
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 

 EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY  

I. Az egyesület neve és adatai 

 Az egyesület neve: Gyulai Művésztelep Egyesület  

 Székhelye:  1082 Budapest, Üllői út 66/c 4. em. 1. 

II. Az Egyesület célja, feladatai 

Az Egyesület elsődleges feladata, hogy segítse a Gyulai Nyári Művésztelep további működését.  

A művésztelep 1969 óta működik, egyike a legrégebbieknek Magyarországon. A kezdetektől 

együttdolgozó alkotók társadalmi érdeklődése, szociografikus indíttatású realisztikus előadásmódja 

alapvetően meghatározza a telep szellemiségét. A jövőben is fontosnak tartjuk, hogy a telepnek ez a 

fajta karaktere megmaradjon. A célok meghatározása ennek függvényében történik. 

 

Az Egyesület kulturális közhasznú tevékenységet végez, melynek során a következő tartós célokat 

kívánja megvalósítani: 

1) Alkotási lehetőséget biztosítani hivatásos és amatőr képzőművészeknek – meghívottaknak és 

helybelieknek egyaránt. 

a) A szabadiskolai formában, a modell utáni rajzolás, festés, mintázás szakmai irányítással 

lehetőséget nyújt a mesterség elsajátítására. Ezen részt vehetnek a telep tagjain kívül a 

város és környékének képzőművészeti pályára készülő fiataljai. 

b) A szorosan vett szakmai tevékenység mellett művészetekkel és 

társadalomtudományokkal foglalkozó előadások segítik a tájékozódást, a szakmai 

ismeretek bővítését. 

2) Az Egyesület fontosnak tartja, hogy a művésztelep által képviselt és létrehozott értékek 

megjelenjenek a város kulturális életében. Ennek érdekében a következőkre vállalkozik: 

a) szervezi és támogatja a művésztelepen folyó alkotó tevékenység megismertetését; a 

művésztelepen elhangzott előadások nyilvánossá tételével és a kapcsolódó kiállítások 

aktív propagálásával; 

b) a művésztelep városon kívüli népszerűsítését –hangsúlyozva gyulai kötődését – 

kiállítások szervezésével és a hozzákapcsolódó dokumentációs anyag összeállításával 

segíti (CD, DVD, katalógus, szóróanyag, egyéb kiadványok, stb.) 

3) Kapcsolatot tart a helyi állami, társadalmi, kulturális szervekkel, szervezetekkel, illetve az 

országos szakmai szervezetekkel. Segíti Gyula város testvérvárosi és egyéb alapon kialakuló 

kulturális kapcsolatait. 

4) Szakmai segítséget nyújt, szolgáltatásokat, konferenciát, szimpóziumot szervez, kulturális 

érdekvédelmet lát el. 

5) Az Egyesület kulturális közhasznú tevékenysége: 

a) képzőművészeti kiállítások szervezése és bemutatása, 

b) művészeti szimpóziumok, konferenciák szervezése, 

c) nyári művésztelepek szervezése és lebonyolítása, 

d) szabadiskolai tevékenységben fiatalok művészeti pályára való felkészítése. 

6) Az Egyesület társadalmi szervezetként, pályázati és szponzori támogatások megszerzésével 

járul hozzá a művésztelep hatékony működéséhez, szem előtt tartva a fönti kitűzött célok 

lehető leghatékonyabb megvalósítását. 
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7) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, 

azoktól támogatást nem fogad el, illetve azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A 

választásokon országgyűlési képviselőjelölteket nem állít, és nem támogat. 

Az Egyesület elsődleges gazdasági tevékenységet nem végez, de feladatai ellátására 

gazdálkodó (szolgáltató) szervezetet hozhat létre. 

8) Az Egyesület közhasznú tevékenysége során nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is 

részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból. 

9) Az Egyesület olyan nyilvántartást vezet, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, 

időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők (ha lehetséges, személye) 

megállapítható. A nyilvántartás az Egyesület titkáránál megtekinthető. 

10) A vezető szerv döntései nyilvánosak, az Egyesület titkáránál megtekinthetők. A döntésről 

minden érdekelt írásban értesítendő, illetve közérdekű döntés esetén azt az Egyesület sajtóban 

megjelenteti. Az Egyesület Elnökségének és a Felügyelő Bizottságának minden döntését az 

Egyesület honlapján is nyilvánosságra hozza. 

11) Az Egyesület mint közhasznú szervezet: működése, szolgáltatásainak igényvételi módja, 

beszámolói nyilvánosak, melyeket az Egyesület honlapján is nyilvánosságra hoz, közhasznú 

működésével kapcsolatosan keletkezett iratait a titkár őrzi, abba minden érdekelt betekinthet. 

III. Az Egyesület tagjai és jogállásuk 

2013. évi V. törvény a Ptk. 3:67. § [A tagsági jogviszony keletkezése] 

(1) Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást követően a belépési kérelemnek a 

közgyűlés általi elfogadásával keletkezik. 

(2) A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. 

(1) Az Egyesület tagja lehet minden magyar és külföldi állampolgár, aki egyetért az Egyesület 

alapszabályával. A tagfelvétel az Elnökség hatáskörébe tartozik. 

(2) Az Egyesület tagja lehet jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező csoport is. 

(3) Az Egyesület pártoló tagja lehet az a személy, jogi személy, illetve csoport, aki/amely az 

Egyesület működését támogatni kívánja. 

(4) A közgyűlés tiszteletbeli tagságot adományozhat. 

(5) A tagság a "Belépési nyilatkozat" kitöltésével - természetes személyek esetén egy tag 

ajánlásával - és a tagdíj befizetésével jön létre. 

2013. évi V. törvény a Ptk. 3:68. § [A tagsági jogviszony megszűnése] 

a) 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. 

b) A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül 

megszüntetheti. 

Az Elnökség azzal a taggal szemben, aki az Egyesület céljaival ellentétes, vagy a feladatok 

megoldását akadályozó magatartást tanúsít, illetve a tagságra méltatlanná válik, a tag 

kizárását kezdeményezheti. A tagnak lehetőséget kell biztosítani, hogy cselekedetét 

megindokolhassa saját védelmében.  

A kizáró határozatot a közgyűlés hozza meg. A kizárást annak indokolásával együtt írásban 

kell közölni. A kizáró határozat tudomásra jutástól számított 30 napon belül a tag panasszal 

fordulhat a bírósághoz. 

 

(6) A rendes tagok jogai különösen: 
3:65. § [Az egyesületi tag jogállása] 

(1) Az egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni. 
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(2) Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik, kivéve, ha az alapszabály 

különleges jogállású tagságot határoz meg. 

(3) 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. 

a) a tagokat egyenlő jogok illetik meg, és egyforma kötelezettségek terhelik, 

b) a tagokat a közgyűlésen felszólalási, javaslattételi, szavazati jog illeti meg, 

c) a tagok a közgyűlés, illetve az elnökség elé terjeszthetik az Egyesületre tartozó 

kérdéseiket, javaslataikat, 

d) a tagok indítványozhatják, hogy bármely az Egyesülettel kapcsolatos kérdést az 

ellenőrző bizottság vizsgáljon meg, 

e) a tagok megválaszthatók és újraválaszthatók az Egyesület tisztségeire, szerveibe, 

f) a tagok jogosultak az Egyesület szolgáltatásainak kedvezményes igénybevételére, 

g) a tagok részt vehetnek az Egyesület munkájában, céljainak megvalósításában, 

feladatainak ellátásában. 

(7) A tiszteletbeli és pártoló tagok jogai: 

a) jogosultak az Egyesület szolgáltatásainak kedvezményes igénybevételére 

b) részt vehetnek az Egyesület munkájában, céljainak megvalósításában, feladatainak 

ellátásában 

c) a közgyűlésen felszólalási, javaslattételi jog illeti meg őket 

(8) A tagok kötelezettségei különösen: 

2013. évi V. törvény a Ptk. 3:66. § [A tagok kötelezettsége] 

(8) Az egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére. 

(9) Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét. 

a) a tagok kötelesek az alapszabályban foglaltakat megtartani, 

b) a tagok kötelesek tagdíjat fizetni. 

1) Az éves tagdíj összege: 

a. önálló keresettel rendelkezők esetében: 2 500,- Ft 

b. önálló keresettel, jövedelemmel nem rendelkezők, 

nyugdíjasok, diákok esetében a közgyűlés a rendes tagdíjat 

méltányosságból mérsékelheti  

c. jogi személyek esetében: 10.000,- Ft 

d. nem jogi személy, csoportok esetében: 2 000,- Ft 

2) Pártoló tagok tetszésük szerinti hozzájárulást fizethetnek. 

3) A tagdíj évente egyszerre fizetendő. 

IV. Az Egyesület szervei 

Az Egyesület szervei: 

1) A Közgyűlés, 

2) az Elnökség, 

3) a Felügyelő Bizottság. 

V. A Közgyűlés 

2013. évi V. törvény a Ptk. 3:17. § [A döntéshozó szerv ülésének összehívása] 
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(2) A meghívónak tartalmaznia kell 

a) a jogi személy nevét és székhelyét; 

b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 

c) az ülés napirendjét. 

(3) A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt 

témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 

2013. évi V. törvény a Ptk. 3:19. § [Határozathozatal] 

(2) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben 

részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

 

(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, melyet a tagok összessége alkot. 

2013. évi V. törvény a Ptk. 3:74. § [A közgyűlés hatásköre] 

A közgyűlés hatáskörébe tartozik 

a) az alapszabály módosítása; 

b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 

c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 

d) az éves költségvetés elfogadása; 

e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének-elfogadása; 

f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll; 

g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a 

felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; 

h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek 

tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 

i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása; 

j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és 

k) a végelszámoló kijelölése. 

 

2013. évi V. törvény a Ptk. 3:75. § [A napirend kiegészítése] 

(1) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, az alapszabályban meghatározott időn belül a tagok és 

az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés 

indokolásával. 

(2) A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend 

kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a 

napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 

 

2013. évi V. törvény a Ptk. 3:76. § [Határozathozatal] 

(1) Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

(2) Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal 

rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

 

2013. évi V. törvény a Ptk. 3:81. § [A közgyűlés összehívása] 

(1) Az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha 

a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy 

c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

(2) Az (1) bekezdés alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése 

érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni. 
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(2) A Közgyűlés hatáskörébe tartozik különösen: 

a) elfogadja és módosítja az alapszabályt; 

b) 3 évre megválasztja az Egyesület tisztségviselőit, gyakorolja a személyek feletti 

visszahívási jogát abban az esetben, ha azok cselekedetei ellentétesek az 

alapszabályban foglaltakkal. 

c) megállapítja az éves költségvetést és fő tételeiben dönt felhasználásáról; 

d) dönt a vagyonmérlegről és a zárszámadásról; 

e) megtárgyalja, és egyidejűleg elfogadja az Elnökség munkatervét, éves beszámolóját és 

közhasznúsági jelentését, illetve befektetési tevékenység esetében a befektetési 

szabályzatot; 

f) beszámoltatja az Egyesület tisztségviselőit és a Felügyelő Bizottságot; 

g) tagcsoportokat létesíthet és szüntethet meg; 

h) dönt a tisztségviselők és a tagok munkájáért őket megillethető javadalmazás 

kérdéseiben; 

i) az Egyesület céljai érdekében folyó gazdasági tevékenység keretében gazdálkodó 

egységeket alapít; 

j) dönt az Egyesület feloszlásáról, más Egyesülettel való egyesülésről, vagy szövetségbe 

való lépésről, s mindazokról a kérdésekről, amelyeket jogszabály kizárólagos 

hatáskörébe utal. 

(3) A Közgyűlés nyilvános és évente legalább egy alkalommal ülésezik. A Közgyűlést össze 

kell hívni akkor, ha azt a bíróság elrendeli, ha a tagok 25 %-a az ok és a cél megjelölésével 

kívánja, az Elnökség vagy a Felügyelő Bizottság szükségesnek tartja. 

(4) A Közgyűlés technikai előkészítéséért és lefolytatásáért az Egyesület titkára felel, egyben 

gondoskodik a jegyzőkönyv-vezetésről. A Közgyűlésre a meghívót a napirend 

megjelölésével legalább 15 nappal a Közgyűlés időpontja előtt írásban kell megküldeni. A 

meghívót és a napirendet a nyilvánosság érdekében az Önkormányzat helyi lapjában is meg 

kell jelentetni. 

(5) A Közgyűlést az Egyesület elnöke, vagy az általa felkért Egyesületi tag vezeti. 

(6) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha legalább a szavazásra jogosult tagok fele + 1 fő jelen 

van. Ha a határozatképesség hiánya miatt a Közgyűlést el kell halasztani, a másodszorra 

összehívott Közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben a megjelentek számára 

tekintet nélkül határozatképes. Erre viszont a közgyűlési meghívóban fel kell hívni a tagok 

figyelmét. 

(7) A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az ülés 

elnökének szavazata dönt. Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjait titkos szavazással 

kell megválasztani. Titkos szavazást kell tartani egyéb kérdésekben is, ha a közgyűlés 

résztvevőinek 10 %-a kéri. 

(8) A Közgyűlésen szavazati jogát mindenki csak személyesen gyakorolhatja. Jogi személyek, 

illetve jogi személyiséggel nem rendelkező csoportok képviselőjük révén egy szavazattal 

rendelkeznek. 

(9) A Közgyűlés határozat-hozatalában nem vehet részt az a személy, vagy annak a közeli 

hozzátartozója, aki a határozat alapján közvetlenül válik kötelezetté vagy jogosulttá, avagy 

közvetetten lesz haszonélvezője a döntésnek. 

VI. Az Elnökség 

2013. évi V. törvény a Ptk. 3:77. § [Az ügyvezetés ellátása] 
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Az egyesület ügyvezetését az egyesület ügyvezetője vagy az elnökség látja el. Az egyesület vezető tisztségviselői az ügyvezető vagy 

az elnökség tagjai. 

3:78. § [Elnökség] 

(1) Az elnökség három tagból áll. Az elnökség az elnökét maga választja tagjai közül. 

(2) Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az 

egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. 

(3) Az elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Az alapszabály ennél alacsonyabb határozathozatali 

arányt előíró rendelkezése semmis. 

 

(1) Az Elnökség az Egyesület általános hatáskörű végrehajtó szerve, amely testületi formában 

gondoskodik az Egyesület folyamatos működéséről és végrehajtja a Közgyűlés határozatait. 

(2) Az Elnökség hatáskörébe tartozik különösen: 

a) az Elnökség saját hatáskörén belül feloszthatja a tisztségeket, 

b) az Elnökség létrehozhat adott feladatra munkabizottságot, továbbá állandó feladattal 

láthat el bármely tagot határozatlan időre. 

c) a Közgyűlés összehívása, napirendjének meghatározása, 

d) a Közgyűlés által megállapított költségvetés szerinti gazdálkodás irányítása, 

e) tagsági viszony felfüggesztése, 

f) évente egy alkalommal köteles beszámolni tevékenységéről a Közgyűlésnek, 

költségvetési tervet, illetve zárszámadást benyújtani, 

g) az Egyesület céljait elősegítő gazdasági tevékenység keretében kiadványok készítése, 

rendezvények tartása, szolgáltatások szervezése, 

h) a Közgyűlés által meghatározott feladatok ellátása. 

i) az éves program összeállítása, kialakítása. 

(3) Az Elnökség legalább negyedévente ülésezik.  Az ülésre szóló meghívót a tagok részére 

nyolc nappal az ülés időpontja előtt, a napirendi pontok megjelölésével kell kézbesíteni. Az 

Elnökséget össze kell hívni, ha 

a) az Elnökség legalább három tagja az indok megjelölésével kéri, 

b) a Felügyelő Bizottság kéri. 

(4) Az Elnökség ülései nyilvánosak, azon az Egyesület bármelyik tagja, vagy a közhasznú 

tevékenység iránt érdeklődő más személy is részt vehet. 

(5) Az Elnökségi ülés határozatképes, ha annak három tagja jelen van. 

(6) Az Elnökség ülését az Egyesület elnöke, vagy az általa felkért elnökségi tag vezeti, 

határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata 

dönt. Az ülések technikai előkészítéséért és lebonyolításáért a titkár felel, aki egyúttal 

gondoskodik a jegyzőkönyv-vezetésről. 

(7) Az Elnökség határozat-hozatalában nem vehet részt az a személy, vagy annak a közeli 

hozzátartozója, aki a határozat alapján közvetlenül válik kötelezetté vagy jogosulttá, avagy 

közvetetten lesz haszonélvezője a döntésnek. 

(8) Az Elnökség gondoskodik olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a vezető szerv 

döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők (ha 

lehetséges személye) megállapítható. 

(9) Az Elnökség gondoskodik a vezető szerv döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve 

nyilvánosságra hozatali módjáról, a közhasznú szervezet működésével kapcsolatban 

keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, valamint a közhasznú szervezet működésének, 

szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról. 

(10) Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója a határozat alapján   

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy  
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b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt.  

(11) Közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 

tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be — annak 

megszűntét megelőző két évben legalább egy évig — vezető tisztséget, amely az adózás 

rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

 

Az Elnökség tagjai: 

1) Az Egyesület elnöke 

2) Az Egyesület titkára 

3) Az Egyesület gazdasági vezetője (pénztárnoka) 

VII. Tisztségviselők 

2013. évi V. törvény a Ptk. 3:22. § [A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok] 

(1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

nem korlátozták. 

(2) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető 

tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is 

alkalmazni kell. 

(3) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, 

amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 

(5) 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. 

(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető 

tisztségviselői tevékenységtől. 

3:24. § [A vezető tisztségviselő felelőssége] 

A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért 

való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben. 

3:25. § [A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnése] 

(1) Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás 

a. határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 

b. megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 

c. visszahívással; 

d. lemondással; 

e. a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

f. a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával; 

g. a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

(2) A jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói a vezető tisztségviselőt bármikor, 

indokolás nélkül visszahívhatják. 

(3) A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy másik vezető tisztségviselőjéhez vagy 

döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. 

(4) Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy 

megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. 

 
(1) Az Egyesület elnökének hatásköre és feladatai különösen: 

a) képviseli az Egyesületet, 

b) összehívja az Elnökség üléseit, az üléseken elnököl, 

c) irányítja és ellenőrzi a testületek határozatainak végrehajtását, 
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d) a költségvetés kereti között érvényes kötelezettségvállalás alapján a két társelnökkel, a 

titkárral és a gazdasági vezetővel együttesen és munkáltatói jogkört gyakorol, 

e) utalványozási jogkör: az elnök, a két társelnök, a titkár és a gazdasági vezető közül 

bármely három együttesen ír alá. 

(2) Az Egyesület titkárának hatásköre és feladatai különösen: 

a) végzi az Egyesület szervezési teendőit, 

b) végzi az Egyesület levelezését és iratkezelését, gondoskodik a döntések 

nyilvánosságáról oly módon, hogy azok az Egyesület rendezvényein, kiállításain bárki 

számára hozzáférhetők legyenek, 

c) a költségvetés keretei között érvényes kötelezettségvállalás alapján az elnökkel és a 

gazdasági vezetővel együttesen munkáltatói jogkört gyakorol. 

d) Utalványozási jogkör: az elnök önállóan, a titkár, és a gazdasági vezető együttesen ír 

alá. 

(3) Az Egyesület gazdasági vezetőjének hatásköre és feladatai különösen: 

a) intézi az Egyesület pénzügyeit, 

b) tájékoztatja az Egyesület szerveit és tisztségviselőit az Egyesület vagyoni helyzetéről, 

c) felel a bizonylati fegyelemért, 

d) elkészíti az Egyesület éves költségvetését és zárszámadását, valamint vagyon-

mérlegét, 

e) a költségvetés keretei között érvényes kötelezettségvállalás alapján az elnökkel és a 

titkárral együttesen munkáltatói jogkört gyakorol. 

f) Utalványozási jogkör: az elnök önállóan, a titkár és a gazdasági vezető együttesen ír 

alá. 

VIII. A Felügyelő Bizottság 

2013. évi V. törvény a Ptk. 3:82. § [A felügyelőbizottság létrehozásának kötelező esetei] 

(1) Kötelező felügyelőbizottságot létrehozni, ha a tagok több mint fele nem természetes személy, vagy ha a tagság létszáma a 

száz főt meghaladja. 

(2) A felügyelőbizottság feladata az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok 

végrehajtásának, betartásának ellenőrzése. 

3:26. § [A felügyelőbizottság létrehozása és tagsága] 

(1) A tagok vagy az alapítók a létesítő okiratban három tagból álló felügyelőbizottság létrehozását rendelhetik el azzal a 

feladattal, hogy az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. 

(2) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges 

körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró 

ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. 

(3) A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai 

a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. 

(4) Az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a döntéshozó szerv választja a 

felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. 

(5) A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi. 

3:27. § [A felügyelőbizottság működése] 

(1) A felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és 

ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. 

(2) A felügyelőbizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető 

tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, 

értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. 

(3) A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. A létesítő okirat ennél alacsonyabb határozathozatali 

arányt előíró rendelkezése semmis. 

3:28. § [A felügyelőbizottság tagjainak felelőssége] 
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A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek 

okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben. 

 
(1) A Felügyelő Bizottság elnökét és két tagját a Közgyűlés választja. 

(2) A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az Egyesületben más tisztséget nem viselhetnek. 

(3) A Felügyelő Bizottság feladata az Egyesület szabályszerű működésének, pénzügyeinek és 

ügyvitelének teljes körű ellenőrzése. 

(4) A Felügyelő Bizottság évente egy alkalommal ülésezik a Közgyűlés kitűzött időpontja előtti 

időszakban. Az ülést a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze, a napirendi pontok 

meghatározásával. 

(5) A Felügyelő Bizottság évente egy alkalommal beszámol a Közgyűlésnek. 

(6) A Felügyelő Bizottság súlyos szabálytalanság, mulasztás, vagy visszaélés esetén kérheti a 

Közgyűlés 30 napon belüli összehívását. 

(7) A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek 

során a vezető tisztségviselőktől jelentést, az Egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást 

vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, 

azokat megvizsgálhatja. 

(8) A Felügyelő Bizottság tagja a közhasznú szervezet elnökségi ülésén tanácskozási joggal 

részt vehet. 

(9) A Felügyelő Bizottság köteles az elnökséget tájékoztatni és annak összehívását 

kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy  

a) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit 

egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv 

döntését teszi szükségessé; 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

(10) Az Elnökséget a Felügyelő Bizottság indítványára — annak megtételétől számított harminc 

napon belül — össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az Elnökség 

összehívására a Felügyelő Bizottság jogosult. 

(11) Ha az Elnökség a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket 

nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi 

felügyeletet ellátó szervet. 

(12) Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, 

aki 

a) az Elnökség elnöke vagy tagja,   

b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 

jogszabály másként nem rendelkezik,  

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül — kivéve a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi 

szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratának 

megfelelő cél szerinti juttatást, illetve  

d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

IX. Az Egyesület vagyona 

2011. évi CLXXV. törvény 17. § 

(1) A civil szervezet a létesítő okiratában meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik, civil 

szervezet elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatására nem alapítható. 
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(2) A civil szervezet tartozásaiért saját vagyonával felel. A civil szervezet alapítója, tagja - a vagyoni hozzájárulásának 

megfizetésén túl - a szervezet tartozásaiért saját vagyonával nem felel. 

(3) 65 A civil szervezet a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységet (a továbbiakban: alapcél szerinti 

tevékenység) - ideértve a közhasznú tevékenységet is - folytathat és - célja megvalósítása gazdasági feltételeinek 

biztosítása érdekében - gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét 

nem veszélyezteti. 

(4) 66 A civil szervezet csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél 

szerinti (közhasznú) tevékenységének ellátását és működésének fenntartását. 

(5) 67 A civil szervezet ügyvezető szervének feladata a működőképesség fenntartása, és a fenyegető fizetésképtelenség esetén 

a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve kezdeményezése. 

18. § 

(1) A civil szervezet 

a) alapcél szerinti (közhasznú), és 

b) gazdasági-vállalkozási 

c) tevékenységet folytathat. 

(2) A civil szervezet vagyonát a 17. § (3) bekezdése szerint folytatott gazdasági-vállalkozási tevékenység eredménye is 

gyarapíthatja. 

19. § 

(1) A civil szervezet bevételei: 

a) egyesület esetében tagdíj, alapítvány esetében alapítótól kapott befizetés, valamint az alapító által az alapítvány 

rendelkezésére bocsátott vagyon; 

b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel; 

c) a költségvetési támogatás: 

ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; 

cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott 

támogatás; 

cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás; 

cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege; 

d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel; 

e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; 

f) befektetési tevékenységből származó bevétel; 

g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel. 

(2) A civil szervezet költségei, ráfordításai (kiadásai): 

a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; 

b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek; 

c) a civil szervezet 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; 

d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség. 

20. § A civil szervezet bevételeit a 19. § (1) bekezdés szerinti részletezésben, költségeit ráfordításait (kiadásait) a 19. § (2) bekezdés 

szerinti részletezésben elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván. 

21. § A civil szervezet 19. § (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti költségeit, ráfordításait (kiadásait) alapcél szerinti (közhasznú) 

tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység között, az előzőekben felsorolt tevékenységek árbevételének 

(bevételének) arányában kell évente megosztani. 

22. § 

(1) A civil szervezet a gazdasági-vállalkozási tevékenységgel összefüggő immateriális javak és a tárgyi eszközök 

értékcsökkenési leírását társasági adó alapjának meghatározásakor a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 

szerint veheti figyelembe. 

(2) A civil szervezet működése során az induló tőke (törzsvagyon) kezelésére a létesítő okirat rendelkezései az irányadóak. 

23. § Ha valamely évre vonatkozóan megállapítható, hogy a civil szervezet elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű 

szervezetnek minősült, az adóhatóság a civil szervezettel szemben törvényességi ellenőrzési eljárást kezdeményez. 

 

(1) Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok saját vagyonukkal nem felelnek. 

(2) Az Egyesület céljai érdekében gazdasági tevékenységet folytathat. A bevételek, illetve a 

nyereség az Egyesület vagyonát gyarapíthatja. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100175.TV#lbj65param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100175.TV#lbj66param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100175.TV#lbj67param
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(3) Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 

azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a 

létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. 

2013. évi V. törvény 3:34. § [A jogi személy törvényességi felügyelete] 

(1) A jogi személyek feletti általános törvényességi felügyeletet a jogi személyt nyilvántartó bíróság látja el. A törvényességi 

felügyeleti jogkör nem terjed ki olyan ügyekre, amelyekben más bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye. 

A törvényességi felügyelet nem irányulhat a jogi személy döntéseinek gazdaságossági, célszerűségi szempontból való 

felülvizsgálatára. 

(2) Ha a törvényes működés helyreállítása érdekében tett intézkedések nem vezetnek eredményre, a nyilvántartó bíróság 

megszünteti a jogi személyt. 

 

X. Záró rendelkezések 

(1) Ezen alapszabályt az Egyesület Budapest, 2015. június 22-én tartott Elnökségválasztó 

Közgyűlésén egyhangúan, határozattal elfogadta. 

(2) A Közgyűlés résztvevőinek jelenléti íve mellékelve. 

 

Budapest, 2015. június 22. 

 


