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PREAMBULUM
Célunk, hogy előmozdítsuk egy békésebb világ megteremtését azáltal, hogy lehetőséget
teremtünk a fiataloknak és diákoknak, hogy globális polgárokká váljanak az ENSZ
Fenntartható Fejlődési Céljait is támogató karakterfejlesztési és békeprojektek révén.
A békét sokan a konfliktus vagy a háború hiányaként értelmezik. Ugyanakkor a fegyveres
összecsapások beszüntetése nem eredményez békét, mert ahhoz a társadalom egyes elemeinek
harmonikus együttműködése szükséges egy önmagukon túlmutató cél érdekében. Tehát az
énközpontú gondolkodás felszámolása és a jövő tudatos formálása hozhatja el a harmóniát a
világban.
A YSP ennek a békének három fő aspektusára összpontosít: a békére önmagunkban a felelős
és lelkiismeretes élet hangsúlyozásán keresztül; a békére közösségeinkben, ami a harmonikus
együttélést jelenti társadalmunkban, különös hangsúlyt fektetve az egészséges kapcsolatok és
a család értékére; valamint környezetünk egyensúlyának megóvására, ami a
lakókörnyezetünkről és a természetről való gondoskodásban nyilvánul meg.
A Fiatalok és Diákok a Békéért Nemzetközi Egyesületet a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.)
rendelkezéseinek megfelelve hozzák létre az alapítók, és az alábbi tartalommal fogadják el a
szervezet alapszabályát.
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I.
Az egyesület adatai

1.

Az egyesület neve: Fiatalok és Diákok a Békéért Nemzetközi Egyesület

2.

Az egyesület rövidített elnevezése: FDBNE

3.

Az egyesület idegen nyelvű elnevezése: International Association of Youth and
Students for Peace

4.

Az egyesület idegen nyelvű rövidített elnevezése: IAYSP

5.

Az egyesület székhelye: 1078 Budapest, Hernád u. 35.

6.

Az egyesület alapító tagjainak nevét és lakcímét tartalmazó tagnévsor az alapszabály
1. számú mellékletét képezi.

7.

Az egyesület honlapjának címe: www.ysphungary.hu

8.

Az egyesület emblémája:

9.

Nemzetközi kapcsolat:
Az egyesület a Youth and Students for Peace (YSP) magyarországi szervezeteként
alakult meg, és a nemzetközi szervezet által az alapító iratokban meghatározott célokkal,
szervezeti és működési szabályokkal összhangban működik, alapszabálya nem lehet
ellentmondásban a nemzetközi szervezet céljaival.
A nemzetközi szervezet közép-európai székhelye:
Wacholderberg 35, 35583 Wetzlar, Németország
Alapításának dátuma: 2019. 01. 26.
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II.
Az egyesület célja, tevékenysége

1.

2.

Az egyesület céljai
1.

Fiatalok nemzeti, kulturális és vallási határokon átívelő globális együttműködése,
kultúra- és vallásközi békeprojektek és rendezvények által

2.

Az egyén és a család megerősítése az önismeret, a jellemfejlesztés, az asszertív
kommunikáció eszközeinek segítségével a kiegyensúlyozott emberi kapcsolatokért

3.

Az egészséges és környezettudatos életmód támogatása a fenntarthatóság és a
környezet megóvása érdekében

4.

Nemzetközi ifjúsági csereprogramramok támogatása, lehetőségek teremtése
nemzetközi barátságok és kapcsolatok kialakítására

5.

A felelős vezetői magatartás ösztönzése az Egyesült Nemzetek Szervezetével, a
nemzeti és regionális kormányokkal, valamint közhasznú szervezetekkel, vallási és
vallásközi szervezetekkel való együttműködés által, melynek célja többek között
az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok teljesítésének elősegítése

Az egyesület tevékenysége
Az egyesület a fenti célok érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
2.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1). a)-u) pontjai
alapján
(1) Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés a társadalom tagjai, de
különösen a fiatalok, diákok között a morál és az erkölcsök, a sikeres házastársi
és családi kapcsolatok kialakítására és erősítésére, a családi életre és társadalmi
felelősségvállalásra való felkészítésre, a különféle társadalmi csoportok közötti
megértés elősegítésére, a természeti és épített környezettel való harmonikus
együttélés ösztönzésére: előadások, előadás-sorozatok, képzések, tanfolyamok,
konferenciák, szemináriumok, vetélkedők, táborok, önkéntes tevékenység,
sport- és egyéb rendezvények formájában.
(2) Kiadói tevékenység (hírlevelek, folyóiratok, könyvek kiadása és terjesztése
nyomtatásban vagy bármely elektronikus médián, például televízió, internet
stb. keresztül)
2.2. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási
szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 3. § (1) pontja alapján
(1) Kulturális, segély- és jótékonysági programok: koncertek, művészeti
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kiállítások, vetélkedők, önkéntes tevékenység formájában.
2.3. Az egyesület gazdasági tevékenységét a 2011. évi CLXXV.törvény 17. §-a alapján
végzi
(1) Az egyesület céljai megvalósításával közvetlenül összefüggő, azokat nem
veszélyeztető gazdasági tevékenység végzésére jogosult, amely azonban nem
lehet az egyesület fő tevékenysége.
(2) Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, gazdálkodása során
elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott
tevékenységre fordítja.
(3) Az egyesület a tagok számára nyereséget nem juttathat.
2.4. Az egyesület besorolási kategóriája: nem közhasznú szervezet.

3.

Cél szerinti besorolása: oktatási tevékenység (pl. gyermek- és felnőttoktatás,
ismeretterjesztés)

III.
Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok
Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

IV.
A tagság
1.

Az egyesület önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, mely
nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljai elérésére szervezi a tagjai tevékenységét.

2.

Az egyesület tagja lehet az a 18. életévét betöltött természetes személy, jogi személy,
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az egyesület célkitűzésével egyetért,
továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja.

V.
A tagsági jogviszony keletkezése
1.

Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az
egyesület megalakulását követően tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem
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elfogadásával keletkezik. A tagfelvételi kérelmet az elnökséghez kell benyújtani, amely
szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül egyszerű szótöbbséggel, nyílt
szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon
belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldenie a tagfelvételt kérelmező számára.
A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.
2.

Az egyesülethez kétféle tagsági viszonyban lehet csatlakozni, rendes vagy tiszteletbeli
tagként.
2.1 A tagfelvételt kérelmező belépési szándékát az erre a célra rendszeresített
tagfelvételi kérelem kitöltésével jelzi az elnökség felé. A tagjelöltnek a kérelmet a
valóságnak megfelelően kell kitöltenie, és a tagfelvétel szempontjából fontos
tényekről tájékoztatást kell nyújtania, amennyiben az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásaival az
nem ellentétes. A tagfelvételi kérelem benyújtása esetén az új tag felvételéhez az
egyesület két tagjának írásbeli vagy szóbeli ajánlása szükséges.
2.2 A tiszteletbeli tagságra az elnökség, illetve a taggyűlés jelölhet természetes vagy
jogi személyt. Tiszteletbeli tag az lehet, aki az egyesület életét jelentős mértékben
segíti, céljaival egyetért, azt támogatja. A taggyűlés felkéri a tiszteletbeli tagot,
akinek tagsága a felkérés elfogadásával jön létre.

VI.
Az egyesület tagjának joga
1.

Az egyesület rendes tagjának joga, hogy
-

2.

részt vegyen az egyesület bármely szervezetének, szakmai csoportjának
létrehozásában és munkájában;
az egyesület taggyűlésein szavazati joggal részt vegyen;
továbbá ajánlási és javaslattételi jogosultsággal rendelkezik;
választási, választhatósági és szavazási joggal rendelkezik.

Az egyesület tiszteletbeli tagjának joga, hogy tanácskozási, ajánlási, javaslattételi joggal
-

részt vegyen az egyesület bármely szervezetének, szakmai csoportjának
munkájában;
részt vegyen az egyesület taggyűlésein, de szavazati, választási és
választhatósági joggal nem rendelkezik.

A taggyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.
A tag tagsági jogait személyesen gyakorolja.
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VII.
Az egyesület tagjának kötelezettsége
1.

Az egyesület valamennyi tagjának kötelessége, hogy
-

2.

Az egyesület rendes tagjának kötelessége, hogy
-

3.

tartózkodjon az olyan magatartástól, amely sérti az egyesület alapszabályát,
céljait és jó hírét;
az egyesületet tájékoztassa, ha ellene az egyesület jó hírét és céljait károsan
befolyásoló hatósági eljárás indul.

az alapszabályban foglalt célkitűzések érdekében az elnökség irányítása alatt
tevékenykedjen;
betartsa az egyesület alapszabályának és a döntéshozó szervek határozatainak rá
vonatkozó rendelkezéseit;
a taggyűlés által meghatározott mértékű tagdíjat befizesse.

Az egyesület tiszteletbeli tagjának kötelessége
-

az egyesület jó hírnevének ápolása;
az alapszabályban foglalt célkitűzések érdekében való aktív ténykedés.

VIII.
A tagsági jogviszony megszűnése
1.

A tagsági jogviszony megszűnik:
a) a tag önkéntes kilépésével;
b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;
c) a tag kizárásával;
d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

2.

A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a kilépési
nyilatkozatnak az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg. A kilépés a tagot
nem mentesíti a tagsága idején keletkezett kötelezettségei alól.

3.

Ha a tag nem felel meg a tagsági feltételeknek az egyesület a tagsági jogviszonyt
harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az egyesület elnöksége
dönt egyszerű szótöbbséggel, jogorvoslati lehetőség a döntés ellen nincs.
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4.

Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai
közül azt a tagot, aki
-

-

magatartásával súlyosan megsérti az egyesület alapszabályát, jó hírét és az
egyesületi határozatokat, vagy az egyesület céljával összeegyeztethetetlen
magatartást tanúsít;
az egyesület öt tagja írásban részletesen és alaposan megindokolt javaslatot tesz
az elnökségnél az adott tag kizárására;
az ellene indult és az egyesület jó hírét és céljait károsan befolyásoló hatósági
eljárásról az egyesületet nem tájékoztatta.

A tag kizárásáról az elnökség dönt. Az eljárás megindításáról értesíteni kell az érintett
tagot és a javaslatot beterjesztő tagokat is úgy, hogy a meghívottak az ülésre szóló írásbeli
meghívót legkésőbb az ülés előtt öt nappal megkapják. Az írásbeli meghívót az elnökség
küldi ki. Az eljárás során lehetőséget kell biztosítani a védekezésre. Az elnökség
határozatát az érintettel írásban közölni kell.
A tag kizárását kimondó írásbeli határozat indoklásának tartalmaznia kell a kizárás
alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről szóló
tájékoztatást.
Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított
30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.
A kizárást kimondó határozat ellen a határozat kézhezvétele utáni 15 napon belül a
taggyűléshez lehet jogorvoslatért fordulni, és ebben az esetben rendkívüli taggyűlést kell
összehívni.
A taggyűlés a fellebbezés tárgyában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A
taggyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban,
igazolható módon is közli az érintett taggal.
5.

Az Egyesületből kilépő, illetve törölt, kizárt tagok az egyesületnek befizetett, illetve
átadott tagdíjra, adományra, egyéb anyagi hozzájárulásra nem tarthatnak igényt.

IX.
Tagdíj
Az egyesület tagjai tagdíjat fizetnek, melynek mértékét a taggyűlés határozza meg. A tagdíj
összege 400 Ft/hó, melyet megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre
emelkedésétől számított 8 napon belül, ezt követően negyedévente, de legkésőbb minden év
december 31-ig kell az egyesület házipénztárába befizetni vagy az egyesület bankszámlájára
átutalni.
Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag az egyesületi tagdíjat a tagsági
jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően negyedévente, de legkésőbb
minden év december 31-ig köteles az egyesület házipénztárába befizetni vagy az egyesület
bankszámlájára átutalni.
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X.
Az egyesület szervei
Az egyesület szervei:
a) Taggyűlés
b) Elnökség

A Taggyűlés

1.

A taggyűlés az egyesület legfőbb döntéshozó szerve, a tagok összessége.

2.

A taggyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) az elnökség hét tagjának megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítsa;
d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni
helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;
f) 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 vagy ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési
igények érvényesítéséről való döntés;
i) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy az alapszabály a hatáskörébe
utal.

3.

A taggyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.

4.

A taggyűlést 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).
Ha a taggyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az
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ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag
hozzájárul az ülés megtartásához.
A taggyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a taggyűlés 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 taggyűlés
határozatképtelensége esetére a megismételt taggyűlés helyszínét és időpontját, és az arra
történő felhívást, hogy a megismételt taggyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében
a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz, ha azt az eredeti időpontot
legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.
A taggyűlési 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 kérelmet
elutasítja, úgy a taggyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát
megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a
szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat,
ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem
szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
5.

A taggyűlést a társelnökök, távollétük esetén az elnökség megbízott tagja vezeti le.

6.

Az elnökség köteles a taggyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések
megtétele céljából, ha
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni; vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
Ezekben az esetekben az összehívott taggyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot
adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület
megszüntetéséről dönteni.

7.

A taggyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő
szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál
vizsgálni kell.

8.

A taggyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a
határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra
jogosul tagok számát, azt, hogy a szavazati joggal rendelkezőknek több, mint fele jelen
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van. A taggyűlés 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.
9.

A taggyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a
tag nevét és lakóhelyét vagy székhelyét. A jelenléti ívet a taggyűlés levezető elnöke és a
jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
A taggyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza
a) az egyesület nevét és székhelyét;
b) a taggyűlés helyét és idejét;
c) a taggyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv
hitelesítőjének a nevét;
d) a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
e) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a
szavazástól tartózkodók számát.
A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a taggyűlés levezető elnöke írja alá, valamint
két erre megválasztott jelen lévő tag hitelesíti.

10.

A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok
többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

11.

A taggyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az egyesület alapszabályának
módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához a taggyűlés háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az
egyesület megszűnéséről szóló taggyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

12.

A taggyűlési határozatokat a levezető elnök a tagtaggyűlésen szóban kihirdeti és az
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érintettekkel a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon
is közli.
13.

A taggyűlés nem nyilvános, azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a taggyűlés
összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a taggyűlés határozata
alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

Elnökség
1.

Az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve az elnökség, amely két taggyűlés között
vezeti és irányítja az egyesületet.

2.

Az elnökség az egyesület hét elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, melynek tagjai a
két társelnök és további öt elnökségi tag. Az elnökség dönt mindazon kérdésekben,
amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe.

3.

Az elnökség tagjait a taggyűlés választja az egyesület rendes tagjai közül 2 év határozott
időtartamra. Az elnökség egyes tisztségviselőit az elnökségi tagok választják meg az
elnökségi tagok közül..
Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
a) a megbízás időtartamának lejártával;
b) visszahívással;
c) lemondással;
d) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
e) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához
szükséges körben történő korlátozásával;
f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik
vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével
vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik
napon válik hatályossá.

4.

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
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vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől
eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető
tisztségviselőaz, 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.

5.

Az egyesület vezető tisztségviselői:
-

-

a két társelnök:
-

Kecskés Krisztián

-

Nanys Jaqueline

az elnökség további három tagja.

A társelnökök vezetik az elnökség üléseit, és gondoskodnak arról, hogy a Taggyűlés és
az elnökség határozatai teljesüljenek. Az elnökség felhatalmazása alapján felügyelik az
egyesület tevékenységét biztosítva, hogy az megfeleljen az egyesület alapszabályában
meghatározott céloknak.
A társelnökök gondoskodnak arról, hogy az elnökség és a tagság valamennyi üléséről,
határozatáról pontos jegyzőkönyvek készüljenek, a taggyűlés és az elnökség határozatait
az alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel közöljék, valamint feljegyzéseket,
nyilvántartásokat vezetnek az egyesület egyéb tevékenységeiről.
A egyesület társelnökei teljeskörűen ellátják az egyesület törvényes képviseletét
bíróságok, hatóságok előtt, illetve harmadik személlyel szemben. Képviseleti joguk
gyakorlásának terjedelme általános, a képviseleti jog gyakorlásának módja önálló.
7.

Az elnökség hatáskörébe tartozik:
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése, és azoknak a taggyűlés elé terjesztése;
c) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére
vonatkozó, a taggyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és
végrehajtása;
d) a taggyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
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e) az elnökség által összehívott taggyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
f)

részvétel a taggyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;

g) a tagság nyilvántartása;
h) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
i)

az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;

j)

az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;

k) a tag felvételéről való döntés;
l)
8.

döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe
utal.

Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. Az
elnökségi ülést az elnök 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).
Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, az
elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a
meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok
álláspontjukat kialakíthassák.

9.

Az elnökség határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség
határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint
a fele jelen van.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c)

aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

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

aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
10.

Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tagokkal a
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határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli.

XI.
Az egyesület gazdálkodása
1.

Az egyesület bevételei
a) a tagdíj;
b) a gazdasági, vállalkozási tevékenységből származó bevétel;
c) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
d) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint
kiutalt összege;
e) költségvetési támogatás:

f)

-

a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;

-

az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból
származó, a költségvetésből juttatott támogatás;

-

az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi
szervezettől származó támogatás;

-

a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerint kiutalt összege;

a felsorolás egyéb pontjai alá nem tartozó egyéb bevétel (a 2011. évi CLXXV. tv
19.§ alapján).

2.

A támogatások elfogadásáról az elnökség dönt.

3.

Az egyesület tagjai, tiszteletbeli tagjai és az egyesület érdekében eljáró személyek
számára az egyesület tevékenységének elősegítése érdekében felmerült kiadásaikat az
egyesület – az elnökség döntése alapján – megtérítheti.

4.

Az egyesület vagyonának önálló kezelői a társelnökök, illetve a gazdasági alelnök

5.

Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban
meghatározott tevékenységre fordítja

6.

Az egyesület vagyona az alapcél szerinti gazdasági tevékenységből adódóan is
gyarapodhat.

7.

Az egyesület tartozásaiért a saját vagyonával felel, a tagok a tartozásokért a tagdíj
befizetésén túl nem felelnek.
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XII.
Az egyesület megszűnése
1.

Az egyesület jogutód nélkül megszűnik,
- a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
- az arra jogosult szerv megszünteti
feltéve mindegyik esetben, hogy az egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság az egyesületet a nyilvántartásból törli.

2.

A jogutód nélkül megszűnt egyesületnek a hitelezők kielégítése után fennmaradt
vagyona az egyesület tagjait, tagság nélküli egyesület esetén az alapítói jogok gyakorlóit
illeti meg olyan arányban, amilyen arányban ők vagy jogelődjük az egyesület javára
vagyoni hozzájárulást teljesítettek.

3.

A jogutód nélkül megszűnt egyesület tagjai és alapítója a felosztott vagyonból való
részesedésük mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt egyesület ki nem elégített
tartozásaiért.

4.

A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód
nélkül megszűnik akkor is, ha
a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

5.

Az egyesület alapszabályának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és
szétválásához a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

6.

Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges

XIII.
Záró rendelkezések
Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az
irányadóak.
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Kelt: Budapest, 2020. március 10. napján.

Kecskés Krisztián
társelnök

Nanys Jaqueline
társelnök

Előttünk, mint tanúk előtt:
1. Tanú:

2. Tanú:

……………………………………………

…………………………………………

Név: ……………………………………...

Név:……………………………………

Lakcím:…………………………………..

Lakcím:………………………………..

……………………………………………

…………………………………………
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