Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD)
A l a p s za b á l y a
I.
1.

A Szervezet neve:

Az Egyesület adatai

Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület

Nevének rövidítése: KARD

2.

Székhelye:

1137 Budapest, Szent István krt. 16. IV. em. 21.

Működési területe:

Magyarország

A Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (továbbiakban: Egyesület) közéleti szervezet, önálló jogi személy.
Tevékenységét a hatályos jogszabályok és jelen Alapszabályban foglaltak szerint fejti ki.
Önálló és független civil szervezet, amely a tagok önkéntessége alapján jött létre, akik
közösen - demokratikus elven megválasztott képviselőik útján - elfogadták az Alapszabályt, s az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

3.

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében végez,
és csak az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység
végzésére jogosult (Ptk 3:63 (3)). Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel,
azt az egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel. Az Egyesület
vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és
a tagok részére nyereséget nem juttathat (Ptk. 3:63 (4)).
II.

1.

Az Egyesület célja és feladatai

Az Egyesület célja







Megfelelő feltételek megteremtése hazánkban a hálózati műhelyek és szakmai körök
magas szakmai színvonalú működésének támogatására, és ehhez minél több aktív állampolgár bevonása a legfontosabb társadalmi problémák megvitatásába, elméleti és
gyakorlati megoldásába.
Egy civil társadalmi hálózat szervezése és működtetése.
A részvételi demokrácia széleskörű terjesztése.
Országos hálózat és helyi egységek, különböző funkciójú csoportok, közösségek műhelyek, helyi vitakörök stb. - létrehozása, működtetése.
A Demokratikus Kerekasztal Hálózat (DEKA) közösségei (egységei) által demokratikus alapon elfogadott alapértékek realizálása, azok érvényre juttatása.
o Alapértékek:
 Alkotmányosság, köztársaság, jogállamiság,
 méltóságot mindenkinek,
 alapvető szabadságjogok mindenkinek,
 egyenlőség, szolidaritás, társadalmi igazságosság,
 összetartó Magyarország, befogadó nemzet,



fenntartható fejlődés a jelen és a jövő generációiért.

2.

Az Egyesület, céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi, önkormányzati és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel, szövetséggel és civil
szervezettel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.

3.

Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet.

4.

Céljai megvalósítása érdekében az Egyesület elsősorban a következő feladatokat látja el:







Folyamatosan figyelemmel kíséri és nyilvánosan értékeli az Alkotmányban megfogalmazott alapjogok, valamint a társadalmi nyilvánosság és a szólásszabadság érvényesülését szolgáló európai és hazai jogszabályok, hatósági rendelkezések érvényesülését.
Képviseli az állampolgárokat a nemzeti és helyi közéletben, az illetékes intézmények
vezetői, képviselői, továbbá egyéb szolgáltatók, a hatóságok és a bíróságok előtt.
Céljai elérése érdekében önálló tájékoztatási, oktatási tevékenységet végez, álláspontját és következtetéseit tagjai és a közvélemény előtt rendszeresen nyilvánossá teszi,
honlapot üzemeltet, kiadványokat ad ki, a nemzetközi és hazai szakmai élet tanulmányait, dokumentumait hozzáférhetővé teszi.
Megállapodásokat készít elő és hoz létre a Demokratikus Kerekasztal (DEKA) és az
Egyesület érdemi munkája iránt érdeklődő természetes és jogi személyekkel, demokratikus alapon, egyenlő feltételekkel, transzparensen.
III.

1.

Az Egyesület tagsága

Rendes tagok
a) A tagsági jogviszony keletkezése (Ptk. 3:67. §)
Az Egyesület rendes tagjai lehetnek azok a bel- és külföldi természetes- és jogi személyek, akik/amelyek írásban nyilatkoznak belépési szándékukról, elfogadják az
Egyesület céljait, alapszabályát.
Az egyesületi tagság az alapításkor az Egyesület nyilvántartásba vételével történik. Az
alapítást követően a tagfelvételi kérelemről – írásbeli felvételi kérelem alapján - az
Egyesület Elnöksége soron következő ülésén dönt. A felvételhez minimum két alapító
tag ajánlása szükséges.
A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.
b) Az egyesületi tag jogállása (Ptk. 3:65. §):
 Az Egyesület tagja jogosult az Egyesület tevékenységében részt venni.
 Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik.
 A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.
 A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal
nem felelnek.
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c) Az Egyesület rendes tagjának jogai:
 Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti tagok
jogaikat képviselőik útján gyakorolják.
 Részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a Közgyűlés
határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban.
 Választási joggal rendelkezik és választható.
 Jogosult a Közgyűlésen szavazati joggal részt venni, az Egyesület szervezetében
tisztséget vállalni, helyi és megyei csoportot alapítani, az Egyesület szolgáltatásait,
eszközeit meghatározott feltételek mellett igénybe venni.
 Ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására.
 Felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület 30 napon
belül köteles választ adni.
 Indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira.
 Betekinthet az Egyesület nyilvántartásába.
 A tagok egyharmada írásban - ok és cél megjelölésével - rendkívüli Közgyűlés és
rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.
d) A tagok kötelezettsége (Ptk. 3:66. §)
 Az Egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek
teljesítésére.
 Az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az
Egyesület tevékenységét.
 A tagok kötelesek az Egyesület eszközeit, szellemi és materiális termékeit megóvni,
a szervezet érdekeit szolgálni, tekintélyét, megbecsülését gyarapítani.
e) A tagsági jogviszony megszűnése (Ptk. 3:68. §)
A tagsági jogviszony megszűnik
o a tag kilépésével;
o a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával;
o a tag kizárásával;
o a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
o az Egyesület megszűnésével.
A tag tagsági jogviszonyát az Egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.
f) A tagsági jogviszony felmondása (Ptk. 3:69. §)
Ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek, az Egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az Egyesület közgyűlése dönt.
g) A tag kizárása (Ptk. 3:70. §)
 A tagnak jogszabályt, az Egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi
tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást
folytathat le, ha az alapszabály a tisztességes eljárást biztosító szabályokat meghatározta.
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 A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni;
az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a
taggal közölni kell.
 Kizárást az Elnökség kezdeményezi az alábbi esetekben:
 Annál a tagnál, aki hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetéséveI. A
tagdíj megfizetésének elmulasztása csak abban az esetben eredményezheti a
tag kizárását, ha a kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható, azaz saját hibájából nem fizette meg a tagdíjat.
A tagdíjfizetés elmulasztása esetén a tagot visszaigazolást kérő e-mailben fel
kell szólítani a tagdíj megfizetésére, és figyelmeztetni kell a fizetés elmulasztásának következményeire, azzal, hogy amennyiben a felszólítás kézhezvételétől
számított 15 napon belül hátralékát nem egyenlíti ki, úgy az Egyesület jogosult
őt tagjainak sorából kizárni.
 Annál a tagnál, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott.
 A kizárás abban az esetben alkalmazható, ha a tag tagsági kötelezettségeit huzamos ideig nem teljesíti, illetve magatartása, tevékenysége nyilvánvalóan sérti
az Egyesület érdekeit. A kizárásra azonban csak akkor kerülhet sor, ha a tagot
mulasztása vagy az Egyesületet sértő tevékenységének megszüntetésére az Elnökség előzetesen írásban figyelmeztette, felhívta, de a tag ennek hatására sem
pótolja mulasztását, vagy nem változtat magatartásán, tevékenységén.
 A kizárási javaslatot az Elnökség terjeszti a Közgyűlés elé. A kizárás alá vont
taggal az eljárás megindítását és a kizárás eljárás megindítása alapjául felhozott
okokat, és azok bizonyítékait közölni kell. A kizárás alá vont tagnak lehetőséget kell biztosítani, hogy védekezését és bizonyítékait előadja. A taggal az indokolással és jogorvoslati figyelmeztetéssel ellátott kizáró határozatot írásban
közölni kell. A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen, tizenöt napon
belül az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet, illetve a kizárással kapcsolatos határozatot 30 napos jogvesztő határidőn belül bíróság előtt megtámadhatja.
 Kizárási határozat elleni fellebbezést rendkívüli közgyűlésen kell elbírálni.
 A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és
tagsága időtartamára vonatkozó hátralékos tagdíjfizetési kötelezettség teljesítése
alól.
 A tagsági viszony bármely esetben történő megszűnése, illetve megszüntetése esetén az Elnökség törli a tagot a nyilvántartásból.
2.

Az Egyesület pártoló tagjai lehetnek azok a bel- és külföldi természetes és jogi személyek, akik/amelyek a rendes tagsággal járó kötelezettségeket nem vállalják, de az Egyesület Alapszabályát elfogadják, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatják az Egyesület
működését. A tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik.
Az Egyesület pártoló tagjának jogai:





A pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen.
Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait.
Tisztségre nem választható, szavazati joga nincs.
Egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval.
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3.

Az Egyesület tiszteletbeli tagjaivá választhatók a Közgyűlés által azok a magánszemélyek, akik az Egyesületnek valamilyen módon kiemelkedő szolgálatot tettek.

4.

Ahol az Alapszabály tagot említ, az alatt rendes tagot kell érteni.

5.

Tagdíj, támogatás
A rendes tagok kötelesek a megállapított tagdíjat rendszeresen fizetni. A rendes tagok a
tagdíjat minden évben egy összegben, január 31. napjáig kötelesek megfizetni az Egyesület bankszámlájára való átutalás útján. Az Egyesülethez év közben csatlakozók az adott
töredék évre a felvétel napjától az év végéig tartó időszak alapján időarányos díjat fizetnek az Egyesületbe való felvételüktől számított 15 napon_belül. Amennyiben a rendes
tagság megszűnik, a tag a megszűnés napjától december 31-ig számított időarányos tagsági díjat 15 munkanapon belül banki átutalás útján visszakapja.
A pártoló tagok az Egyesület önként vállalt anyagi támogatására, míg a tiszteletbeli tagok
az Egyesület erkölcsi támogatására kötelesek.

6.

Amennyiben az Egyesület tagja az Egyesület tevékenységévei, működésével nem ért
egyet, írásbeli, az Elnökséghez címzett nyilatkozatával jogosult a szervezetből kilépni. A
kilépési nyilatkozat Elnökség részére történő kézbesítésévei a tag tagsági jogviszonya
megszűnik. A kilépés tényét az Elnökség dokumentálja, arról döntést nem hoz, csupán
tudomásul veszi azt.

7.

Az Elnökség tagjainak fegyelmi ügyében a Közgyűlés dönt. Fegyelmi ügynek minősül,
ha az Elnökség tagjai jogszabály, Alapszabályt, illetőleg az egyesületi határozatot sértő
vagy az Egyesület céljával összeegyeztethetetlen magatartást tanúsít. Napirendre kell
tűzni, ismertetni kell az okokat, és a tagság dönt a fegyelmi eljárás súlya alapján a szóbeli
vagy írásbeli figyelmeztetés, vagy ha a fegyelmi ügy súlya indokolja, kizárás alkalmazásáról.
IV.

1.

Az Egyesület szervei:



2.

Az Egyesület szervezete és döntéshozalata

Közgyűlés,
Elnökség.

A Közgyűlés (Ptk. 3:72. §)
a) Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve, amelyet a tagok összessége alkot.
b) A tag jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés
rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket
tenni (Ptk. 3:72. § (2)).
c) A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés öszszehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata
alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt (Ptk. 3:73. § (2)).
d) Közgyűlés összehívása (Ptk. 3:17. §)
 A Közgyűlés összehívása az elnök feladata.
 A Közgyűlést az Elnökség meghívó küldésével vagy hivatalos weboldalán
(www.kard1.hu) történő közzétételével hívja össze évente legalább egy alkalom5

mal az Egyesület székhelyén (Ptk. 3:73. § (1)). A Közgyűlésre a tagnyilvántartásban szereplő tagok részére a meghívót a hely, az időpont, a javasolt napirend megjelölésével 10 nappal előbb kézbesíteni kell oly módon, hogy a tudomásszerzés ténye és annak időpontja hitelt érdemlően igazolható legyen, visszaigazolható e-mail
formájában.
 A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell az Egyesület nevét és székhelyét,
Közgyűlés idejének és helyszínének megjelölését, az ülés napirendjét olyan részletességgel, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák, felhívást arra vonatkozóan, hogy amennyiben az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az
eredeti meghívóban közölt napirendi pontok körében, a jelenlevők számára tekintet
nélkül határozatképes. Tartalmazza továbbá a javaslatot a közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőnek és a jegyzőkönyv hitelesítőknek valamint a szavazatszámlálók személyére vonatkozóan. Tartalmazza továbbá, hogy a Közgyűlés
akkor határozatképes, ha azon a tagok 50%-a plusz 1 fő jelen van. Tartalmazza továbbá, hogy a Közgyűlésen hozott határozatait az Egyesület weboldalán teszi közzé.
 Ha a Közgyűlés összehívása nem szabályszerűen történt, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag
hozzájárul az ülés megtartásához.
 Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni (Ptk. 3:81. §):
o ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt,
o ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek,
o ha a felügyeleti szerv a Közgyűlés összehívását elrendeli,
o ha kizárási határozat elleni fellebbezés elbírálása szükséges,
o ha az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
o ha az Egyesület előre láthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni,
o az Egyesület céljainak elérése veszélybe kerül.
 Az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívására okot adó körülmény érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni.
e) Napirend módosítása, kiegészítése (Ptk. 3:75. §)
 A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, az alapszabályban meghatározott időn belül a tagok és az Egyesület szervei a közgyűlést öszszehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés
indokolásával.
 A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy
jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
f) Határozatképesség (Ptk.3:18. §)
 A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés változatlan napirend mellett határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül.
 Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat
meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell
hagyni.
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g)

h)
i)
j)

A Közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható
határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden
nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
Határozathozatal (Ptk. 3:19. §; Ptk. 3:76. §)
 A tagok a Közgyűlésen szavazással hozzák meg határozataikat. A Közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Minden tagnak
egy szavazata van.
 A határozat meghozatalakor nem szavazhat az (Ptk. 3:19. § (2)),
o akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
o akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
o aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
o akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek
nem tagja vagy alapítója;
o aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
o aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
 A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg.
 A Közgyűlési szavazáson a megjelent tagok háromnegyedes szótöbbsége szükséges:
o az Alapszabály módosításához;
o az Egyesület céljának módosításához;
o az Egyesület megszűnéséről, illetve más szervezettel való egyesüléséről szóló közgyűlési döntéshez;
o a tag kizárásával kapcsolatos határozatához.
A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is
megbízhat.
A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és két, a Közgyűlés által megválasztott tag hitelesít.
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik ((Ptk. 3:74. §):
 az Alapszabály elfogadása és módosítása;
 az Egyesület megszűnésének, más Egyesülettel történő egyesülésének és szétválásának elhatározása;
 vezető tisztségviselők megválasztása és visszahívása és díjazásának megállapítása;
 az éves költségvetés elfogadása;
 az éves beszámoló, ezen belül az Elnökségnek az Egyesület vagyoni helyzetéről
szóló jelentésének elfogadása;
 vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az Egyesülettel munkaviszonyban áll;
 az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelő bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
 a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, vezető tisztségviselők, és a felügyelő bizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés.
 a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
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k)

l)
m)
n)
o)
3.

a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
 tagdíj mértékének megállapítása;
 a végelszámoló kijelölése;
 állandó munkabizottságok létrehozása;
 döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.
Amennyiben a Közgyűlés másként nem rendelkezik, a tisztségviselők megválasztása
titkos szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki 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 legtöbb szavazatot kapott személy lesz.
Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági szervezetek és magánszemélyek képviselőit.
A beszámoló jóváhagyásának módjára a Közgyűlés általános határozathozatalának
szabályai vonatkoznak.
Négy évenként tisztújító Közgyűlést kell tartani.

Elnökség
a) Az Elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve. Az Elnökség két Közgyűlés
közötti időszakban - a kizárólagos hatáskörök kivételével - gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja az Egyesület működését. Az Egyesület vezető, döntéshozó szerve,
amely operatív és koordináló feladatokat is ellát. Az Elnökség - a Közgyűlés kizárólagos hatáskörét érintő kérdések kivételével - az Egyesületet érintő bármely kérdésben
intézkedik és állást foglal.
b) Az Elnökség döntéseit ülés tartásával vagy ülés tartása nélkül hozza [Ptk. 3:16 § (2)].
c) Az Elnökségi ülés összehívása (Ptk. 3:17. §)
 Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik.
 Az Elnökséget az Elnök meghívó küldésével vagy közzétételével hívja össze. A
meghívónak tartalmaznia kell az Egyesület nevét és székhelyét, az Elnökségi ülés
idejének és helyszínének megjelölését, az ülés napirendjét olyan részletességgel,
hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről
legalább tíz nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés
napirendjéről tájékoztatást kapnak oly módon, hogy a tudomásszerzés ténye és annak időpontja hitelt érdemlően igazolható legyen visszaigazolható e-mail formájában.
 Ha az Elnökségi ülés összehívása nem szabályszerűen történt, az ülést akkor lehet
megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag
hozzájárul az ülés megtartásához.
d) Határozatképesség (Ptk.3:18. §)
 Az Elnökségi ülés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét
képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
 Az Elnökségi ülésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
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Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat
meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell
hagyni.

e) Határozathozatal (Ptk. 3:19. §)
 Az Elnökségi tagok az Elnökségi ülésen szavazással hozzák meg határozataikat.
Minden tagnak egy szavazata van. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza (Ptk. 3:78. § (3)). Szavazategyenlőség esetén nem
hozható döntés.
 Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten
össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak
akkor határozatképesek, ha azokon legalább 2 elnökségi tag jelen van. Az Elnökség üléseire - annak tárgykörére figyelemmel - esetenként további tagok hívhatók
meg.
 A határozat meghozatalakor nem szavazhat az (Ptk. 3:19. § (2)),
o akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
o akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
o aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
o akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek
nem tagja vagy alapítója;
o aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
o aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
 Határozathozatal ülés tartása nélkül (Ptk. 3:20. §)
o Az ülés nélküli határozathozatalt az ügyvezetés a határozat tervezetének az
Elnökségi tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. Az Elnökségi
tagok a tervezet kézhezvételétől számítva nyolc napon belül küldik meg
szavazatukat az ügyvezetés részére.
o Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során 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.
o Ha bármely Elnökségi tag az ülés megtartását kívánja, az Elnökségi ülést az
ügyvezetésnek össze kell hívnia.
o A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül ha valamennyi Elnökségi tag 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 az Elnökségi tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az
utolsó szavazat beérkezésének napja.
f) Az öttagú Elnökséget (elnök, ügyvezető alelnök, elnökségi tagok) a Közgyűlés választja meg az Egyesület tagjai sorából három éves időtartamra.
g) Az Elnökség feladata és hatásköre:
 tagsági viszony keletkezésévei és megszűnésévei kapcsolatos eljárás;
 a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés
munkáját elősegítő szervező tevékenység;
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az Egyesület gazdasági tevékenységévei kapcsolatos döntés előkészítő munka, az
éves programok, költségvetés megvitatása és elfogadása;
az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatása és elfogadása;
az Elnök éves beszámolójának elfogadása;
az éves munkatervek meghatározása;
személyzeti munka irányítása;
tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása;
az ügykezelési, gazdálkodási és fegyelmi szabályzat meghatározása;
döntés a más szervezetben való tagsági részvételről;
az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás;
a feladatok ellátására tagok és külső szakértők fölkérésével eseti szakmai bizottságok, munkacsoportok létrehozása;
minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és
amelyeket az Elnökség hatáskörébe von.

h) Az elnökségi ülés az Egyesület tagjai számára nyilvános, azon külön meghívás nélkül
is bárki részt vehet tanácskozási és szavazati jog nélkül. A tanácskozási jogot az Elnökség a külön meghívottak számára megszavazhatja. Az ülés nyilvánossága érdekében az Elnökségi ülésről szóló tájékoztatást az Egyesület honlapján közzé kell tenni.
4.

Az Egyesület tisztségviselői
a) Az Egyesület vezető tisztségviselői, azaz az Elnökség tagjai: az elnök, az ügyvezető
alelnök és az elnökség tagjai.
b) Az Egyesület vezető tisztségviselőit 4 (négy) éves időtartamra választja. A vezető
tisztségviselőket az Egyesület tagjai közül kell választani.
c) Az Egyesület első vezető tisztségviselői (Ptk. 3:5. §):
Elnök: dr. Magyar György
Ügyvezető alelnök: Dr. Katona Andrea Ildikó
Elnökségi tagok: Balogné Borbáth Erika, dr. Gergely Pál, Paul Tamás
d) A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok (Ptk. 3:22. §)


Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.



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 mentesült.



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

e) A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnése (Ptk. 3:25. §)
 határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
 megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
 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.
5.

Az Egyesület elnöke és alelnöke
a) Az Egyesület elnöke


Az Egyesület elnökét 4 éves időtartamra a Közgyűlés választja, aki tevékenységéveI a Közgyűlésnek felelős.



Az elnök feladata és hatásköre ((Ptk. 3:80. §):
o az Egyesület tevékenységének irányítása;
o a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése;
o döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó kérdésekben;
o a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;
o közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
o részvétel a közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
o kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;
o az Elnökség munkájának irányítása;
o az Elnökség üléseinek összehívása;
o az Elnökség üléseinek vezetése;
o az Elnökség döntéseinek előkészítése;
o intézkedés az Elnökség döntéseinek végrehajtása iránt;
o az Egyesület általános képviselete, valamint képviselet harmadik személyek, hatóságok és bíróságok előtt;
o a beszámolók és az éves költségvetés közgyűlés elé terjesztése;
o intézkedés és döntés a hatáskörébe utalt ügyekben;
o az ügyintéző apparátus vezetése;
o az Egyesület gazdálkodásának irányítása, az egyesületi vagyon kezelése, a
vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
o az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata
és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;
o utalványozási jog gyakorlása;
o a munkáltatói jogok gyakorlása;
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o minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe
utal.
b) Az Egyesület ügyvezető alelnöke


Az elnököt akadályoztatása esetén az ügyvezető alelnök helyettesíti. Helyettesítés esetén az ügyvezető alelnök teljes joggal képviseli az Egyesületet, és gyakorolja az elnök jogait.



Az ügyvezető alelnök feladata és hatásköre(Ptk. 3:80. §):
o az Egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó
ügyekben a döntések meghozatala;
o a beszámolók és az éves költségvetés elkészítése;
o utalványozási jog gyakorlása;
o az Egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának
és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
o a közgyűlés összehívása esetén a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése;
o részvétel a közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
o a tagság szervezése, nyilvántartása;
o az Egyesület népszerűsítése, programjainak, munkáinak szervezése, a feladataival kapcsolatos döntések előkészítése;
o Az Egyesület munkaszervezetének vezetése az elnökségi határozatok, döntések megvalósítása érdekében és az Elnök közvetlen irányításával.
o az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek
vezetése;
o az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése.

Az Elnök és az Ügyvezető alelnök az Elnökség döntéseinek megfelelően járnak el.
6.

Az Egyesület képviselete (Ptk. 3:29)

Az Egyesületet az Elnök és az Ügyvezető alelnök képviseli. Képviseleti jogukat nem ruházhatják át, csupán akadályoztatásuk esetén egyes konkrét ügyekben meghatalmazhatják az Elnökség bármely tagját képviselet ellátására. Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök és az
Ügyvezető elnökhelyettes önállóan, "cégszerű" aláírással jogosult rendelkezni.
7.

Állandó munkabizottság létrehozása

A Közgyűlés határozatával állandó munkabizottság létrehozását rendelheti el. Az állandó
munkabizottság páratlan számú tagból áll, tagjainak száma legalább 3 legfeljebb 51 fő lehet,
mandátuma a Közgyűlés mandátumához igazodik, hatáskörébe az Egyesület közgyűlési határozatban meghatározott feladataihoz nyújtott tanácsadó, döntéselőkészítő, szakértői és tudományos tevékenység ellátása tartozik. Az állandó munkabizottságot létrehozó közgyűlési határozatban a munkabizottság konkrét feladatát meg kell határozni. Az állandó munkabizottság
működési rendjét maga határozza meg, mely az alapszabállyal ellentétes nem lehet, elnökét
többségi szavazással tagjai közül maga választja.

8.

A határozatok rendje
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Az Egyesület vezető testületei, melyre a határozatok rendje vonatkozik: a Közgyűlés és az
Elnökség.
a) A Közgyűlésről részletes jegyzőkönyvet, az Elnökség üléseiről a döntéseket tartalmazó jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell vezetni.
b) A testületek jegyzőkönyveinek tartalmazniuk kell különösen:
 a megjelent szavazóképes tagok számát (az Elnökség esetében név szerint),
 a határozatképességet,
 a véglegesített napirendet,
 a hozott határozatok szó szerinti közlését, beleértve hatályukat is,
 a véglegesített határozat szó szerinti kihirdetésének rögzítését,
 a Közgyűlési döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát (az Elnökség
esetében név szerint).
c) A jegyzőkönyveket hitelesítik:
 a közgyűlési jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető és két, a Közgyűlés által megválasztott hitelesítő tag,
 az elnökségi jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető és az elnök,
 az ellenőrző biztossági jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető és a bizottság elnöke.
d) A testületek határozatairól külön nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:
 a határozat véglegesített szövegét,
 a határozathozatal időpontját,
 annak érvényességi körét, hatályát,
 a testületi döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát (az Elnökség és
az ellenőrző bizottság esetében név szerint).
e) A testületek döntéseit 15 napon belül írásban közölni kell az érintettekkel, valamint
évente egybe kell foglalni a "Hatályos Egyesületi Határozatok" c. kiadványban, amelyet a tagoknak, illetve a határozatokban érintetteknek meg kell kapniuk, illetve az
Egyesület honlapján ezeket közzé kell tenni.
f) A testületi összeférhetetlenség
A testületek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, bármilyen más előnyben részesül, illetve a határozattal érintett ügyben érdekelt.
Nem minősül előnynek a cél szerinti juttatások keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, valamint a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
V.
1.

2.

Az Egyesület vagyona és gazdálkodása

Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az Elnökség fogad el. Az
Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a
Közgyűlés elé terjeszt.
Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:
 tagsági díjak, amelyet a Közgyűlés állapít meg,
 magán- és jogi személyek támogatásai, adományai,
 az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétel;
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rendezvény bevétel;
pályázati bevétel,
egyéb bevételek.

3.

Az Egyesület induló vagyona az alapító ülésen résztvevő tagok által időarányosan befizetett tagdíja, amelyet a bejegyzést követően 30 napon belül kell az Egyesület számlájára
utalni.

4.

Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az
Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért - a befizetett tagdíjakon túlmenően - nem felelnek.

5.

Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján
végzi.

6.

Az Egyesület pénzeszközeit számlán kezeli.

7.

A Közgyűlés az éves tagsági díjat évi 6.000,- Ft-ban állapítja meg. A jogi személy tagok
esetében a tagdíj éves összege 12.000,- Ft.
A tagdíj mértékét a Közgyűlés kétévente határozza meg.

8.

A vagyont pénz- és egyéb eszközök, ingó és ingatlan vagyontárgyak képezik.

9.

Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt tevékenységeire
fordítja vissza. Minden vagyon és jövedelem az Egyesület alapcéljait szolgálja.

10. A cél szerinti és a vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván.
11. Az Egyesület az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a Közgyűlés elé terjeszti
elfogadásra a jelentést, amelynek részei:
 a számviteli beszámoló,
 a költségvetési és egyéb cél szerinti juttatások felhasználása,
 a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás,
A beszámolót és a jelentést a Közgyűlés - az Elnökség előterjesztése és az ellenőrző bizottság véleményezése birtokában - egyszerű szótöbbséggel fogadja el.
12. Az Egyesület pénzügyi és anyagi tevékenységéért, kötelezettség vállalásaiért vagyona
mértékéig felel.
VI.
1.

Az Egyesület működésének nyilvánossága

Az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba az ügyvezető alelnökkel történő előzetes
időpont egyeztetést követően bárki betekinthet.
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2.

A vezető testületek: a Közgyűlés és az Elnökség döntéseivel azonosan, az Egyesület honlapján kell nyilvánosságra hozni az Egyesület működésének módját, a szolgáltatások
igénybevételének módját, valamint a beszámolói közléseket.
VII.

Az Egyesület megszűnése

Az Egyesület megszűnik (Ptk. 3:48. § ; 3:83. §; 3:84. §):
 ha határozott időre jött létre, és a meghatározott időtartam eltelt,
 ha megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett,
 ha a tagok kimondják megszűnését, vagy az arra jogosult szerv megszünteti,
 ha feloszlatják,
 ha más egyesülettel egyesül,
 ha az Egyesület több egyesületre válik szét,
 ha megszűnését megállapítják,
 ha az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg,
 ha az Egyesület tagjainak száma 6 hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
Feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.
A jogutód nélkül megszűnt jogi személynek a hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyona
a jogi személy tagjait, tagság nélküli jogi személy esetén az alapítói jogok gyakorlóit illeti
meg olyan arányban, amilyen arányban ők vagy jogelődjük a jogi személy javára vagyoni
hozzájárulást teljesítettek.
A jogutód nélkül megszűnt jogi személy tagjai és alapítója a felosztott vagyonból való részesedésük mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt jogi személy ki nem elégített tartozásaiért.
Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik, felszámolóként az
Egyesület volt ügyintéző szerve, az Elnökség jár el.
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VIII.
1.
2.
3.

Vegyes és záró rendelkezések

Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.), a 2011.
évi CLXXV törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.
Az Egyesület tevékenységét a hatályos jogszabályoknak megfelelően bírósági nyilvántartásba vételének napján kezdi meg.
Az Egyesület Alapszabályát az Alakuló Közgyűlés megvitatta és azt az alakuló közgyűlésről készült jegyzőkönyvben foglaltak szerint jóváhagyta.

Budapest, 2015. május 28.

……………………………………………….

……………………………………………..

jegyzőkönyvvezető

az Egyesület elnöke

Előttünk, mint tanúk előtt:

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..
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