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Eszterházy Károly Főiskola Főiskolai Hallgatói Egyesület
ALAPSZABÁLYA
Amelyet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. (Civiltörvény)
alapján a 2016. május 6. napján megtartott közgyűlésen résztvevő tagok
egyhangú határozattal fogadtak el:
I.

Az egyesület neve:
Eszterházy Károly Főiskola Főiskolai Hallgatói Egyesület

II.

Az egyesület székhelye:
3300 Eger, Eszterházy tér 1.

III.

Az egyesület célja:

Az egyesület célja az Eszterházy Károly Főiskola (a továbbiakban: Főiskola)
hallgatói
életének
segítése,
együttműködés
a Főiskola hallgatói
szervezeteivel.
E cél megvalósítása érdekében az egyesület feladatai különösen:
a) tanácsadás, információnyújtás,
b) rendezvényszervezés,
c) anyagi támogatás nyújtása,
d) hallgatói ösztöndíjak kiírása.
IV.

Az egyesület politikai semlegessége:

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
V.

Az egyesület által végzett közfeladatok:

Az egyesület az alábbi közfeladatokat végzi:
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VI.

közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása (e közfeladat
teljesítését az alábbi jogszabályhely írja elő: a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv.
121. § a) pont).
Az egyesület tagjai:

Az egyesület tagja lehet minden természetes személy, jogi személy, valamint
ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei.
VII.

Az egyesületi tag jogállása:

Az egyesületi tag jogai:
Az egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni, amely
különösen az alábbi jogosultságokat jelenti:
a) az egyesület közgyűlésén történő részvétel (felszólalási, kérdés
feltevési, javaslattételi, észrevételezési jog),
b) a közgyűlési határozatok meghozatalában történő részvétel, a szavazati
jog gyakorlásához való jog,
c) az egyesület elnökségi tagjaira vonatkozó választójog,
d) az elnökség tagjai közé történő választhatósági jog,
e) javaslattételi és észrevételezési jog az egyesület működésével
kapcsolatban,
f) az egyesület rendezvényein történő részvétel.
Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek
terhelik (kivéve, ha a jelen alapszabály különleges jogállású tagságot határoz
meg).
Az egyesület tagja tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. Az egyesület
tagja tagsági jogait akkor gyakorolhatja képviselőn keresztül, ha azt a jelen
alapszabály lehetővé teszi. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem
örökölhetők.
Az egyesület tagja – a tagdíj megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért
saját vagyonával nem felel.
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Az egyesületi tag kötelezettségei:
Az egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi
kötelezettségek teljesítésére, az alapszabály rendelkezéseinek, valamint az
egyesület határozatainak betartására és végrehajtására.
Az egyesület tagja köteles az egyesület részére vagyoni hozzájárulásként
egyesületi tagdíjat fizetni. Az egyesület tagját terhelő tagdíjfizetési
kötelezettség összege évi 5.000,- Ft, azaz Ötezer Forint, melyet az egyesület
tagja köteles a tárgyévet követő év január 31. napjáig az elnökség részére
készpénzben vagy banki átutalás útján megfizetni.
Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását
és az egyesület tevékenységét.
Az egyesület tagja köteles a lakcímében, levelezési címében történő bármely
változást az egyesület elnökségének a változást követően, haladéktalanul
bejelenteni.
VIII.

A tagsági viszony keletkezése és megszűnése:

Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az
alapítást követően a belépési kérelemnek az elnökség általi elfogadásával
keletkezik. A tagságról az egyesület elnöksége nyilvántartást vezet.
A tagsági jogviszony megszűnik:
a)
b)
c)
d)

a
a
a
a

tag kilépésével,
tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával,
tag kizárásával,
tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

ad a) A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli
nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.
ad b) 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.
ad c) A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési
határozatát súlyosan vagy ismételten sértő, vagy egyébként az egyesület
céljával összeegyezhetetlen magatartása esetén az elnökség – bármely
egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére – a taggal szemben
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kizárási eljárást folytathat le. A tag kizárásának kérdésében hozott
határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni, az indokolásnak
tartalmaznia kell a döntés alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat,
továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A határozatot a taggal
közölni kell.
Az egyesület elnöksége által kizárt tag a kizárásról szóló határozat ellen
annak személyesen történő átvételétől, illetve kézbesítésétől számított 15
napon belül fellebbezéssel élhet az egyesület közgyűléséhez. A fellebbezést az
egyesület elnökének személyesen kell átadni, illetve részére az egyesület
címére postai úton kézbesíteni. Az egyesület elnöke köteles a kizárás elleni
fellebbezés tárgyában a közgyűlés összehívása iránt a fellebbezés részére
történő átadásától, illetve kézbesítésétől számított 15 napon belül intézkedni.
A tag mind az elsőfokú, mind a másodfokú eljárás során védekezhet az ellene
felhozott kötelezettségszegésekkel szemben, illetve észrevételezheti az ellene
felhozott kötelezettségszegéseket. Mind az elnökség, mind a közgyűlés csak
és kizárólag abban az esetben jogosult a tag kizárásáról dönteni,
amennyiben előtte a tag számára biztosították a fent megjelölt védekezési és
észrevételezési jogot.
IX.

Az egyesület szervezete és működése:

1. A közgyűlés:
Az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés. A tag jogosult a közgyűlésen
részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően
felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.
Ülésezés:
A közgyűlés a döntéseit ülés tartásával hozza. A közgyűlés évente legalább
egy alkalommal ülésezik. A közgyűlés ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság
jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.
A közgyűlésen az alábbi tisztségviselők megválasztása kötelező: levezető
elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők, valamint szükség szerint
szavazatszámlálók. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása nyílt
szavazással, a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett
szavazatok többségével történik.
Hatáskör:
A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
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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,
k) a végelszámoló kijelölése.
Az ülés összehívása:
A közgyűlés ülését az egyesület elnöke meghívó küldésével hívja össze. Az
egyesület tagjait a közgyűlést megelőző 15 nappal a közgyűlésről értesíteni
kell. A meghívónak tartalmaznia kell az egyesület nevét és székhelyét, az ülés
idejének és helyszínének megjelölését, valamint az ülés napirendjét. A
napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a
szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat
kialakíthassák.
Az egyesület a közgyűlés ülését elsősorban az egyesület székhelyén tartja.
Ha a közgyűlés ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet
megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és
egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
A közgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben
hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a
napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított, 8 (nyolc) napon belül a tagok
és az egyesület szervei az egyesület elnökétől a napirend kiegészítését
kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában
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az egyesület elnöke jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti
kérelemről az egyesület elnöke nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a
napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt
a napirend kiegészítésének tárgyában.
Az elnökség 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.
Az ekképpen összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot
adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület
megszüntetéséről dönteni.
Határozatképesség:
A közgyűlés ülése akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több
mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet
minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag valamely ügyben nem
szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség
megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlést az eredetileg összehívott
közgyűlést követően legalább 1 óra időközzel, legfeljebb az eredetileg
összehívott közgyűlést követő 30 napon belüli időpontra ismételten össze kell
hívni. Az eredeti közgyűlés meghívójában meg kell jelölni a
határozatképtelenség esetére összehívott, megismételt közgyűlés helyét és
időpontját, ennek hiányában a határozatképtelenség esetére összehívott
közgyűlés nem tartható meg. A határozatképtelenség esetére összehívott
közgyűlés napirendi pontjai megegyeznek az eredeti közgyűlés napirendi
pontjaival. Az ismételten összehívott közgyűlés a megjelentek számára való
tekintet nélkül határozatképes, melyre a tagok figyelmét a meghívóban külön
is fel kell hívni. Amennyiben a megismételt közgyűlés nem ugyanazon a
napon kerül megtartásra, úgy a tagok részére ismételten meghívót kell
küldeni, melyben a tagokat ismételten figyelmeztetni kell a távolmaradásuk
következményeire.
Határozathozatal:
A tagok a közgyűlésen nyílt szavazással hozzák meg határozataikat. A
közgyűlésen az egyesület minden tagját egy szavazat illeti meg.
Szavazategyenlőség esetén nincs eredményes döntéshozatal.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
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a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az
egyesület 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 az egyesületnek
nem tagja,
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll, vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett
szavazatok többségével hozzák meg.
Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

lévő

tagok

Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló
közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Jegyzőkönyvvezetés:
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia
kell a határozatok tartalmát, időpontját, hatályát, illetve a döntést támogatók
és ellenzők számarányát. A jegyzőkönyvet az elnök, a megválasztott
jegyzőkönyvvezető és két megválasztott tag hitelesíti. A közgyűlésen hozott
határozatokat a levezető elnök szóban kihirdeti.
A közgyűlésen hozott határozatokról az érintetteket a határozat, illetve a
jegyzőkönyv kivonatának postai vagy elektronikus úton történő
megküldésével kell értesíteni, a döntés meghozatalát követő 15 napon belül.
Más személyek a döntések tartalmáról az egyesület székhelyén található
hirdetőtáblán keresztül szerezhetnek tudomást.
Az elnök a közgyűlés döntéseiről a határozatok könyvét vezeti. A határozatok
könyvéből a meghozott döntés tartalmának, időpontjának és hatályának,
illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányának megállapíthatónak
kell lennie.
2. Az elnökség:
Az egyesület ügyvezetését az egyesület elnöksége látja el. Az egyesület vezető
tisztségviselői az elnökség tagjai. Az elnökség egy fő elnökből és további kettő
fő elnökségi tagból, azaz összesen három tagból áll.
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Az egyesület elnöke:
Országh Ákos
(sz.: Eger, 1980.04.23., a.n.: Adelsberger Zsuzsanna)
3324 Felsőtárkány, Liget u. 31.
Az egyesület elnökségi tagjai:
Ringert Csaba
(sz.: Pécs, 1979.04.07., a.n.: Martinek Hedvig Margit)
7627 Pécs, Pósa Lajos u. 3.
Csiszár János Péter
(sz.: Budapest, 1984.04.19., a.n.: Hegyesi Zsuzsanna Mária)
3300 Eger, Knézich Károly u. 10. 1/3.
Az elnökségi tagok megbízatása:
Az egyesület létrejöttét követően az elnökségi tagokat az egyesület tagjai
választják meg, nevezik ki vagy hívják vissza. Az elnökségi tagok megbízása a
tisztségnek a megválasztott vagy kinevezett személy által történő
elfogadásával jön létre.
Az elnökségi tagokat az egyesület tagjai közül kell választani.
Ha a választás során a megbízatás időtartamáról a tagok nem rendelkeznek,
a megbízatás öt évre szól. Az öt évnél hosszabb időre szóló megbízatás az öt
évet meghaladó részében semmis.
Az elnökségi tagokkal szembeni követelmények:
Az elnökség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
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.
Az elnökség tagjai ügyvezetési feladataikat személyesen kötelesek ellátni.
Nem lehet az elnökség tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
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Nem lehet az elnökség tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet
elnökségi tag az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
A közügyektől eltiltott nem lehet az egyesület vezető tisztségviselője.
Az elnökségi tagok feladatai:
Az elnökség tagjai tevékenységüket az egyesület érdekének megfelelően
kötelesek ellátni.
Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az
egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről
és gazdasági helyzetéről beszámolni.
Az elnökség tagjai, az egyesület tagjai részére kötelesek az egyesületre
vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra az egyesületre vonatkozó
iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az
iratbetekintést az elnökség tagjai a jogosult által tett írásbeli titoktartási
nyilatkozat tételéhez köthetik.
Feladatkör:
Az elnökség feladatkörébe tartozik:
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó
ügyekben a döntések meghozatala,
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése,
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése,
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és
befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó
döntések meghozatala és végrehajtása,
e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei
megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése,
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése,
g) az összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása,
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos
kérdésekre,
i) a tagság nyilvántartása,
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb
könyveinek vezetése,
k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése,

-9-

l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori
vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt
intézkedések megtétele, és
m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.
Az elnökség határozathozatala:
Az elnökséget az elnök szükség szerint, de legalább évente kettő alkalommal,
az ülést megelőzően legalább 8 nappal postai, vagy elektronikus úton
megküldött, illetve személyesen átadott, a napirendi pontokat rögzítő
meghívóval hívja össze.
Az elnökség ülései nyilvánosak. Az elnökség akkor határozatképes, ha ülésén
mindhárom tag jelen van. Az elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű
szótöbbségével, nyílt szavazással hozza.
Az elnökség az egyesület tevékenységéről évente beszámolót készít. A
beszámolót az elnök terjeszti a közgyűlés elé, amely annak megvitatása után
dönt elfogadásáról.
Az elnökség döntéseit az elnök készíti elő. Az elnökségi tagok segítik az elnök
munkáját, akadályoztatása esetén az elnököt helyettesítik.
Az elnökségi tagok felelőssége:
Az elnökség tagjai az ügyvezetési tevékenységük során az egyesületnek
okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai
szerint felelnek az egyesülettel szemben.
Összeférhetetlenség:
A közgyűlés és az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a
személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek az egyesület, mint közhasznú szervezet cél szerinti
juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem
pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
Az elnökségi tagok megbízatásának megszűnése:
Megszűnik az elnökség tagjainak megbízatása:
- 10 -

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának
lejártával,
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel
bekövetkezésével,
c) visszahívással,
d) lemondással,
e) az elnökségi tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével,
f) az elnökségi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához
szükséges körben történő korlátozásával,
g) az elnökségi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
ad c) Az egyesület tagjai az elnökségi tagot bármikor, indokolás nélkül
visszahívhatják.
ad d) Az elnökségi tag megbízatásáról az egyesülethez címzett nyilatkozattal
bármikor lemondhat. Ha az egyesület működőképessége ezt megkívánja, a
lemondás az új elnökségi tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb
a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
Az egyesület képviselete:
Az egyesület törvényes képviseletét az egyesület elnöke önálló módon,
általános terjedelemmel látja el.
A bankszámla feletti rendelkezési jogot az egyesület elnöke önállóan
gyakorolja.
X.

A felügyelőbizottság:

Az egyesület keretein belül felügyelőbizottság nem működik.
XI.

Az egyesület gazdálkodása:

Az egyesület a jelen alapszabályban meghatározott cél megvalósítása
érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik.
Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az egyesület tagjai – a
vagyoni hozzájárulásuk megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját
vagyonukkal nem felelnek.
Az egyesület a jelen alapszabályban meghatározott cél szerinti tevékenységet
(a továbbiakban: alapcél szerinti tevékenység) – ideértve a közhasznú
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tevékenységet is – folytathat és – célja megvalósítása gazdasági feltételeinek
biztosítása érdekében – gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet,
amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti.
Az egyesület befektetési tevékenységet nem végez.
Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem
oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.
Az egyesület a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e
személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél
szerinti juttatásban nem részesítheti.
Az egyesület bármely cél szerinti juttatását – a létesítő okiratban
meghatározott szabályok szerint – pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a
pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset
összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak
előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél
szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
Az egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget,
amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységének
ellátását és működésének fenntartását.
Az egyesület bevételei:
a) tagdíj,
b) gazdasági-vállalkozási
tevékenységből
(szolgáltatás
nyújtásából)
származó bevétel,
c) a költségvetési támogatás,
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.
Az egyesület kiadásai:
a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó
költségek,
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához)
közvetlenül kapcsolódó költségek,
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c) 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,
d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség.
XII.

Az egyesület megszűnése:

Az egyesület jogutód nélküli megszűnése:
Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt,
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel
bekövetkezett,
c) a tagok kimondják megszűnését, vagy
d) az arra jogosult szerv megszünteti
feltéve mindegyik esetben, hogy az egyesület vagyoni viszonyainak lezárására
irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság az egyesületet a
nyilvántartásból törli.
Az egyesület jogutód nélkül megszűnik továbbá, ha
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 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.
Az elnökségi tagok felelőssége az egyesület jogutód nélküli megszűnése
esetén:
Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után az elnökségi tagokkal
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.
Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen
követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület elnökségi
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tagjaival szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség
szabályai szerint, ha az elnökségi tagok az egyesület fizetésképtelenségével
fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vették figyelembe.
Az egyesület jogutódlással történő megszűnése:
Az egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel
egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.
XIII.

Egyéb rendelkezések:

Az egyesület törvényességi felügyelete:
Az egyesület feletti általános törvényességi felügyeletet az egyesületet
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 az egyesület
döntéseinek gazdaságossági, célszerűségi szempontból való felülvizsgálatára.
Az egyesület feletti törvényességi ellenőrzés:
Az egyesület működése felett az ügyészség törvényességi ellenőrzést gyakorol.
A törvényességi ellenőrzés nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben
egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye.
Választottbírósági eljárás kikötése:
A jogvitában érintett személyek megállapodása a tagsági jogviszonyból,
továbbá az egyesületi szervek és a tagok egymás közti jogviszonyából eredő
jogvitákra állandó vagy eseti választottbíróság eljárását kötheti ki.
Vonatkozó jogszabályok:
A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. tv. és a sportról szóló 2004. évi I. tv. rendelkezései az
irányadók.
Kelt Egerben, 2016. május 6. napján
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