
A Miskolci Törvényszéken  11. Pk. 62.382/1997 ügyszámon ,  2382 nyilvántartási szám alatt, 

1997.09.04. napján nyilvántartásba vett  Sátoraljaújhelyi Diákok  Baráti Köre társadalmi 

szervezet alapszabályának a 2016.03.11.apján kelt  és a módosításokkal  egységes 

szerkezetbe foglalt szövege  ( a módosítással érintett  rendelkezések dőlt, vastagon szedett 

betűtípussal íródtak )   

 

 

ALAPSZABÁLY 

 

1.§ 

Bevezető rendelkezések 

 

Jelen alapszabály a benne foglalt célkitűzéseknek megfelelően biztosítja az egyesület  

demokratikus, önkormányzati elven alapuló működését, elősegíti a tagok  jogainak és 

kötelezettségeinek  érvényesülését.  

2. § 

Név, székhely 

 

1. Az egyesület neve : SÁTORALJAÚJHELYI  DIÁKOK  BARÁTI  KÖRE EGYESÜLET. 

2. Az egyesület székhelye :   3980. Sátoraljaújhely, Rákóczi  utca 18.szám. 

3.   Az egyesület jogi személy  

Az Egyesület önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amely közvetlen politikai 

tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, 

országgyűlési, megyei, fővárosi, önkormányzati képviselőjelöltet nem állít és nem is 

támogat. 

     4.     Az egyesület működése kiterjed Magyarország észak-magyarországi regionális    

            területére és annak vonzáskörzetére. 

 

      3.§. 

           Az egyesület  közhasznúsági fokozata megszűnt.  

 

4. § 

Az egyesület célja és tevékenységei 

1. Sátoraljaújhelyen közép és szakmunkásképző iskolákban  tanult diákokkal  való  baráti  

kapcsolattartás és építés  

2. A Sátoraljaújhelyben érettségizett , tanult, elszármazott diákok  felkutatása,  új tagok 

szervezése 

3. A baráti kör  folyamatos bővítése,  fiatalítása  

4. Sátoraljaújhely Város hagyományainak ápolása 

5. A sátoraljaújhelyi közéletiség megvitatása,  közös vélemény kialakítása  

6. ismeretterjesztő előadások, kirándulások  szervezése a diákok és  az érdeklődő helyi 

lakosság bevonásával  

7. kulturális tevékenység  

8. Kulturális örökség megóvása 

9. magyarországi nemzetiségi és etnikai kisebbségekkel,valamint határon túli magyarokkal 

kapcsolatos tevékenység 

10. Az egyesület hagyományos  összejöveteleinek szervezése, diák és érettségi találkozók  

11. Kirándulások szervezése a szomszédos országokba, kapcsolattartás, nemzeti értékeink 

ismertetése  

12. Ismerkedés a térségi kisebbségek történelmével és kultúrájával  
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13. Előadási lehetőség biztosítása  a  helyi tehetségeknek és az innen elszármazott 

értelmiségnek  

14. Kiállítások szervezése, kiadványok szerkesztése az egyesület népszerűsítésére  

15. Kapcsolattartás a helyi civil szervezetekkel   

16. Megemlékezés   nemzeti ünnepeinkről  

 

Az Egyesület működése nyilvános, munkája és tevékenysége során épít a nyilvánosság és a 

társadalmi ellenőrzés lehetőségeire, a támogatók kezdeményezésére, javaslataira. 

Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, civil és 

gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület 

eredményes működését és céljainak megvalósítását. 

Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a 

jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet csak a célja 

megvalósításának előmozdítása érdekében, kiegészítő jelleggel végezhet.   

Amennyiben az Egyesület olyan tevékenységet végez, amelyet jogszabály engedélyhez 

(feltételhez) köt vagy egyébként szabályoz, e tevékenység felett a tevékenység szerinti 

hatáskörrel rendelkező állami szerv a hatósági ellenőrzésre irányadó szabályok 

alkalmazásával felügyeletet gyakorol. 

Az egyesület feladata, hogy céljait a hatályos jogszabályok, az Alapszabály és más egyesületi 

szabályzatok alapján el tudja érni, azokat meg tudja valósítani. 

 

5. § 

Tagsági viszony 

 

1. Az egyesület tagja lehet ( rendes tagság) 

- minden  18.életévét betöltött természetes személy, 

-14.életévét betöltött magánszemély törvényes  képviselőjének írásbeli   

 hozzájárulásával 

-jogi személy , mely elfogadja a jelen alapszabály  rendelkezéseit,és magára nézve 

  kötelezőnek ismeri el, 

- a tagként jelentkezőt az egyesület két tagja írásban javasolja 

 

A tagság önkéntes. 

Tagság formája: rendes, pártoló, tiszteletbeli 

Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik  meg és egyelő kötelezettségek terhelik. 

 

2. A tagfelvételről, a kizárásról  az elnökség dönt, ellene a közgyűléshez lehet  

fellebbezni, a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül  

      

 

3.Az egyesület  tagjának joga: 

 

-    részt vehet az Egyesület tevékenységében részt  vesz,  

-    a Közgyűlés határozatainak meghozatalában szavazati joggal bír, 

-    észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével  

     kapcsolatban; 

-    a tag ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására; 

–   felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület 30 napon  
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           belül köteles választ adni; 

-    választhat, illetve választható az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve  

tisztségeire; 

–    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. 

 

 Az Egyesület természetes személy tagjai tagsági  jogaikat személyesen vagy meghatalmazott 

útján gyakorolhatják. A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

tagok jogaikat képviselőik útján gyakorolják. 

4. Az Egyesület tagjának kötelessége: 

Az egyesület  tagja köteles az Egyesület Alapszabályát, határozatait betartani,valamint részt   

venni az Egyesület munkájában, elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását, köteles a 

közgyűlés által meghatározott tagdíjat rendszeresen megfizetni. 

 A mindenkori tagdíj mértékét a Közgyűlés határozza meg,az annak befizetésére  

rendelkezésre álló határidővel együtt.A tagdíjat évente kell fizetni,legkésőbb a tárgyév 

december hó 31.napjáig.Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának 

megvalósítását és az egyesület tevékenységét. 

         

5. A tagsági viszony megszűnik   

- kilépéssel 

- kizárással 

- a tag halálával, 

- vagy jogutód nélküli megszűnésével, 

A tag kilépési szándékát köteles  írásban  bejelenteni az elnökségnek. A tag tagsági 

jogviszonya  a bejelentéssel szűnik meg.  

A tagot az elnökség  egyszerű szótöbbséggel hozott  határozatával  kizárhatja, különösen 

akkor, ha a tagdíjfizetési kötelezettségének határidőben nem  tesz eleget és elmulasztja a 

hátralékos tagdíj befizetését az Alapszabály 5.§. 4. pontjában meghatározott határidő leteltét 

követő, – a  jogkövetkezményeket is magába foglaló -  írásbeli felszólítás kézhezvételétől 

számított 15 napon belül ,továbbá ha az egyesület céljának megvalósítását akadályozza vagy 

ha a törvény értelmében tag sem lehetne . A tagnak jogszabályt,az egyesület alapszabályát 

vagy közgyűlési határozatát  súlyosan vagy  ismételten sértő magatartása esetén az elnökség  

- bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási 

eljárást folytathat le.A tag kizárását tárgyaló ülésre a tagot tértivevényes, ajánlott levéllel kell 

meghívni, és az elnökségi ülésen módot kell adni az érintett tagnak arra, hogy védekezését 

előterjessze. Az ülésen nem hozható a tag kizárását kimondó határozat, ha a tag részére nem 

biztosítottak lehetőséget védekezése előterjesztésére. 

A tag kizárását kimondó elnökségi 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 írásban 

közölni kell az általános szabályok szerint.   

Az elnökség döntésével szemben  a közgyűléshez lehet fellebbezést előterjeszteni ,  az 

elnökségi határozat kézhezvételét követő 15 napon belül.  

Az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát a  tag -  a tudomására jutástól 

számított 30 napos jogvesztő határidőn belül - a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat 

megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a 

végrehajtást felfüggesztheti. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik.  
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6.Pártoló tagokra vonatkozó rendelkezések 

Az Egyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, társadalmi vagy 

gazdálkodó szervezet, aki ill. amely az Egyesület célkitűzéseit támogatja. 

 

A pártoló tag csak vagyoni hozzájárulással vesz részt  az egyesület tevékenységében. 

A pártoló tagnak szavazati joga nincs, tisztségre nem választható. 

A pártoló tag felvétele ,tagsági jogviszonyának megszűnése megegyezik a rendes tagra 

vonatkozó szabályokkal 

         Jogok: 

1.Tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen.    

2.Észrevételeket tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesülettel 

kapcsolatos kérdésekben, az Egyesület működésével kapcsolatban. 

Kötelezettségek: 

1.Az Alapszabály betartása. 

2.Az Egyesület céljai megvalósításának elősegítése. 

3.A vállalt anyagi vagy egyéb támogatás teljesítése. 

4.Az elnökség tájékoztatása az egyesület nyilvántartásában szereplő 

adatainak változásáról. 

7.Tiszteletbeli tag: 

Az Egyesület tiszteletbeli tagjává az a természetes személy választható, aki az Egyesület 

tevékenységével összefüggő területen kimagasló tevékenységet fejtett ki.  

A tiszteletbeli tagot  az egyesület  tagjai választják meg a tagságra. 

A tiszteletbeli tag tisztségre nem választható, szavazati joga nincs. 

          Jogok: 

1.  Tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen. 

2..Észrevételeket tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesülettel      

kapcsolatos kérdésekben, az Egyesület működésével kapcsolatban. 

        Kötelezettségek: 

1.Az Alapszabály betartása. 

2.Az Egyesület céljai megvalósításának elősegítése. 

3.Az Egyesület erkölcsi támogatása. 

4.Az elnökség  tájékoztatása az egyesület nyilvántartásában szereplő   

   adatainak változásáról 

6. § 

Az egyesület  működése és szervezete 

      

     Az egyesület működése és szervezete: 

1.) Az egyesületi szervek – a közgyűlés, az elnökség– akkor határozatképes, ha az ülésen a 

szavazásra jogosult tagjainak több mint a fele, azaz legalább 50 % + 1 fő jelen van. A 

szervezet legfőbb szerve a közgyűlés.   

2.) Ha a közgyűlést annak határozatképtelensége miatt el kell halasztani, a másodszor 

összehívott közgyűlés az eredeti napirendben felvett kérdésekben  a megjelentek számára 

való tekintet nélkül csak akkor határozatképes, ha erre a tagokat előzetesen a meghívóban 

figyelmeztették. A megismételt közgyűlést  a határozatképtelen közgyűlés napjára, az 
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eredeti közgyűlés kezdő időpontjától számított 1 órával későbbi időpontra és az eredeti 

közgyűlés helyszínére kell összehívni.  A megismételt közgyűlésre vonatkozó szabályt a 

közgyűlésről szóló  meghívóban szerepeltetni kell, kitűzve egyidejűleg a megismételt 

közgyűlés helyét és időpontját.  

3.) A szavazás minden kérdésben – a közgyűlésen az elnökség, a tisztségviselők újbóli 

választását kivéve - nyílt szavazás útján történik.  Az egyesületi szervek döntéseinek 

meghozatalához a jelenlévők több mint a felének „igen” vagy „nem”  szavazata szükséges.  

Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.  

 

4.) Az egyesület ügyintéző és képviseleti szerveit  jelölés útján választja meg.  Jelölt az 

lehet, akit a jelenlévők 1/3 –a támogat.  

 

5.) A tisztségviselők megválasztása  5 évi időtartamra szól.  

6.) A tisztségviselők a tagság felé  beszámolási kötelezettséggel tartoznak. Ha a 

feladataikat  nem látják el megfelelően, akkor az őket megválasztó szerv által bármikor 

visszahívhatóak.  

7.) Minősített – a jelenlévők 2/3 –ának a szavazata szükséges a közgyűlésen  

-  a költségvetés elfogadásához  

- az elnökség megválasztásához  

 

Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes 

szótöbbséggel hozott határozata szükséges.  

Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési 

döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 

határozata szükséges.  

8.) Az egyesület célkitűzéseinek megfelelő szolgáltatásait az igénylő kérelme vagy  

pályázata alapján lehet – az elnökség döntésének függvényében - igénybe venni. 

 

      9.) Az egyesület  éves beszámolóját a jóváhagyást  követően  a társaság székhelyén ki kell  

függeszteni, abba bárki betekinthet, illetőleg saját költségére arról másolatot készíttethet. 

Ezen felül az éves beszámolót jogszabályban meghatározott módon, határidőben és helyen 

letétbe helyezni; ennek megtörténtéért az egyesület elnöke tartozik felelősséggel. 

 

    10.) Az egyesület közgyűlésének döntéseit, valamint az elnökség döntéseit - a döntés 

meghozatalát követő 15 napon belül - az egyesület székhelyén hirdetőtáblán történő 

kifüggesztéssel - közzé kell tenni; ennek megtörténtéért az egyesület elnöke tartozik 

felelősséggel. 

 

    11.) Az egyesület működési rendjét az egyesület székhelyén hirdetőtáblán történő 

kifüggesztéssel közzé kell tenni.   

 

1.Az egyesület testületi szervei  

- a közgyűlés 

- elnökség 

 

I/1.  

K ö z g y ű l é s  
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1.) Tagjai az Egyesület alapító és egyesülethez  csatlakozó tagjai. A  közgyűlés 

határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + 1 fő  jelen van. A szavazati jogát 

a természetes személy tagok személyesen vagy meghatalmazott útján gyakorolhatják. Jogi 

személy tagok esetében a szavazati jogot a jogi személy törvényes képviselője vagy az 

általa meghatalmazott  személy gyakorolhatja; több törvényes képviselő esetén a jogi 

személy legfőbb döntéshozó szerve által kijelölt személy. 

A közgyűlés hatáskörébe tartozik 

a) az alapszabály módosítása; 

b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 

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

d) az éves költségvetés elfogadása; 

e) az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről 

szóló jelentésének – elfogadása; 

f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az 

egyesülettel munkaviszonyban áll; 

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

vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; 

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

tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való 

döntés; 

i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk 

megállapítása; 

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

és 

k) a végelszámoló kijelölése. 

 

A Közgyűlés fentieken túl 

-Az egyesület megszűnése esetén jóváhagyja az elnökség által elkészített vagyonfelosztási 

javaslatot 

-Elfogadja a zárszámadást és a vagyonmérleget. 

-Megállapítja az éves tagdíjat 

-Megállapítja az egyesület szervezeti és működési szabályzatát 

-Kimondja az egyesület feloszlását,  vagy más egyesülettel való egyesülését,  mely 

döntésekhez 3 / 4 -es szótöbbséggel  meghozott  határozat szükséges.  

      -Megtárgyalja az elnökség éves beszámolóját  és meghatározza  munkájának további  

irányát.  

-Megsemmisíti az elnökség jogszabályba, vagy alapszabályba ütköző határozatait. 

-Költségvetésben állapítja meg az elnökség és a tisztségviselők  költségtérítését  

)A közgyűlést rendes ülésre évente legalább egyszer – legkésőbb május 30-ig -  össze kell 

hívni.  

 

Össze kell hívni a közgyűlést (rendkívüli közgyűlés) :  

a. ha ezt a tagok 1/3-a írásban kéri , az ok és a cél megjelölésével, az elnökség 

köteles 30 napon belül összehívni 

b. ha azt a bíróság indítványozza 

 

A közgyűlést az egyesület elnöksége hívja össze az Egyesület székhelyére.,vagy 

Sátoraljaújhely Város területén bárhol. A napirendet tartalmazó meghívót és a szükséges 

írásbeli anyagokat a közgyűlés előtt 15 nappal postai úton (ajánlott levélben) vagy az átvétel 

igazolására alkalmas bármely más módon (pl. faxon) kell megküldeni a tagoknak.  



 7 

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei a 

közgyűlést összehívó elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés 

indokolásával.  

 

A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó elnökség jogosult dönteni. Ha a 

napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv nem dönt vagy azt 

elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően 

külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.  

A közgyűlésen előterjesztett javaslat alapján a napirendet akkor lehet kiegészíteni, ha a 

közgyűlésen valamennyi tag megjelent és a napirend kiegészítését támogatja 

 

A meghívónak tartalmaznia kell  

a) az egyesület nevét és székhelyét;  

b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;  

c) az ülés napirendjét 

d) a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésre vonatkozó szabályokat  

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra 

jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák 

 

A közgyűlést az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök vezeti. A közgyűlésről  

jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv vezetőjét az Elnök javaslatára a közgyűlés hagyja 

jóvá. A jegyzőkönyv hitelesítésére az Elnök javaslatára a közgyűlés két főt választ. A 

közgyűlés kezdetén meg kell választani a kettő szavazatszámláló személyt. 

 

 A közgyűlés ülései nem nyilvánosak.,azokon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés 

összehívására jogosult  által meghívottak és tanácskozási joggal rendelkező személyek 

vehetnek részt. 

 

 A közgyűlés döntéseiről nyilvántartást kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell a döntés 

sorszámát, tartalmát, hatályát és  időpontját. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a 

döntés támogatóinak és ellenzőinek számarányát, lehetőség szerint személyét. 

 

 A közgyűlés döntéseit annak meghozatalától számított 15 napon belül írásban kell közölni az 

érintettekkel. Az értesítés megtörténtéért, illetve a döntéseknek és határozatoknak az 

érintettekhez való eljuttatásáért a közgyűlés elnöke felelős. 

 

 

II. A z    E l n ö k s é g  

 

1.) Az Elnökség  az egyesület  általános hatáskörű ügyintéző és végrehajtó szerve, amely 

gondoskodik a közgyűlés  határozatainak  végrehajtásáról, valamint biztosítja a 

közgyűlések közötti időszakban a munka folyamatosságát.  

2.) Az elnökség 5  tagú, tagjait az egyesület tagjai közül 2/3-os többséggel  választja meg 

a közgyűlés első alkalommal nyílt szavazással, azt követően titkosan. Az elnökség 

megbízatása 5 évre szól. Az elnökség tagjai újraválaszthatók. Az elnökség ügyrendjét 

maga állapítja meg. 

3.) Az elnökség tagjai név szerint: 

 

Elnök:   Juhász István  

Alelnök:  Éles Lászlóné 
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Tag  dr.Lenár György Miklósné 

Tag  Kemenczky Kálmán 

Tag  Bocsor Zoltán 

 

       Az ügyvezetés 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 ügyvezető szerv által 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; 

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 tagfelvétel, 

 n.)a tag kizárása 

0.)az   egyesület elnökét  az elnökség maga  közül választja .  

 

További feladata,hatásköre: 

-az egyesületi vagyon kezelése,a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó,a 

közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása, 

-a munkaterv javaslat előkészítése, 

-gazdálkodás a közgyűlés által megállapított  keretek között, 

4.)Az elnökség évente legalább  négy alkalommal rendes ülést tart. Rendkívüli ülést 

kell összehívni, ha ezt : 

- az elnökség tagjainak  egyharmada írásban kéri 

- az egyesület elnöke szükségesnek tartja  

5.) Az elnökség üléseit az egyesület elnöke , akadályoztatása esetén az alelnök hívja 

össze és látja el az elnöki feladatot. Az elnökségi ülés helyének, idejének, valamint 

napirendjének közlésével az elnökségi ülést megelőzően legalább nyolc nappal előbb 

kiküldött meghívót postai úton (ajánlott levélben) vagy az átvétel igazolására alkalmas 

bármely más módon (pl.faxon) kell kézbesíteni. E meghívóban közölni kell a 

határozatképtelenség esetére ugyanazon napirenddel, összehívott újabb elnökségi ülés 

helyét és időpontját is. Az ülések napirendjét az elnök állítja össze, azonban bármelyik 

elnökségi tag jogosult további napirendi pont felvételét indítványozni. 

  

Az Elnökségi ülés időpontját és napirendjét az Elnökség  tagjaival nyolc nappal az 

ülés előtt írásban közölnie kell az Elnöknek. 

A határozatait nyílt szavazás útján egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség 

esetén a határozati javaslatot elvetettnek  kell tekinteni. 
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  6.) A határozatképtelenség miatt elhalasztott Elnökségi ülést – változatlan napirend 

mellett – az eredeti ülés napjától számított 8 napon belüli időpontra kell tűzni, amely 

ülés csak akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok közül 50%+1 fő 

jelen van. 

7.)Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.  

 

8.) Az elnökség ülései nem nyilvánosak. 

 

9.) Az elnökség határozatairól nyilvántartást kell vezetni, amelyben fel kell tüntetni a 

hozott határozat tartalmát, annak  hatályát, a határozathozatal időpontját, valamint 

azt, hogy a határozatot hány eltérő szavazattal , hány ellenszavazattal és hány 

tartózkodással hozták meg, név szerint rögzítve a leadott határozatokat. Az elnökség 

határozatait az érintettekkel írásban kell közölni.  

 

10.) Az elnökség jogosult dönteni az egyesület - célkitűzéseinek megfelelő-  

szolgáltatásait  igénylő személy kérelmének vagy  pályázatának elfogadásáról. 

 

Az egyesület tagjai a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.  

 

A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy másik vezető 

tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. A 

lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában 

legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá 

 

III.Az egyesület tisztségviselői: 

 

E l n ö k  

1.) Önállóan képviseli az egyesületet. Az egyesület munkavállalói felett a munkáltatói 

jogkört gyakorolja. 

2.) Összehívja a közgyűlést és az elnökség üléseit és azokon elnököl 

3.) Gondoskodik a testületi szervek határozatainak végrehajtásáról, őrködik az egyesület  

szerveinek törvényes  és alapszabályszerű  tevékenysége felett. 

4.) Közvetlenül irányítja  az egyesület gazdasági , pénzügyi tevékenységét,  a költségvetés 

keretei között 

5.) Okmányok, bizonylatok aláírója, a költségvetés keretei között  utalványozási és 

bankszámla feletti  rendelkezési jogkört gyakorol. 

 

 

A l e l n ö k  

 

1.) Az alelnök helyettesíti az elnököt. 

2.) Segíti  az elnököt feladatainak  ellátásában, végzi az elnök által szóban,  vagy  

írásban  átruházott feladatokat. 

 

 

c.)Az Egyesület Felügyelő Bizottságot nem működtet. 

 

Az Elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt pénztárosi teendők  

ellátásával ( továbbiakban : pénzügyi vezető) megbízni. Részére díjazás állapítható meg. 
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A pénzügyi vezető jogosult az Egyesület működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, 

tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Egyesület Közgyűlésétől, illetve munkavállalóitól, 

az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Az Elnökség ülésén 

tanácskozási joggal részt vehet, jogszabálysértés vagy súlyos mulasztás esetén köteles a 

Közgyűlést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni. 

 

 

IV.A vezető tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi és kizáró szabályok: 

 

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a   tevékenysége 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták.  

 A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

 A vezető tisztségviselő képviseleti jogát önállóan gyakorolja. 

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.  

 

V.  Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás  

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; ;  

b) visszahívással;  

c) lemondással;  

d) a vezető tisztségviselő halálával;  

f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 

körben történő korlátozásával;  

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

Az egyesület tagjai a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.  

 

A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy másik vezető 

tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. A 

lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában 

legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá 

 

7.§ 

Az egyesület vagyona és gazdálkodása 

1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet a Közgyűlés fogad el. Az 

Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a 

Közgyűlés elé terjeszt. 

2. Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik: 

– tagsági díjak, amelyet a Közgyűlés állapít meg; 

– magán és jogi személyek támogatásai privát és állami szektorból egyaránt; 

– az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétel; 

-  pályázat útján nyert pénzeszközök 

- adók 1 %-a 

– egyéb bevételek. 
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3. Az Egyesület  a létesítő okiratban meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával 

önállóan gazdálkodik,elsődlegesen vállalkozási tevékenységre egyesületet nem alapíthat, 

tartozásaiért saját vagyonával felel.  

Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenően – nem 

felelnek. 

4. Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a civil 

szervezetekre vonatkozó gazdálkodási tevékenységről szóló hatályos jogszabályok alapján 

végzi. 

5. Tagdíj fizetése: készpénzben/átutalással, mértékét az Egyesület Közgyűlése határozza meg. 

A tagdíj megfizetésének határideje tárgyév december hó 31. 

6. Az Egyesület pénzeszközeit számlán kezeli. 

7. Az Egyesület az alapcél szerinti tevékenységéből, illetve a gazdasági-vállalkozási 

tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten 

tartja nyilván. 

8. Az Egyesület köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját- 

kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának 

elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt- az adott üzleti év 

mérlegfordulóját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező 

könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a 

könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. 

A letétbe helyezett beszámolót a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel 

összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon kell közzétenni, 

valamint adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehetővé kell tenni. 

Amennyiben az Egyesület saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed a 

beszámoló saját honlapon történő elhelyezésére is. Az Egyesület a saját honlapon közzétett 

adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre 

vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja. 

 

9. Az Egyesület nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell 

alkalmazni.  

 

A civil szervezet gazdálkodására és adománygyűjtésre egyebekben a 2011. CLXXV. törvény 

V. fejezetének 17.§-26.§-a irányadó. 

 

Az Egyesület költségei: 

 

- az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, 

kiadások), 

 

- a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, 

kiadások), 

-    vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások),  

      amelyeket bevételarányosan kell megosztani. 
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A beszámolási szabályok: 

 

Az Egyesület köteles éves beszámoló jelentést készíteni. 

Az éves beszámoló és a költségvetés elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

A jelentéseket az Egyesület Elnöke terjeszti a Közgyűlés elé. 

 

Közgyűlés és a Vezetőség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést 

támogatók és ellenzők számaránya. 

Az Egyesület elnöke az Egyesület szervei által hozott határozatokat, döntéseket, azok 

meghozatalától számított nyolc napon belül köteles az érintettekkel  írásban közölni, és a 

döntések rövidített változatát az ülést követően 30 napon belül az Interneten ( az Egyesület 

saját honlapján ) nyilvánosságra hozni vagy az Egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán 

kifüggeszteni.  

8.§ 

Az Egyesület megszűnése 

1. Jogutódlással történő megszűnés  

 

Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak 

egyesületekre válhat szét.  

 

2. A jogutód nélküli megszűnés okai:  

 

A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód 

nélkül megszűnik, 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.  

 Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik, felszámolóként az 

Egyesület volt ügyintéző szerve az Elnökség jár el. A megszűnt Egyesület maradék vagyona a 

hitelezői igények kielégítése után a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti. 

A vagyon felhasználásának módját a Civil Információs Portálon nyilvánosságra kell hozni. 

3. Az Egyesület nyilvántartásból való törlésére az Egyesület nyilvántartásba vételére 

vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

 

9.§. 

Vegyes és záró rendelkezések 

1. Az Egyesület nyilvántartásba vétele nem tagadható meg, ha az Egyesület 

a) Alapszabályában foglalt célok és tevékenységek nem ellentétesek az Alaptörvénnyel, és 

b) alapítói eleget tettek a törvényben előírt követelményeknek. 

2. Az Egyesület a nyilvántartásba vételével jön létre. Az alapszabály módosítása esetén 

az Egyesület nyilvántartásba vételére irányadó szabályokat kell alkalmazni. Az 

Egyesület tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre 

emelkedése napján kezdheti meg. 
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3. Az egyesülési jog gyakorlása nem sértheti az Alaptörvény c) cikk (2) bekezdését, nem 

valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, 

valamint nem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével. 

4          Az egyesület elsődleges gazdasági célra nem alapítható. 

 

5.       Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló             

2013.évi V.törvény és az egyesülési jogról,a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, 

annak keretei között a Közgyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat. 

6. A Civil szervezetek működése felett az ügyészség az ügyészségről,a civil 

törvényben,valamint a Ptk-ban meghatározott eltérésekkel  szóló törvény rendelkezései 

szerint törvényességi ellenőrzést gyakorol. 

 

Az Egyesület a nyilvántartásba vétele után az Interneten önálló honlapot hoz létre, amelyen 

eleget tesz a nyilvánosságra hozatali kötelezettségeknek.  

Az Egyesületnek, ha a közhasznú szervezeteket megillető jogállása megszűnik, a 

megszűnéskor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetve közszolgáltatás ellátására 

irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. 

 

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, illetve az 

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civiltörvény) rendelkezéseit 

kell alkalmazni. 

 

Sátoraljaújhely, 2016.03.11 .napján. 

 

Záradék: 

Az egységes szerkezetbe foglalt alapszabály módosítását a közgyűlés 2016. március  hó 

11.napján meghozott   / 2016. (03.11.) Kgy. számú közgyűlési határozatával fogadta el. 

A módosított szövegrészt, amely érinti a 2 §.2.pontját,  ,az 6.§ II./3 pontját és az elnökség 

hatáskörét ,-amit  dőlt, vastagon szedett betűtípus jelöli 

Az egységes szerkezetbe foglalt alapszabály megfelel a létesítő okiratok módosítása folytán 

hatályos alapszabálynak.  

 

Sátoraljaújhely, 2016.03.11 .napján. 

 

 

      ……………………………………. 

       Juhász István 

            az egyesület elnöke 

 

Előttünk,.mint tanuk előtt: 

 

1.)………………………………. 

Dr.Németh Katalin  

3980.Sátoraljaújhely,Illyés Gyula utca 8. 

 

2.)……………………………….. 

Várkonyi Mária 

3980.Sátoraljaújhely,Viola utca 5.  


