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A KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület 

ALAPSZABÁLYA 
 

Az Egyesület közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(továbbiakban: Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 

civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 

rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi tartalommal fogadják el a szervezet 

alapszabályát: 

I. 

Az egyesület adatai 

 

1./ Az egyesület neve: KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület 

2./ Az egyesület székhelye: 4026 Debrecen, Darabos u. 14. 6/33 

3./        Az egyesület idegen nyelvű elnevezése: Centre Youth Association  

4./ Az egyesület telephelye: 

4026 Debrecen, Péterfia utca 18. (KÖZ-Pont Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér) 

Az egyesület fióktelepei: 

4400 Nyíregyháza, Bocskai u.25. (Közösségi FACE-ek Ifjúsági Iroda és Közösségi 

Tér) 

5000 Szolnok, Ady Endre utca 28/A (SZÍNtér Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér) 

4913 Panyola, Szombathelyi utca 10. (Panyolai Közösségi Ház)  

5300 Karcag, Püspökladányi út 11. (Karcagi Ifjúsági Ház)  

 

5./ Az Egyesület tagjainak adatai a Ptk. 3:67. § (2) bekezdésében foglaltakra és az 

Ectv. 15. § (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel nem nyilvános. Az Egyesület alapító 

tagjainak jegyzékét a jelen Alapszabály, nem nyilvános mellékletét képező tagjegyzék 

tartalmazza. 

6./ Az egyesület honlapjának címe: www.kozpontegyesulet.hu 

7./ Az Egyesület alapítási éve: 2001. 

 

II. 

Az egyesület célja, tevékenysége 

 

1./ A KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület küldetésnyilatkozata: 

Küldetésünk a 10 és 30 év közötti fiatalok támogatása regionális szinten, fenntartható 

projekteken keresztül, hogy tapasztalatokra és élményekre tegyenek szert. Teret és 

lehetőséget biztosítunk a fiatalkori önkéntességen és a diákönkormányzatiságon 

keresztül, önmaguk és közösségük fejlesztésére, az együttműködés, a bizalom és a 

felelősségvállalás értékeinek mentén. 
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2./ Az Egyesület célja: 

Közreműködni az Észak-Alföldi régió és Magyarország ifjúságpolitikájának alakításában, a 

helyi, regionális, országos ifjúsági szervezetekkel együttműködve minél több fórumon 

képviselni a régió és a magyar fiatalok érdekeit 

 

3./ Az Egyesület céljaiért végzett tevékenységek: 

1. Az országos, a térségi és a megyei szervezetekkel való kapcsolattartás, a 

tagsággal kiépített belső érdekegyeztetési mechanizmus segítségével a helyi, regionális 

és országos szintű ifjúság érdekeinek megfogalmazása és képviselete. 

2. Lehetőség szerint újság vagy egyéb kiadványok megjelentetése az ifjúság 

tájékoztatásának céljából, információszolgáltatás helyzetén való javítás. 

3. Kulturális-, szabadidős-és sportprogramok szervezése, támogatása és 

lebonyolítása. 

4. Teret biztosítani a kultúra és a közéletterületén tevékenykedő fiatal 

tehetségeknek. Az ő szakmai segítésük és tehetséges fiatalok felkutatása. 

5. Hagyományőrzés és tradícióápolás mellett kapcsolatteremtés és kapcsolattartása 

hasonló területeken működő társszervezetekkel. 

6. Felvilágosító és megelőző propagandát folytatni a fiatalokat érintő területekről: 

művelődés, szabadidő eltöltés, sport, szünidős programok, alkalmi munkavállalás, drog 

prevenció, életvezetési tanácsadás 

7. Az önkéntesség népszerűsítése és hirdetése, illetve a korcsoport számára 

önkéntes tevékenységek szervezése. 

8. Továbbképzések, tematikus képzések tartása, felnőtt nevelés és képzés, 

ismeretterjesztés és nevelés 

Szolgáltatásaiból tagjain kívül más szervezetek és személyek is részesülhetnek, azokat 

igénybe vehetik. Vállalkozási tevékenységet csak ezen, tevékenységek megvalósításának 

érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 

 

Az egyesület céljának megfelelően az alábbi (konkrét) közhasznú tevékenységeket fejti 

ki: 

  

Közhasznú tevékenység 

 

 

Közfeladat 

 

Jogszabályhely 

1. Gyermek és ifjúsági érdekképviselet ellátása gyermekjóléti 

szolgáltatások és 

ellátások 

2011. évi 

CLXXXIX. tv. 13. 

§ (1) bek. 8.pont 

2. Szabadidős- és sportprogramok szervezése sport, ifjúsági ügyek 2011. évi 

CLXXXIX. tv. 13. 

§ (1) bek. 

15.pont 

3. Kulturális programok szervezése kulturális szolgáltatás 2011. évi 

CLXXXIX. tv. 13. 

§ (1) bek. 7.pont 
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III. 

Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok 

 

1./ Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesüljön az egyesület 

közhasznú szolgáltatásaiból. [Ectv. 34. § (1) bekezdés a.) pont] 

2./ Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. [Ectv. 34. § (1) bekezdés d.) pont] 

3./ Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen 

alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem 

veszélyeztetve végez. [Ectv. 34. § (1) bekezdés b.) pont] 

4./ Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen 

alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. [Ectv. 34. § (1) 

bekezdés c.) pont] 

5./ Az egyesület a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának 

nyilvánosságát a www.kozpontegyesulet.hu internetes honlapján, az egyesület biztosítja. 

Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet minden évben a közgyűlés 

jóváhagyását követően a www.kozpontegyesulet.hu internetes honlapján közzéteszi. 

[Ectv. 37. § (3) bekezdés d.) pontja] Az egyesület éves beszámolóját és közhasznúsági 

mellékletét az elnökség előkészíti és azt a közgyűlés hagyja jóvá. 

6./ Az egyesület közhasznú tevékenységével kapcsolatosan keletkezett iratok – a 

törvény alapján nem nyilvános adatok kivételével – nyilvánosak, azokba bárki 

betekinthet, és a saját költségére másolatot készíthet. Az iratbetekintésre és 

iratmásolásra vonatkozó igényeket írásban, az egyesület elnökségéhez címzetten kell 

előterjeszteni. Az elnökség az iratbetekintést és az iratmásolat kiadását az egyesület 

székhelyén, az igény bejelentésétől számított 8 napon belül köteles biztosítani a 

kérelmező számára. [Ectv. 37. § (3) bekezdés c.) pont] 

7./ Egyesület gazdálkodása: Az Egyesület vagyona a tagok által befizetett tagdíjból, a 

támogatók felajánlásaiból, pályázatokból származó bevételekből illetve vagyontárgyakból 

áll. Az Egyesület pénzeszközeit bankszámlán tartja, melynek kezelésére az elnök 

jogosult. Az Egyesület megszűnése estén, a készpénz vagyon és vagyontárgyak 

hasznosítására rövidtávú pályázatot kell írni, hasonló tevékenységű szervezetek számára. 

A pályázatot egy, a Közgyűlés által felkért bizottság írja ki, és bírálja el.  

 

IV. 

A tagság 

 

1. Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az egyesület célkitűzésével egyetért, 

továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja. 

2. Az Egyesületnek rendes, pártoló és tisztségbeli tagjai vannak. 
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3. Rendes tag, aki elfogadja az alapszabályt, ezt írásban rögzíti, és magára kötelező 

érvényűnek ismeri el. Az alapszabályban a tag kifejezés alatt a rendes tagokat 

értjük. 

Rendes tagok jogai: 

 Részt vehet az Egyesület céljainak, feladatainak meghatározásában. 

 Jogosult az egyesület tevékenységében részt venni 

 Jogosult az egyesület szolgáltatásait igénybe venni 

 Jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés 

rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és 

észrevételeket tenni 

 Az egyesület irataiba betekintethet 

 Az egyesület tisztségviselőjévé választható, amennyiben vele szemben 

jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn. 

A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik. 

A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. 

A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában 

írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni. 

 

Rendes tagok kötelezettségei: 

 Az Egyesület tevékenységében való aktív részvétel. 

 Közgyűlésen való részvétel. 

 Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület 

tevékenységét. 

 Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak 

reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani. 

 Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az 

elnökséghez bejelenteni. 

4. Pártoló tag, az egyesületet tevékenységében támogató személy vagy szervezet 

képviselője. Az egyesület pártoló tagja lehet az a büntetlen előéletű természetes 

személy vagy jogi személy, aki, vagy amely az egyesület tevékenységében csak 

vagyoni hozzájárulással kíván részt venni. 

Pártoló tagok jogai: 

Részt vehet az Egyesület Közgyűlésein, azon tanácskozási jog illeti meg. 

Javaslatokat, észrevételeket tehet az egyesület működésével kapcsolatban. 

 

Pártoló tagok kötelezettségei: 

Köteles az alapszabály rá vonatkozó rendelkezéseinek betartására. 
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Köteles továbbá az Egyesületnek erkölcsi, szakmai, vagy lehetőségeihez mérten anyagi 

támogatást nyújtani. 

 

5. Tiszteletbeli tag, az Elnökség által felkért személy, aki a felkérést elfogadja. 

Az egyesület közgyűlése tiszteletbeli taggá választhatja azt a természetes személyt, aki 

az egyesület céljával kapcsolatosan kifejtett tevékenységével, szakmai tudásával, 

életútjával az egyesület tagsága körében elismerésre tett szert. A tagsági jogviszony a 

tiszteletbeli tag elfogadó nyilatkozatával jön létre. A tiszteletbeli tag jogosult az egyesület 

legfőbb döntéshozó szervének az ülésén tanácskozási joggal megjelenni, ott hozzászólni, 

felvilágosítást kérni, véleményt nyilvánítani, azonban szavazati joga nincs és vezető 

tisztségviselővé nem választható. A tiszteletbeli tag köteles az alapszabály és a közgyűlés 

határozatait betartani. Nem veszélyeztetheti az egyesület céljainak megvalósítását és az 

egyesület tevékenységét. 

A pártoló és a tiszteletbeli tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet 

részt és vezető tisztségviselővé nem választható. 

 

 

A. 

A tagsági jogviszony keletkezése 

 

1. Az egyesületi tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési 

nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől 

számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a 

tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, 

igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem 

elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs. 

 

B. 

A tagsági jogviszony megszűnése 

 

1./ A tagsági jogviszony megszűnik: 

a. A tag kilépésével. 

b. A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 

c. A tag kizárásával. 

2./ A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli 

nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a 

nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg. 

3./ Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület 

tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés 

határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít. 

A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség 

folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a 

figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés  
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megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára 

a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag 

kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az 

indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, 

továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló 

határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 

napon belül igazolható módon közli az érintett taggal. 

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől 

számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés 

beérkezését követően az elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli 

időpontra össze kell hívnia a rendkívüli közgyűlést. A közgyűlés a fellebbezés tárgyában 

nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak 

meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az 

érintett taggal. 

A pártoló és tiszteletbeli tag tagsági jogviszonyának megszűnésére a tagsági jogviszony 

megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmaznia azzal az eltéréssel, hogy mivel a 

tiszteletbeli tagot a közgyűlés választja, ezért a kizárási eljárást is a közgyűlésnek kell 

lefolytatnia. Ebben az esetben a tiszteletbeli tagi cím megvonását kimondó közgyűlési 

határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. A tiszteletbeli tag a közgyűlés határozat 

hatályon kívül helyezése iránt a Ptk. 3:35-3:36. §-ai alapján bírósághoz fordulhat. 

 

V. 

Az egyesület szervei 

1./ Az egyesület szervei: 

a. Közgyűlés 

b. Elnökség 

c. Felügyelőbizottság 

A./ A Közgyűlés 

2./ A közgyűlés az egyesület legfőbb döntéshozó szerve. 

3./ A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

a) az alapszabály módosítása; 

b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának 

elhatározása; 

c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása; 

d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása; 

e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület 

vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása; 

f) közhasznúsági melléklet elfogadása; 
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g) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető 

tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll; 

h) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület 

saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával 

köt; 

i) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni 

kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 

j) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a 

hatáskörébe utal. 

4./ A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. A közgyűlés ülései 

nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. 

[Ectv. 37. § (1) bekezdés] 

5./ A közgyűlést az elnökség legalább 8 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött 

meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére, vagy egyéb, a meghívóban 

megjelölendő helyszínre hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható 

módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, 

továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a 

kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény), vagy személyes 

kézbesítés során a tagok írásbeli átvételi elismervényével. [Ectv. 37. § (2) a) pont] 

Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az 

ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag 

hozzájárul az ülés megtartásához. 

 

A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés 

helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban 

legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok 

álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés 

határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az 

arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok 

tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz. 

A közgyűlési meghívót a honlapján nyilvánosságra kell hozni. 

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok 

és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés 

indokolásával írásban az info@kozpontegyesulet.hu címen. A napirend kiegészítésének 

tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését 

elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a 

kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított 

legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal. 

Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet 

elutasítja, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát 

megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a 

szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő, kérdésben csak akkor hozható 

határozat, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden 

nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak. 
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6./ Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul 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. 

Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot 

adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület 

megszüntetéséről dönteni. 

 

7./ A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét 

képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden 

határozathozatalnál vizsgálni kell. 

8./ A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a 

határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra 

jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű 

szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a 

jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a 

kétfős szavazatszámláló bizottságot. 

9./ A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két 

jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a 

döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők 

számarányát (ha lehetséges, személyét). [Ectv. 37. § (3) a) pont]  

10./ A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett 

szavazatok többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy 

terhére másfajta előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 

kapcsolatban áll; vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
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A közgyűlés 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 a 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, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 

juttatás. [Ectv. 38. § (1) és (2) bekezdés] 

 

11./ A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése 

hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. [Ectv. 37. § (2) a) pont] A 

közgyűlés az éves beszámoló jóváhagyásáról az általános szabályok szerint dönt.[Ectv. 

37. § (2) d) pont] 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. 

12./ A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az 

érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható 

módon is közli a határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével 

egyidejűleg.[Ectv. 37. § (3) b) pont] 

13./ Döntéshozatal ülés tartása nélkül: Ptk. 3:20. § Döntéshozatalra közgyűlés tartása 

nélkül is sor kerülhet, a következők szerint: 

Az ülés tartása nélkül történő határozathozatalt az elnökség a határozat tervezetének a 

tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok számára a tervezet 

kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy 

szavazatukat megküldjék az elnökség részére. 

Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a Ptk.-nak a határozatképességre és 

szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 

határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek 

az elnökség részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a 

határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén. 

Ha bármely tag a közgyűlés megtartását kívánja, a közgyűlés ülését az elnökségnek 

össze kell hívnia. 

A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha 

valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat 

beérkezésének napjától számított három napon belül - az elnökség megállapítja a 

szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A 

határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat 

korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.  
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Nem hozható döntés ülés tartása nélkül alapszabálymódosítás esetén, illetve olyan 

esetekben, amikor az alapszabály vagy a közgyűlés  titkos szavazásról rendelkezik. 

14./ A Ptk. 3:74. § (2) bekezdése alapján, a tagok a közgyűlésen jogosultak tagsági 

jogaikat személyes részvétel helyett az érintett tag azonosítását és a tagok közötti 

kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt lehetővé tevő, elektronikus 

hírközlő eszköz igénybevétele útján gyakorolni, az alábbiak szerint: 

Nem alkalmazhatók olyan elektronikus hírközlő eszközök, amelyek nem teszik lehetővé a 

közgyűlésen részt vevők személyének megállapítását, beazonosítását és a tagok közötti 

kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt. 

Az a tag, aki személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő eszköz útján kíván részt 

venni a közgyűlésen, elsősorban a hangjának és képmásának az arra alkalmas hang- és 

képtovábbító, illetve hang- és képfelvevő hírközlési eszközzel történő egyidejű, élő 

közvetítésével (pl. videotelefon, webkamera) vehet részt a közgyűlésen. 

Amennyiben a tag képmásának közvetítésére nincs lehetőség, úgy a tag a hangjának az 

arra alkalmas hangtovábbító, illetve -felvevő hírközlési eszközzel történő élő 

közvetítésével (pl. kihangosított telefonos konferenciahívással) is részt vehet 

közgyűlésen. 

A tagok szabadon döntenek saját részvételük módjáról, azonban azoknak a tagoknak, 

akik a közgyűlésen személyesen nem kívánnak/tudnak részt venni, e szándékukat, illetve 

az általuk alkalmazni kívánt elektronikus hírközlési eszközt legalább három nappal a 

közgyűlés napja előtt írásban be kell jelenteniük az elnöknek. Azokat a tagokat, akik e 

szándékukról az elnököt határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, hogy a 

közgyűlésen személyesen kívánnak részt venni.  

Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésen elhangzottakat és a 

meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetők legyenek. 

Ha a közgyűlésen hozott határozatot be kell nyújtani a nyilvántartó bírósághoz, 

jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök az aláírásával hitelesít. 

A közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével résztvevő tagok 

személyazonosságát a levezető elnök a közgyűlés megnyitása előtt azonosítja és 

ellenőrzi, a közvetített képmás, illetve hang alapján, illetve nyilvántartott adataik 

egyeztetésével.  

A közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével résztvevő tagok 

személyazonossága ellenőrzésének megtörténtét a közgyűlésről készített 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

A közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével résztvevő tagok az 

elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével adják le szavazatukat. A szavazás 

eredményét a levezető elnök állapítja meg. A szavazás eredményének megállapítását a 

közgyűlésről készített jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 
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A közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével résztvevő tagok az őket 

megillető felszólalási és javaslattételi jogukat elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével 

gyakorolják. 

B./ Elnökség 

1./ Az elnökség az egyesület 5 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt 

mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés 

kizárólagos hatáskörébe. 

2./      Az elnököt, alelnököket és az ügyvivőket a Közgyűlés választja egy éves 

időszakra. 

Az elnök és az ügyvivők megválasztása titkos szavazással, minősített többséggel (a 

tagjegyzékben szereplő tagok 50%+1 fő) történik. 

 

 

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás: 

a. a megbízás időtartamának lejártával; 

b. visszahívással; 

c. lemondással; 

d. a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

e. a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához 

szükséges körben történő korlátozásával; 

f. a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkeztével. 

A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik 

vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy 

működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével 

vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik 

napon válik hatályossá. 

 

3./      Vezető tisztségviselő 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. A 

vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet 

vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől 

eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő 

az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói 
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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. 

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú 

szervezet, vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet, 

vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – 

a. amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és 

vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b. amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű 

adóhiányt tárt fel, 

c. amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést 

alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d. amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről 

szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 

közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg 

más közhasznú szervezetnél is betölt. [Ectv. 39. § (1) és (2) bekezdés] 

 

4./     Az egyesület vezető tisztségviselői: 

Az egyesület elnöke:  

Gyulavári Attila Zsolt elnök (lakóhelye: 4002 Debrecen, Olajfa utca 26/2., anyja 

neve: Szabó Márta) 

Az elnökség tagjai: 

Kulcsár-Czibere Éva alelnök (lakóhelye: 4181 Nádudvar, Kövy Sándor utca 10., 

anyja neve: Balogh Emma) 

Baracskai Lilla Katalin alelnök (lakóhely: 4034 Debrecen, Létai út 34/A, anyja neve: 

Fülöp Andrea) 

Bálega János ügyvivő (lakóhelye: 4034 Debrecen, Létai út 34/A, anyja neve: 

Pénzes Aranka) 

Árva Tímea ügyvivő (lakóhelye: 4600 Kisvárda, Tompos úti Lakótelep 5/B 4/12., 

anyja neve: Pénzes Aranka) 

 

Az elnökség valamennyi tagját önálló képviseleti jog illeti meg, melynek terjedelme 

általános. 

 

5./    Az elnökség hatáskörébe tartozik: 

a) az egyesület napi ügyeinek vitele, a 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; 
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d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére 

vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és 

végrehajtása; 

e) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 

f) az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak 

meghatározása; 

g) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos 

kérdésekre; 

h) a tagság nyilvántartása; 

i) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek 

vezetése; 

j) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

k) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata 

és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések 

megtétele; és 

l) a tag felvételéről való döntés. 

m) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a 

hatáskörébe utal 

6./    Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tarja. Az 

elnökségi ülést az elnök legalább 8 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, 

elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli 

igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes 

küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés 

azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). 

Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, az 

elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a 

meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok 

álláspontjukat kialakíthassák. Az elnökségi ülésre szóló meghívót az egyesület 

székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni. Az elnökség ülései nyilvánosak, amely 

nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. [Ectv. 37. § (1) 

bekezdés] 

 

7./   Az elnökség határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése 

hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség 

határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több 

mint fele jelen van. 
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A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi 

személy terhére másfajta előnyben részesít; 

b. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem 

tagja; 

e. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 

kapcsolatban áll; vagy 

f. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

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 a 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, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 

juttatás. [Ectv. 38. § (1) és (2) bekezdés] 

 

8./    Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jelenlévő elnökségi 

tagok írnak alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének 

tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát 

(ha lehetséges, személyét). A határozatokat az elnök köteles a Határozatok Könyvébe 

bevezetni. [Ectv. 37. § (3) a) pont] 

Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a 

határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a  

határozatoknak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg. [Ectv. 37. § 

(3) b)] 

 

9./    A közgyűlés és az elnökség határozatait az elnök köteles a Határozatok Könyvébe 

bevezetni a 9. és a 20. pont szerinti adattartalommal. [Ectv. 37. § (3) a) pont] 

 

C./ Felügyelőbizottság 

1./ Az egyesület törvényes működését 3 tagú felügyelőbizottság ellenőrzi. A 

felügyelőbizottság tagjait és elnökét a közgyűlés választja meg, egy éves időtartamra. 

A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a 

felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok 
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áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy, vezető 

tisztségviselője. 

 

Felügyelőbizottság elnöke: 

Erdős Nicole Ibolya (lakóhelye: 4030 Debrecen, Úszó utca 18. anyja neve: Bundi Erika 

Ibolya) 

Felügyelőbizottság tagjai: 

Tarcsi-Demeter Anita (lakóhely: 4241 Bocskaikert, Kisgergely út 14., anyja neve: Tomori 

Ildikó Erika)Herka Dominik (lakóhely: 4200 Hajdúszoboszló Keleti utca 67., anyja neve: 

Magyar Ildikó Zsuzsa) 

 

2./ Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki 

a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve 

az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek 

be), 

b)a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére 

irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 

áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik 

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

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület 

által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak 

megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve 

d)az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

e) a Btk. 61. § (2) i) pontja alapján a bíróság a közügyek gyakorlásától eltiltott. 

3./ A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg. A felügyelőbizottság ellenőrzi 

a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető 

tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy 

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

azokat megvizsgálhatja. A felügyelőbizottság tagja a közhasznú szervezetvezető 

szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet. 

 

4./ A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a 

közgyűlést vagy az elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha 

arról szerez tudomást, hogy 

a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit 

egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek 

megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az 

intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

5./ A közgyűlést vagy az elnökséget a felügyelőbizottság indítványára - annak 

megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E 

határidő eredménytelen eltelte esetén a közgyűlés és az elnökség összehívására a 

felügyelőbizottság is jogosult. 




