 

Vegyes és záró rendelkezések 
 

1. Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Ptk., a 2011. évi CLXXV. törvény, 
valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok irányadóak. 

2. Az Egyesület tagjai az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az 
Egyesület székhelyén, az elnökkel előzetesen egyeztetett időpontban betekinthetnek, 
azokról feljegyzést vagy a saját költségükre másolatot készíthetnek. 

3. Az Egyesület Alapszabályával és a mindenkor hatályos jogszabályokkal összhangban, 
Szervezeti és Működési Szabályzatot (SZMSZ) készíthet, melyet a Közgyűlés fogad el. 
Amennyiben készül, az SZMSZ az Egyesület működésének részletszabályait tartalmazza. 

4. Jelen Alapszabályt a mellékelt jelenléti íven szereplő tagok a mai napon megtartott 
Közgyűlésen egyhangúlag elfogadták. 

 
 
Kelt: Budapest, 2020. január 10. 
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