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MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET 

ALAPSZABÁLYA 
 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. 

AZ EGYESÜLET NEVE: MÁTRAI GYÖNGYSZEM  NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET  

  

AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: 3200 GYÖNGYÖS, ŐRÁLLÓ ÚT 66. 
 

AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI CÍME: 3200 GYÖNGYÖS, ŐRÁLLÓ ÚT 66. 

 

AZ EGYESÜLET JOGI SZEMÉLY.  
 

AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSI TERÜLETE GYÖNGYÖS VÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETE. 

 

AZ EGYESÜLET KÉPVISELETÉRE JOGOSULT SZEMÉLY: VERES ANDREA 

 
AZ EGYESÜLET A NAGYCSALÁDOSOK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK (NOE) 

TAGSZERVEZETE KÍVÁN LENNI.  

 
Az Egyesület működése a Magyar Köztársaság területére terjed ki. Az Egyesület 
önkormányzati elven működő szakmai érdek-képviseleti társadalmi szervezet.  

 

2. 
AZ EGYESÜLET CÉLJA 

 

a) Az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő 

generációjáért érzett felelősség erősítése a társadalom tagjaiban és a 
közvélekedésben. 

b) A nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata. 

c) A nagycsaládosok egymást segítő közösséggé szervezése. 
d) Széleskörű megismertetése azoknak az értékeknek, melyek a családok 

egységét, stabilitását támogatják. 

 
AZ EGYESÜLET CÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉGE 

 

1.) Az Egyesület a fenti céljait az alábbi tevékenységek gyakorlásával éri el: 

 
a) Szakmai megbeszélések, fórumok, klubok, továbbképzések, előadások, 

gyakorlati bemutatók szervezése és lebonyolítása. 

b) Szorgalmazza és segíti a helyi nagycsaládosok beilleszkedését az 
Egyesületbe. 

c) Javaslatokat terjeszt elő az illetékes helyi, megyei, regionális állami, 

politikai és társadalmi szervekhez a nagycsaládosokat, a családokat, 
gyermekeket érintő ügyekben. 

d) Elősegíti a nagycsaládosok valós társadalmi helyzetének felmérését és 

bemutatását. 
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e) Figyelemmel kíséri a család-, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó 

jogszabályok adta lehetőségeket, és erről a tagokat tájékoztatja. 

f) Közvélemény-formálás a sajtóval, különféle szervezetekkel és fórumokkal 

történő rendszeres kapcsolattartás segítségével. 
g) Programszervezés, különös tekintettel a testi-lelki prevenció, a 

kulturálódás és ismeretszerzés területére. 

h) Belföldi és külföldi intézményekkel, szervezetekkel, egyesületekkel, 
klubokkal, valamint a külföldön élő nagycsaládosokkal és azok 

szervezeteivel való történő kapcsolatok kialakítása és az 

együttműködésből adódó lehetőségek kihasználása. 

i) Pályázatokon való részvétel. 
j) Érdek-képviseleti feladatkörben illetékes szervekhez történő javaslatok 

előterjesztése és egyedi kérelmek támogatása. 

k) Jótékony célú akciók szervezése és lebonyolítása. 
l) Tagjai részére üdülési, sport- és szabadidős tevékenységek biztosítása, az 

egészséges életmód megteremtésének segítése, támogatása – életmód-, 

sport- és szabadidős programok, táborok, valamint utazások szervezése és 
lebonyolítása. 

m) Helyi és térségi jellegű közösségépítő és fejlesztő, humánerőforrás-

fejlesztő tevékenységet végez. 

n) Kiadványokat, publikációkat jelentet meg, tapasztalatcserét kezdeményez 
és szervez. 

o) Céljai megvalósítása érdekében az érdekeltségi körébe tartozó területeken 

forrásokat és támogatásokat gyűjt. 
p) Képviseli a szervezet tagjainak érdekeit. 

q) A szervezet tevékenységeit állandó telephelyen, mobil és/vagy állandó 

iroda létrehozásával látja el, kiépíti a feladatai ellátásához szükséges 
infrastruktúrát, aminek érdekében saját vagyont is felhalmozhat. 

 

Az Egyesület együtt kíván működni, illetve önkéntes szövetségre léphet minden 

olyan hazai és külföldi szervezettel, amelynek célja az alapszabályban 
foglaltakkal azonos vagy hasonló. Céljai megvalósításának érdekében alapítványt 

hozhat létre, alapítvány/ok/hoz és más társadalmi szervezetekhez csatlakozhat.  

 
 

2.)   Az Egyesület céljainak megfelelő, a 2011. évi CLXXV. törvény szerint   

közhasznú tevékenységnek minősülő, jogszabályban meghatározott 
állami vagy önkormányzati közfeladatokat (amelyek teljesítését az 

Egyesület tevékenysége közvetlenül vagy közvetve szolgál) ellát.  

 

Az Egyesület közhasznú tevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatásaiból a 
tagságon kívül más is részesülhet: a szolgáltatásokat egyesületi tagságtól 

függetlenül elsősorban három vagy annál több gyermeket nevelő családok 

vehetik igénybe, de lehetőség szerint az Egyesület a kisebb családoknak is 
biztosítja a szolgáltatások igénybevételét. 

 

Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak az alapszabályban 

meghatározott céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú céljai 
megvalósítását nem veszélyeztetve végez. Az Egyesület a gazdálkodó 

tevékenység során elért eredményét tagjai között nem osztja fel, hanem azt az 

alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 
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Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független és azoktól támogatást nem fogad el, illetve számukra nem nyújt 

anyagi támogatást. 

 
Közhasznú tevékenységek 

 

Az egyesület az alábbi területeken folytat közhasznú tevékenységet; itt olyan 
feladatokat lát el, melyeket jogszabály az állam, illetve az önkormányzat 

kötelezettségei között sorol fel. 

 

FELADATOK JOGSZABÁLYI HELYEK 

Családsegítés, családok számára jogi 

és szociális ügyekben segítségnyújtás 

(jogsegély nyújtása, ismeretterjesztő 
anyagok megjelentetése) 

A szociális igazgatásról szóló 1997. 

évi III. törvény 57. § e) pontja, mely 

a szociális alapszolgáltatások közé 
sorolja a családsegítést, míg az 56. § 

kimondja, hogy a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális 

szolgáltatások ellátása 
állami/önkormányzati feladat. 

A gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 31. §-a, mely a 

személyes gondoskodás 

igénybevételéről rendelkezik. 

A családok védelméről szóló 2011. 
évi CCXI. törvény 6. §-a, mely állami 

feladatnak írja elő a családbarát 

szemlélet kialakítását, továbbá azt, 
hogy a családok minél egyszerűbben 

jussanak hozzá az őket megillető 

szolgáltatásokhoz, támogatásokhoz. 
 

 

 

Családi életre nevelés 
(előadások, kiadványok szerkesztése, 

programok szervezése) 

A feladat alaptörvényi alapja: Atv. VI. 
cikk; 

A családok védelméről szóló 2011. 

évi CCXI. törvény 3. § (2) bekezdés 
kimondja, hogy az emberi élet 

értékéről, az egészséges életmódról, a 

házasságra való felkészítésre szolgáló, 

felelősségteljes párkapcsolatról és a 
családi életről szóló ismeretanyag az 

alap- és középfokú oktatási 

intézményekben folytatott oktatás 
tárgya. 

A köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 2. § (1) bekezdése 
pedig állami feladatként határozza meg 

az alapfokú és középfokú oktatás 

biztosítását (melynek tárgya a fenti 

ismeretanyag is). 
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Gyermek- és ifjúságvédelem, 
gyermek- és ifjúsági érdekképviselet 

(kapcsolattartás más szervezetekkel, 

állami szervekkel, kérdések, problémák 
jelzése, jogsegély, tanácsadás, 

előadások, programok szervezése) 

E feladat alapja az Alaptörvényben is 
megtalálható: Atv. XVIII. cikk (1) 

bekezdés, mely a gyermekek 

foglalkoztatásának tilalmáról szól. 
A gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény 39. §-a, mely a 
gyermekjóléti szolgáltatás feladatait 

sorolja fel. (A 2011. évi CLXXXIX. 

törvény az önkormányzatokról 13. § 8. 

pontja utalja az önkormányzatok 
feladatai közé a gyermekjóléti 

szolgáltatások ellátását.) Az 1997. évi 

XXXI. törvény 11. § (1) bekezdése 
mondja ki a gyermeki jogok védelmét; 

a 12. § (2) bekezdés a szülő jogát 

rögzíti, mely szerint gyermeke 

neveléséhez segítséget, a gyermeke 
nevelését érintő ellátásokról pedig 

tájékoztatást kaphat. 

A családok védelméről szóló 2011. 
évi CCXI. törvény 13. §-a, mely a 

kiskorú gyermek jogát mondja ki a 

legmagasabb szintű testi-lelki 
egészséghez,  fejlődéshez, családban 

való nevelkedéshez. 

A munkaerőpiacon a hátrányos 

helyzetű rétegek, különösen a 
gyermeket nevelők segítése (jogi és 

szociális kérdésekben segítségnyújtás, 

kiskorú gyermekek napközbeni 
gondozása és felügyelete) 

E feladat alapja is az Alaptörvényben 

található: XVIII. cikk (2) bekezdés, 
mely kimondja a fiatalok és szülők 

munkahelyi védelmét. 

A családok védelméről szóló 2011. 
évi CCXI. törvény 2011. évi CCXI. 

törvény preambuluma, mely kimondja, 

hogy az állam segíti a munkavállalás 

és a családi élet összeegyeztetését; a 
4. § (2)-(3) bekezdése, mely állami 

feladatként írja elő a kiskorú 

gyermekek napközbeni gondozását, 
felügyeletét, hogy ezzel a szülők 

munkavállalását segítse. 

Egészségügyi felvilágosítás 

(előadások, kiadványok szerkesztése, 
programok szervesztése, különböző 

fórumokon ismeretterjesztési 

tevékenység, tanácsadás) 

A Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

4. pontja a helyi önkormányzatok 

feladatai között sorolja fel az 
egészségügyi alapellátás biztosítását; 

Az egészségügyről szóló 1997. évi 

CLIV. törvény 88. § (2) bekezdés ba) 
pontja pedig az alapellátás egyik 

céljaként határozza meg az 

egészségügyi felvilágosítás 

biztosítását. 
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Környezeti nevelés 
(előadások, kiadványok 

megjelentetése, programok 

szervezése) 

A Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 3. § (1) bekezdés 

11. pontja a helyi önkormányzati 
feladatok között sorolja fel a helyi 

környezet- és természetvédelmet; 

A természet védelméről szóló 
1996. évi LIII. törvény határozza 

meg ezen_kívül a 

természetvédelemmel kapcsolatos 

nevelés kereteit. 

Fogyasztóvédelmi ismeretterjesztés 

(jogsegély, ismertetők megjelentetése) 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. 

évi CLV. törvény 17. § (2) bekezdése 

szerint a fogyasztóvédelmi oktatás 
elsősorban állami feladat, melyet [17. 

§ (5) bekezdés] pl. egyesületekkel 

együttműködve lát el. 

A gyermek(ek)et nevelő nők és férfiak, 
illetve más hátrányos helyzetű 

csoportok társadalmi 

esélyegyenlőségének elősegítése  
(tanácsadás, kiadványok szerkesztése, 

jogsegély nyújtása) 

Az Alaptörvény L. cikke, illetve a XV. 
cikkének 3. pontja; 

A családok védelméről szóló 2011. 

évi CCXI. törvény 6. § (1) bekezdése 
kimondja, hogy az állam elősegíti és 

támogatja a családbarát szemlélet 

kialakulását és fenntartását a 

társadalmi és gazdasági élet 
valamennyi területén, továbbá a 15. §-

a, mely a gyermeket nevelő szülők 

fokozott védelmének a kötelezettségét 
mondja ki a foglalkoztatás terén. 

 

TAGSÁG 

 
A szervezetnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai vannak.   

 

Rendes tagság 
 

Az Egyesület rendes tagja lehet mindenki, aki saját háztartásában legalább 

három gyermeket nevel vagy nevelt fel, egyetért az Egyesület célkitűzéseivel, és 

vállalja az Egyesület feladatainak megvalósításában való közreműködést, 
valamint vállalja és teljesíti a tagdíj rendszeres megfizetését. A gyermekszám 

meghatározása során a születendő gyermeket (magzatot) is figyelembe kell 

venni. Abban az esetben, ha a magzat elhal, vagy a gyermek meghal, az 
egyesületi tagság jogállása ebből az okból nem változhat meg. 

 

Pártoló tagság 
 

Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki (amely) 

munkájával vagy szellemi javaival, ill. anyagi eszközeivel az Egyesület 

tevékenységét támogatja és vállalja a pártoló tagsággal járó kötelezettségek 
teljesítését. Pártoló tag tanácskozási joggal részt vehet az egyesület szerveinek 

ülésén, de nem választható az egyesület vezető tisztségviselőjévé. 
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Tiszteletbeli tagság 

 

A szervezetnek tiszteletbeli tagjává választhatják az egyesület tagjai azt, aki 
kiemelkedő tevékenységével, elsősorban erkölcsileg támogatja a szervezetet. 

Anyagi kötelezettség őt nem terheli. A tiszteletbeli tag tanácskozási joggal részt 

vehet az egyesület szerveinek ülésén, de nem választható az egyesület vezető 

tisztségviselőjévé. 
 

A szervezetbe való belépés (rendes vagy pártoló tagként) önkéntes. A belépni 

kívánó személy kitölti és aláírja a belépési nyilatkozatot, majd a felvételéről az 
elnökség a legközelebbi ülésén dönt. Az elnökség tagfelvételt elutasító 

határozata ellen a döntéssel érintett belépni kívánó tag élhet fellebbezéssel. A 

fellebbezést a határozatnak az érintettel való közlését követő 15 napon belül a 
közgyűléshez címezve és postai úton az egyesület székhelyére történő 

megküldéssel lehet benyújtani. A fellebbezésről a közgyűlés köteles a soron 

következő rendes ülésén dönteni, a döntés ellen további jogorvoslatnak nincs 

helye. 
 

 

A szervezeti tagság megszűnik: 
 

a) a tag kilépésével; 

b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával; 

c) a tag kizárásával; 

d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 

 
Az egyesület a tagsági viszonyt 30 napos határidővel felmondhatja, ha a tag a 

tagdíjat nem fizeti meg a tagok kötelezettségeit részletező pontban leírt módon 

és határidőben. A tagdíj befizetésére legalább két alkalommal írásban, minimum 
30 nap időközzel fel kell hívni a tag figyelmét, oly módon, hogy az első esetben 

utalni kell arra, hogy a mulasztás a tagság megszűnésével járhat, míg második 

esetben végső határidőt kell kitűzni, amely nem lehet kevesebb, mint az 
értesítés kézhezvételét követő 35 nap. 

 

Az Elnökség kizárhatja azt a tagot, aki: 

 
- közügyektől való eltiltás hatálya alatt áll; 

- az alapszabályt megszegi; 

- az egyesület közösségét bomlasztja; 
- az egyesület alapvető céljaival ellentétes tartalmú nyilvános nyilatkozatot 

tesz; 

- olyan magatartást tanúsít, mely az Egyesület jó hírnevét vagy alapvető 
céljait sérti vagy veszélyezteti. 

 

Az Elnökség a határozatát írásban közli azzal a taggal, akire nézve a határozat 

rendelkezést tartalmaz. A határozatot érdemi indoklással kell ellátni. A tag a 
határozat ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a 

közgyűléshez halasztó hatályú fellebbezést nyújthat be.  
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A fellebbezést a határozatnak az érintettel való közlését követő 15 napon belül a 

közgyűléshez címezve és postai úton az egyesület székhelyére történő 

megküldéssel lehet benyújtani. A fellebbezésről a közgyűlés köteles a soron 

következő rendes ülésén dönteni, a döntés ellen további jogorvoslatnak nincs 
helye. 

 

 
A rendes tag jogai és kötelességei 

 

A rendes tag jogai 

 
o Részt vehet a szervezet feladatainak meghatározásában, a szervezet 

alakításában. 

o Választhat, illetve választható a szervezet tisztségeire. 
o Igényelheti a szervezet közreműködését érdek-képviseleti, érdekvédelmi 

ügyekben. 

o Kedvezményesen részt vehet az ügyvivő testület által szervezett 
tanfolyamokon és rendezvényeken. 

o Teljes joggal képviseli a szervezetben önmaga, illetve az általa képviseltek 

érdekeit. 

o Javaslatot tehet a szervezetet érintő bármely kérdésben, beleértve az 
alapszabály módosítását is, továbbá kifogást emelhet a szervezet 

alapszabályt sértő határozata ellen. 

o Felvilágosítást kérhet a szervezet bármely tevékenységéről, amelyre 
annak tisztviselői érdemben válaszolni kötelesek. 

o Részesülhet az egyesület különböző kapcsolataiból származó előnyökből. 

o Szavazati joggal részt vesz az egyesület közgyűlésének munkájában, a 
közgyűlés rendjének megfelelően felszólalhat, kérdéseket tehet fel, 

javaslatokat és észrevételeket tehet. 

 

 
A rendes tag kötelességei 

 

o Az alapszabályban foglaltak betartása: a tag nem veszélyeztetheti az 
egyesület céljainak megvalósítását és az egyesület tevékenységét. 

o Rendszeres és tevékeny részvétel a szervezet munkájában, elősegítve 

a szervezet céljának megvalósítását. 
o Az önként vállalt feladatok maradéktalan teljesítése. 

o A szervezet határozatainak végrehajtása. 

o A tagdíj első felének minden év március 31-ig, második felének minden 

év július 31-ig történő megfizetése.  
 

A pártoló tag jogai 

 
o Tanácskozási joggal részt vehet a szervezet közgyűlésén, ott felszólalhat, 

kérdéseket intézhet az egyesület vezetőihez, javaslatokat tehet. 

o Javaslatokat, észrevételeket tehet a szervezet működésével kapcsolatban. 

o Igénybe veheti a szervezet szolgáltatásait, kedvezményeit. 
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A pártoló tag kötelességei 

 

o Az alapszabály betartása. 

o A szervezet célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása, az önként 
vállalt feladatok maradéktalan végrehajtása. 

o A tagdíj első felének minden év március 31-ig, második felének minden 

év július 31-ig történő megfizetése.  
 

 

A tiszteletbeli tag jogai 

 
o Tanácskozási joggal részt vehet a szervezet közgyűlésén, ott felszólalhat, 

kérdéseket intézhet az egyesület vezetőihez, javaslatokat tehet. 

o Javaslatokat, észrevételeket tehet a szervezet működésével kapcsolatban. 
o Igénybe veheti a szervezet szolgáltatásait, kedvezményeit. 

 

 
A tiszteletbeli tag kötelességei 

 

o Az alapszabály betartása. 

o A szervezet céljainak erkölcsi támogatása. 
 

 

 
AZ EGYESÜLET SZERVEI 

 

 
Az egyesület szervei: Közgyűlés, Elnökség, Felügyelő Bizottság.  

 

KÖZGYŰLÉS 

 
Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés az egyesület tagjainak 

összessége. A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagoknak 

vagy azok képviselőinek több mint fele jelen van. Az egyesület közgyűlései 
nyilvánosak. A közgyűlés az egyesület székhelyétől különböző helyszínen is 

megtartható. 

 
A közgyűlést az elnökség legalább 15 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). 

 
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. 
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A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és – ha van ilyen - 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. 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 

kiegészített napirendi pontok szabályszerű kézbesítése nem állapítható meg, 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 
valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés 

megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak. 

 

Az elnök köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges 
intézkedések megtétele céljából, ha 

1. a./ az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

2. b./ az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat 
esedékességkor teljesíteni; vagy 

3. 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. 

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

képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden 

határozathozatalnál vizsgálni kell. 
 

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 két fős szavazatszámláló bizottságot. 
 

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). 

 

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; 



10 

 

b)  akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c)  aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az 

egyesületnek nem tagja; 
e)  aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson 

alapuló kapcsolatban áll; vagy 

f)  aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 

A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése 
hiányában –  egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 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. 

 

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. 

 
A közgyűlés ajánlást és határozatot hoz. 

 

Az ajánlást nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Az egyesület 
alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes 

szótöbbséggel hozott határozata kell. Az egyesület céljának módosításához és az 

egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal 
rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.  

 

A közgyűlés választja meg többségi szavazattal 3 éves időtartamra az elnököt, az 

elnökhelyettest, a titkárt, és a felügyelő bizottságot.  
 

A tisztségviselők bármikor visszahívhatók és újraválaszthatók azzal a 

megszorítással, hogy az elnöki tisztet ugyanaz a személy megszakítás nélkül 
csak két cikluson át töltheti be, egy kihagyott ciklus után viszont újra 

megválasztható elnöknek. A közgyűlésen szavazategyenlőség esetén újbóli 

szavazást kell elrendelni. 
 

A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

a) Az alapszabály megalkotása és módosítása. 

b) Az egyesület szerveinek működésével, állásfoglalásainak 
kialakításával kapcsolatos alapvető irányok meghatározása. 

c) Az egyesület tevékenységéről szóló éves beszámolónak (ezen 

belül az ügyvezető szerv az egyesület vagyoni helyzetéről szóló 
jelentésének) a jóváhagyása. 

d) Az egyesület megalakulásának, feloszlásának, valamint más 

társadalmi szervezettel való szövetség megkötésének, 

egyesülésének kimondása. 
e) Az egyesület éves költségvetésének elfogadása, a tagdíj 

összegének meghatározása. 

f) Az egyesület szervezeti és működési szabályzatának elfogadása. 
g) A vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása. 
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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. 
j) A végelszámoló kijelölése. 

 

A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGE 
 

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 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. 

 
Nem lehet vezető tisztségviselő, akit a közügyek gyakorlásától jogerősen 

eltiltottak. 

 
AZ ELNÖKSÉG 

 

Az elnökség az egyesület képviseleti és irányító szerve. 
 

Tagjai: az egyesület elnöke, elnökhelyettes és a titkár. Ők az egyesület vezető 

tisztségviselői.  

Az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét 
megelőző három évben legalább egy évig – vezető tisztséget, 

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

vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű 

adóhiányt tárt fel; 

- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést 

alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki. 
- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről 

szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 

A szóban forgó szervezet megszűntét követő három évig nem lehet tagja 
az Egyesület elnökségének. 
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Az elnökségnek nem lehet tagja politikai párt országos vezető 

testületének tagja, országgyűlési vagy uniós képviselője. Az elnökségi tag 

és a vezető tisztségviselőnek jelölt személy köteles az egyesületet 

tájékoztatni arról, ha egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt 
vezető tisztséget. 

 

Az elnökség szükség szerint, de legalább 2 havonta ülést tart. Az elnökség 
határozatot hoz és ajánlást tesz, beszámoltat és teljesíti a közgyűlés 

határozatait, valamint az egyesületet terhelő kötelezettségeket. 

Határozatképes az elnökség, ha tagjainak több mint a fele megjelent. 

Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az ülésekről jegyzőkönyvet vezet, a 
határozatokat a Határozatok Tárában is rögzíti. Az Ectv. 37. § (3) bekezdésében 

meghatározott előírásokat a szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) 

tartalmazza. 

Az egyesület elnökségének feladat- és hatásköre 

1. Az egyesület tevékenységének szervezése és irányítása. 

2. Az egyesület éves programjának, éves munkatervének kidolgozása. 
3. A tagok, az esetlegesen alakuló munkacsoportok közötti koordináció és 

kooperáció elősegítése. 

4. Az egyesület költségvetési tervének kidolgozása, beszámolóinak, 

jelentéseinek elkészítése, az éves program, munka- és ülésterv 
jóváhagyása. 

5. Javaslat kidolgozása az éves tagdíj összegének közgyűlési 

meghatározásához. 
6. Könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása. 

7. Az egyesület működéséhez szükséges feltételek megteremtése. 

8. A közgyűlés által az elnökség hatáskörébe utalt feladatok ellátása. 
9. A közgyűlés ülései közötti intézkedéseiről rendszeres beszámoló készítése. 

10.Határozathozatal a közgyűlés időpontjáról, helyszínéről és javasolt 

napirendjéről. 

11.Döntés az egyesületbe való felvételről, a tagsági viszony megszűnéséről, a 
tag kizárásáról. 

12.A tisztségüktől megvált elnökségi tagok helyére az esetleges póttag(ok) 

behívása, ilyenek hiányában javaslat a közgyűlés számára az egyesület 
tagjainak sorából új személyek megválasztására. 

 

Az elnökség jogosult a közgyűlés által elfogadott éves költségvetés egyes tételei 
között átcsoportosítást végezni, az átcsoportosítás azonban a költségvetés 

kiadási, bevételi főösszegeit nem érintheti. Az elnökség jogosult az éves 

költségvetésben nem szereplő többletbevételek alapszabály szerinti célokra 

történő felhasználásáról dönteni. 
Az elnökség dönt az egyesület által meghirdetett pályázatok kiírásáról, 

feltételeiről, valamint az egyesület által beadandó pályázatokról. 

Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 
közeli hozzátartozója a határozat alapján 

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 

egyébként érdekelt, a 2011. évi CLXXV. törvényben (Ectv.) 
meghatározott kivételektől eltekintve. 
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Az egyesület elnökének feladatai:  

1. Vezeti a közgyűlés, illetve az elnökség üléseit. 

2. Ellátja az egyesület képviseletét. 
3. Kapcsolatot tart más egyesületekkel, illetőleg más társadalmi, állami, 

gazdálkodó szervekkel. 

4. Intézkedik és dönt a közgyűlés vagy az elnökség által a hatáskörébe utalt 
ügyekben. 

5. Tevékenységéről, intézkedéseiről beszámol az elnökségnek, a 

közgyűlésnek. 

Az elnökhelyettes feladatai: 

Az elnök távollétében és akadályoztatása esetén helyettesíti az egyesület 

elnökét, ellátja a hatáskörébe utalt feladatokat. 

A titkár feladatai: 

1. Az egyesület tagnyilvántartásának és egyéb nyilvántartásainak vezetése. 

2. Közgyűléseken, elnökségi üléseken részvétel, ezeken szavazati joggal 

rendelkezik. 
3. Gondoskodik a közgyűlés és az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek 

vezetéséről. 

4. Ellátja az iratkezelési feladatokat (iktatás, irattározás). 

 
Az egyesület első elnöksége: 

 

Elnök: Veres Andrea 3200 Gyöngyös, Őrálló út 66. 
Elnökhelyettes: Aradi Mária 3200 Gyöngyös, Platán u. 18. II/3. 

Titkár: Zelnik-Molnár Henrietta 3214 Nagyréde, Horváth-kert utca 45. 

 
Aláírási jog 

Az egyesület nevében az elnök egy személyben jogosult aláírni.  

 

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAINAK ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGE 
 

Felügyelő bizottsági tag Felügyelő bizottsági tag az a nagykorú személy lehet, 

akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem 
korlátozták. 

 

Nem lehet Felügyelő bizottsági tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt 
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez 

fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 

 

Nem lehet Felügyelő bizottsági tag az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.  
 

Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya 

alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy Felügyelő 
bizottsági tagja nem lehet. 

 

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet Felügyelő 

bizottsági tag az, akit eltiltottak a Felügyelő bizottsági tagi tevékenységtől. 



14 

 

 

Nem lehet Felügyelő bizottsági tag, akit a közügyek gyakorlásától jogerősen 

eltiltottak. 

 
Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre 

vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi 

személy vezető tisztségviselője. 
 

 

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG  

 
A felügyelő bizottság 3 tagból áll, tagjait a közgyűlés 5 évre választja. A tagok 

bármikor visszahívhatók és a megbízatásuk lejárta után újraválaszthatók. A 

felügyelő bizottság ellenőrzi a szervezet működését és gazdálkodását: az 
egyesület pénzügyi, számviteli, gazdálkodási tevékenységét, az egyesület 

mérlegét jóváhagyja a közgyűlés elé terjesztés céljából, az elnökség pénzügyi 

vonatkozású döntéseit, intézkedéseit előzetesen és utólagosan véleményezi. 
Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól 

pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a szervezet könyveibe és 

irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

A felügyelő bizottság tagja az elnökség ülésén tanácskozási joggal vehet részt. 
 

 

A felügyelő szerv köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a 
közgyűlést vagy az elnökséget tájékoztatni és annak összehívását 

kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

 
- 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. 

- vezető tisztségviselők felelősségét megállapító tény merült fel. 

 
A felügyelő bizottság az ügyrendjét és a feladatok elosztását maga állapítja meg. 

 

 
AZ EGYESÜLET ELSŐ FELÜGYELŐ BIZTTSÁGA: 

 

Elnök: Tábi Katalin lakcím: 3231 Gyöngyössolymos, Virág út 103. 

tag: Szikszai Mónika lakcím: 3200 Gyöngyös, Mikes u. 49. 
tag: Nádudvariné Kovács Erzsébet lakcím: 3214 Nagyréde, Jókai út 19. 

 

AZ EGYESÜLET ANYAGI FORRÁSAI ÉS GAZDÁLKODÁSA 
 

Az egyesület bevételei: 

1. Tagdíj. 

2. Jogi személyek és természetes személyek támogatásai, felajánlásai, 
hozzájárulásai. 

3. Állami szervektől kapott és pályázati támogatások. 

4. Rendezvényekből, gazdálkodási tevékenységből származó és egyéb 
bevételek. 
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Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. 

Az egyesület folyószámlával rendelkezik. A pénzügyi mozgást az arra hatáskörrel 

rendelkezők irányítják, a korábbi pontoknak megfelelően, akik ezért felelősséget 
vállalnak.  

Az egyesület a tartozásaiért a saját vagyonával felel. A tagok a tagdíjat kötelesek 

befizetni, az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. Az éves 
tagdíj mértékét a közgyűlés jogosult megállapítani. A tagdíjat az egyesület 

házipénztárába történő befizetéssel, vagy bankszámlájára történő utalással 

teljesíthetik a tagok a tárgyév július 15. napjáig.  Az év közben – július 15. után 

- belépő tag az év arányos részére járó tagdíjat a belépéséről szóló határozat 
vele történő közlését követően 30 napon belül köteles megfizetni. 

 

Az egyesület egyes célok megvalósítása érdekében, jogosult egyedi támogatások 
igénybevételére. Ez utóbbinál, a pályázatok esetében a pályázati önerő 

biztosítása az egyesület költségvetésének átcsoportosításával megvalósulhat. A 

külön az adott cél megvalósulása érdekében, illetve adott feladat ellátása, 
program megvalósítása céljából az egyesület számlájára átutalt pénzösszegeket 

az egyesület köteles minden esetben elkülönítetten könyvelni.   

 

AZ EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 
 

Az egyesületet, a vezető tisztségviselőket érintő, feladatukat és működésüket az 

alapszabályban részletesen nem szabályozott kérdéseket szervezeti és működési 
szabályzatban (SZMSZ) kell meghatározni. Az SZMSZ nem állhat ellentétben az 

egyesület alapszabályával. 

Az egyesület SZMSZ-ét a közgyűlés fogadja el. 
 

MUNKAVÉGZÉSRE IRÁNYULÓ JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE 

 

Az egyesület a működtetéssel, gazdálkodással kapcsolatos feladatok, valamint az 
érdekvédelem területéhez tartozó ügyvezetői munkakör ellátására 

munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesíthet.  

 
ÖNKÉNTESEK FOGLALKOZTATÁSA 

 

Az egyesület a jogszabályok előírásai szerint önkénteseket is foglalkoztathat. Az 
önkéntesek munkájának tárgyi és személyi feltételeit az egyesület köteles 

biztosítani, a munkájukkal kapcsolatos költségeket az elnökség döntése alapján 

átalányban vagy tételesen előre vagy utólag téríti meg. 

 
A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyarországon 

mindenkor hatályos jogszabályok irányadók. 

 
Jelen alapszabályt az egyesület közgyűlése  Gyöngyösön, 2015. Június 05-én 

fogadta el. 

 

 
 

______________           _______________   __________________ 

    Veres Andrea        Aradi Mária           Zelnik-Molnár Henrietta 
Elnök      elnökhelyettes        titkár 


