
 1 

Magyar Kukorica Klub Egyesület 

ALAPSZABÁLYA * 
 

Az egyesület közgyűlése a törvényi jogkörében (Ptk. 3:74.§.a.) pontja szerint) eljárva, a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve, az időközi jogszabályváltozások alapján módosította 
és az alábbi tartalommal fogadta el a szervezet alapszabályát:  

Általános rendelkezések 

Az Egyesület neve: 

- teljes neve: Magyar Kukorica Klub Egyesület 

- rövidített neve: MKK 

- angol neve: Hungarian Maize Club  

- rövidített angol neve: HMC 

- német neve: Ungarischer Mais Klub 

- rövidített német neve: UMK 

Az Egyesület székhelye 

- 8152 Kőszárhegy, Kazinczy Ferenc utca 12. 

Az Egyesület működésének jellege 

Az Egyesület önkormányzati elven működő társadalmi szervezet.  

Az Egyesület nemzetközi jelleggel működik, tagjai sorába a tagokkal és tagfelvétellel szemben 
támasztott feltételeknek megfelelő rendes és támogató tagokat más országok állampolgárai 
közül is fogad, közülük tiszteletbeli tagot is választhat. 

Az Egyesület jogi személy. 

Az Egyesület célja 

- a hazai kukoricatermesztés versenyképességének fokozása  
- a termelési kultúra javítása 
- vidéki lakosság jobb tájékoztatása 

a kukorica vertikum szereplőinek ismereti, tapasztalati és kapcsolati tőkéjének felhasználásával. 

A megjelölt célokat főként a modern informatikai és kommunikációs eszközök használatával, 
különösen a világhálóra saját, a www.magyarkukoricaklub.hu honlap révén történő csatlakozással 
kívánja elérni. 

Az Egyesület tagsága 

Az egyesületi tagság formái: 1. rendes tag, 2. pártoló tag, 3. tiszteletbeli tag. 

Rendes tag 

Az Egyesület rendes tagja minden olyan természetes személy, aki a kukorica-vertikum valamely 
területén aktívan tevékenykedik, vagy elismerten tevékenykedett, legalább egy aktív tag írásbeli 
ajánlásával rendelkezik, nyilatkozata aláírásával az egyesület céljait és az alapszabályt elfogadja, 
kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a 
tagdíj megfizetésére. 
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Pártoló tag 

Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, akit legalább egy aktív tag ajánl, nyilatkozatának aláírásával az Egyesület 
Alapszabályát elfogadja, aki az egyesület célkitűzéseivel egyetért, erkölcsileg és anyagilag segíti az 
Egyesület munkáját.  

A pártoló tag a Közgyűlésen tanácskozási joggal vesz részt, de tisztségre nem választható és 
szavazati joga nincs. Egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval. 

Tiszteletbeli tag 

Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a természetes személy, aki a kukoricatermesztés, nemesítés, 
oktatás és kutatás, vagy a gazdasági, társadalmi, kulturális élet kukoricához kötődő területén 
életművével ezt kiérdemelte. Ugyancsak az a személy, aki az egyesület munkájában, céljainak 
megvalósításában kiemelkedő és/vagy példamutató tevékenységet fejt ki vagy fejtett ki, vagy 
jelentős támogatást nyújtott, illetve ilyen támogatás megszerzésében hathatósan közreműködött, 
továbbá az alapszabályban meghatározott célok megvalósítását személyes tekintélyével, 
tevékenységével jelentős mértékben elősegíti, vagy elősegítette és az Egyesület Alapszabályát 
elfogadja, aki az egyesület célkitűzéseivel egyetért. 

A tagsági viszony létrejötte 

Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az egyesület megalakulását 
követően a belépési kérelemnek a jelen Alapszabály felhatalmazása alapján az elnökségnek a rendes 
tag felvételéről meghozott határozatával keletkezik.  

A pártoló tagság ugyancsak az elnökség erről meghozott határozata szerint keletkezik.  

A rendes, valamint a pártoló tagként történő felvételre, az erre vonatkozó írásbeli kérelem (belépési 
nyilatkozat) alapján kerül sor.   

 

A felvételi kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy a közgyűlés részéről meghatározott éves 
tagdíjfizetési kötelezettségének a kérelmező eleget tesz, továbbá természetes személy esetében azt 
is, hogy vállalja, hogy a személyes feladatok teljesítésével is részt vesz az egyesület tevékenységében.  

A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, aki a kérelem beérkezésétől számított 30 
napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak 
meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, és igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt 
kérelmező számára.  
A határozatot indokolással és a jogorvoslati kioktatással abban az esetben kell ellátni, ha az elnökség 
a tagfelvételi kérelmet elutasítja.  

Az elnökség tagfelvételről hozott döntéséről a soron következő közgyűlést tájékoztatni kell.  

A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén a határozat ellen annak kézhezvételétől számított 
15 napon belül van helye fellebbezésnek. A fellebbezést a közgyűléshez címzetten, de az 
elnökségnél kell előterjeszteni.  

 

A közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő közgyűlésen egyszerű 
szótöbbséggel, nyílt szavazással dönt, és határozatát további 8 napon belül írásban, 
igazolható módon közli az érintett taggal. A közgyűlés határozata ellen további 
jogorvoslatnak helye nincs.  

Tiszteletbeli tagságra bármely aktív tag tehet javaslatot az Elnökség felé, amennyiben a jelölt erre 
előzetes írásbeli hozzájárulását adta. A beérkezett javaslatokat az Elnökség a soron következő 
Közgyűlés elé terjeszti határozathozatalra. A tiszteletbeli tagságról a közgyűlés évente egy 
alkalommal, az éves rendes közgyűlésen egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazás útján dönt.  
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A közgyűlés határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon 
kell megküldeni az érintett számára.  

A közgyűlés döntése ellen további jogorvoslatnak helye nincs. 

A tiszteletbeli tagság a közgyűlés erről hozott határozatával keletkezik.  

A tagságról az elnökség tagnyilvántartást vezet. 

Fiatalkorúak tagsága 

Aki még nem töltötte be 18. életévét, csak törvényes képviselője előzetes hozzájárulásával lehet 
tag.  

A tagsági viszony megszűnése 

A tagsági jogviszony megszűnik:  
 

 a.) A tag kilépésével  
 b.) A tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával  
 c.) A tag kizárásával 
 d.) A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 

Kilépés 

A tagsági jogviszonyát valamennyi tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával 
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony az erről szóló nyilatkozatnak az 
elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.  

A tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával 

Az elnökség annak a rendes, valamint a pártoló tagnak a tagsági jogviszonyát — aki önhibájából 
eredően a tagdíjat, illetőleg a vagyoni hozzájárulást annak esedékességét követően, az elnökség 
felhívása ellenére is elmulasztja megfizetni — 30 napos határidővel felmondhatja.  

A tagsági jogviszony felmondásáról az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz, 
és határozatát annak meghozatalától számított 8 napon belül írásba foglaltan, indokolással és 
jogorvoslati kioktatással ellátva igazolt módon megküldi az érintett tagnak.   
 

A határozattal szemben a tag annak írásbeli közlésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet. 
A fellebbezést a közgyűléshez címzetten, de az elnökségnél kell előterjeszteni.  
 

A közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő közgyűlésen egyszerű szótöbbséggel, nyílt 
szavazással dönt, és indokolással, valamint a jogorvoslati kioktatással ellátott határozatát további 8 
napon belül írásban, igazolható módon közli az érintett taggal.   

Kizárás 

Az elnökség egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozott határozatával kizárhatja azt a rendes, 
pártoló vagy tiszteletbeli tagot, aki magatartásával jogszabályt, az egyesület alapszabályának vagy 
közgyűlés határozatának reá vonatkozó rendelkezését súlyosan vagy ismételten megsérti.  

Kizárásra okot adó magatartás különösen:  
- aki az egyesület céljaival, tagjaival összeférhetetlen, ellentétes, vagy az egyesület tagjához 
méltatlan magatartást tanúsít,  
- az egyesület rovására jelentős jogsértést követ el,  
- tevékenységével az egyesületnek kárt okoz,  
- aki az egyesület közgyűlése által meghatározott tagi kötelezettségének az Elnökség előzetes 
írásbeli, a kizárás jogkövetkezményére is figyelmeztető felhívása ellenére nem tesz eleget,  



 4 

- aki a gazdasági vagy társadalmi és különösen az egyesületi élet területén olyan magatartást 
tanúsított, vagy olyan etikai vétséget követett el, amellyel méltatlanná vált a Magyar Kukorica Klub 
tagságára.  

A tag kizárásához vezető ok lehet, ha a tagot a bíróság bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéli, vagy ha szándékosan veszélyezteti az egyesület céljának 
megvalósítását és az egyesület tevékenységét.  

A kizárási eljárást bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezheti, előadva a tag 
kizárására okot adó konkrét magatartását, a tagkizárás okait, indokait.  
 

A kizárási eljárást az elnökség a kezdeményezéstől számított 30 napon belül lefolytatja, ebből a 
célból rendkívüli elnökségi ülést hív össze.  
 

A kizárási eljárásra az érintett tagot meg kell hívni, és a felhozott okokat vele közölni kell. 
Lehetőséget kell biztosítani a számára, hogy védekezését előterjeszthesse, indokait, álláspontját 
közölje.  
 

A meghívó kézbesítése és a rendkívüli elnökségi ülés között legalább 8 napnak el kell telnie.  
 

A kizárási eljárásában a tag meghallgatásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben meg kell jelölni 
a kifogásolt magatartást, a tag védekezését, valamint az üggyel kapcsolatos bizonyítékokat.  
 

Az elnökség a kizárásról szóló határozatát a kizárással érintett tag meghallgatása után hozhatja 
meg, kivéve, ha a tag a védekezés és a meghallgatása lehetőségével nem kívánt élni. E 
következményre a tag figyelmét előzetesen, a meghívóban fel kell hívni.  
 

Az elnökség, indokolással és jogorvoslati kioktatásával ellátott határozatát a jelen lévő taggal 
annak meghozatalakor szóban, és 8 napon belül írásban is, igazolható módon közölni kell. 
 

A határozattal szemben a tag annak írásbeli közlésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel 
élhet. A fellebbezést a közgyűléshez címzetten, de az elnökségnél kell előterjeszteni.  
 

A közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő közgyűlésen minősített szótöbbséggel, 
nyílt szavazással dönt, és az indokolással, valamint a jogorvoslati kioktatással ellátott határozatát 
további 8 napon belül írásban, igazolható módon közli az érintett taggal.  

A tagok jogai és kötelezettségei 

A tagok jogai 

Az Egyesület minden rendes és tiszteletbeli tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet 
az Egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult Közgyűlés 
döntéshozatalában, az egyesület szolgáltatásait igénybe veheti, az egyesület irataiba betekinthet.  
A tag a közgyűlésen a szavazati jogát személyesen, vagy meghatalmazott képviselője útján is 
gyakorolhatja.  

A tag képviselő útján is gyakorolhatja tagsági jogait. Nem lehet képviselő az elnökség elnöke vagy 
tagja, továbbá a könyvvizsgáló. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirattal kell 
igazolni. A képviselő a közgyűlésen több tag képviseletére is jogosult, de az egy képviselő által 
képviselt tagok száma nem haladhatja meg az egyesületi tagok tíz százalékát. 

Tisztségviselőül bármely rendes tag megválasztható amennyiben vele szemben jogszabályban 
meghatározott kizáró ok nem áll fenn. 

A tagok kötelességei 

Az Egyesület rendes tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat 
megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni a közgyűlés által elhatározott egyesületi 
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célok megvalósítása érdekében, köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek 
határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani.  

Köteles a lakcímét, annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni. 

Pártoló tagok jogai 

A pártoló tagok a rendes tagok jogaival élnek, a szavazati jog kivételével. Pártoló tag 
tisztségviselőnek nem választható. 

Pártoló tagok kötelezettségei 

Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét. 
Köteles a vagyoni hozzájárulás legkisebb összegét, évi 50.000,-Ft-ot minden év március 31. 
napjáig megfizetni  
Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó 
előírásait, rendelkezéseit betartani. 
Köteles a lakcímét/székhelyét, annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez 
bejelenteni. 

A tiszteletbeli tagok jogai és kötelezettségei 

Az egyesület tiszteletbeli tagja jogosult:  
a.) az egyesület rendezvényein részt venni és az egyesület szolgáltatásait igénybe venni 
b.) a közgyűlésen tanácskozási joggal részt venni, javaslatokat és észrevételeket tenni 

Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét. 
Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó 
előírásait, rendelkezéseit betartani. 
Köteles a lakcímét, annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni. 

Tagdíj 

A tagdíjat az Elnökség javaslatára a közgyűlés állapítja meg. 

A tárgyévi tagdíjfizetés határideje a tárgy év március 31-e. 

Az egyesület szervezetei 

A Közgyűlés 

Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, és az 
Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet.  

A Közgyűlés összehívása az Elnökség feladata.  
- A közgyűlésre minden tagot meg kell hívni a napirend közlésével. 
- A meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább tizenöt napnak kell eltelnie.  
- A tagokat a meghívóban a távolmaradásuk következményeire figyelmeztetni kell.  

Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani.  

A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a 
javasolt napirendi pontokat.  

A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a 
szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák.  

A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt 
közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az 
eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.  
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A közgyűlési meghívó közlésétől számított 5 napon belül a tagok — az elnökhöz címzetten —
írásban kérhetik a napirend kiegészítését, annak oka és célja (a kiegészítés indokolása) megjelölése 
mellett.  

Az elnök a napirend kiegészítést az előterjesztő neve, az ok és a cél megjelölése mellett 2 napon 
belül megküldi a tagok részére.  

Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele 
céljából, ha  
- az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;  
- az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy  
- az egyesület céljainak elérése veszélybe került.  
 

Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni. 

A Közgyűlést 30 napon belül akkor is össze kell hívni, 
- ha a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével írásban ezt kéri 
- ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek 
- ha a felügyeleti szerv a Közgyűlés összehívását elrendeli, 
- a törvényességi ellenőrzést ellátó ügyész indítványozza, 
- a törvényességi felügyeletet ellátó bíróság kezdeményezi. 

A meghívót írásban, postai úton, vagy ha a tag elektronikus elérhetőségét (e-mail címet) megadta, 
akkor e-mail címére megküldeni és az egyesület székhelyén kifüggeszteni, továbbá honlapján 
közzétenni. 

A közgyűlést elsődlegesen az egyesület székhelyére kell összehívni, de indokolt esetben 
Magyarország területén más helyszínre is összehívható. Amennyiben az egyesület székhelye azonos 
az elnök lakóhelyével, úgy a közgyűlés további indok hiányában is összehívható más magyarországi 
helyszínre. 

A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti, de a Közgyűlés levezetésével mást is megbízhat. A 
Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az Elnök, a jegyzőkönyvvezető és két, a közgyűlés által 
megválasztott hitelesítő tag ír alá. 

A Közgyűlés ülései nyilvánosak, azonban a közgyűlésen jelenlévő tagok elrendelhetik a közgyűlés 
zártan történő megtartását.  A tagok szótöbbséggel hozott határozattal a nyilvánosságot kizárhatják, 
ha közérdek, vagy valamely egyesületi tag jogos magánérdekének védelme ezt szükségessé teszi. 

A közgyűlés határozatképes, ha a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult 
vesz részt. 

Határozatképtelenség esetén az eredeti napirendi pontok tekintetében a megismételt közgyűlés az 
eredeti közgyűlés napján, 30 perc elteltével megtartható. A megismételt közgyűlés az eredeti 
napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. Erre a 
körülményre a tagokat a meghívóban figyelmeztetni kell.  

Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

- az alapszabály jóváhagyása és módosítása,  
- a tisztségviselők, ügyintéző és képviselő szervek megválasztása és éves beszámolójának 
elfogadása,  
- a Szervezeti és Működési szabályzat elfogadása 
- a tagdíj mértékének megállapítása, 
- az éves költségvetés megállapítása, 
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- az Egyesület más Egyesülettel való egyesülésének, szétválásának illetőleg megszűnésének 
kimondása, 
- a tagsági viszony felmondása, a kizárásról hozott Elnökségi döntéssel szembeni fellebbezés 
elbírálása 
- döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal. 

Határozathozatal 

A közgyűlésen a tagok a közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése 
hiányában – a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok egyszerű 
szótöbbségével, és nyílt szavazással hozzák meg. A közgyűlés a tisztségviselőket (vezetőket) titkos 
szavazással választja meg. 

Az alapszabály elfogadásához, módosításához, tag kizárásához és az Egyesület feloszlásának 
(egyesülés, megszűnés) kimondásához minősített többség (a jelen lévő tagok háromnegyedes) 
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.  

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 nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt 
két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás 
győztese a több szavazatot kapott személy lesz. 

A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, illetőleg a határozat 
meghozatalakor nem szavazhat az, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján:  
 

 kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesül; 
illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt,  
- bármilyen más előnyben részesül,  
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;  
- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;  
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;  
- vagy aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 

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, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.  

A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett taggal a 
határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli, a határozatoknak 
az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 

Az évi rendes közgyűlés tartása mellett a tagok közgyűlés tartása nélkül is határozhatnak a közgyűlés 
hatáskörébe tartozó ügyekben azzal, hogy az éves beszámoló elfogadása kizárólag rendes közgyűlés 
megtartása mellett lehetséges. Az ilyen határozathozatalt az ügyvezetés a határozat tervezetének a 
tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől 
számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az 
ügyvezetés részére. 

A szavazatokat aláírva, teljes bizonyító erejű magánokirat formájában, írásban (személyesen, postai 
úton, faxon, vagy szkennelt irat formájában) kötelesek a fenti határidő alatt a tagok visszajuttatni. 

Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozatképességre és szavazásra vonatkozó 
rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, 
ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő 
tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén. 
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Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a legfőbb szerv ülését az ügyvezetésnek össze kell 
hívnia. 
A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag 
vagy alapító szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének 
napjától számított három napon belül - az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt 
további három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó 
napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. 

Az Elnökség 

Az Elnökséget az elnök, 2 alelnök, és a titkár alkotják. 

A Közgyűlés által választott 4 főből álló Elnökség látja el az Egyesület képviseletét. 

A közgyűlés mind az Elnökség tagjait, mind a tisztségviselőket (képviselőket) 3 évre választja. Az 
elnökségi tagsági viszony a tisztség elfogadásával jön létre. 

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek a cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták és tagja az egyesületnek. A vezető tisztségviselő 
ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit 
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett 
előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesül. 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. 
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit 
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.  

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás  
- a megbízás időtartamának lejártával;  
- visszahívással;   
- lemondással;  
- a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;  
- a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 
korlátozásával;  
- a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.  

A közgyűlés a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.  
A vezető tisztségviselő megbízatásáról az elnökséghez címzett nyilatkozattal bármikor lemondhat.  
 

Ha a vezető tisztségviselői megbízatásáról az elnök mond le, akkor a másik két elnökségi taghoz 
kell címeznie lemondó nyilatkozatát. Ha az egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás 
az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a 
bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.  

Két Közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a 
Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az Elnökség döntéseiről, intézkedéseiről a következő 
Közgyűlésen köteles beszámolni. 

Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok 
vállalásáról dönteni. Döntéséről a Közgyűlést tájékoztatja. 

Az Elnökség minimum három tag jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség szükség szerint, de 
legalább évente kétszer tart ülést, melyet az Elnök hív össze. Az Elnökség ülésére minden tagot a 
napirend közlésével postai vagy elektronikus úton kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és 
az ülés napja között legalább 15 nap időköznek kell lennie. Az Elnökség üléseire – annak 
tárgyköreire figyelemmel – esetenként további tagok is meghívhatók. 
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Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással 
hozza, kivéve, ha az Alapszabály vagy jogszabály ettől eltérően rendelkezik. Határozatképtelenség 
esetén az Elnökséget legkésőbb 30 napon belül ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség 
miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon legalább 3 elnökségi 
tag jelen van. 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a 
határozat alapján  
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy  
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt 
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;  
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;  
- vagy aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.  
 

Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében az egyesület bármely tagja, 
és/vagy bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület 
által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.  

Az Elnökség feladata és hatásköre: 

- a rendes és pártoló tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás, 
- a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját 
elősegítő szervező tevékenység; 
- az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az éves programok, 
költségvetés megvitatása és elfogadása; 
- az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának előkészítése és Közgyűlés elé terjesztése 
- az Elnök éves beszámolójának elfogadása; 
- személyzeti munka irányítása; 
- tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása; 
- az Egyesület tagjának kizárásával, egyesület általi felmondásával kapcsolatos eljárás; 
- minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az 
Elnökség hatáskörébe von. 

Az Elnök jogai és kötelességei: 

- a Közgyűlést bármikor összehívhatja 
- a Egyesület pénzéről a kezelőket elszámoltatja 
- a kiadások számláit ellenőrzi 
- megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez 
- a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe veszi  
- a Közgyűlés határozatainak megfelelően az intézkedéseket megteszi 
- a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelését, illetve 
felhasználását ellenőrzi 
- az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációkat ellenőrzi. 

Az alelnökök jogai és kötelességei: 

- az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesítheti az elnököt, 
- az elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes hatáskörű 
helyettesítéshez a Közgyűlés hozzájárulása is szükséges. 

A titkár (vagy külön választott pénztáros) jogai és kötelességei: 
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A titkár gondoskodik és koordinálja az alábbi feladatok elvégzését: 
- az Egyesület pénzállományának kezelése, 
- a számlák kezelése és nyilvántartása, 
- a pénztárkönyv vezetése, 
- mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az elnök értesítése, 
- a számlák hitelességének ellenőrzése. 

Felügyelő Bizottság 

A közgyűlés 3 éves időtartamra, legalább három főből álló Felügyelő Bizottságot választ. A 
Felügyelő Bizottság tagjai megbízatásuk ideje alatt az egyesületben más tisztséget nem tölthetnek 
be. A felügyelő bizottsági tisztség annak elfogadásával jön létre.  

Megszűnik a felügyelő bizottsági megbízatás: 
- a megbízás időtartamának lejártával;   
- lemondással;  
- visszahívással 
- a felügyelő bizottsági tag halálával;  
- a felügyelő bizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 
történő korlátozásával;  
- a felügyelő bizottsági taggal szemben olyan ok, illetve körülmény következik be, amely e tisztség 
ellátása tekintetében kizáró vagy összeférhetetlenségi oknak minősül. 
 

A felügyelő bizottsági tag e megbízatásáról az elnökséghez címzett nyilatkozattal bármikor 
lemondhat.  
 

Ha a felügyelő bizottság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új tisztségviselő 
kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 
hatvanadik napon válik hatályossá.  
 

A közgyűlés a felügyelő bizottság tagját (tagjait) bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.  

Felügyelő bizottsági tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.  
 

Nem lehet a felügyelő bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró 
ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.  
 

A felügyelő bizottság tagjai a felügyelő bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni.  
 

A felügyelő bizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem 
utasíthatóak.  

A Felügyelő Bizottságnak nem lehet tagja az Egyesülettel munkaviszonyban álló, az Egyesületnél 
gazdasági feladatokat ellátó személy, továbbá az, aki az Egyesület elnökségi tagjának, vagy az 
Egyesületnél gazdasági feladatokat ellátó személynek a közeli hozzátartozója. A bizottság tagjai 
nem lehetnek egymásnak hozzátartozói. 

A bizottság kizárólag a közgyűlésnek van alárendelve, csak annak tartozik felelősséggel. 

A Felügyelő Bizottság ellenőrzésének tárgya az Egyesület gazdálkodásával és vagyonkezelésével 
kapcsolatos tevékenység. 

A Felügyelő Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről az Egyesület elnökségét 
tájékoztatja. A bizottság szükség szerint eseti szakértőket, vagy egyesületi tagokat is bevonhat 
munkájába. A bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak az egyesület gazdálkodásával 
kapcsolatos bármely iratba betekinteni, az egyesület tisztségviselőitől tájékoztatást kérni. 
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A Felügyelő Bizottság az ellenőrzések megkezdéséről tájékoztatni köteles az Egyesület elnökét. Az 
ellenőrzés tapasztalatairól a Bizottság elnöke a vizsgálat befejezését követő 15 napon belül írásban 
tájékoztatja az egyesület elnökségét. 

A Bizottság szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. Az üléseket az elnök postai 
vagy elektronikus úton hívja össze. A bizottság üléseire minden bizottsági tagot meg kell hívni. A 
meghívónak a napirendet tartalmaznia kell. A meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 
15 napnak kell eltelnie. A Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, ha a leadható szavazatok több 
mint felét képviselő szavazásra jogosult vesz részt. 

Amennyiben az ülés nem határozatképes, azt 8 napon belül újra össze kell hívni. A megismételt 
ülés határozatképes, ha legalább két tag (ebből az egyik a felügyelő Bizottság elnöke) jelen van, ez 
utóbbi esetben egyhangú döntés hozható. A Bizottság határozatát szótöbbséggel, nyílt szavazással 
hozza. 

A felügyelő bizottság határozatait az ülésen szóban kihirdeti és az érintett egyesületi szervvel a 
határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli, a határozatoknak 
az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 

Az Egyesület képviselete 

Az Egyesület képviseletére az Elnök, az elnök akadályoztatása esetén az Alelnökök és a Titkár 
jogosultak. Az Egyesületre kötelezettségeként létesítő jogviszonyt az Elnök egyedül, az Elnökség 
tagjai ketten, közösen tehetik. A bankszámla feletti rendelkezést az Elnök önállóan, illetve teljes 
bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás alapján az Alelnökök és a Titkár jogosult. 

Az egyesület vagyona, gazdálkodása 

Az egyesület vagyona 

A tagok által – a közgyűlés által meghatározott mértékű - tagdíjak, valamint minden, a közös célt 
szolgáló befizetés az Egyesület vagyonát képezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az Egyesületi 
tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen 
térítés nem illeti meg. 

Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése 
után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával 
megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. 
A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az 
alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az 
alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem 
szerezheti meg. 

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. 

A vagyon felhasználásnak módját nyilvánosságra kell hozni.  

Az Egyesület gazdálkodása 

Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik  

A költségvetés bevételei részben a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok önként vállalt egyéb 
juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekből, részben az általa a tagoknak 
befizetéseikkel nem fedezett, és a tagsági körön kívülre irányuló szolgáltatások bevételeiből 
származnak. Az Egyesület gazdálkodása során felosztható nyereséget nem képez. A tagdíjakból, 
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adományokból és gazdálkodásból eredő többleteket az alapvető célkitűzések mind magasabb szintű 
teljesítését szolgáló fejlesztésre használja fel. 

A tagsági díjbevételeket az Egyesület elsősorban fenntartási és ügyviteli költségek, valamint az 
Egyesületet terhelő járadékok és adók megfizetésére, valamint az alapvető célkitűzések teljesítésére 
fordítja. 

Az Egyesület működése és gazdálkodása során keletkezett tartozásaiért saját vagyonával felel. 

Könyvvitel 

Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és 
azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a Titkár az Egyesület gazdálkodásáról a 
Közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít. 

Írásbeliség  

Mind a Közgyűlés, mind az Elnökség határozatait jegyzőkönyvben rögzíti. A Közgyűlés 
jegyzőkönyvét a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők mellett az Elnök is aláírja. Az Elnökség üléseiről 
készült jegyzőkönyvet az Elnökség jelenlévő minden tagja aláírja.  

A közgyűlést levezető elnök a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul 
bejegyezni a határozatok könyvébe. A bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti. 

Az Elnök gondoskodik a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok nyilvántartásának 
naprakészségéről.  

Pénzügyek kezelése 

Az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait a titkár kezeli. 
Az Elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt pénzügyi vezetőként pénztárosi 
teendők ellátásával megbízni. A pénzügyi vezető részére díjazás állapítható meg.  

Az egyesület megszűnése: 

Az Egyesület megszűnik: 
- ha a közgyűlés kimondja (a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbségével 

hozott határozatával) az egyesület jogutód nélküli megszűnését (végelszámolás);  
- más egyesülettel történő egyesülését vagy szétválását (jogutódlással történő megszűnés)  
- a nyilvántartó bíróság megszünteti,   
- felszámolás eredményeként megszüntetésre kerül  
- 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.  

Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és csak egyesületekre 
válhat szét. 
Az egyesülésre a Ptk. 3:44. §, a szétválásra a Ptk. 3:45. §. rendelkezéseit kell alkalmazni a 3:47. §. 
figyelembe vételével.  

Vegyes rendelkezések 

A működés megkezdése 

Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. 
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Politikai függetlenség deklarálása 

Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást 
nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, országgyűlési 
képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.  

Felelősség 

Tekintettel az interneten való megjelenéssel járó jelentős általános és szakmai felelősségre, az 
Egyesület általában csak olyan nyelveket használ internetes szakmai fórumain, amelyek tartalmát és 
minőségét ellenőrizni tudja. A közlésekhez használható nyelvek jegyzékéről az Elnökség dönt, s a 
jegyzéket folyamatosan közzéteszi az internetes honlapon. A jegyzéken nem szereplő nyelvű 
közlésekhez egy, a jegyzéken szereplő nyelvre történt hiteles fordítást is mellékelni kell. 

Záró rendelkezések 

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az 
irányadóak. 
 

Kelt: Székesfehérvár, 2016. május hó 26. napján. 

 
 (Dr. Szieberth Dénes) 

 egyesület elnöke 
Záradék:  
Jelen, az új Ptk rendelkezései alapján átdolgozott, átszerkesztett és módosított, és ezen 
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály, amely átdolgozás során a Székesfehérvári 
Törvényszék 20.Pk.60.140/2005/18. számú végzésében foglaltaknak eleget téve vastagított, dőlt 
betűvel jelzett módosítások, illetőleg a törlés áthúzással került jelölésre, amit az egyesület 2016 
május 26-n megtartott közgyűlése fogadott el. 

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. 
évi CLXXXI. törvény 38.§. (2) bekezdése alapján igazolom, hogy a létesítő okirat egységes 
szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. 
 

Kelt: Székesfehérvár, 2016. május hó 26. napján. 

  
 

 (Dr. Szieberth Dénes) 
   egyesület elnöke  

 
 
 

(*Megjegyzés: A Bíróságra benyújtott szöveggel azonos tartalmú, szöveg elektronikus változata. Ez a másolat 2018. 
november 13.-án készült. Sz.D.) 
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1. Név: .................................................................               2. Név:............................................................................. 
    aláírás:……………………………………                  aláírás:………………………………………… 

Lakcím: ..............................................................                 Lakcím: ..................................................................... 
Személyigazolvány száma:……… ………..                  Személyigazolvány száma:……………………. 
 


