MAGYAR VERSENYJOGI EGYESÜLET
A 20152017. OKTÓBER 5 MÁJUS 16–I MÓDOSÍTÁSOKKAL
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT
ALAPSZABÁLYA
A Magyar Versenyjogi Egyesület (a továbbiakban röviden: Egyesület)
határozatlan időre alakult jogi személyiségű közhasznú civil szervezet.
Az Egyesület megalakítását az 1993. október 1-én tartott alakuló közgyűlés
határozta el, és a Fővárosi Törvényszék 5546. sorszámon vett nyilvántartásba.
Az Egyesület egyúttal mint a Nemzetközi Versenyjogi Egyesület (Ligue
Internationale du Droit de la Concurrence) Magyar Csoportja is tevékenykedik;
a Nemzetközi Versenyjogi Egyesület a Svájci Polgári Törvénykönyv 60. és köv.
szakaszai alapján működik, székhelye: Lausenne, 1 rue de Bourg, Svájc.
1. §
AZ EGYESÜLET NEVE
magyarul:

Magyar Versenyjogi Egyesület

franciául:

Association Hongroise du Droit de la Concurrence

angolul:

Hungarian Association of Competition Law

németül:

Ungarischer Verein für Wettbewerbsrecht
2. §
AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE

1061 Budapest, Dalszínház u. 10. 1. em. 3.
AZ EGYESÜLET HONLAPJA
www.versenyjog.hu
3. §
AZ EGYESÜLET CÉLJA, FELADATAI ÉS A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE
Az Egyesület célja:
a)

a gazdasági, kereskedelmi, ipari tevékenység gyakorlásával
kapcsolatosan hazai, valamint a nemzetközi verseny figyelemmel
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német nevet javasoljuk
rögzíteni

kisérése, a tapasztalatok és ismeretek közhasznú feldolgozása és
elterjesztése;
b)

a hatályos törvények keretei között a verseny, a tisztességes piaci
magatartás védelme, erre vonatkozó javaslatok előterjesztése;

c)

a nemzetközi tapasztalatok feldolgozása, adaptálása a hazai viszonyokra
és ennek alapján a hazai verseny feltételeinek javítása érdekében
hathatós fellépés a tisztességtelen, piacellenes magatartások
ellen;

d)

a piac tisztasága érdekében minden alkalmas és megengedett eszközzel
harcolni a tisztességtelen verseny, valamint a piac korlátozása ellen;

e)

a tisztességes piaci magatartás népszerűsítése előadások, konzultációk,
médiák felhasználásával.

Az Egyesület feladatai különösen:
a)

külföldi szakirodalom, illetőleg e tárgyban megjelent sajtó figyelése,
esetlegesen a nemzetközi bírói gyakorlat összegyűjtése;

b)

a külföldi tapasztalatok feldolgozása és az eredmények publikálása;

c)

a hazai piac figyelése és ennek eredményéhez képest a megfelelő
fórumon észrevételek megtétele;

d)

a hazai gazdasági, kereskedelmi és ipari tevékenység fogyasztóvédelmi
szempontból történő figyelése, szükség esetén javaslatok előterjesztése;

e)

az Egyesület tevékenységének
nyilvánosság biztosítása.

és

állásfoglalásainak

megfelelő

Az Egyesület tevékenysége körében:
a.)

az Egyesület tudományos tevékenységet és kutatást folytat;

b.)
az Egyesület szolgáltatásaiból - különösen
szolgáltatásaiból - tagjain kívül más is részesülhet;

annak

közhasznú

c.)
az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak
megvalósítása és elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez;
d) az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, hanem a
jelen Alapszabályban meghatározott feladatok és célok elérésére
folytatja;közhasznú tevékenységére fordítja;
e) az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Országgyűlési
képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állit.
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f) az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat.
Az Egyesület által feladatkörében végzett közhasznú tevékenység területei
kiemelten a következők:
a. A verseny társadalmi elfogadottsága, a vállalkozások jogkövető
magatartásának előmozdítása, a versenybarát, illetve a tudatos
fogyasztói
döntéshozatalt
biztosító
szabályozási
környezet
megalkotásának elősegítése, a fogyasztói tudatosság növelése, a
versenykultúra és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának a
verseny, valamint a fogyasztói döntéshozatal közgazdasági és jogi
kérdéseivel foglalkozó szakmai közélet fejlesztése érdekében (i) a
versenyjog, a verseny- és fogyasztóvédelmi politika körébe tartozó
tudományos-oktatási programok szervezése; (ii) a versenyjoggal,
verseny-, illetve fogyasztóvédelmi politikával foglalkozó szakemberek
képzésének támogatása; (iii) a versenypolitikával, valamint a fogyasztói
döntéshozatallal és az annak védelmével kapcsolatos tájékoztatás; és
(iv) javaslatok előterjesztése és kidolgozása a versenyjogi szabályozás
fejlesztésére, a szakmai területet érintő kodifikációs munkában szakmaitársadalmi bázisként való részvétel; amely tevékenységek a következő
közfeladatok teljesítését szolgálja:
- a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló
2010. évi CXXXI. törvény, 7. § (1) b) A társadalmi egyeztetés formái a
következők: (…) a jogszabály előkészítéséért felelős miniszter által
bevont személyek, intézmények és szervezetek által történő közvetlen
véleményezés ( a továbbiakban: közvetlen egyeztetés).13. § (1) A
jogszabály előkészítéséért felelős miniszter stratégiai partnerségi
megállapodásokat alakít ki. A jogszabály előkészítéséért felelős miniszter
e megállapodások révén szoros együttműködést alakíthat ki azon
szervezetekkel, amelyek készek a kölcsönös együttműködésre, és
amelyek az adott jogterületek szabályozásának előkészítésében széles
társadalmi érdeket jelenítenek meg vagy az adott jogterületen
tudományos tevékenységet végeznek (a továbbiakban: stratégiai
partner).
b. közhasznú fórum biztosítása a versenyjogot érintő kérdések
megvitatására, ennek érdekében többek között előadások, vitaülések,
konferenciák szervezése, részvétel a versenyjogi ismeretterjesztésben,
szakemberek a versenyjog és a szellemi tulajdonjog viszonyára is
kiterjedő tudományos és gyakorlati képzésében és továbbképzésében;
amely a következő közfeladat teljesítését szolgálja:
- a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
szóló 1996. évi LVII. törvény, 33. § (4) A Gazdasági Versenyhivatal a
verseny társadalmi elfogadottsága, a vállalkozások jogkövető
magatartásának előmozdítása, a versenybarát, illetve a tudatos
fogyasztói
döntéshozatalt
biztosító
szabályozási
környezet
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megalkotásának elősegítése, valamint a fogyasztói tudatosság növelése
érdekében - különösen a versenyjog, a verseny- és fogyasztóvédelmi
politika körébe tartozó tudományos-oktatási programok, a versenyjoggal,
verseny-, illetve fogyasztóvédelmi politikával foglalkozó szakemberek
képzésének támogatásával, a versenypolitikával, valamint a fogyasztói
döntéshozatallal és az annak védelmével kapcsolatos tájékozottság
növelésével - hozzájárul a versenykultúra és a tudatos fogyasztói
döntéshozatal kultúrájának fejlesztéséhez, a verseny, valamint a
fogyasztói döntéshozatal közgazdasági és jogi kérdéseivel foglalkozó
szakmai közélet fejlődéséhez.
4. §
KAPCSOLATOK
A célkitűzések megvalósítása érdekében az Egyesület keresi a kapcsolatokat
és együttműködésre törekszik azokkal a társadalmi szervezetekkel, amelyek
ugyancsak érdekeltek a versenyjog fejlesztésében, így különösen az AIPPI
(Association Internationale pour is Protection de la Propriété Industrielle)
Magyar Csoportjával, a LES (Licensing Executive Society) Magyar
Csoportjával, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesülettel, a Magyar
Védjegyegyesülettel.
Az Egyesület keresi a kapcsolatokat, együttműködésre törekszik a szakmai
érdekképviseleti szervekkel, így az Ügyvédi Kamarákkal, a Szabadalmi
Ügyvivői Kamarával.
Az Egyesület együttműködésre törekszik azokkal az állami szervekkel is,
amelyeknek feladata a verseny feletti felügyelet, így elsősorban a Gazdasági
Versenyhivatallal, valamint a bíróságokkal, ideértve a Kúriát is.
Az Egyesület a célkitűzéseinek érdekében együttműködik a felsőoktatási
intézményekkel és az ott működő szakmai műhelyekkel.
Az Egyesület munkájával segíteni kívánja az egyéb társadalmi és szakmai
szervezeteket is és ennek érdekében hazai és nemzetközi fórumokon részt
vesz.
5. §
A TAGSÁG
A tagsági viszony keletkezése:
Rendes tagok:
Az Egyesület tagjai lehetnek mindazok a magyar, vagy külföldi nagykorú
állampolgárok, akik az Egyesület feladataival és célkitűzéseivel egyetértenek és
belépési nyilatkozatukkal kötelezettséget vállalnak arra, hogy magukra nézve
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kötelezőnek elfogadják az Egyesület alapszabályát és az Egyesület szerveinek
döntéseit és tevékenységükkel segítik, támogatják egy Egyesület munkáját.
Az Egyesület tagjai lehetnek továbbá jogi személyek is.
Tiszteletbeli tagok:
Az Egyesület közgyűlése az Egyesület tiszteletbeli tagjaivá választhat olyan
természetes személyeket, akik munkájukkal kiemelkedő tudományos, vagy
szakirodalmi tevékenységükkel, vagy egyéb okból méltóak arra, hogy Egyesület
tiszteletbeli tagságát elnyerjék. A tiszteletbeli tag különleges jogállású tagnak
minősül. A tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei azonosak a rendes tag
jogaival és kötelezettségeivel, de tagdíjat nem köteles fizetni és a Vezetőség
tagjává nem választható.
Pártoló tagok:
Az Egyesület vezetősége az Egyesület pártoló tagjaiként tarthatja nyilván
azokat a természetes, vagy jogi személyeket, akik ugyan az Egyesületnek nem
rendes tagjai, de munkájukkal, anyagi vagy egyéb támogatásukkal elősegítik az
Egyesület tevékenységét. A pártoló tag különleges jogállású tagnak minősül. A
pártoló tag jogai és kötelezettségei azonosak a rendes tag jogaival és
kötelezettségeivel, de a Civiltv. 4. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel,a
Vezetőség tagjává nem választható.

Comment [AL3]: 201
7. január 1-től
hatályos Ptk 3:65. §
[Az egyesületi tag
jogállása]
(4) Az egyesület tagja
nem köteles vagyoni
hozzájárulást teljesíteni.
Ptk módosítás folytán
erről rendelkezhetünk

Az Egyesület alapító tagjai mindazok a személyek, akik az alakuló közgyűlésen
az Egyesület megalapításában részt vettek.
Az Egyesületbe való későbbi tagfelvételről a belépni szándékozó személy
kérelme alapján a Vezetőség dönt. A Vezetőség nemleges állásfoglalását
indokolni köteles.
Az Egyesület Vezetősége a belépési kérelmet csak abban az esetben
utasíthatja el, ha a belépni kívánó tagnak a tagként való elismerése
jogszabályba, vagy az Alapszabály rendelkezéseibe ütközik, avagy ha a
jelentkező olyan tevékenységet folytat, vagy olyan magatartást tanúsított, amely
az Egyesület célkitűzéseivel ellentétben áll, illetőleg amennyiben az Egyesület
érdekeit, jó hírét, céljainak megvalósítását nagymértékben, vagy súlyosan
veszélyeztetné.
A tagsági viszony megszűnése:
Az egyesületi tagság megszűnik:
a) a tag kilépésével,
b) a tag kizárásával,
c) a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával,
d) a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével.
Kilépéssel szűnik meg a tagsági viszony, ha a tag ezen szándékát írásbeli vagy
e-mail útján megtett nyilatkozatával a Vezetőség felé bejelenti. A tag
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kilépettnek tekintendő a kilépő nyilatkozat Vezetőség általi kézhezvétel
napjával.
Kizárással szűnik meg a tagsági viszony a Közgyűlés a Vezetőség kizáró
határozata alapján, ha a tag súlyos vagy ismétlődő magatartásával vagy
egyéb tevékenységével az Egyesület céljainak megvalósulását
akadályozza, vagy veszélyezteti. jogszabályt, az Egyesület alapszabályát
vagy a Közgyűlés határozatát sérti. A kizárási eljárást az Vezetőség
folytatja le és a kizárásról szóló határozatának meghozatalát megelőzően
köteles a tag részére a személyes meghallgatás, illetőleg a védekezés
jogát biztosítani. Meghallgatás esetén a Vezetőség a tagot legalább 8
napos határidővel igazolható módon idézi, illetőleg a személyesen
megjelenni nem kívánó tagnak a döntés meghozatalát megelőző legalább
8 napos határidőt biztosít az írásbeli védekezése és bizonyítékai
előterjesztésére.
A Vezetőség tag kizárását kimondó határozatáot a határozat meghozatalát
követő 8 napon belül írásba kell foglalni, indokolással kell ellátni és további 8
napon belül postázni kelligazolható módon közölni kell a kizárt taggal
számára. Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket
és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati fellebbezés lehetőségről
(Alapszabály 13. §) való tájékoztatást.
A kizárt tag az Egyesület Vezetőségének címezett fellebbezési kérelmével
attól az időponttól számított nyolc napon belül kérheti a Közgyűléstől a
kizárásáról szóló vezetőségi határozat hatályon kívül helyezését a
vezetőségi határozat jogszabálysértő vagy az Alapszabályba ütköző
voltára tekintettel, amikor a kizárt tag az őt Egyesületből kizáró
határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett
volna. A kizárásról szóló határozat meghozatalától számított egyéves,
jogvesztő határidő elteltével nincs helye fellebbezésnek. A Vezetőség a
fellebbezési kérelem kézhezvételétől számított harminc napon belül
köteles a fellebbezés elbírálása érdekében a Közgyűlést összehívni. A
kizárt tag részére a személyes meghallgatás, illetőleg a védekezés
gyakorlásának jogát oly módon kell biztosítani, hogy őt a Közgyűlés
időpontjáról tizenöt nappal megelőzően megküldött értesítéssel értesíteni
kell, egyben fel kell hívni a védekezése és bizonyítékai legkésőbb
Közgyűlésen való előterjesztésére. A Közgyűlés a tag kizárását kimondó
vezetőségi határozatot hatályon kívül helyezi vagy a határozatot
hatályában fenntartja. A Közgyűlés határozatát annak meghozatalát
követő 8 napon belül a Vezetőség köteles közölni az érintett taggal. A
döntés indokolásnak tartalmaznia kell a döntés alapjául szolgáló tényeket
és bizonyítékokat, továbbá a bírósági jogorvoslat lehetőségéről való
tájékoztatást (Alapszabály 13. §).
A jogi személy jogutódlás mellett történő átalakulása, egyesülése, vagy
szétválása esetén a jogutód tagsági viszonyát csak abban az esetben
szüntetheti meg a Vezetőség, ha az átalakulás, egyesülés, vagy egyéb
formában létrejött jogutód tevékenysége, működése összeegyeztethetetlenné
válik az Egyesület célkitűzéseivel és tevékenységével.
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Comment [AL5]: 201
7. január 1-től
hatályos Ptk. 3:70. §
[A tag kizárása]
1
(1) A tagnak
jogszabályt, az
egyesület alapszabályát
vagy közgyűlési
határozatát súlyosan
vagy ismételten sértő
magatartása esetén bármely egyesületi tag
vagy egyesületi szerv
kezdeményezésére - a
taggal szemben
kizárási eljárás
folytatható le, ha az
alapszabály a kizárást
lefolytató szervet és a
tisztességes eljárást
biztosító szabályokat
meghatározta.
(2) 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. A kizáró
határozatot a taggal
közölni kell.
(3) Az alapszabály a
kizáró határozat ellen
fellebbezési
lehetőséget biztosíthat,
ebben az esetben az
alapszabályban
rendelkezni kell a
fellebbezési eljárásról
és a fellebbezést
elbíráló egyesületi
szervről.
1
(4) Semmis az
alapszabály olyan
rendelkezése, amely az
(1)-(3) bekezdésben
foglalt szabályoktól
eltér.
Az alapszabályból
hiányoznak a
kizárásra vonatkozó
részletes szabályok.
Javasolt, hogy a
kizárási ügyeket első
fokon a Vezetőség
intézhesse.
Comment [AL6]: A
fellebbezési eljárás
szabályozása a Ptk-nak
megfelelően

Az Egyesület a tag tagsági viszonyát 30 napos felmondási idővel felmondhatja,
ha a tag tagdíjfizetési kötelezettségét az esedékességtől számított 6 hónapon
belül fizetési felszólítás ellenére sem teljesítette. A felmondásról a Vezetőség
dönt.
A tagság megszűnésének időpontja a tag kilépése esetén a kilépés
bejelentésének a napja; a tag kizárása esetén a kizárásról szóló határozat
keltének a napja; felmondás esetén a felmondási idő lejártának a napja; a tag
halála ill. megszűnése esetén a tag halálának ill. megszűnésének a napja.
A tagok jogai és kötelezettségei:
A rendes tag részt vehet az Egyesület munkájában és annak rendezvényein.
Joga van észrevételeivel segíteni az Egyesület munkáját és igénybe venni az
Egyesület szolgáltatásait.
A rendes tag jogosult az Egyesület Vezetőségének megválasztásában részt
venni, választó és választható bármelyik egyesületi tisztségre.
A rendes tagok kötelesek az Egyesület alapszabályában és az Egyesület
szerveinek döntéseiben foglaltakat betartani, kötelesek tevékenységükkel,
munkájukkal az Egyesült célkitűzéseinek megvalósulását támogatni és
elősegíteni.
A rendes tagok kötelesek az Egyesület Vezetőségének szignalizálni, ha életük,
munkájuk, gazdasági tevékenységük során olyan tényt, eseményt, vagy
mulasztást tapasztalnak, amellyel kapcsolatosan megítélésük szerint az
Egyesület fellépése szükséges.
A rendes tagok kötelesek a Közgyűlés által meghatározott egyesületi tagdíjat
befizetni.
A rendes tagok kötelesek üzleti-gazdasági tevékenységük során az
Egyesület jó hírnevét védeni és az Egyesületnek a versenyjoggal
kapcsolatos elvi iránymutatását saját gazdasági tevékenységük során is
követni.
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE
Az Egyesület szervezete a következőképpen épül fel:
-

Közgyűlés
Vezetőség
Ellenőrző bizottságFelügyelőbizottság
6. §
KÖZGYŰLÉS
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Comment [AL7]: Jav
asoljuk ezen bekezdés
törlését, tekintettel arra,
hogy az Egyesület elvi
határozatot korábban
sem hozott, illetőleg az
Egyesületnek nem
feladata a tagok
gazdasági
tevékenységének
bármely befolyásolása.

Az Egyesület döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből
áll.
A Közgyűlés dönt az Egyesület életét, tevékenységét illető legfontosabb
kérdésekben, de a Közgyűlés jogosult bármely olyan egyéb kérdésben is
dönteni, amely egyébként az Alapszabály szerint az Egyesült más szervének
hatáskörébe tartozik.
A Közgyűlés döntései nem állhatnak ellentétben az Alapszabállyal és a
hatályos jogszabályokkal.
A Közgyűlés döntései a tagokra és az Egyesület szerveire kötelező erővel
bírnak.
A Közgyűlés nyilvános.
Rendes Közgyűlést évente egy alkalommal kell összehívni, négyévenként pedig
tisztújító Közgyűlést kell összehívni.
A Közgyűlést össze kell hívni abban az esetben is, ha a Bíróság ezt elrendeli,
vagy ha a Közgyűlés összehívását a tagok 1/3-a az ok és a cél megjelölésével
írásban kéri.
A Közgyűlés összehívására és helyének meghatározására a Vezetőség
jogosult.
Amennyiben a Bíróság határozata, vagy a tagok kérelme alapján a Vezetőség a
Közgyűlést a bírósági határozat, vagy a tagi kérelem kézhezvételétől számított
15 napon belül nem hívja össze, a Közgyűlés összehívására bármely
vezetőségi tag, bármely ellenőrző bizottságfelügyelőbizottsági tag, vagy az
Egyesület bármely tagja jogosult.
A Közgyűlést akként kell összehívni, hogy a meghívók kiküldése és a
Közgyűlés időpontja között - igazolható módon - legalább 15 napos határidő
legyen.
A tagoknak a közgyűlési meghívót névre szólóan, nem természetes személy
tagoknál az egyesületi tagok névjegyzékébe bejegyzett e-mail címükre kell
megküldeni.
A meghívónak tartalmaznia kell:
-

a közgyűlés helyét,
a közgyűlés időpontját,
a közgyűlés napirendjét,
határozatképtelenség esetére az ismételt közgyűlés időpontját és helyét,
és az
eltérő
határozatképességi
szabályokra
vonatkozó
figyelmeztetést;
terjedelmesebb előterjesztések esetén az előterjesztés szövegét.
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Comment [AL8]: 201
7. január 1. napjától
1
hatályos Ptk. 3:72. §
[A közgyűlés
összehívása és
napirendje]
(2) A közgyűlési
meghívó az általános
tartalmi elemeken túl
tartalmazza
a)
határozatképtelenség
esetére a megismételt
közgyűlés időpontját,
helyét és az eltérő
határozatképességi
szabályokra
vonatkozó
figyelemfelhívást;

A Közgyűlés ülésének meghívóját az előzetes értesítési időközben az egyesület
honlapján is közzé kell tenni.
Ha a Közgyűlés ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet
megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede
jelen van, és egyhangúan hozzájárul az ülés megtartásához. az ülésen
valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az
ülés megtartásához.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy e-mail útján megküldött meghívó
esetén a kiküldéstől számított öt napon belül a tagok és az egyesület szervei a
Vezetőségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
Erről a Vezetőség az indítvány beérkeztét követően haladéktalanul dönt, és az
indítványokat követően kialakult végleges napirendről a tagokat haladéktalanul
írásban, igazolhatóan értesíti.
Amennyiben a Vezetőség a napirendi pontra irányuló javaslatról nem dönt vagy
azt elveti, ezen döntését indokolni köteles és ugyanakkor az elnök köteles a
Közgyűlés megkezdésekor az el nem fogadott napirendi javaslatot és a
Vezetőség határozatát a Közgyűlésen ismertetni, egyidejűleg lehetőséget
teremtve arra, hogy a Közgyűlés a Vezetőség határozatát megváltoztathassa.
A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon az Egyesület szavazásra jogosult
tagjainak legalább a fele és még egy tag jelen van.
Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a Közgyűlés időpontjától számított
legalább fél órán túli időpontra ugyanazon napirenddel új Közgyűlést kell
kitűzni, amely a megjelent szavazásra jogosult tagok számára tekintet nélkül
határozatképes. A megismételt Közgyűlés az eddig megjelölt feltételek esetén
is csak akkor válik határozatképessé, ha a Közgyűlés megismételhető jellegére
és a távollét jogkövetkezményeire a tagok figyelmét az eredeti meghívóban
előre felhívják. A napirend kiegészítésére ekkor nincs lehetőség.
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
-

az Egyesület alapszabályának módosítása,
az Egyesület évi költségvetésének megállapítására, esetleges
pótköltségvetés elfogadása,
a Vezetőség éves beszámolójának az elfogadása,
a Vezetőség megválasztása és visszahívása.
a Tiszteletbeli elnök(ök) megválasztása és visszahívása,
a tagdíj fizetési kötelezettséggel és tagdíjkedvezményekkel kapcsolatos
döntések,
az Egyesület megszűnésének kimondása
az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása
az Egyesület szétválásának, vagy egyesülésének elfogadása,
az Egyesület tisztségviselőinek megválasztása és visszahívása,
az Egyesület célkitűzéseivel, feladataival kapcsolatos elvi
határozatok meghozatala,
valamint minden olyan egyéb kérdés, amelyet a jogszabály, vagy
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Comment [AL9]: 201
7. január 1. napjától
1
hatályos Ptk. 3:74. §
[A közgyűlés
ülésezése]
(4) A szabályszerűen
közölt napirenden
szereplő kérdésben
hozható határozat,
kivéve, ha a részvételre
jogosultak legalább
háromnegyede jelen
van és a napirenden
nem szereplő kérdés
megtárgyalásához
egyhangúlag
hozzájárul.

az Egyesület alapszabálya a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
Az Egyesület Közgyűlése határozatait általában a szavazásra jogosultak
egyszerű szótöbbségével hozza meg.
Minősített (75%-os ) többség szükséges:
-

az Egyesület alapszabályának a módosításához

-

az Egyesület Vezetőségének és/vagy tagjainak
visszahívásához,

-

az Ellenőrző bizottságFelügyelőbizottság és/vagy tagjainak
visszahívásához

-

az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadásához

-

az Egyesület megszűnésének kimondásához és

az Egyesületnek más egyesülettel való egyesülésének vagy
szétválásának
elhatározásához.
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, ill. 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, ill. az
egyesület által tagjának, tagsági jogviszony alapján nyújtott, a létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatás.
Az Egyesület Közgyűlésén az Egyesület elnöke elnököl, akadályoztatása
esetén a Közgyűlés elnöki tisztét a Vezetőség által elhatározott alelnök tölti be.
A Közgyűlés megnyitása után az elnök javaslatot tesz a szavazatszámlálók, a
jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyvet hitelesítő Ellenőrző Bizottsági tagok
személyére, valamint a közgyűlés napirendjére.
A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek amelyet egy, a
Közgyűlés által erre megválasztott egyesületi tag hitelesítésít. ére az
Ellenőrző Bizottság két erre felkért tagja jogosult.
Amennyiben az Egyesület Közgyűlésén bármely tag olyan indítványt terjeszt
elő, amelyet a Közgyűlés elutasít, a tag jogosult kérni, hogy az elutasított
indítványát a Közgyűlés jegyzőkönyvében szó szerint tüntessék fel.
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Comment [AL10]: 20
17. január 1. napjától
1
hatályos Ptk. 3:76. §
[Határozathozatal
megismételt közgyűlés]
(1) Az egyesület
alapszabályának
módosításához, az
egyesület
egyesüléséhez és
szétválásához a
közgyűlés
háromnegyedes
szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.
Comment [AL11]: 20
17. január 1. napjától
1
hatályos Ptk. 3:75. §
[Jelenléti ív.
Jegyzőkönyv]
(2) A közgyűlésről
jegyzőkönyvet kell
készíteni, amely
tartalmazza
c) a közgyűlés levezető
elnökének, a
jegyzőkönyvvezetőnek,
a jegyzőkönyv
hitelesítőjének a
nevét;
(3) A jegyzőkönyvet a
jegyzőkönyvvezető és a
közgyűlés levezető
elnöke írja alá, és egy
erre megválasztott,
jelen lévő tag
hitelesíti.
A jegyzőkönyv
hitelesítőjének egy
jelen levő tagnak kell
lennie és nem
ellenőrző bizottság
két tagjának.

Az Egyesület Közgyűlésének jegyzőkönyveit a Vezetőség őrzi és a Vezetőség
köteles az így elkészült jegyzőkönyvekből minden tagnak egy példányt
megküldeni, legkésőbb a Közgyűlés napjától számított 30 napon belül, továbbá
a jegyzőkönyvet az Egyesület honlapján közzétenni.
A jegyzőkönyvben szereplő határozatokról az Elnök köteles nyilvántartást
vezetni, oly módon, hogy abból a döntések tartalma, időpontja, hatálya, ill. a
döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen.
Az Egyesület határozatait általában nyílt szavazással hozza meg.
Titkos szavazást kell tartani:
a Vezetőség és az Ellenőrző BizottságFelügyelőbizottság tagjainak
megválasztásakor,
-

az Egyesület megszűnéséről való határozathozatalkor, valamint

-

ha ezt a szavazásra jogosult tagok 1/3-a a Közgyűlésen kéri.

Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazáskor a levezető elnök szavazata dönt,
titkos szavazásnál pedig a szavazást addig kell ismételni, míg a megfelelő
döntés meg nem születik.
7. §
AZ EGYESÜLET VEZETŐSÉGE
Az Egyesület Vezetősége az Egyesület végrehajtó szerve, amely
tevékenységét az Egyesület alapszabályának, a Közgyűlés határozatainak és a
hatályos jogszabályoknak a figyelembevételével köteles folytatni.
Az Egyesület Vezetősége jogosult dönteni egyszerű szótöbbséggel minden
olyan kérdésben, amelyben a döntés jogát az Alapszabály nem utalja más
egyesületi szerv hatáskörébe.
Az Egyesület Vezetőségének üléseit évente négyszer kell összehívni. A
Vezetőség ülésének összehívására az elnök, illetve előzetes egyeztetéssel az
alelnökök jogosultak. A Vezetőséget akként kell összehívni, hogy a meghívók
kiküldése és a Vezetőség ülése között legalább 15 napos határidő legyen.
Az Egyesület Vezetősége tagjainak a meghívót névre szólóan a napirenddel
együtt, e-mail útján küldi meg. A Vezetőség ülésére szóló meghívó kiküldésétől
az ülés napjáig bármely vezetőségi tag jogosult a napirenden feltüntetetteken
túlmenően további napirendi pontot javasolni, amelynek napirendbe felvételéről
az elnök és az alelnökök közösen döntenek.
Amennyiben az elnök és az alelnökök a napirendi pontra irányuló javaslatot
elvetik, ezen döntést indokolni köteles és ugyanakkor az elnök köteles a
Vezetőség ülésének megkezdésekor az el nem fogadott javaslatot, az elnök és
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az alelnökök határozatát a Vezetőség ülésén ismertetni, egyidejűleg
lehetőséget teremtve arra, hogy az elnök és az alelnökök határozatát
megváltoztassa.
Az Egyesület Vezetősége a következő személyekből áll:
-

az elnök
két alelnök
a főtitkár
három vezetőségi tag.

A Vezetőség fenti tagjait a Közgyűlés titkos szavazással négyévi időtartamra
választja. A Vezetőség tagjai újraválaszthatók. A tiszteletbeli elnökök a
vezetőség munkájában tanácskozási joggal részt vehetnek.
Az Elnök hatásköre különösen:
- az Egyesület képviselete,
- az LIDC nemzetközi szervezettel való kapcsolattartás,
- a
közgyűlések
jegyzőkönyveinek,
határozatainak
megőrzése,
nyilvántartása,
- a Ptk. 3:80 §-ban meghatározott és nem a Közgyűlés hatáskörébe utalt
egyéb feladatok ellátása
Az Alelnökök hatásköre:
- az Elnök akadályoztatása esetén mindazok a feladatok, melyekre az
Elnök jogosult
- az Egyesület szakmai tevékenységének általános koordinálása,
- az LIDC éves kongresszusára készítendő nemzeti jelentések
elkészítésének koordinálása.
A Főtitkár hatásköre:
- szakmai programok szervezése,
- szakmai beszámoló készítése és előterjesztése a közgyűlés számára.
- közgyűlések és egyéb rendezvények előkészítése, lebonyolításának
megszervezése.
A Vezetőség tagjai társadalmi megbízásban végzik munkájukat, az Egyesület
részükre bért, vagy más díjazást nem fizet.
A Vezetőség feladata a Közgyűlések előkészítése, összehívása, a Közgyűlés
határozatainak végrehajtása, valamint a két Közgyűlés közötti időszakban az
Egyesület folyó ügyeinek ellátása.
Nem választható a Vezetőség sorába olyan személy, akit bármely okból
közügyektől eltiltásra ítéltek.
A Vezetőség jogosult minden, a Közgyűlés által rábízott intézkedést megtenni,
-

jogosult az évi, Közgyűlés által jóváhagyott költségvetés keretén belül
gazdálkodni
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-

előterjesztéseket készíteni és
a tevékenységgel kapcsolatos folyó kiadások befizetéséről gondoskodni.

A Vezetőség tevékenységének ellátásához ügyrendet készít, amelyet a
Közgyűlés hagy jóvámaga fogad el.
Az ügyrendben rendelkezni kell a feladatok megosztásáról, a Vezetőség
tagjainak felelősségéről.
Az ülést az Elnök, akadályoztatása esetén bármelyik alelnök, a napirendet is
tartalmazó meghívóval hívja össze. A meghívót az érintettekkel közölni kell, és
mellékelni kell hozzá a terjedelmesebb előterjesztések esetén az előterjesztés
szövegét is. A meghívót közzé kell tenni az Egyesület honlapján. A
Vezetőség ülései nyilvánosak.

Comment [AL12]: Ad
minisztratív könnyítés,
hogy az
Alapszabályban
részletesen
meghatározott
rendelkezéseket
meghaladóan az
ügyrendjéről a
Vezetőség maga
rendelkezik.
Comment [AL13]: Ad
minisztratív könnyítés.

A Vezetőség ülése határozatképes, ha azon tagjainak fele és még egy tag jelen
van.
A Vezetőség határozatát egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással hozza,
szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.
A Vezetőség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy
akinek közeli hozzátartozója Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pont], élettársa (a
továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben,
döntésben egyébként érdekelt
Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az
Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak
megfelelő cél szerinti juttatás.
Ezen személyt a határozatképesség megállapításánál az adott határozat
vonatkozásában figyelmen kívül kell hagyni.
Amennyiben bármelyik egyesületi tag indítványt, vagy javaslatot terjeszt a
Vezetőség elé, az indítvány, vagy javaslat megtárgyalására az előterjesztő
tagot meg kell hívni.
A Vezetőség üléséről jegyzőkönyv készül, amely jegyzőkönyvet bármelyik tag
megtekinthet. Egyebekben a Vezetőségi ülésről készült jegyzőkönyvre, a
határozatok nyilvántartására, továbbá a jegyzőkönyv és a határozatok
nyilvánosságára az Alapszabály 6. § közgyűlési jegyzőkönyvekre ill.
határozatokra vonatkozó szabályai megfelelően irányadók azzal, hogy a
Vezetőség a vezetőségi ülésről készült jegyzőkönyv és az ülésen
meghozott határozatok nyilvánosságra hozatalát mellőzheti.
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Comment [AL14]: Ad
minisztratív könnyítés,
illetőleg az egyesület
titkainak és érdekeinek
védelmét szolgálja,
hogy mellőzhető a
nyilvánosságra hozatal.
Ez az egyesületi tagok
hozzáférési jogát nem
érinti.

Amennyiben a Vezetőség határozathozatalakor bármelyik vezetőségi tag, vagy
tagok a szavazás során kisebbségben maradnak, különvéleményük
jegyzőkönyvi feltüntetését kérhetik, igényelhetik továbbá azt, hogy a kérdéses
ügyet a Vezetőség a legközelebbi Közgyűlésnek tűzze napirendjére.
Az ilyen indítvány a többségi határozattal meghozott döntés végrehajtását nem
akadályozza.
A Vezetőség a Közgyűlés által jóváhagyott költségvetés keretein belül, az
ésszerű gazdálkodás szabályai szerint gazdálkodik.
A költségvetést a Vezetőség készíti elő és terjeszti jóváhagyásra a Közgyűlés
elé.
Az Egyesület képviseletére az elnök, akadályoztatása esetén a kijelölt alelnök
jogosult.
Banki utalványozásra az Egyesület Elnöke bármely Alelnökkel, vagy a
Főtitkárral együtt jogosult.
A Vezetőség köteles a tagságot megfelelő módon folyamatosan tájékoztatni és
a hozzá beérkező közérdekű információkat és szakmai anyagokat részükre
megküldeni.
8. §
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG
A Közgyűlés, mint az Egyesület legfőbb szerve négyévi időtartamra egy
Ellenőrző
BizottságFelügyelőbizottságot
választ
titkos
háromtagú
szavazással.
Az Ellenőrző BizottságFelügyelőbizottság feladata az Egyesület
működésének, gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése, a Vezetőség
munkájának felügyelete és ellenőrzése, továbbá az egyesületi szervek,
valamint a jogszabályok, az Alapszabály és az egyesületi határozatok
végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.
E körben az Ellenőrző BizottságFelügyelőbizottság jogosult az Egyesület
bármely ügyét, okiratát, határozatát, bankszámláit, könyvelését megtekinteni és
megvizsgálni és azokról az Egyesület szerveitől felvilágosítást kérni. A vezető
tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást
vagy felvilágosítást kérhet.
Az Ellenőrző BizottságFelügyelőbizottság ülése határozatképes, ha azon
valamennyi tag jelen van.
Az Ellenőrző BizottságFelügyelőbizottság köteles megvizsgálni és írásban
véleményezni a Vezetőség által előterjesztett költségvetést és éves

14

Comment [AL15]: 20
17. január 1-től
hatályos – Ptk. 3:82.
1
§ [A felügyelőbizottság
létrehozásának
kötelező esetei]
(1) Kötelező
felügyelőbizottságot
létrehozni, ha a tagok
több mint fele nem
természetes személy,
vagy ha a tagság
létszáma a száz főt
meghaladja. Az
alapszabály ettől eltérő
rendelkezése semmis
Jelenleg 99 taggal
rendelkezünk, ezért
javasolt ez a
módosítás, hogy a
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beszámolót, írásbeli véleményét a kérdéses iratokhoz csatolva pedig a
Közgyűlés elé kell terjeszteni.
Az Ellenőrző BizottságFelügyelőbizottság jelentése nélkül ezen pontokról
érvényes döntést a Közgyűlés nem hozhat.
Az Ellenőrző BizottságFelügyelőbizottság köteles az Egyesület Vezetőségét
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.
Az Ellenőrző BizottságFelügyelőbizottság működésére
működési szabályait kell megfelelően alkalmazni.

a

Vezetőség

A Közgyűlést az Ellenőrző BizottságFelügyelőbizottság indítványára - annak
megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E Határidő
eredménytelen eltelte esetén a Közgyűlés összehívására az Ellenőrző
BizottságFelügyelőbizottság is jogosult.
Ha a Vezetőség a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenőrző BizottságFelügyelőbizottság
köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
Az Ellenőrző BizottságFelügyelőbizottság tevékenységére, eljárására,
valamint hatáskörére egyebekben a Civiltv. 41. § rendelkezései megfelelően
irányadók.
9. §
T ISZTSÉGVISELŐK ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGE
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet a
Vezetőség és az Ellenőrző BizottságFelügyelőbizottság tagja az a személy,
aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője (felügyelő
szervének tagja) 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,
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d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről
szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
A Vezetőség, az Ellenőrző BizottságFelügyelőbizottság tagja, illetve az
ezeknek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
Nem lehet az Ellenőrző BizottságFelügyelőbizottság elnöke vagy tagja,
illetve az Egyesület könyvvizsgálója az a személy, aki
a) az Egyesület más tisztségét is betölti,
b) az Egyesülettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) az Egyesület 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 (Ptk. 8:1. §
(1) bek. 1. pont).
Az Egyesület tagjai a tisztségviselők felkérésekor figyelembe veszik a Civiltv.
szerinti mindenkori összeférhetetlenségi szabályokat.
10. §
VAGYON
Az Egyesület a Közgyűlés által jóváhagyott éves költségvetés alapján
gazdálkodik.
Az Egyesület bevételei tagdíjakból, egyéb adományokból, az Egyesület
szolgáltatásai alapján keletkező árbevételekből keletkeznek.
Az Egyesület gazdasági-vállalkozói tevékenységet kizárólag az Egyesület
céljainak elérése érdekében és kizárólag a Közgyűlés által jóváhagyott körben
folytathat.
A tagdíj összegét a Vezetőség előterjesztése alapján a Közgyűlés állapítja meg.
Az Egyesület tartozásaiért csak saját vagyonával felel, azokért a Vezetőség
tagjai, az egyes tagok saját vagyonukkal nem felelnek.
Az Egyesület kettős könyvvitel vezetésére kötelezett.
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11. §
A határozatok és a nyilvánosság
Az Elnök a Közgyűlés és a Vezetőség által hozott határozatokat és döntéseket
egy kifejezetten erre a célra létrehozott Határozatok Könyvében köteles
rögzíteni. A határozatok, valamint döntések bejegyzését az elnök és a
Vezetőség egyik tagja aláírásával hitelesíti. A Határozatok Könyvének
tartalmaznia kell a határozatok, valamint döntések meghozatalának tartalmát,
időpontját, hatályát, a támogatók és, ellenzők és a szavazástól tartózkodók
számarányát, valamint lehetőség szerint a személyét. A Vezetőség köteles
az érintettekkel a hozott határozatokat és döntéseket írásban, igazolható
módon közölni.
A Vezetőség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet,
és a Vezetőség köteles erről a tagságot folyamatosan tájékoztatni.
Az Egyesület
hozzáférhetők.

publikációi

az

Egyesület

honlapján

mindenki

számára

Ezen határozatokat a Vezetőség az éves beszámolóhoz mellékelni köteles
és azokat a Közgyűlés elé kell terjeszteni.
Az Egyesület internetes honlapján keresztül nyilvánosságra hozza az Egyesület
működésének adatait, szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási
lehetőségeket, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a működésről
készült szakmai-pénzügyi beszámolókat. Az Egyesület által nyújtott cél szerinti
juttatások bárki által megismerhetők.
12. §
AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
Az Egyesület megszűnik a következő esetekben:
ha az Egyesület Közgyűlése az Egyesület jogutód nélküli megszűnését
határozza el,
ha a Közgyűlés az Egyesületnek más egyesülettel
való egyesülését határozza el,
-

ha az arra jogosult szerv az Egyesület megszűnését megállapítja.

Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén az
végelszámolására, ill. más egyesülettel való egyesülésére
rendelkezései az irányadók.
13. §
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JOGORVOSLATOK
A tag, a Vezetőség tagja és az Ellenőrző BizottságFelügyelőbizottság tagja
kérheti a bíróságtól az Egyesület szervei által hozott határozat hatályon kívül
helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az Alapszabályba ütközik.
A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc
napon belül lehet keresetet indítani az Egyesület ellen, amikor a jogosult a
határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna.
A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per
nem indítható.
Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával
hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt
szavazott a határozat mellett. A Bíróság előtti megtámadás nem akadályozza
meg a határozat végrehajtását, de a Bíróság a határozat végrehajtását
felfüggesztheti.
Ha az Egyesület tagja a Vezetőség határozatát nem jogsértés, hanem egyéb
érdeksérelem miatt kifogásolja meg, a tag a határozat kézhezvételétől számított
15 napon belül jogosult a határozat ellen panaszt előterjeszteni.
Ha a panasz alapján a Vezetőség a határozatát saját jogkörben nem változtatja
meg, úgy a Vezetőség köteles a panaszt a legközelebbi Közgyűlés elé
terjeszteni.
14. §
VEGYES RENDELKEZÉSEK
Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület
székhelyén – az Egyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban –
bárki betekinthet, azokról saját költségre másolatot készíthet.
A közhasznú szervezetek feletti adóellenőrzést az adóhatóság, az
államháztartásból származó (költségvetési) támogatás felhasználásának
ellenőrzését törvény eltérő rendelkezése hiányában az Állami Számvevőszék,
az állami vagy önkormányzati költségvetésből, illetve a nemzetközi forrásokból
juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön jogszabály szerinti
ellenőrzési szervezet, a közhasznú működés feletti törvényességi ellenőrzést
pedig a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el.
A jelen Alapszabály által nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári
Törvénykönyv, a Civiltv. rendelkezései és az egyéb hatályos jogszabályok az
irányadóak.
Az Egyesület a Fővárosi Bíróság által történő nyilvántartásba vétellel vált jogi
személlyé.
Az Egyesület nevében, székhelyében, képviseletében történő változást a
nyilvántartásba vevő Bíróságnak be kell jelenteni.
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Kelt, Budapest, 20152017. október 5május 16. napján

______________________
Egyesület Eelnöke

Jelen egységes szerkezetben foglalt Alapszabály tartalmazza a 20152017.
október május 165. napján a tagok által elhatározott változásokat, amelyek
az Alapszabály valamennyi 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, pontjaiát érintik, és
amely változások (i) kiegészítés esetén vastag, dőlt, aláhúzott betűvel, (ii)
törlés esetén áthúzott vastag, dőlt betűvel vannak szedve.

Előttünk mint tanúk előtt:
Aláírás:
Név:
Lakcím:
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Lakcím:
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