
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári 

Törvénykönyvről felhatalmazása alapján, a Magyar—Török Baráti Társaság egyesület korábbi 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 

1. Az egyesület neve: 

– magyarul:     Magyar—Török Baráti Társaság 
– törökül:         Macar—Türk Dostluk Derneği 
– rövidítve:      MTBT 
(a továbbiakban: Egyesület). 

2. Az Egyesület székhelye: Budapest VI., Bajza u. 54. mf. 1/1. (Nemzetek Háza). 

3. Az Egyesület a tagok közös, tartós, jelen alapszabályban meghatározott céljának 
folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy. 

4. Az Egyesület célja: 

a) a magyar és a török nép közötti barátság ápolásának elősegítése 
b)  Törökország kultúrájának, tudományos és gazdasági eredményeinek megismertetése az 
érdeklődők szélesebb körével, a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatok ápolása és 
fejlesztése 
c)  kulturális rendezvények, megemlékezések, ismeretterjesztő előadások, emlékülések, 
kulturális jellegű turisztikai utazások szervezése, a török irodalommal, művészettel kapcsolatos 
szakmai csoportok létrehozása, múzeumi cserekiállítások szervezése, megrendezése 
d)  a Magyarország területén lévő török és a Törökország területén lévő magyar vonatkozású 
műemlékek és kulturális értékek védelmének elősegítése az illetékes szervekkel együttműködve 
e)  Törökország és Magyarország közötti kulturális, tudományos és idegenforgalmi kapcsolatok 
fejlesztése, nyelvtanfolyamok szervezése mind a török, mind a magyar nyelv tanulására 
f)  kapcsolattartás a törökországi kulturális és társadalmi szervezetekkel, különösen a 
törökországi Török–Magyar Baráti Társasággal 
g)  az a) – f) pontokban megjelölt témaköröket érintő időszaki kiadványok, könyvek 
megjelentetése és azok forgalmazása 
h) az a) – g) pontokban megjelöltekkel összefüggésben díj alapítása, esetenként jutalom, oklevél 
és érem adományozása. 

Az Egyesület működése a határon inneni és a határon túli magyarok érdekeit szolgálja.  Az 
Egyesület nem folytat közvetlen politikai tevékenységet, független a politikai pártoktól, azokkal 
nem működik együtt, s pártoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az Egyesület nem fogad el 
támogatást politikai pártoktól, azok alapítványaitól vagy olyan támogatóktól, akiknek a 
tevékenysége nincs összhangban az Egyesület céljaival. 

5. A tagsági jogviszony 

5.1. Az Egyesületnek két egyesületi tag ajánlásával tagja lehet 

a.) bármely magyar állampolgár, 
b) továbbá az a természetes személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 
személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad 
mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik,  
c) valamint az a természetes személy, aki a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, 
illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik,  

d.) továbbá Magyarországon bejegyzett jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági 
társaság, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 
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amennyiben az Egyesület céljaival és működési elveivel egyetért és elfogadja annak 
alapszabályát. 

5.2. A tagfelvétel a rendszeresített, kitöltött és aláírt belépési nyilatkozati űrlap, nem 
természetes személy és pártoló tag esetében pedig annak írásos belépési szándéknyilatkozata 
alapján történik. A belépési nyilatkozat abban az esetben szabályszerű, ha azt ajánlóként az 
Egyesület két tagja is aláírja.  

5.3. A tagsági jogviszony megszűnik: 

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

A tag tagsági jogviszonyát az Egyesület elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, 
indoklás nélkül megszüntetheti.  

A tagsági jogviszony egyesület általi felmondására akkor kerül sor, ha megállapítást nyer, hogy a 
tag a tagság alapszabályban meghatározott feltételeinek nem felel meg. A tagsági jogviszony 
írásban, harmincnapos határidővel mondható fel. Az egyesületi jogviszony felmondható, ha az 
egyesületi tagnak a tárgyévit meghaladó mértékű tagdíjhátraléka van és tagdíj-tartozását az 
elnökség írásos felszólításának kézhezvételét követő harminc napon belül sem egyenlíti ki. A 
felszólításban a tagot a fizetési kötelezettség ismételt elmulasztásának jogkövetkezményére – 
nevezetesen a megadott határidő eredménytelen eltelte esetén tagsági viszonyának 
automatikus megszűnésére - figyelmeztetni kell. A tagsági jogviszony egyesület általi felmondása 
ellen fellebbezésnek helye nincs. 

A tagnak jogszabályt, az Egyesület alapszabályát vagy a taggyűlés határozatát súlyosan vagy 
ismételten sértő magatartása esetén az elnökség - bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv 
kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. Ennek során be kell tartani 
a tisztességes eljárást biztosító szabályokat. Az elnökségnek kell bizonyítania, hogy a kizárás 
indoka valós és okszerű, a mulasztás a tagnak felróható. Az eljárás során lehetőséget kell adni a 
tag védekezésére. A tag kizárásáról az elnökségnek írásbeli határozattal kell döntenie, amelyet 
indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket 
és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot 
a taggal közölni kell. Kizárás esetén biztosítani kell a tag részére a jogorvoslat lehetőségét. A 
kizárt tag harminc napon belül írásban fellebbezhet a taggyűléshez. A fellebbezést az 
elnökségnek kell benyújtani, amely azt kötelezően a soron következő taggyűlés napirendjére 
tűzi.  

5.4. Az Egyesületben különleges jogállású tagság a tiszteletbeli tagság és a pártoló tagság. A 
különleges jogállású tagok az egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal 
vehetnek részt és tagdíj fizetésére nem kötelezhetők. A különleges jogállású tagok nevét az 
Egyesület honlapján közzé kell tenni. 
  
Az Egyesület a Magyarország és Törökország közötti kapcsolatok ápolásában, illetve az Egyesület 
tevékenységének támogatásában kitűnt magyar vagy más állampolgárságú természetes 
személyeket felkérheti az egyesület tiszteletbeli tagságának elfogadására. Az elfogadás a 
taggyűlés határozata alapján felkért személy írásos nyilatkozatával jön létre. 

Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi természetes vagy jogi személy, jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 
aki vagy amely adományaival segíti az Egyesület céljainak megvalósítását, de abban nem kíván 
részt venni. Pártoló tag adományának elfogadására az Egyesület és a pártoló tag írásos 
megállapodása alapján kerülhet sor. 
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6. Az Egyesület tagjainak jogai és kötelezettségei 

Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik, kivéve a 
különleges jogállású tagokat és azokat a vezető tisztségviselőket, akik nem az Egyesület tagjai 
közül kerülnek megválasztásra. Minden tagot azonos mértékű szavazati jog illet. A jogi személy 
tag a tagsági jogait a képviselőjén keresztül gyakorolja. Azok a vezető tisztségviselők, akiket 
nem az Egyesület tagjai közül választottak meg, a tagokkal azonos jogokkal rendelkeznek és 
őket a tagokéival azonos kötelezettségek terhelik, kivéve a tagdíjfizetési kötelezettséget. 

A tag jogosult 

a) az Egyesület tevékenységében és rendezvényein részt venni, az Egyesület szolgáltatásait 
igénybe venni 
b) az Egyesület céljai és feladatai körébe tartozó kérdések megvitatását kezdeményezni, a 
taggyűlésen részt venni, a taggyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, 
javaslatokat és észrevételeket tenni az Egyesület döntést igénylő ügyeiben, 
c) az Egyesülettől szakmai érdekvédelmet kérni, az Egyesület szakmai rendezvényein részt venni 
d) a taggyűlés döntéseiben szavazati joggal részt venni,  továbbá választhat és megválasztható 
az Egyesület tisztségviselőjének, kivéve, ha a tárgyévi tagdíjon túlmenő tagdíjhátraléka van. Az 
egy évi tagdíjat meghaladó, nyilvántartott tagdíjhátralék rendezése a szavazati jog 
gyakorlásának és a választhatóságnak a feltétele, ami a tag jogait kizárólag ezen a két területen 
és csak átmenetileg korlátozza. 
e)  A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. A tag tagsági jogait akkor gyakorolhatja 
képviselőn keresztül, ha azt az alapszabály lehetővé teszi. A tagsági jogok forgalomképtelenek 
és nem örökölhetők. 
f)  A tag az egyesületi szervek által hozott határozatokkal szemben bírósághoz fordulhat. 

A tag köteles 

a) eleget tenni az Egyesület alapszabályában meghatározott kötelezettségeinek 
b) előmozdítani az Egyesület érdekeit és céljainak megvalósítását 
c) tisztségbe történő megválasztása esetén azt a legjobb képességei szerint ellátni, 
d) az éves tagsági díjat a tárgyévben megszabott határidőig egy összegben megfizetni. 
e) A tag nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület 
tevékenységét. 

7. A tagdíj  

A tagdíj összegét és befizetésének határidejét az éves rendes taggyűlés határozza meg. 
Nyugdíjas és diák tag a tagdíj 50 %-át fizeti. A tagdíjfizetések nyilvántartását legalább 3 évre 
visszamenőleg közzé kell tenni az Egyesület honlapján.  

8. Az Egyesület vezető szervei 

Az Egyesület vezető szervei a taggyűlés, az elnökség és a felügyelő bizottság. 

8.1. A taggyűlés 

Az Egyesület legfelsőbb döntéshozó szerve a taggyűlés, amely a tagok összességéből áll. A 
taggyűlés az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. 

A taggyűlést szükség szerint, de legalább évenként egyszer össze kell hívni. Össze kell hívni 
akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, vagy legalább 15 tag – az ok és a cél megjelölésével – azt 
kéri. 

A taggyűlést az elnök, az elnök akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze a tagoknak 
legalább 15 nappal a taggyűlés előtt megküldött elektronikus levelében, továbbá a meghívó 
közzétételével az Egyesület honlapján. A taggyűlési meghívónak az alábbiakat kell tartalmaznia: 
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a taggyűlést összehívó szerv vagy személy neve, székhelye, a taggyűlés időpontja és helye, 
tervezett napirendi pontok, figyelemfelhívás határozatképtelenség esetére. 

A taggyűlés lefolytatásához levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és kettő hitelesítőt kell 
választani.A taggyűlésről minden alkalommal jegyzőkönyv készül. 

A taggyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az elnökségen és az felügyelő bizottságon kívül a 
taggyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a taggyűlés határozata 
alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. 

A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
a) az alapszabály megállapítása és módosítása 
b)  az elnökség és a felügyelő bizottság éves beszámolójának, valamint az előző évről szóló 
számviteli beszámoló elfogadása 
c.) az elnökség és a felügyelő bizottság tisztségviselői, valamint a tiszteletbeli elnök 
megválasztása és visszahívása, díjazásuk megállapítása 
d)  az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének, illetve az ilyen egyesülésből való 
kiválásának, továbbá az Egyesület feloszlásának kimondása 
e) a tárgyévi gazdálkodás elveinek meghatározása  
f) a tiszteletbeli tag megválasztása, 
g) a tiszteletbeli elnök megválasztása,  
h) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető 
tisztségviselőjével, a felügyelő bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; 
i) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, az elnökségi és a felügyelő bizottsági tagok elleni 
kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 
j) a választott könyvelő és könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának 
megállapítása; 
k) a végelszámoló kijelölése 
l) döntés mindazon ügyekben, amelyeket az alapszabály a kizárólagos hatáskörébe utal. 

A taggyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel (a jelen lévő és szavazati 
joggal rendelkező tagok számának 50 %-a + 1 szavazat) hozza. Személyi kérdésekben kötelező 
titkos szavazás megtartása, tisztségviselők választásakor pedig jelölő bizottság és 
szavazatszámláló bizottság felállítása. 

A taggyűlés abban az esetben határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. 
Határozatképtelenség esetén a taggyűlést újból össze kell hívni, az ismételten összehívott 
taggyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. 

A taggyűlés döntései, a döntések időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők aránya 
nyilvánosak, azokat az elnökség az Egyesület honlapján közzéteszi, illetve azokról nyilvántartást 
vezet. Az Egyesület honlapján teljes terjedelemben közzé kell tenni és legalább két évig 
hozzáférhetővé kell tenni az Egyesület éves tevékenységéről szóló beszámolót, az éves 
számviteli beszámolót, a gazdálkodás tárgyévi elveit, az éves költségvetést, továbbá az SZJA 1 
%-os felajánlások felhasználásáról szóló beszámolót. 

8.2. Az elnökség és a felügyelő bizottság megválasztására és visszahívására, tagjainak 
összeférhetetlenségére és kötelességeire vonatkozó szabályok 

A taggyűlés az Egyesület tagjai közül egyenként, titkos szavazással választja határozott időre, 5 
év időtartamra az elnökség tisztségviselőit és a felügyelő bizottság tagjait, de a vezető 
tisztségviselők legfeljebb egyharmada az Egyesület tagjain kívüli személyekből is 
megválasztható. A gazdasági titkár tisztségére, valamint a felügyelő bizottság legalább egyik 
tagjának lehetőleg olyan tagot kell jelölni, aki pénzügyi-számviteli ügyintézői , vagy hasonló, 
magasabb képesítéssel rendelkezik. 

Az elnökség 5 tagból áll.  Az elnökség tagjai az egyesület vezető tisztségviselői, funkciók szerinti 
felsorolásuk:  elnök, alelnök, főtitkár, gazdasági titkár, titkár. 

!4



A felügyelő bizottság 3 tagból: egy fő elnökből és két fő bizottsági tagból áll. A felügyelő 
bizottság tagjai maguk választják meg soraikból az elnököt. 

Az Egyesület taggyűlése tiszteletbeli elnököt választhat, akinek a megbízatása ugyancsak 5 évre 
szól. A tisztségre az a személy javasolható, aki az alapszabályban rögzített tagsági 
követelményeknek eleget tesz és korábban több éven keresztül betöltötte az Egyesület elnöki 
tisztségét. 

Az Egyesület elnökségének és felügyelő bizottságának tagja az a nagykorú személy lehet, 

a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a 
képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és 
b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és 
c) aki 
ca) magyar állampolgár, vagy 
cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkezik, vagy 
cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya 
alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel 
rendelkezik. 

Ezen feltételek fennállására a tisztségviselőknek a jogszabályban előírt okiratiságnak megfelelő 
formában nyilatkozniuk kell, amit csatolni kell az Egyesület bejegyzési vagy változás-bejegyzési 
kérelméhez. 

Az elnökség és a felügyelő bizottság tagjai nem állhatnak egymással hozzátartozói viszonyban. 

Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki  
a) az elnökség elnöke vagy tagja  
b.) az Egyesülettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll 
c.) az a)-b) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

Jogi személy tag esetében csak a tag képviselője választható meg az Egyesület 
tisztségviselőjének. 

Az Egyesület elnökségének és felügyelő bizottságának tagjai ingyenesen, polgári jogi megbízási 
jogviszony keretében látják el tisztségüket. A jogviszony a taggyűlés általi megválasztás 
elfogadásával jön létre.  

Az elnökség tagjai kötelesek a taggyűlésen részt venni, az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre 
válaszolni, az Egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. 

A vezető tisztségviselők megbízatása a megbízás idejének lejártával, visszahívással, 
lemondással vagy elhalálozás esetén szűnik meg. Amennyiben az elnök megbízatása megszűnik, 
illetve az elnökség tagjainak száma bármely ok miatt felével csökken, a taggyűlés új elnökséget 
választ. 

Az Egyesület elnökségének és felügyelő bizottságának tagjait, valamint a tiszteletbeli elnököt az 
Egyesület taggyűlése abban az esetben hívhatja vissza, ha a visszahívás indokát az alapszabály 
megjelöli.  

Visszahívás indoka lehet, ha az érintett 
a) nem felel meg a tisztség betöltésére vonatkozó, jogszabályban meghatározott 
összeférhetetlenségi  szabályoknak 
b) nem tesz eleget az Egyesület alapszabályában meghatározott kötelezettségeinek 
c) választott tisztségének ellátásában tartósan akadályoztatva van. 
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A vezető tisztségviselő visszahívását indokolt írásbeli javaslattal az Egyesület tagjainak legalább 
10 %-a, de minimálisan 15 fő, a felügyelő  bizottság vagy az elnökség kezdeményezheti. A 
taggyűlés titkos szavazással dönt a visszahívásról. 

A tisztségviselő tisztségéről az elnökséghez intézett írásos nyilatkozatban bármikor lemondhat, 
de ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak az annak bejelentésétől 
számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a taggyűlés az új tisztségviselő 
megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a 
tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések 
megtételében köteles részt venni. 

8.3. Az elnökség hatásköre, döntéshozatali eljárása, az Egyesület képviselete 

Az elnökség az Egyesület ügyvezető szerve, amelynek hatáskörébe tartozik: 

a) a gazdálkodás taggyűlés által elfogadott elvei alapján az éves költségvetés meghatározása és 
közzététele az Egyesület honlapján, döntés az éves költségvetés alakulását lényegesen 
befolyásoló kötelezettségvállalásról 
b) a rendes és a pártoló tagok felvétele, a pártoló tagok adományainak elfogadása  
c) az Egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala 
d) beszámolás az évi rendes taggyűlésnek az Egyesület előző évi tevékenységéről, részletes, 
jogcímenkénti beszámolás az előző évi gazdálkodásról és a számviteli beszámoló előterjesztése 
e) a tagsági jogviszony felmondása  
f) a tag kizárása 
g) az Egyesület ügyrendjének megalkotása 
h) döntés pályázatokon való részvételről, valamint  pályázati támogatásokkal való elszámolás 
elfogadásáról 
i)  döntés az SZJA 1 %-os felajánlások jogszabályban előírt módon történő felhasználásáról, 
valamint a felhasználásról szóló elszámolás jóváhagyása 
j) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 
taggyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása 
k) az Egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők 
megválasztatásának előkészítése 
l) a taggyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése 
m) az elnökség által összehívott taggyűlés napirendi pontjainak meghatározása 
n) részvétel a taggyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre 
o) a tagság és a tagdíjfizetés nyilvántartása 
p) az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése 
r) az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése 
s) az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele 
t) a működőképesség fenntartása, és fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők 
érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve 
kezdeményezése 
u) az Egyesület honlapjának működtetése, a jogszabályban és az alapszabályban rögzített 
egyesületi határozatok, dokumentumok és információk közzététele az Egyesület honlapján. 

Az elnökség ülését az elnök írásban, elektronikus levélben hívja össze szükség szerint, de évente 
legalább egyszer, a napirend megjelölésével.  Az elnökség bármely tagja, illetve a felügyelő 
bizottság elnökének írásbeli kérésére az elnökség ülését össze kell hívni.  Az elnökség üléseire a 
felügyelő bizottság elnökét és a tiszteletbeli elnököt is meg kell hívni. 

Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha azon legalább az elnök vagy az alelnök, továbbá az 
elnökség legalább két másik tagja részt vesz. Az elnökség határozatait általában nyílt 
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnök, távolléte 
esetén az alelnök szavazata dönt.  A felügyelő bizottság elnöke és a tiszteletbeli elnök 
tanácskozási joggal vesz részt az elnökség ülésén, szavazati joguk nincs. 
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Az elnökség és a felügyelő bizottság döntései, a döntések időpontja és hatálya, a döntést 
támogatók és ellenzők aránya nyilvánosak, azokat az elnökség az Egyesület honlapján 
közzéteszi, illetve azokról nyilvántartást vezet. 

Az Egyesület törvényes képviseletét az önállóan eljárni jogosult vezető tisztségviselők: az elnök, 
az alelnök és a főtitkár láthatják el.  

Az Egyesület nevében pénzügyi kihatással járó kötelezettséget (fizetési vagy más teljesítési 
kötelezettség vállalása) az elnök, az alelnök és a főtitkár vállalhat külön-külön, a gazdasági 
titkár ellenjegyzésével. Kötelezettség vállalása során tiszteletben kell tartaniuk az éves 
gazdálkodási elveket, a jóváhagyott költségvetési előirányzatokat, az SZJA 1 % felhasználásával 
kapcsolatos jogszabályi előírásokat, a pályázati szerződések előírásait és az elnökség releváns 
döntéseit. Az Egyesület bankszámláin lévő pénzeszközökről az elnök, az alelnök és a főtitkár 
külön-külön rendelkezhet, a gazdasági titkár ellenjegyzésével.  

Utalványozásra az elnök, az alelnök és a főtitkár jogosult. A gazdasági titkár utalványozás nélkül 
kifizetést nem teljesíthet. 

9. A felügyelő bizottság hatásköre és működése 

A felügyelő bizottság az Egyesület felügyelő szerve, amely ellenőrzi az Egyesület 
alapszabályszerű működését és gazdálkodását, különösen a vagyoni eszközöknek 
jogszabályokban meghatározott módon történő felhasználását. Ügyrendjét - az elnökség 
véleményét meghallgatva -, valamint munkamódszerét és programját maga határozza meg. A 
felügyelő bizottság rendszeresen köteles ellenőrizni az Egyesület gazdálkodását, pénzügyi 
helyzetét, az Egyesület alapszabály szerinti működését, az egyesületi határozatok 
végrehajtását.  

Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, az Egyesület munkavállalóitól pedig 
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba 
betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Működéséért kizárólag a taggyűlésnek felelős. A felügyelő 
bizottság feladatainak tárgyévi ellátásáról írásos beszámolót terjeszt elő az évi rendes 
taggyűlésnek.  

A felügyelő bizottság elnöke részt vesz az elnökség ülésein.  

A felügyelő bizottság elnökét akadályoztatása esetén a bizottság általa kijelölt tagja 
helyettesíti. 

A felügyelő bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülést tart, amelyen 
határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az ülés akkor határozatképes, ha azon a felügyelő 
bizottság elnöke és legalább egy tagja részt vesz. 

A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően az Egyesület 
taggyűlését vagy az elnökségét tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról 
szerez tudomást, hogy 

a) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit súlyosan 
sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek 
elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi 
szükségessé vagy 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

A taggyűlést vagy az elnökség ülését a felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől 
számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő 
eredménytelen eltelte esetén a taggyűlés és az elnökség ülés összehívására a felügyelő 
bizottság is jogosult. 
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Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 
törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 

10. Az Egyesület gazdálkodása 

Az Egyesület bevételei: 
- tagdíj 
- gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel 
- költségvetési támogatás, beleértve a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott 

költségvetési támogatást és a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 
rendelkezése szerint kiutalt összegét 

- más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány 
- befektetési tevékenységből származó bevétel 
- egyéb bevétel. 

Az Egyesület költségei, ráfordításai (kiadásai): 
- alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek 
- gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó 

költségek 
- az Egyesület szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció 

költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez 
használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása; 

-   egyéb költség. 

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, csak céljainak 
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodás során elért 
eredmény a tagok között nem kerül felosztásra, azt az Egyesület kizárólag a céljai 
megvalósítására fordítja.  

Az alapcél szerinti tevékenységből, illetve a vállalkozási tevékenységből származó bevételeket 
és ráfordításokat az Egyesület elkülönítve tartja nyilván. 

Az Egyesület vagyonát – az alapszabály, a gazdálkodás taggyűlés által meghatározott elvei, a 
jóváhagyott éves költségvetés, és az elnökség képviseletére jogosult tisztségviselők 
kötelezettségvállalásainak figyelembevételével –  a gazdasági titkár kezeli, aki a 
kötelezettségvállalások, utalványozások ellenjegyzője is. 

Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. 

A tagnak – mivel tagdíjat fizet – nincs helytállási kötelezettsége az Egyesület tartozásáért. 

Az elnökség köteles a taggyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha 
a) az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi 
b) az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy 
c) az Egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

A fentiek alapján összehívott taggyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény 
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni. 

11. Az Egyesület megszűnése 

Az Egyesület megszűnik, ha a taggyűlés a feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését 
kimondja, vagy a bíróság feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja. 

A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az Egyesület jogutód nélkül 
megszűnik, ha  
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a)  az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása 
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy 

b)  az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 

A megszűnő Egyesület nem oszthatja fel vagyonát tagjai között. Az Egyesület jogutód nélküli 
megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az 
alapszabályban meghatározott - ennek hiányában a nyilvántartó bíróság által kijelölt -, az 
Egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú 
szervezetnek kell átadni. 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 vezető tisztségviselők felelőssége jogutód nélküli megszűnés esetén: 

Ha az Egyesület jogutód nélkül szűnik meg, a megszűnés után a vezető tisztségviselőkkel 
szemben e minőségükben az Egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős 
bírósági törléstől számított egy éven belül - az Egyesület törlésének időpontjában tagsági 
jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó 
egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.  

Az Egyesület megszűnését megelőző két évben a vezető tisztségviselők az Egyesület 
megszűnésétől számított két évig egyetemlegesen kötelesek helytállni az Egyesület hitelezőivel 
szemben mindazon tartozásokért, amelyeket az Egyesület vagyona vagy a vagyoni hozzájárulást 
nem szolgáltató egyesületi tagoknak a jogi személy általános szabályai szerinti helytállási 
kötelezettsége nem fedezett. 

12. Egyéb rendelkezések 

Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv, valamint 
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak. 

Ezen alapszabály-módosítást az Egyesület 2015. január 27-én  megtartott taggyűlése fogadta el.  

Budapest, 2015. január 27. 

…………………………………………                  ………………………………………… 
               Szabó István elnök       Tasnádi Andrásné alelnök 

——————————————————————————————————————————————————————————— 

Ügyvédi ellenjegyzés:  
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