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DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület 

alapszabálya 
 

Az alapító tagok közös, tartós, ezen alapszabályban meghatározott céljának folyamatos 

megvalósítására a 2006. október 10-én kelt alapszabállyal egyesületet hoztak létre. Az 

egyesület alapszabályát a tagok  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az 

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

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítják és 

a módosítással egységes szerkezetbe foglalják az alábbiak szerint.
1
 

 

 

I. fejezet 

Az egyesület neve, székhelye 

 

1./ Az egyesület elnevezése: DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület
2
 

    Az egyesület rövidített neve. Deseda Egyesület. 

 

2./ Az egyesület székhelye: 7400 Kaposvár, Ady E. u. 12-14. II/9.
3
 

Az egyesület levelezési címe: 7400 Kaposvár, Ady E. u. 12-14. II/9.
4
 

 

3./ Az  egyesület működési területe: Az egyesület a tevékenységét a Magyar Köztársaság 

területén végzi. 

 

4./ Az  egyesület  pecsétje:  kör alakú,  kb. 5  cm  átmérőjű,  rajta „DESEDA Tájvédelméért és 

Fejlesztéséért Egyesület” felirat.
5
  

 

5./ Az egyesület jogi személy.
6
 

 

 

II.  fejezet 

Az egyesület célja, tevékenységei 

 

1./ Az egyesület célja: A Deseda tó, valamint a Kaposvár-Toponár-Deseda zártkerti és 

üdülőterület épített- és természeti környezetének védelme, fejlesztése. 

 

2./ Az 1./ pontban vázolt cél megvalósítása érdekében az egyesület főbb tevékenységei: 

 

 a Deseda tó környezetének, természetes élővilágának megóvása 

 a közlekedési feltételek folyamatos javítása, a tó, a zártkerti és üdülőterületek 

megközelíthetőségének javítása, turisztikai feltárása 

 a terület közbiztonságának biztosítása 
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 -  a területén élők, pihenni és  kertészkedni  akaró, sportolni  és  horgászni   vágyó 

tulajdonosok munkájának megszervezése a közös célok megvalósítása érdekében, 

az anyagi hozzájárulások összegyűjtése és kezelése 

 -   a   közös  célok   érdekében   való   pályázati  tevékenység,  a  szakhatóságokkal  

való kapcsolatfelvétel és ügyintézés 

 kulturális és oktatási tevékenység (hegyi búcsú, kertbarát programok) szervezése.  

 

3./ Tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében képviseleti feladatokat lát el.  

 

4./ törölve
7
 

 

                                          III. fejezet 

Az egyesület tagjai 

 

1./ Az egyesületnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek. 

 

2./ Az egyesület rendes tagja: 

 

Az egyesület rendes tagja lehet az a természetes személy, aki elfogadja az egyesület 

alapszabályát és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az egyesület 

munkájában, valamint kötelezettséget vállal a tagdíj megfizetésére. Az egyesületbe kiskorú 

állampolgár is felvehető, de csak törvényes képviselőjének írásbeli hozzájárulásával. 

Képviseleti joggal járó tisztségre csak nagykorú személy választható.
8
 

 

3./ Különleges jogállású tag, a pártoló tag és a tiszteletbeli tag: 

 

 a)  Pártoló tag lehet jogi vagy természetes személy, aki az egyesület tevékenységében csak 

vagyoni hozzájárulással vesz részt. A pártoló tag az egyesület szerveinek ülésén 

tanácskozási joggal részt vehet, vezető tisztségviselővé nem választható. 

 

 b) Tiszteletbeli taggá választhatnak az egyesület tagjai, az egyesület szerveinek javaslata 

alapján olyan személyt - érdemei elismeréseként -, aki tevékenységével támogatja az 

egyesületet. A tiszteletbeli tag tagdíj fizetése nem kötelezhető. A tiszteletbeli tag az 

egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal részt vehet, vezető tisztségviselővé nem 

választható.
9
 

 

4./ A tagsági viszony létrejötte: 

 

Az egyesületbe való belépés önkéntes. A kérelmező a felvételét az egyesület elnökéhez 

címzett írásbeli felvételi kérelemmel kezdeményezheti. Az elnök a felvételi kérelmet 

köteles annak kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül az elnökség elé 

terjeszteni. Az alapszabály felruházza az elnökséget a rendes tag felvételéről való döntés 

jogával. A tagsági jogviszony a felvételi kérelem alapján indított eljárást befejező határozat 

meghozatalának napján jön létre.
10
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Az elnökség a határozatáról írásban értesíti a felvételt kérőt. A tagsági kérelem elutasítását 

indokolni kell.  A felvételt megtagadó határozat ellen – annak kézhezvételétől számított 30 

(harminc) napon belül – keresettel lehet fordulni az egyesület székhelye szerint illetékes 

törvényszékhez.
11

 .  

 

5./ Az egyesület a rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjairól nyilvántartást vezet. A tagok 

személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.
12

 

 

6./ A rendes tag jogai: 

 

 a) részt vehet a közgyűlésen szavazati és tanácskozási joggal 

b) az egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, részt vehet az egyesület 

működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában 

c) a szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja 

d) részt vehet az egyesület vezető szerveinek megválasztásában, és a kiskorú tag 

kivételével tisztségviselőül megválasztható  

e) részt vehet az egyesület rendezvényein, a közgyűléseken, előadásokon, klub- és 

egyesületi napokon, stb. 

f) részesül az egyesület tagjai részére biztosított kedvezményekben és juttatásokban  

g) az egyesület összejövetelein felszólalhat, javaslatokat és indítványokat tehet, továbbá 

panasszal élhet az egyesület vezetőségénél, a közgyűlésnél, illetőleg a felügyeleti 

szervnél. Az egyesület, a vezetőség, a tisztségviselők tevékenységéről véleményt 

nyilváníthat.
13

 

 

7./ Az egyesületi pártoló tag jogai: 

 

 a) javaslatokat, észrevételeket tehet az egyesület működésével kapcsolatban 

 b) részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben 

 c) részt vehet az egyesület közgyűlésén és ott javaslatokat, észrevételeket tehet az 

egyesület működésével kapcsolatosan.
14

 

 

8./ A tiszteletbeli tag jogai: 

 

 a) részt vehet az egyesület közgyűlésén 

 b) véleményt nyilváníthat, javaslatokat tehet az egyesületet érintő kérdésekben 

 c) részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben.
15

 

 

9./ A rendes tag kötelességei: 

 

 a) aláveti magát az alapszabály rendelkezéseinek és a szervezeti fegyelem 

követelményeinek 

 b) lakó- és munkahelyén, közösségi és magánéletben tevékenységével és magatartásával 

szerezzen érvényt, illetőleg óvja meg az egyesület tekintélyét
16
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 c) tevékenyen vegyen részt az egyesület célkitűzéseinek megvalósításában, feladatainak 

végrehajtásában, lássa el a vezetőségtől kapott feladatokat 

 d) a tagsági díj, illetőleg a vállalt támogatás összegének fizetése, az egyesületi vagyon 

megóvása.
17

 

 

10./ Az egyesületi pártoló tag kötelességei: 

 

 a) az alapszabály betartása 

 b) az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása.
18

 

 

11./ A tiszteletbeli tag kötelességei: 

 

 a) az alapszabály betartása 

 b) az egyesület támogatása.
19

 

 

 

IV. fejezet 

A tagság megszűnése 

 

1./ A tagság megszűnik: 

 

 a) a tag halálával 

 b) kilépéssel 

 c) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával 

 d) kizárással 

 e) az egyesület megszűnésével.
20

 

 

2./ Kilépés:  

 

  A tag bármikor, indokolás nélkül kiléphet az egyesületből. A kilépési szándékot írásban 

kell közölni az egyesület elnökével. A tagsági jogviszony a közlés napján szűnik meg.
21

  

 

3./ A tagsági jogviszony felmondása:  

 

Ha a tag az alapszabályban meghatározott feltételeknek nem felel meg, az egyesület a 

tagsági jogviszonyt 30 (harminc) napos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról 

az egyesület közgyűlése dönt. Ilyen eset például, ha a tag tagdíjfizetési kötelezettségének 

önhibájából, írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget. A felmondást kimondó határozat 

ellen – annak kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül  – az egyesület székhelye 

szerint illetékes törvényszék előtt lehet keresettel élni.
22
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4./ Kizárás:  

 

A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan 

sértő magatartása esetén a közgyűlés – bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv 

kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. 

 

A tag kizárására bármely tag írásban, indokolással ellátott indítványt tehet az elnökségnek. 

Az elnökség a kizárással érintett tagot köteles az eljárás megindításáról értesíteni, 

kézbesíteni részére a kizárásra irányuló indítványt és tájékoztatni arról, hogy a közgyűlésen 

személyesen, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba, illetve közokiratba foglalt 

meghatalmazással igazolt képviselője útján, előadhatja az ügyre vonatkozó álláspontját, 

védekezését. Az értesítést a közgyűlést megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal postára 

kell adni a kizárással érintett tag részére. A tag kizárása közgyűlési határozattal történik, 

melyet írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni. Az indokolásnak tartalmaznia kell a 

kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá jogorvoslat lehetőségéről 

való tájékoztatást. A tag kizárásához a határozatképes közgyűlésen jelenlévők 3/4-es 

többséggel hozott határozata szükséges. A határozatot a kizárt taggal közölni kell. A 

közgyűlés által hozott, a tag kizárását kimondó határozatot az egyesület székhelye szerint 

illetékes törvényszék előtt lehet keresettel megtámadni. A megtámadási határidő a 

tudomásszerzéstől számított 30 (harminc) nap.
23

  

 

 

V fejezet 

Az egyesület szervezete 

 

1./ Az egyesület a tevékenységét és ügyeit állandó és ideiglenes testületi szervek, valamint a 

választott tisztségviselők útján intézi. 

 

Állandó testületi szervek: közgyűlés és elnökség 

 Vezető tisztségviselők: elnök, elnökség további 5 (öt) tagja (együtt: elnökség)
24

  

 

2./ A közgyűlés vagy az elnökség meghatározott cél elérésére ad hoc jelleggel bizottságokat 

hozhat létre. Az ad hoc (ideiglenes) bizottság a cél megvalósulásával automatikusan 

megszűnik.
25

 

 

3./ törölve
26

 

 

VI. fejezet 

A közgyűlés 

 

1./ Az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés. 

 

A tag jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés 

rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket 

tenni.
27
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2./ A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik (rendes közgyűlés). 

 

 Rendkívüli közgyűlést akkor kell összehívni, 

 ha azt a bíróság elrendeli 

 ha azt a tagok egyharmada, az ok és a cél megjelölésével kéri 

 ha az elnökség összehívja.
28

 

 

3./ A közgyűlés nem nyilvános. Személyi, vagy az egyesület gazdálkodását érintő 

kérdésekben zárt ülés rendelhető el. Azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés 

összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata 

alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.
29

  

 

4./ A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

 

 a) az alapszabály módosítása 

 b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása 

 c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása 

 d) az éves költségvetés elfogadása 

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

szóló jelentésének – elfogadása 

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

egyesülettel munkaviszonyban áll 

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

vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt 

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

tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való 

döntés 

 i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása 

 j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása 

 k) a végelszámoló kijelölése 

 l) a tagsági díj megállapítása 

 m) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondása 

 n) a tag kizárása.
30

 

 

5./ Az ülés összehívásának rendje: 

 

A közgyűlés előkészítéséről és összehívásáról az egyesület elnöke gondoskodik oly 

módon, hogy az ülést megelőzőleg legalább 8 nappal az elnökség tagjait, valamint a 

meghívottakat írásban értesíti az ülés helyéről, időpontjáról és napirendi pontjairól.
31

 

 

6./ Határozatképesség:  

 

A közgyűlés határozatképes, ha a rendes tagok 50 %-a +1 fő jelen van. A 

határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlés 30 (harminc) napon belül történő
32
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összehívása során az eredeti napirendre felvetett kérdésekben a megjelentek számára való 

tekintet nélkül határozatképes.
33

 

 

7./ A napirend kiegészítésének szabályai: 

 

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 (három) napon belül 

a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend 

kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a 

közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni.  

Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy 

nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat 

meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
34

 

 

8./ A határozathozatal módja: 

 

A közgyűlés határozatait nyílt szavazással - az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában- 

egyszerű szótöbbséggel hozza. 

 

Jelen lévő tagok 3/4-es többsége szükséges: 

 

 az alapszabály módosításához 

 tag kizárásához. 

 

A szavazati joggal rendelkező tagok 3/4-es többsége szükséges: 

 

 az egyesület céljainak megváltoztatásához 

 az egyesület jogutód nélküli megszűnéséhez, más egyesülettel való egyesülésének 

vagy egyesületekre történő szétválásának kimondásához.
35

 

 

9./ Tisztségviselő-választás: 

 

Az alapszabály úgy rendelkezik, hogy a vezető tisztségviselők és egyéb tisztségviselők 

megválasztása nyílt szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, 

aki az érvényes szavazatok több, mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül 

senki nem kapja meg az érvényes szavazatok több, mint a felét, abban az esetben a 

tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. 

A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz.
36

 

 

10./ Jegyzőkönyv: 

 

 A közgyűlés üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza: 

 

 a) az ülés helyét és időpontját 

 b) a jelenlévők nevét 

 c) az előterjesztés rövid ismertetését 
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 d) az elfogadott határozatot 

 e) a határozat ellen szavazók nevét, kérésükre a határozat indokolását
37

 

 f) szükség szerint az ülésen elhangzott hozzászólásokat, döntéseket, javaslatokat. 

A jegyzőkönyvet és a határozatokat az ülést követő 8 (nyolc) napon belül fel kell jegyezni 

a határozatok könyvében, melynek tartalmaznia kell a döntés tartalmát, időpontját, 

hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát. A közgyűlés határozatait az ülésen 

részt nem vett, de a döntéssel érintettek részére meg kell küldeni.
38

 

 

 

VII. fejezet 

Küldöttgyűlés
39

 

 

1./ A közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben küldöttgyűlés jár el.
40

 

 

2./ A küldöttek megválasztása: 

  

A küldötteket a közgyűlés választja meg az egyesület rendes tagjai közül, 2 évi időtartamra 

(ciklus). A választás a Jelölő Bizottság javaslata alapján nyílt szavazással történik. A jelölt 

megválasztásához az összes leadható szavazat egyszerű többsége szükséges.  

Valamennyi küldött megbízatási időtartamának igazodnia kell a többi küldött megbízatási 

időtartamához. Amennyiben a ciklus időtartamán belül új küldöttet kell választani, az új 

küldött megbízatása a ciklushoz igazodik.
41

  

 

3./ A küldöttek taglétszámhoz viszonyított aránya, a küldöttek száma: 

 

A közgyűlés 5 tag után választ egy küldöttet.  

A küldöttek száma: legalább 25 fő, legfeljebb 30 fő.  

Amennyiben a cikluson belül az összes küldött száma 25 fő alá csökkenne, úgy a küldöttek 

számát pótválasztáson kell kiegészíteni minimum 25 főre.
42

 

 

4./ A küldött jogviszonyának megszűnése: 

 

 A küldött jogviszonya megszűnik: 

 a megbízatás időtartamának lejártával 

 küldött elhalálozásával 

 közgyűlés általi visszahívással 

 lemondással 

 egyesületi tagsági viszony megszűnésével.
43

 

 

5./ A küldöttgyűlésre egyebekben a közgyűlésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően 

alkalmazni.
44
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VIII. fejezet 

Elnökség 

 

1./ Az egyesület ügyvezetését a közgyűlés által választott  7 (hét) tagból álló elnökség látja el. 

Az elnökségi tagok vezető tisztségviselőnek minősülnek. Az elnökség tagjainak minimum 

2/3-át az egyesület tagjai közül kell választani. 

 

 Az elnökség tagjai: 

 

 elnök 

 titkár 

 további 5 (öt) tag    

Az elnökség tagjait a közgyűlés határozott időre, de legfeljebb 5 (öt) évre választja meg. 

Ha a vezető tisztségviselői megbízás időtartamáról a tagok nem rendelkeznek, a 

tisztségviselőt 2 (kettő) évre megválasztottnak kell tekinteni.
45

 

 

2./ Az elnökség szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. Az elnökséget az elnök, 

vagy a titkár írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok 

az ülésről legalább 5 (öt) nappal az ülés időpontja előtt írásban (postai úton, faxon, 

elektronikus levélben) értesültek, és az ülés napirendjéről leírást kaptak. A nem 

szabályszerűen összehívott elnökségi ülést szabályszerűen összehívottnak kell tekinteni, ha 

azon minden tag jelen van és az ülés megtartása ellen senki sem emel kifogást.
46

 

 

3./ Az elnökség a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az elnökség 

akkor határozatképes, ha azon a megválasztott elnökség legalább 2/3-a jelen van. 

Határozatképtelenség esetén legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül az elnökséget ismételten 

össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott elnökségi ülés akkor 

határozatképes, ha azon legalább 3 (három) elnökségi tag jelen van, ez esetben azonban 

érvényesen kizárólag egyhangú határozat hozható.  

 

Az elnök köteles az elnökség által hozott döntésekről nyilvántartást vezetni, melyből 

megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők 

számaránya (ha lehetséges, személye is). 

 

 Az elnökség minden döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet, melyet 

nyilvánosságra kell hozni az egyesület honlapján, az elnök és a titkár együttesen hitelesíti.  

 

 Az elnök köteles a közgyűlés és az elnökség által hozott olyan határozatokat, amelyek 

bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapít meg, illetve harmadik
47

 

személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthet a döntés meghozatalától számított 5 napon 

belül, írásban, ajánlott postai küldeményként feladva, vagy elektronikusan az érintettnek is 

megküldeni. 
48
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Az elnökség valamely tagjának lemondása vagy elhalálozása esetén a tisztség betöltéséről 

a legközelebbi közgyűlés határoz.
49

 

 

4./ Az elnökség feladat- és hatáskörébe tartozik: 

 

 a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a 

döntések meghozatala 

 b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése 

 c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése 

 d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 

közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása 

 e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a 

tisztségviselők megválasztásának előkészítése 

 f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése 

 g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása 

 h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre 

 i) a rendes tag felvétele, a tagság nyilvántartása 

 j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése 

 k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése 

 l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele 

 m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés 

 n) a jogszabályokban, az alapszabályban és szabályzatokban, az egyesület közgyűlése, 

illetőleg a hivatásos önkormányzati tűzoltóság által meghatározott szakmai feladatok 

megszervezése és végrehajtása 

 o) kapcsolattartás a helyi társadalmi szervezetekkel, illetőleg Kaposvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzatával.
50

 

 

5./ Az elnökség beszámol a közgyűlés előtt a közgyűlések között végzett tevékenységéről. 

 

6./  Az elnökség tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik. 

 

IX. fejezet 

Az elnök 

1./ Az egyesület elnöke: 

 

 a) vezeti és szervezi az elnökség munkáját, képviseli az egyesületet 

 b) irányítja és ellenőrzi az egyesület tevékenységét és gazdálkodását 

 c) intézkedik és dönt a közgyűlés és az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben
51

 

 

2./ Az egyesület első elnöke: Sárdi Péter 

 

 anyja neve: Nagy Margit 

 szül. hely, idő: Kaposvár, 1949. 03. 12 

 lakóhelye: 7400 Kaposvár, Ady E. u. 12-14. II/9.
52
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3./ Távolléte esetén az elnökség egy tagja helyettesíti. A helyettest az elnök jelöli ki. 

 

4./ törölve
53

 

 

X. fejezet 

A számvizsgáló törölve
54

  

 

1./ törölve
55

 

 

2./ törölve
56

 

 

3./ törölve
57

 

 

4./ törölve
58

 

 

XI. fejezet 

Felügyelőbizottság
59

 

 

1./ Az egyesületnél 3 főből álló felügyelőbizottság működik, melynek tagjait a közgyűlés  

határozott időre, de legfeljebb 5 (öt) évre választja meg. A felügyelőbizottsági tagsági 

jogviszony az elfogadással jön létre. A közgyűlés az első felügyelőbizottság tagjait 2 

(kettő) év időtartamra választja meg.
60

 

 

2./ 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 XII. fejezet 

3./ pontjában szabályozott kizáró ok áll fenn, továbbá, aki, vagy akinek a hozzátartozója az 

egyesület vezető tisztségviselője. 

A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt 

venni. A felügyelőbizottság tagjai az egyesület ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük 

során nem utasíthatóak.
61

 

 

3./ Az egyesület első felügyelőbizottságának tagjai:  

 

Név:  

 anyja neve: 

 szül. hely, idő: 

lakóhelye:
62
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Név:  

 anyja neve: 

 szül. hely, idő: 

lakóhelye:………………… 

 

Név:  

 anyja neve: 

 szül. hely, idő: 

lakóhelye:………….
63

 

 

4./ A felügyelőbizottság működése: 

 

A felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő 

előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlésén 

ismertetni. 

 

A felügyelőbizottság az egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe 

betekinthet, a vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet, az egyesület fizetési 

számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja 

és szakértővel megvizsgáltathatja. 

 

A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.
64

  

 

5./ A felügyelőbizottság tagjainak felelőssége: 

 

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem 

megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott 

kárért való felelősség szabályai szerint felelnek az egyesülettel szemben.
65

 

 

 

XII. fejezet 

Az egyesület képviselete
66

 

 

Az egyesület képviseletére elnök önállóan jogosult. Az önálló képviseleti jog kiterjed a 

bankszámla feletti rendelkezésre is.
67

  

 

 

XIII. fejezet 

A vezető tisztségviselők felelőssége, a vezető tisztségviselői megbízás megszűnése, a 

vezető tisztségviselők összeférhetetlenségi szabályai, továbbá a vezető tisztségviselők 

titoktartási és felvilágosítási kötelezettsége 
68
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1./ A vezető tisztségviselők felelőssége: 

 

A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenység során a jogi személynek okozott 

károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel az 

egyesülettel szemben. 

Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e 

minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt – a jogerős bírósági 

törléstől számított egy éven belül – az egyesület törlésének időpontjában tagsági 

jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor 

fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna 

adni. Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük 

erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a 

szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető 

tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői 

érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés 

esetén nem alkalmazható.
69

 

 

2./ A vezető tisztségviselői megbízás megszűnése: 

 

 a megbízás határozott időtartamának lejártával 

 visszahívással 

 törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével 

 lemondással 

 vezető tisztségviselő halálával 

 vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 

körben történő korlátozásával 

 vezető tisztségviselővel szembeni kizáró ok vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkeztével 

 

A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha az egyesület 

működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 

hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a legfőbb szerv az új vezető tisztségviselő 

megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a 

vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen 

intézkedések megtételében köteles részt venni.
70

 

 

3./ A vezető tisztségviselők összeférhetetlenségi szabályai:  

 

 Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.  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
71
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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.
72

 

 

4./ A vezető tisztségviselők titoktartási és felvilágosítási kötelezettsége:  

 

A vezető tisztségviselő az egyesület tagjai részére köteles az egyesületre vonatkozóan 

felvilágosítást adni, és számukra az iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A 

felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli 

titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. A vezető tisztségviselő megtagadhatja a 

felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez az egyesület üzleti titkát sértené, ha a 

felvilágosítást érő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz 

titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását 

indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti az egyesület kötelezését a 

felvilágosítás megadására.
73

 

 

XIV. fejezet
74

  

Az egyesület gazdálkodása 

 

1/ Az egyesület bevételei: 

 

a) tagsági díj 

b) gazdasági – vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel 

c) költségvetési támogatás 

d) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány 

e) befektetési tevékenységből származó bevétel 

f) egyéb bevétel.
75

 

 

2./ Az egyesület az alapszabályban meghatározott céljai érdekében vagyonával önállóan, éves 

költségvetés alapján gazdálkodik.
76

 

 

3./ Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, az alapítók, illetve tagok – a vagyoni 

hozzájárulásukon túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
77

 

 

4./ Az egyesület vagyonát céljainak megfelelően hasznosítja, a gazdálkodása során elért 

eredményét nem osztja fel a tagjai között és a tagok részére nyereséget nem juttat.
78

 

 

5./ Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági 

tevékenység végzésére jogosult.
79
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 XV. fejezet
80

 

A tagdíj 

 

1./ A rendes tag által fizetendő éves tagdíj mértékéről a közgyűlés határoz az elnökség 

javaslatára, az éves beszámoló tárgyalásával és elfogadásával egyidejűleg.
81

 

 

2./ A tag kérésére az éves tagdíj összege csökkenthető, e tekintetben az elnökség dönt. A 

tiszteletbeli tagnak tagdíjfizetési kötelezettsége nincs.  

 

XVI. fejezet 

Közhasznúsági rendelkezések törölve
82

  

 

1./ törölve
83

 

 

2./ törölve
84

 

 

3./ törölve
85

 

 

4./ törölve
86

 

 

5./ törölve
87

 

 

6./ törölve
88

 

 

7./ törölve
89

 

 

8./ törölve
90

 

 

9./ törölve
91

 

 

10./ törölve
92

 

 

11./ törölve
93
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XVII. fejezet 

Az egyesület megszűnése
94

 

 

1./ Az egyesület megszűnik, ha 

 

 a) a közgyűlés kimondja megszűnését 

 b) az arra jogosult szerv megszünteti  

c) a közgyűlés kimondja más egyesülettel történő egyesülését, vagy egyesületekre történő 

szétválását 

d) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné 

vált, és új célt nem határoztak meg 

 e) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt, 

 

feltéve mindegyik esetben, hogy az egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló 

eljárás lefolytatását követően a bíróság az egyesületet törli a nyilvántartásból.
95

 

 

2./ Az egyesület megszűnése esetén – a hitelezők kielégítése után – vagyonáról legfelsőbb 

szervének, a közgyűlésnek a döntése szerint kell rendelkezni. Amennyiben a vagyon 

hovafordításáról nem történt rendelkezés, úgy  Kaposvár Megyei Jogú Város tulajdonába 

kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját 

nyilvánosságra kell hozni.
96

 

 

XVIII. fejezet
97

 

Vegyes rendelkezések 

 

1./ törölve
98

 

 

2./ Ezen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény jogi személyekre vonatkozó általános rendelkezései, az egyesületekre 

vonatkozó speciális szabályok tekintetében az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 

törvény rendelkezései az irányadók.
99

 

 

3./ Ezen alapszabályt az egyesület közgyűlése 2006. október 6-án fogadta el, a  lábjegyzettel 

jelölt részeket 2014. május 30-án 3/2014. (05.30.) számú közgyűlési határozattal 

módosította, és a módosítással egységes szerkezetbe foglalta. 
100

 

 

 

        ……………………………. 

                Sárdi Péter  

            elnök 
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Alulírott dr. Schneider Erzsébet ügyvéd tanúsítom, hogy ezen alapszabály azonos a 2014. 

május 30-án megtartott közgyűlésen jóváhagyottal: 

 

 

   

Szerkesztettem és ellenjegyzem:  

Kaposvár, 2014. május 30. 

 

 

 

       …………………………………… 

        dr. Schneider Erzsébet 

         ügyvéd 

 

 

 


