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EB OVO Egyesület 
A L A P S Z A B Á L Y 

 
Az EB OVO Egyesület létrehozását 2010. január 6-án határozták el az alapító tagok, az elfogadott 
Alapszabályt a Fővárosi Bíróság felhívásának megfelelően pontosították, majd a 2010. december 13. 
napján megtartott közgyűlésen elfogadott határozatoknak megfelelően módosították és foglaltak 
egységes szerkezetbe az alábbiak szerint. 
 

I. Általános rendelkezések 
 
1) Az Egyesület neve  
 
EB OVO Egyesület  
 
2) Az Egyesület célja  
 
Mivel az Egyesület meggyőződése az, hogy egy társadalmi probléma kezelésében a szemléletváltozást 
csakis erőszakmentes módon, azaz a modern társadalmakhoz méltó társadalmai vitával, párbeszéddel, 
tudatos és önkéntes magatartásminták népszerűsítésével és sokrétű ismeretterjesztéssel érhető el, 
ezért az Egyesület célja, hogy népszerűsítse, tudatosítsa, elismertesse és elmélyítse  
 

a) a kutyáknak és a kutyatartásnak az egyének életében, és egyben a társadalomban is kiemelt 
szerepét, különös tekintettel a kutyák tudományosan igazolt életminőség-javító hatására;  

b) a kutyákkal, mint érző lényekkel való együttérzést az állatvédelem e területének kiemelt 
jogérvényesítésében való közreműködés által hatósági és nem hatósági eljárásokban;   

c) az ebtartók és a kutyát nem tartók közötti köznapi konfliktusok felszámolásának lehetőségeit 
egy olyan szemléletmód kialakításával, amely biztosítja a kutyák és emberek harmonikusabb 
együttélését, a kutyával nem rendelkezők és az ebtartók jogegyenlőségét;   

 
Ezért az Egyesület az ebtartókat és az ebtartással kapcsolatba kerülő különböző társadalmi csoportokat 
megszólító közösségi programokkal, nyílt vitafórumokkal, ismeretterjesztéssel (honlap és kiadványok 
útján), nevelési propagandával a kutyák és a kutyatartók iránti rokonszenv és a szolidaritás 
felébresztésére törekszik, míg a kutyatartók fokozott felelősségvállalásának az érdekében egy olyan 
etikai-magatartási kódexet kíván kidolgozni és népszerűsíteni, amely csökkenti a feszültséget az 
ebtartók és a kutyát nem tartók között. Ennek egyik preferált eleme az, hogy az ebtartók önként 
kövessék a kutyapiszok eltakarítását, amely egyben ezen közegészségügyi probléma elsődleges 
kezelését is jelenti.    
 
3) Az Egyesület tevékenysége  
 
(a) Az Egyesület (amelyet eb tartók és ebbel nem rendelkezők alapítottak) a céljai elérése érdekében a 
társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló következő területeken tevékenykedik 
az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pontja szerint és a 2) pont szerinti célok érdekében:  
  
8. Természetvédelem, állatvédelem  
 
(b) A fenti tevékenységeket az Egyesület az alábbi tevékenységek által valósítja meg:  
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- Szakmailag kidolgozott javaslatokkal támogatja az állami és önkormányzati döntéshozókat az ebtartás 
szabályozásában, különös tekintettel az állami és helyi normák túlszabályozottságát. Igyekszik jelen 
lenni a fenti normák előkészítésében, társadalmi vitájában, az eredmények dokumentálásában és a 
változtatási igények összegyűjtésében, előterjesztésében.  
- Felvilágosító, figyelemfelhívó akciókkal biztosítja az ebtartással kapcsolatban felmerülő problémák és 
megoldásaik sajtónyilvánosságát részint saját kiadványok, részint a sajtó egyéb részeiben történő 
megjelenés útján.  
- Etikai-magatartási kódex kidolgozását kezdeményezi és terjeszt általános társadalmi vitára a 
kutyatartás alapvető normáinak a biztosítása érdekében, majd ennek elfogadása esetén annak 
propagandáját látja el.   
- Közösségi programokkal, nyílt vitafórumokkal, ismeretterjesztéssel (honlap és kiadványok útján), 
nevelési propagandával a kutyák és a kutyatartók iránti rokonszenv és a szolidaritás felébresztésére 
törekszik, egyben a felmerülő problémák megoldásának megvitatását ajánlja fel.   
- Az Egyesület vállalja azt, hogy a kutyák védelme, mint az állatvédelem egyik ágának sikeres 
érvényesítése érdekében fellép – hatósági és nem hatósági úton, ez utóbbi esetében a fenti eszközök 
alkalmazásával - minden olyan szemlélet, törekvés, tett vagy mulasztás ellen, amely a kutyák és az 
ebtartók jogos vagy elismert érdekeinek a sérelmével jár.  
 
(c) Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 
azokat nem veszélyeztetve végez (pl. reklám, propaganda tevékenység, tudományos kutatás).  
 
(d) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban 
meghatározott tevékenységre fordítja.  
 
(e) Az Egyesület az általa nyújtott, bárki által igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét 
és feltételeit a sajtó útján is nyilvánosságra hozza.  
 
(f) Az Egyesület alapszabály szerinti tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb 
beszámolókat és adatokat honlapján és a helyi, vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza.  
 
(g) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.  
 
(h) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet működése nyilvános, az Egyesület legfőbb céljának – 
vagyis az érdekvédelemnek – a szolgáltatásait bárki megkötés nélkül - az Egyesület  Elnökségének 
előzetes értesítésével - igénybe veheti.  
 
(i) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a 
közhasznú szolgáltatásaiból. 
 
4) Az Egyesület székhelye  
 
1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 5-7. 4. emelet 11. ajtó.  
 
5) Az Egyesület nyilvántartásba vétele  
 
Az Egyesületet a Fővárosi Bíróság veszi nyilvántartásba.  
 
6) Az Egyesület jogállása  
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Helyi közhasznú egyesület, teljes jog- és cselekvőképességgel rendelkező, önálló jogi személy, 
amelynek működési területe: országos, de elsősorban is Budapest.  
 

II. Az Egyesületi tagság keletkezése, megszűnése és a tagdíj 
 

7) Rendes tagság  
 
Az Egyesület nyitott, rendes tagja lehet bármely természetes, vagy jogi személy, aki az Egyesület 
Alapszabályát elfogadja, teljesíti tagi kötelezettségeit, tevőleges részt vállal az Egyesület 
célkitűzéseinek megvalósításában, valamint célkitűzései, tevékenysége és módszerei nincsenek 
ellentétben az Egyesületével, és a tagfelvételhez legalább két rendes tag támogatásával rendelkezik.  
 
8) Pártoló tagság  
 
Pártoló tag lehet bármely természetes vagy jogi személy, aki az Egyesület célkitűzéseivel egyetért, de a 
rendes tag jogaival nem rendelkezik.  
  
9) Tiszteletbeli tagság  
 
Tiszteletbeli tag lehet bármely természetes személy, akit tevékenysége alapján az Egyesület Elnöksége 
erre a Közgyűlés elé terjeszt, és felvételét a Közgyűlés elfogadja.  
 
10) A tagsági jogviszony keletkezése  
 
A rendes és pártoló tagsági viszony a tagfelvételi kérelemnek az Elnökség által való elfogadásával 
keletkezik. 
 
11) Az Egyesületi tagdíj  
 
A rendes tagok anyagi lehetőségeik arányában fizetnek tagdíjat, melynek legkisebb értéke évi 3.000 
magyar forint. Ezt minden év január 1-ig kell előre megfizetni egy összegben, illetve egy összegben a 
tag belépésekor. A tagság megszűnése esetén az az évi befizetett tagdíjból összeg nem jár vissza.  
 
A pártoló tagok anyagi lehetőségeik arányában vagyoni hozzájárulással támogatják az Egyesületet. A 
hozzájárulás legkisebb értéke napi 1 magyar forint, azaz évi 365 magyar forint, vagy az ennek 
megfelelő értékű euró. A tiszteletbeli tag nem köteles tagdíjat fizetni.  
 
A tagdíjat és a vagyoni hozzájárulást a tag készpénzzel a házipénztárba, vagy átutalással az Egyesület 
pénzintézeti számlájára köteles teljesíteni.  
 
12) A tagság megszűnése  
 

(1) A tagság – az Egyesület megszűnésén túlmenően - megszűnik kilépés, a tag halála (jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén annak 
megszűnése), vagy a Közgyűlés kizárást kimondó határozata alapján.  

 
(2) Amennyiben a természetes személy tag meghal, vagy a nem természetes személy tag 

megszűnik, az Elnökség köteles a tag törlését határozattal elrendelni.  
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(3) A tag az Egyesületből bármikor, indokolás nélkül kiléphet. Feltételtől függő vagy halasztott 
hatályú kilépésnek nincs helye. A kilépést írásbeli úton, teljes bizonyító erejű magánokirat 
alakjában kell az Egyesület Elnökségéhez intézni és az Egyesülethez megküldeni. 
Közgyűlésen, Elnökségi Ülésen vagy Felügyelő Bizottsági, illetve egyéb bizottsági ülésen 
történt szóbeli közlés alapján a kilépést a jegyzőkönyvben azonnal fel kell tüntetni. A tagsági 
jogviszony akkor szűnik meg, amikor a kilépési nyilatkozatot az Egyesület átveszi, szóbeli 
közlés esetén akkor, amikor az elhangzik. A kilépési nyilatkozat alapján az Elnökség 
határozattal köteles törölni a tagot a tagjegyzékből.   

 
(4) Kizárható az Egyesületből az a tag:  
 
a) aki az Egyesület szellemiségével ellentétes magatartást tanúsít, és ez sérti az Egyesület jó 

hírnevét,  
b) akinek magatartása ellentétes az Alapszabállyal, a vonatkozó belső szabályzatokkal, és ez 

gátolja az Egyesületet a céljai és feladatai megvalósításában,  
 
(5) A tag kizárását indítványozhatja írásban, indokolással ellátva a rendes tagság legalább 20%-

a vagy az Elnökség 2/3-a (elnökségi határozattal). A rendes tagságtól származó kizárási 
indítványt az Egyesület székhelyére küldve, az Elnöknek címezve kell megtenni. 

 
(6) A kizárási indítványt az Elnöknek az átvételtől, illetve az elnökségi döntés meghozatalától 

számított 8 napon belül meg kell küldenie a kizárni indítványozott taghoz, egyben 15 napos 
időközt a védekezésre fenntartva 30 napon belüli időpontra Közgyűlést kell összehívnia a 
kizárási indítvány megtárgyalása végett.  

 
(7) A Közgyűlésen a kizárási indítvány mellett egyéb kérdéseket is napirendi pontra lehet venni, 

illetve egyéb ügyek is megtárgyalhatók.  
 
(8) Amennyiben az Elnök a kizárási indítványt nem küldi ki az érintett tagnak, továbbá a 

Közgyűlést a fenti időn belüli időpontra nem hívja össze, az indítványtévők bármelyike jogot 
kap arra, hogy a Közgyűlést 30 napon belüli időpontra összehívja és az indítványt az érintett 
tagnak megküldje.  

 
(9) A tag kizárásáról a Közgyűlés titkos szavazással dönt, egyszerű többséggel. A tag 

kizárásához az szükséges, hogy az arról döntő Közgyűlésen a szavazásra jogosultak 
legalább 50%+1 fő jelen legyen.  

 
(10) A kizárási indítvány megtárgyalása a tag távollétében is megtartható, amennyiben bizonyított, 

hogy a tag az indítványt átvette és magát nem menti ki.  
 
(11) A kizárási indítvány tárgyalásán és az előtt is a tagnak joga van jogi képviselőt (ügyvédet 

vagy jogtanácsost) igénybe venni a védekezéshez, aki a tárgyaláson jelen lehet; joga van 
továbbá nyilatkozattételre, bizonyítás felvételére stb.  

 
(12) A tagsági jogviszony a határozat meghozatalával megszűnik. A kizáró határozatot írásban, 

megindokolva kell közölni a kizárt taggal a kizárást kimondó Közgyűlési határozat 
meghozatalától számított 30 napon belül. A határozatban fel kell tüntetni a jogorvoslati 
lehetőséget, feltüntetve, hogy mely bírósághoz fordulhat a tag a határozat ellen és mennyi idő 
alatt.   

III. A tagok jogai és kötelességei 
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13) Az Egyesület rendes tagja jogosult a Közgyűlés összehívásának a kezdeményezésére és napirendi 
javaslat előterjesztésére. A rendes tag a Közgyűlésen tanácskozási és szavazati joggal mint választó és 
választható vesz részt; ugyanez vonatkozik rá abban az esetben is, ha elnökségi vagy felügyelő 
bizottsági, avagy a későbbiek folyamán az Alapszabállyal létrehozandó egyéb bizottsági (testületi) 
tagságot nyer el. Minden rendes tagnak egy szavazata van. Az Egyesület pártoló és tiszteletbeli tagja a 
Közgyűlésen hozzászólási joggal vehet részt.  
 
14) Az Egyesület rendes, pártoló és tiszteletbeli tagja betekinthet az Egyesület irataiba, jogosult az 
Egyesület tulajdonában álló tárgyak használatára, új tag felvételének előterjesztésére. Az Egyesület 
rendes, pártoló és tiszteletbeli tagja megtekintheti az éves beszámolókat, jogosult az Egyesület 
tulajdonában álló tárgyak használatára.  
 
15) Az Egyesület minden tagja (rendes, pártoló, tiszteletbeli) részesülhet a cél szerinti juttatások 
bármelyikéből, megkötés nélkül igénybe veheti a nem pénzbeli szolgáltatásokat, kedvezménnyel 
látogathatja az Egyesület rendezvényeit. Kérheti és igénybe veheti az Egyesület célja szerinti ügyeiben 
az Egyesület támogatását.  
 
16) Az Egyesület rendes, pártoló és tiszteletbeli tagja egyesületi tevékenysége során köteles betartani 
az Alapszabályt és az Egyesület választott szervei által hozott határozatokat. A rendes tagnak részt kell 
vennie az Egyesület cél szerinti tevékenységének valamelyikében. A pártoló tag önkéntes vállalás 
alapján részt vehet az Egyesület cél szerinti tevékenységében, annak szolgáltatásnyújtásában, de 
egyebekben csak anyagi hozzájárulással köteles támogatni az Egyesületet. A tiszteletbeli tagnak az 
Egyesület keretein belül tevékenységre irányuló kötelezettségei nincsenek, de önkéntesen abban részt 
vehet. Az Egyesület minden tagja köteles az Egyesület keretében vagy érdekében végzett 
tevékenységéről az Elnökség vagy a Közgyűlés, vagy bármely Bizottság felkérése esetén a felkérő 
személynek (testületnek) beszámolni.  
 
17) A tagnak meg kell jelölni, hogy több elérhetősége esetén melyikre kívánja küldetni az Egyesület 
működésével kapcsolatos iratokat (pl. Közgyűlési meghívó, Közgyűlési vagy elnökségi határozat 
közlése).  
 
(1) A tag által átvett iratnak kell tekinteni az iratot:   
 

a) elektronikus iratként esetén azon a napon, amikor az irat a tag e-mailes postafiókjába 
elküldetett és a kézbesítési üzenet megjelölte az átküldés idejét,  

b) faxként azon a napon, amikor a faxot a vevőgép átvette,  
c) táviratként, gyorspostai küldeményként, személyes átvétel esetén vagy tértivevényes postai 

levélként azon a napot, amikor azt a tag átvette.  
 
(2) Az e-mail vagy faxelérhetőséget a tag az Elnöknek köteles megadni; azok változását azonnal 
jeleznie kell. Az e-mailen továbbított iratokat elküldését az Egyesületnek ezek elküldött példányainak a 
másolataival, fax esetén a faxkészülék forgalmi naplójának másolatával dokumentálnia kell.  
 
(3) Amennyiben az Alapszabály szigorúbb követelményt nem támaszt, a tag az Alapszabályban 
meghatározott iratait az általa megadott elektronikus elérhetőségein is továbbíthatja az Egyesület felé. 
Az Egyesület vagy annak eljáró tisztviselője azonban – ha bizonytalan az így megküldött irat 
eredetiségében - az eredeti irat megküldését is megkövetelheti a tagtól. Ennek hiányában az 
elektronikusan megküldött iratnak jogi hatása nincs.  
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(4) Eredeti iratokat e-mail útján digitálisan másolt fájlformátumban (pl. jpg., pdf. kiterjesztésű fájlokban), 
mellékletként kell továbbítani.  
  
(5) Az elektronikus elérhetőséggel rendelkező tag nem követelheti meg az eredeti iratok neki történő 
megküldését, az eredeti iratról azonban az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően másolatát 
készíthet.  

IV. Az Egyesület Közgyűlése 
 
18) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a rendes, a pártoló és a tiszteletbeli tagok 
összességéből áll, és dönthet minden az Egyesületet érintő hatáskörébe tartozó minden kérdésben. A 
Közgyűlés nyilvános. A Közgyűlés helyszíne az Egyesület székhelye, azonban bármely más helyszínre 
is összehívható a Közgyűlés azzal a feltétellel, hogy annak Budapest Főváros közigazgatási határán 
belül kell maradnia.  
 
19) A Közgyűlés összehívásáról az Elnökség döntése alapján az Elnök írásban, a tervezett napirendi 
pontok sorrend szerinti közlésével, legalább 8 nappal a kitűzött időpont előtt értesíti a tagságot az 
általuk belépésükkor megadott elérhetőségen. Kötelező előzetesen megküldeni a meghívóval együtt az 
éves gazdasági és tevékenységi beszámoló, továbbá a közhasznúsági jelentés tervezetét. A 
meghívóban fel kell tüntetni a közgyűlés pontos időpontját, helyét, a napirendi pontokat, valamint a 
határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét, és az arra vonatkozó 
figyelmeztetést, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 
 
20) Az Elnökség akkor is köteles összehívni a Közgyűlést, ha azt a tagok 1/3-a az okok és a cél 
megjelölésével írásban kéri. Amennyiben ennek a kötelezettségének az Elnökség 15 napon belül nem 
tesz eleget, a Közgyűlést a rendes tagság 1/3-a által írásban kijelölt személynek kötelessége 
összehívnia. Amennyiben ez a személy e kötelezettségének nem tesz eleget, a rendes tagság 1/3-a 
újabb személyt jelölhet ki összehívó személynek. Az új kijelöléssel a korábban kijelölt személy 
hatásköre a Közgyűlés összehívására elveszik. A Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a bíróság 
elrendeli.   
 
21)  A közgyűlés határozatképes, ha azon a rendes tagok 50 %-a + 1 fő jelen van. A Közgyűlés 
kezdetén az Elnök megállapítja a határozatképességet, majd a Közgyűlés elsődlegesen dönt a napirend 
elfogadásáról, s a már meghirdetett napirendi pontok közül azokról, amelyekről tárgyalást nem kíván 
tartani. A meghirdetett napirendi pontoktól eltérő új napirendi pontokat a Közgyűlés nem vehet fel 
napirendre. A jegyzőkönyvet az Elnökség erre a célra az Elnök által kijelölt Alelnöke vezeti és az Elnök, 
továbbá egy, a Közgyűlés által erre a célra kijelölt rendes tag hitelesíti. Az Elnökség tagjainak a 
távolléte esetén a megjelent tagok egyszerű többséggel maguk közül választják ki a Közgyűlés levezető 
elnökét, jegyzőkönyv-vezetőjét és ahhoz két hitelesítőt.  
 
22) A Közgyűlés a határozatait, ha az Alapszabály másként nem rendelkezik, a jelenlévők egyszerű 
szótöbbségével, nyílt szavazással hozza meg. A vezető tisztségviselők (elnökség és felügyelő bizottság 
tagjai) megválasztását és visszahívását egyszerű szótöbbséggel, de titkos szavazással kell 
végrehajtani. Az Alapszabály módosításához minősített többség (az Egyesület összes szavazásra 
jogosult tagjának 66%-a plusz 1 fő) szükséges. Kiemelkedően fontos ügyekben és személyi 
kérdésekben a Közgyűlési meghívóban az Elnök titkos szavazást is elrendelhet. Tagkizárás ügyében a 
kizárási eljárás alá vont tag a szavazati jogát nem gyakorolhatja.  
 
23) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:  
 
(1) Az Egyesület Alapszabályának módosítása;  
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(2) az Elnökség tagjainak a megválasztása és visszahívása;  
(3) a Felügyelő Bizottság és  
(4) további Bizottságok létrehozása, megszüntetése, tagjainak a megválasztása és visszahívása,  
(5) az éves beszámoló jóváhagyása; és azzal egyidejűleg az 1997. évi CLVI. tv. 19. § (3) bekezdése 
szerinti tartalommal összeállított közhasznúsági jelentés elfogadása (a Közgyűlés általános 
határozathozatali szabályai szerint);  
(6) a munkatervek jóváhagyása éves tervek esetén;  
(7) a tagdíj megállapítása;  
(8) az éves költségvetés és záró-elszámolás jóváhagyása;  
(9) egyesülés más szervezettel, vagy az Egyesület feloszlásának kimondása, melyet a Közgyűlés 
egyhangú határozattal mondhat ki;  
(10) a tag kizárása,   
(11) Működési Szabályzat és egyéb szabályzatok létrehozása, módosítása, hatályon kívül helyezése,  
(12) döntések meghozatala minden kérdésben, amelyet az Alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.    
 
(24) A Közgyűlést a felmerülő kérdések alapján szükség szerint kell összehívni. Évente legalább 
egyszer Közgyűlést kell tartani.  
 
25) Amennyiben a kitűzött időpontban a Közgyűlés határozatképtelen, megismételt Közgyűlést 
kell összehívni, akár az eredeti közgyűlés napjára is. A megismételt Közgyűlés a megjelentek 
számától függetlenül határozatképes valamennyi kérdésben, így a minősített többséget igénylő 
kérdésekben is. A megismételt Közgyűlés határozatképességéhez az szükséges, hogy a megismételt 
Közgyűlés időpontját az eredeti Közgyűlési meghívónak kell tartalmaznia, amelynek fel kell hívnia a 
tagokat a távolmaradásuk következményeire és a határozatképesség szabályaira.  
 
26) Természetes személy tagot meghatalmazott nem képviselhet. Minden egyes jogi személy tagot a 
bejegyzett képviselő, vagy annak írásban igazolt meghatalmazottja képviselhet.  
 
27) A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) 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 cél szerinti 
juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, cél szerinti juttatás.  
 
28) A Közgyűlés határozatait az Elnök küldi meg a tagoknak és a határozatok által érintetteknek a 
határozat meghozatalától számított 3 munkanapon belül az általuk megadott elérhetőségeken. A 3 
munkanap a határozatok elküldésének az időpontját jelenti. A határozatokhoz csatolni kell a Közgyűlés 
hitelesített jegyzőkönyvének a másolatát. A jegyzőkönyvet akkor is meg kell küldeni a tagoknak, és a 
határozatok által érintetteknek, amennyiben azon határozat nem keletkezett, ill. a Közgyűlés 
határozatképtelen volt.  
 
29) Az Egyesület működésével kapcsolatos Közgyűlési iratokba való betekintés és abból jegyzet, vagy 
másolat készítése bárki számára (nem tagok számára is) lehetséges. A betekintést az Elnöknél kell 
kérvényezni, aki 3munkanapon belül köteles biztosítani az Egyesület székhelyén a betekintési jogot. 
Amennyiben a betekintő fél az iratból másolat elkészítését igényli, azt az Elnök további 3 munkanapon 
belül köteles számára átadni 20 Ft/A4 lap ellenérték fejében. A másolat készítését digitális úton is 
engedélyezni kell (pl. fényképezőgép vagy mobiltelefon). A tagok személyes adataira nézve azonban a 
betekintése nem engedélyezett, kivéve, ha ehhez a tag hozzájárult. 
 



 8

V. Az Elnökség 
 
30) Az Elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve.  
 
31) Az Elnökség 3 főből áll, és megbízását 3 évre kapja, amelynek tagjait a Közgyűlés az egyesület 
rendes tagjai közül egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással választja meg. Az Elnökség az 
Egyesület általános hatáskörű ügyintéző és végrehajtó szerve, amely gondoskodik a Közgyűlés 
határozatainak a végrehajtásáról, valamint az Egyesületi munka folyamatos végzéséről.  
 
32) Az Elnökség egy elnökből és két alelnökből áll. Az Elnökség tagja lehet olyan személy, aki a 
közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, továbbá  
 
a) magyar állampolgár,  
 
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy 
 
c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá 
tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 
 
Közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet Elnökség tagja az, 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. Amennyiben az 
Elnökség tagja más közhasznú szervezetnél is vezető tisztségviselő, jelölése, majd megválasztása 
esetén valamennyi érintett közhasznú szervezetet tájékoztatnia arról, hogy ilyen tisztséget vállal, illetve 
nyert el az Egyesületben.  
 
33) Az elnökségi üléseket az Elnök hívja össze. Az elnökségi üléseket az Elnök legalább két naptári 
havonta köteles összehívni oly módon, hogy az elnökségi ülésekről az Elnökség tagjait a napirend 
tárgyalási sorrend szerinti megjelölésével, írásban értesíti az elnökségi ülés napját megelőző több mint 
5 nappal az általuk megadott elérhetőségeken. Határozatképtelensége esetén a meghívóban jelezni 
lehet a megismételt elnökségi ülés időpontját, amely nem eshet ugyanarra a napra. Ebben az esetben 
nem alkalmazható az, hogy határozatképtelenség miatt megismételt ülésen az ülés a megjelentek 
számára tekintet nélkül határozatképes.  
 
34) Az Elnökség határozatképes, ha az ülésen az elnökségi tagok közül kettő jelen van.  Az Elnökség a 
határozatait egyszerű szótöbbség által nyilvános ülésen nyílt szavazással hozza. Az Elnökség 
ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. Az ülésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a hozott 
határozatokat, a végrehajtásért felelős tag(ok) nevét és a kitűzött feladat végrehajtásának határidejét. A 
jegyzőkönyvet az Elnökség jelenlévő tagjai írják alá. A jegyzőkönyvhöz egyébként jegyzőkönyvvezető 
nem szükséges.  
 
35) Az Elnökséget 7 napon belül össze kell hívni, ha azt a Felügyelő Bizottság kéri.  
 
36) Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 
685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy 
felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a 
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet 
által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.  
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37) A Közgyűlés általi visszahívás esetén kívül (amely feladat ellátására való alkalmatlanság, nem 
megfelelő munkavégzés, az Egyesület céljait és érdekeit sértő magatartás miatt történhet meg) 
megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával vagy lemondással is, amely esetekben a Közgyűlés új 
elnökségi tagot választ. Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő 
elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól.  
 
38) Az Elnökség által meghozott határozatokat, illetve a Közgyűlésen hozott határozatokat az Elnökség 
a két döntéshozó szerv szerint külön-külön vezetett Határozatok Könyvébe bevezeti. A Határozatok 
Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a határozatok tartalma, időpontja, illetve a 
határozatot támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható legyen. A 
Határozatok könyve minden számozott lapját az Elnök kézjegyével hitelesíti. A határozatokat az 
Egyesület a saját honlapján nyilvánosságra hozza és azokat azon folyamatosan fenntartja. A honlapon 
a határozatok mellett állandó jelleggel fenn kell tartani az Alapszabályt, a vezető tisztségviselők nevét 
és tisztségét, az Egyesület elérhetőségeit, és a határozatokkal azonos módon kell közzétenni azon az 
éves beszámolókat és a közhasznúsági jelentéseket, az Egyesület működésének és az általa nyújtott 
szolgáltatások igénybevételének a módját.  
 
39) A határozatokat a tagokkal és a határozatok által érintettekkel annak meghozatalától számított 15 
napon belül az Elnökségnek írásban közölnie kell az általuk megadott elérhetőségeken. A határozatok 
és ülési jegyzőkönyvet megküldésére, továbbá az iratbetekintése jogra egyébként a Közgyűlési 
fejezetben szabályozottak az irányadóak.  
 

V/1. Az Egyesület elnöke 
 
40) Az Elnök a Közgyűlés által, a rendes tagok közül egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 3 évre 
választott természetes személy, vezető tisztségviselő, aki egyben az Egyesület szervezetének 
képviseletére önállóan jogosult vezető tisztségviselő.  
Az Egyesület elnöke: 
• képviseli az Egyesületet harmadik személlyel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt,  
• összehívja a Közgyűlést és az Elnökség üléseit, és azokon elnököl,  
• ellenőrzi a határozatok végrehajtását, őrködik az Egyesület szerveinek jog- és alapszabályszerű 
tevékenysége felett,  
• a költségvetés keretei között a Közgyűlés által elfogadott Működési Szabályzatban megállapított 
összeghatárig az Elnökség egyetértésével utalványozási jogkört gyakorol, alkalmi munkák elvégzése, 
illetőleg meghatározott időre alkalmazottakat vehet fel és fölöttük a munkáltatói jogkört gyakorolja.  
 

V/2. Alelnökök 
 
41) Az alelnök a Közgyűlés által, a rendes tagok közül egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 3 
évre választott természetes személy, vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének 
képviseletére önállóan nem jogosult vezető.  
Az Egyesület két Alelnöke: 
• az Elnök tartós akadályoztatása esetén vagy annak megbízása alapján együttesen képviseli az 
Egyesületet harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróságok előtt, továbbá a 
költségvetés keretei között a Működési Szabályzatban megállapított összeghatárig együttesen 
utalványozási jogkört gyakorolhatnak,  
• segíti az Egyesület Elnökét feladatainak az ellátásában,  
• előkészíti a Közgyűlés és az Elnökség elé kerülő előterjesztéseket,  
• gondoskodik a Közgyűlés és az Elnökség ülései jegyzőkönyveinek a vezetéséről,  



 10

• szervezi az Egyesület rendezvényeit, ismereteket terjesztő előadásokat,  
• kapcsolatot tart a társegyesületekkel, közintézményekkel, társadalmi szervekkel,  
• az Elnök akadályoztatása esetén az általa kijelölt Alelnök vezeti a Közgyűlést.  
 

V/3. A Felügyelő Bizottság 
 
42) A Felügyelő Bizottság elnökét és két tagját a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 
választja 2 évre az Egyesület rendes tagjai közül. A felügyelő bizottság tagjai csak természetes 
személyek lehetnek és újraválaszthatóak. A Közgyűlés általi visszahívás esetén kívül (amely feladat 
ellátására való alkalmatlanság, nem megfelelő munkavégzés, az Egyesület céljait és érdekeit sértő 
magatartás miatt történhet meg) megszűnik az Felügyelő Bizottsági tagság a tag halálával vagy 
lemondással is, amely esetekben a Közgyűlés új Felügyelő Bizottsági tagot választ. Az időközben 
választott új Felügyelő Bizottsági tag megbízatása a már hivatalban lévő bizottsági tagok mandátumával 
egyező időpontig szól. 
 
43) Az összeférhetetlenségi szabályok tekintetében a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. 
tv. törvény (Ksztv.) rendelkezései és az Elnökség tagjaira vonatkozó rendelkezések az irányadóak, 
azaz:  
 
 -  közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Egyesület Felügyelő Bizottságának a 
tagja 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,  
 
- a Felügyelő Bizottság tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet, továbbá valamennyi 
érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 
közhasznú szervezetnél is betölt. 
 
Nem lehet továbbá a Felügyelő Bizottság tagja az a személy, aki  
 
a) az Elnökség tagja,  
b) az Egyesülettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 
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 okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást-, illetve  
d) az a) – c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
 
44) A Felügyelő Bizottság köteles ellenőrizni az Egyesület Alapszabály szerinti működését, 
költségvetését, valamint a testületi szervek határozatainak végrehajtását, továbbá – a Közgyűlés 
kivételével – az Egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű működését, évente 1 alkalommal 
pedig a pénz- és anyagkezelést, a bizonylati fegyelmet. Ennek során a az Elnökség tagjaitól jelentést, 
az Egyesület munkavállalóitól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, az Egyesület irataiba és 
könyveibe beletekinthet, azokat megvizsgálhatja, azokból másolatot készíthet.  
 
45) A Felügyelő Bizottság első ülésén éves munkatervet készít, és legalább naptári félévente ülésezik. 
A bizottsági üléseket a Bizottság Elnöke hívja össze oly módon, hogy az ülésekről a Bizottság tagjait a 
napirend tárgyalási sorrend szerinti megjelölésével, írásban értesíti az bizottsági ülés napját megelőző 
több mint 5 nappal az általuk megadott elérhetőségeken. Határozatképtelenség fennállása esetén a 
meghívóban jelezni lehet a megismételt bizottsági ülés időpontját, amely nem eshet ugyanarra a napra. 
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Ebben az esetben nem alkalmazható az, hogy határozatképtelenség miatt megismételt ülésen az ülés a 
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A meghívót az Elnökség tagjainak is meg kell 
küldeni. A Felügyelő Bizottság határozatait a megjelentek egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással 
hozza. A Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésén a tagjai közül legalább kettő jelen van. 
 
46) A Bizottság bármely tagja tanácskozási joggal jogosult részt venni az Elnökség ülésein.  
 
47) A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását. A Felügyelő 
Bizottság köteles az Elnökséget tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez 
tudomást, hogy  
 
a) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan 
sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, 
illetve enyhítése a Közgyűlés vagy az Elnökség döntését teszi szükségessé; 
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
 
48) Ha a Felügyelő Bizottság ellenőrzése során hiányosságot állapít meg, arról az Elnökséget, 
súlyosabb esetben a Közgyűlést tájékoztatja. Az intézkedésre jogosult Elnökséget, súlyosabb esetben a 
Közgyűlést a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül – össze 
kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az Elnökség összehívására a Felügyelő Bizottság 
jogosult. Ha az arra jogosult döntéshozó szerv a jogszerű működés helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság – Elnöke által - köteles haladéktalanul értesíteni a 
törvényességi felügyeletet ellátó szervet (ügyészség).  
 

VI. Gazdálkodási, nyilvántartási és beszámolási szabályok 
 
49) A gazdálkodási szabályok  
 
(1) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő okiratában 
meghatározott tevékenységére kell fordítania.  
(2) Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban 
nem részesítheti.  
(3) Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.  
(4) Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt 
nem vehet fel  
(5) Az Egyesület pénzintézeti számlája fölött az Elnök önállóan, valamint a két Alelnök együttesen 
rendelkezhet.  
 
50) Nyilvántartási szabályok  
 
(1) Az Egyesület cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit 
és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.  
(2) Az Egyesület bevételei: 
a) az alapítóktól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy 
működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány; 
b) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; 
c) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; 
d) az Egyesület eszközeinek befektetéséből származó bevétel; 
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e) a tagdíj, a vagyoni hozzájárulás; 
f) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel; 
g) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.  
 
(3) Az Egyesület költségei: 
 
a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); 
b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); 
c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); 
d) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek 
(ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani. 
(4) Az Egyesület nyilvántartásaiban egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell 
alkalmazni. 
(5) Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, ideértve a közhasznúsági jelentést is, 
az Elnökséggel történt előzetes egyeztetés után, bárki betekinthet. Az Egyesület működése, 
szolgáltatásai igénybevételének módja, beszámolóinak közlése nyilvános. 
(6) Az egyesület minden a tevékenységével kapcsolatos minden olyan hírt és információt – amelynek 
közzététele jelen Alapszabály és a jogszabályok szerint más közzétételi szabályozás alá nem esik - a 
honlapján és/vagy szórólapon hozza nyilvánosságra. 
 
51) Beszámolási szabályok  
 
(1) Az Egyesület Elnöksége köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 
jelentést készíteni az 1997. évi CLVI törvénynek megfelelően, amelyet a Közgyűlésnek kell elfogadnia 
vagy elvetnie.  
(2) Az Egyesület éves közhasznúsági jelentésébe és az egyesület irataiba az Elnökséggel való 
egyeztetés után bárki betekinthet.  
(3) A közhasznúsági jelentést az Egyesület Elnöksége minden év június 30-ig az Egyesület honlapjára – 
nem törölhető tartalomként – hozza nyilvánosságra. 
 

VII. Az Egyesület megszűnése 
 
52) Az Egyesület megszűnik, ha feloszlását vagy más Egyesülettel való egyesülését a Közgyűlés 
egyhangú határozattal kimondja, valamint ha erre illetékes állami szerv, pl. a bíróság az Egyesületet 
feloszlatja, vagy megállapítja a megszűnését.  
 
53) Az Egyesület megszűnése esetén a Közgyűlés eltérő rendelkezésének hiányában felszámolóként a 
megszűnt Egyesület volt ügyintéző-képviselő szerve (Elnöksége) jár el.  
 
54) Az Egyesület megszűnése esetén, amennyiben a Közgyűlés eltérően nem határoz, az Egyesület 
vagyona a céljával azonos, vagy ahhoz közel álló közérdekű célokra fordítható.  
 
Elfogadva Budapesten, 2010. december 13.  
 
                                                                                                                      Csonka Berta  
  elnök  
 
Készítettem és ellenjegyzem:  
 
 Dr. Fabók Márta Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 14.), Dr. Fabók Márta ügyvéd 


