ALAPSZABÁLY
A Szeretet Hangjai Egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.)
rendelkezései alapján létrehozott egyesületi formában működő társadalmi szervezet.
Az egyesület közgyűlése 2020. március 31. napján az alábbi új, módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt, átdolgozott alapszabályt fogadta el.
I.
Az egyesület adatai
1.1.

Az egyesület neve: Szeretet Hangjai Egyesület

1.2.

Az egyesület rövidített elnevezése: Szerhang Egyesület

1.3.

Az egyesület idegen nyelvű elnevezése: The Sounds of Love Associate

1.4.

Az egyesület székhelye: 1042 Budapest, Árpád út 90-92. 3/45.

1.5.

Az egyesületet alapító tagok nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály 1.
számú mellékletét képezi.

1.6.

Az egyesület tagjainak a nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály 2. számú
mellékletét képezi.

1.7.

Az egyesület weboldalának címe: www.szerhang.hu

1.8.

Az egyesület Facebook oldalának címe: facebook.com/Szerhang

1.9.

Az egyesület Instagramm oldalának címe: www.instagram.com/szerhang/

1.10. Alapításának éve: 2015
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II.
Az egyesület céljai, tevékenységei
2.1.

Az egyesület célja:
A testi, lelki, érzelmi és szellemi egyensúlyunk megtalálása a spiritualitás és a
tudományok segítségével.
A tradicionális és modern természetgyógyászati módszerek, hagyományos távol-keleti
gyógyászat és a hagyományos népi gyógyászat körében a tudatos életet segítő, önfejlesztő
módszerek, spirituális fizikai és mentális közérzetjavító technikák, rezgés-, hang-,
zeneterápiás eljárások, meditációs szisztémák elsajátítása, gyakorlása és tovább adása,
majd saját technikák kialakítása, gyakorlása és tovább adása.
Önmagunk és mások fejlődésének segítése, valamint segítségnyújtás és példamutatás az
embertársainknak.
Olyan alkotóműhelyek létrehozása, amelyben lehetőség nyílik arra, hogy a hasonló
érdeklődésű emberek átadhassák ismereteiket és tudásaikat egymásnak, ezáltal segítve a
bennük rejlő képességek fejlesztését és másokkal való megismertetését.
Rávezetni az embereket a szeretet és a hit gyógyító erejének értékére. A hangrezgésekkel
kaput nyissunk a létezés magasabb oktávjaira, így rátaláljunk a belsőnk tiszta fényére és
egy érdekmentes életet éljünk, ezáltal emeljük a tudat szintünket, megnyissuk a szívünket
és egy szebb világot teremtsünk.

2.2.

Az egyesület tevékenysége:
Az egyesület a céljainak elérése érdekében oktatásokon, kiállításokon, kulturális,
művészeti és ismeretterjesztő előadásokon, interaktív beszélgetéseken, valamint
koncerteken, fesztiválokon, klub rendezvényeken, ismeret szerző kirándulásokon és
táborokban, továbbá gyakorló és tapasztalat megosztó programokon vesz részt.
Az egyesület a céljainak elérésére és azok megismertetésére, népszerűsítésére
kiállításokat, kulturális, művészeti és ismeretterjesztő előadásokat, interaktív
beszélgetéseket, klubokat, erdei kirándulásokat, gyakorló programokat (mint például tánc,
ének-zene, festés), koncerteket, fesztiválokat továbbá egészségmegőrző, stressz levezető
műhelyeket szervez és kivitelez tagjai és külső személyek részére.
Továbbá az egyesület a céljainak megismertetésére, népszerűsítésére táborokat és
elvonulásokat, valamint belföldi és nemzetközi utakat is szervezhet és bonyolíthat le,
elektronikus kiadványt, könyvet adhat ki és szerkeszthet, hangfelvételeket készíthet,
szerkeszthet és adhat ki, művészeti és kézműves alkotásokat készíthet és értékesíthet,
tapasztalatairól publikálhat és publikációt adhat ki.
Az egyesület az Ectv. alapján egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokat, azaz
közhasznú tevékenységeket is végezhet, melyek közfeladat teljesítését közvetlenül vagy
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közvetve szolgálják, ezzel hozzájárulhat a társadalom és az egyén közös szükségleteinek
kielégítéséhez.
III.
Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok
3.1.

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

3.2.

Az egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi
és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az egyesület
eredményes működését és céljainak megvalósítását.

3.3.

Az egyesület a szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai
szerint gazdasági tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot, illetve alapítványt hozhat
létre, illetve gazdasági társaságba tagként beléphet.

3.4.

Az egyesület tagjai a szervezés és az információcsere hatékonyságának érdekében
lehetőségeikhez képest élnek az információs társadalom eszközeivel, azaz elektronikus
hírközlőeszközökkel tartják a kapcsolatot.

3.5.

Az egyesület elektronikus kommunikációs felületein (honlapján, közösségi média
oldalain) rendszeresen közzéteszi az egyesület rendezvényeit és tevékenységeit.
IV.
A tagdíj

4.1.

Az egyesület (alapító) tagjai vagyoni hozzájárulásként éves tagdíjat fizetnek, melynek
összegét minden év december 10. napjáig kötelesek az egyesület házipénztárába vagy az
egyesület bankszámlájára történő átutalás útján (egy összegben) teljesíteni.

4.2.

Az egyesületbe újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a
legfelsőbb szerv által megállapított éves tagdíj összegét a tagsági jogviszony létesítésétől
számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év december 10. napjáig köteles
az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján (egy
összegben) teljesíteni.

4.3.

A pártoló tagok éves tagsági díját az egyesület legfelsőbb szerve az elnökség javaslatára
egyedileg bírálja el, amit tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagsági jogviszony
létesítésétől számított 15 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év december 10.
napjáig köteles az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő
átutalás útján teljesíteni.

4.4.

A tagok és – amennyiben vannak – a pártoló tagok éves tagdíjának mértékét az elnökség
javaslatára a közgyűlés határozza meg minden év május 31-ig. Az egyesület elnöksége az
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éves tagsági díjat méltányossági alapon egyedi esetekben csökkentheti vagy elengedheti.
A kilépő tagot, illetve pártoló tagot az éves tagsági díj arányos részének visszafizetése
nem illeti meg.
4.5.

A tiszteletbeli tagnak tagdíjat nem kell fizetnie.
V.
A tagság

5.1.

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

VI.
A tagsági jogviszony keletkezése
6.1.

Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az
egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával
keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a
kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással
határoz a tagfelvételről. Az elnökség a határozatát, annak meghozatalát követő 8 napon
belül írásba foglaltan, igazolt módon megküldi a tagfelvételt kérelmező számára. A
tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs. A tagok személyére
vonatkozó adatok nem nyilvánosak, azokat a tagfelvételt követően az egyesület
bizalmasan kezeli.

6.2.

Az egyesület megalakulását követően a pártoló tagság a támogatási nyilatkozat
elfogadásával keletkezik. A támogatási nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani,
amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel,
nyílt szavazással határoz a támogatás elfogadásáról és annak időbeli hatályáról. Az
elnökség a határozatát, annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt
módon megküldi a támogatást nyújtani szándékozó számára. A tagfelvételi kérelem
elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

6.3.

Az egyesület megalakulását követően tiszteletbeli taggá az válhat, akinek a tagok
megítélik ezt a címet. A tiszteletbeli tagról a tagok a közgyűlésen szavaznak, a cím
odaítéléséhez a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult igen
szavazata szükséges. A cím odaítéléséről való döntés a tagok kizárólagos joga. A
tiszteletbeli tagság folyamatosan, bármikor adományozható az elnökség, vagy a közgyűlés
bármely tagjának javaslata alapján. A tiszteletbeli tagságot egy oklevél tanúsítja, amelyet
az elnökség esetlegesen elnökségi ülésen, vagy közgyűlésen ad át.
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VII.
A tagsági jogviszony megszűnése
7.1.

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

7.2.

A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a tag nyilatkozatának az
elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.

7.3.

Az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja, ha az
alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek.
A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt.

7.4.

Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül
azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseivel vagy a közgyűlés határozataival
szemben súlyosan vagy ismételten sértő, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a vele való
együttműködést lehetetlenné teszi.
A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség
folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére igazolható módon hívja meg,
azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása
az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítja számára a
védekezési lehetőséget, így a tag akár képviselővel is képviseltetheti magát. A tag
kizárását kimondó határozatot írásba foglalja és indokolással látja el; az indokolásnak
tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a
jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a
tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül
igazolható módon közli az érintett taggal.
A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől
számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A közgyűlés a
fellebbezés tárgyában a soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel
dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül
írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal. 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).

7.5.

A pártoló tagság jogviszonya az elnökség által a támogatási nyilatkozat elfogadásakor
hozott határozatban leírtak szerint szűnik meg.

7.6.

A tiszteletbeli tagság a tiszteletbeli tag halálával szűnik meg.

5

VIII.
A tagok jogai
8.1.

Az egyesület tagja jogosult:
8.1.a. az egyesület tevékenységében részt venni;
8.1.b. az egyesület szolgáltatásait igénybe venni;
8.1.c. a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének
megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni;
8.1.d. az egyesület irataiba betekintetni;
8.1.e. arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák (újraválasszák), amennyiben
vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn;
8.1.f. a vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérni az egyesület tevékenységéről,
indítványt tenni a közgyűlés és az elnökség napirendi pontjaira.
A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja.
A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában
írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni.
A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.
A tagok egyharmada írásban az ok és a cél megjelölésével rendkívüli közgyűlés és
rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezhetik.

8.2.

Az egyesület pártoló tagja jogosult:
8.2.a. a közgyűlésen személyesen – jogi személy a képviselője útján – tanácskozási
joggal részt venni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket
feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni;
8.2.b. külön megállapodás alapján – az általa vállalt hozzájárulással arányosan – igénybe
venni az egyesület szolgáltatásait;
8.2.c. a vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérni az egyesület tevékenységéről.

8.3.

Az egyesület tiszteletbeli tagja jogosult:
8.3.a. a közgyűlésen személyesen – jogi személy a képviselője útján – tanácskozási
joggal részt venni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket
feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni;
8.3.b. igénybe venni az egyesület szolgáltatásait.
IX.
A tagok kötelezettségei

9.1.

Az egyesület tagja:
9.1.a. nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület
tevékenységét;
9.1.b. köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni;
9.1.c. köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá
vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani;
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9.1.d. amennyiben a lakcíme, telefon száma, elektronikus levélcíme megváltozik, akkor
köteles a megváltozást követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni azt;
9.1.e. köteles aktívan részt venni az egyesület céljainak megvalósításában;
9.1.f. ha az egyesület tevékenységében részt vesz, akkor köteles a legjobb képességei
szerint a rábízott feladatát elvégezni;
9.1.g. köteles az egyesület hírnevéhez méltó magatartást tanúsítani.
9.2.

Az egyesület pártoló tagja:
9.2.a. nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület
tevékenységét;
9.2.b. köteles a vállalt hozzájárulás teljesítésére;
9.2.c. köteles az egyesület alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint az
egyesület szerveinek határozatainak betartására;
9.2.d. kötelessége az egyesület népszerűsítése az egyesület szellemiségének szem előtt
tartásával összhangban.

9.3.

Az egyesület tiszteletbeli tagja:
9.3.a. nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület
tevékenységét;
9.3.b. köteles az egyesület alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint az
egyesület szerveinek határozatainak betartására;
9.3.c. kötelessége az egyesület népszerűsítése és célkitűzéseinek erkölcsi támogatása.
X.
Az egyesület szervei

10.1. Az egyesület szervei:
10.1.a. közgyűlés
10.1.b. elnökség
A közgyűlés
10.2. A közgyűlés az egyesület döntéshozó szerve.
10.3. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
10.3.a. az alapszabály módosítása;
10.3.b. az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
10.3.c. a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása;
10.3.d. az éves költségvetés elfogadása;
10.3.e. az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni
helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása;
10.3.f. az éves tagdíj megállapítása;
10.3.g. a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető
tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
10.3.h. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;
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10.3.i. a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési
igények érvényesítéséről való döntés;
10.3.j. döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe
utal.
10.4. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az ülések nem nyilvánosak,
azokon csak a tagok, az ügyvezetés, a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak
és a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vesznek
részt.
10.5. A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval,
elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli
igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes
küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés
azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).
A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét,
idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban olyan
részletezettséggel rögzíti, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák.
A meghívó tartalmazza továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt
közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt
közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképes lesz.
A közgyűlés napirendjére tűzött ügyekre vonatkozóan az ügyvezetés a tagnak – kérelmére
– felvilágosítást ad.
A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén nyilvánosságra hozza a kiküldés napján.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok
és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés
indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az
elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését,
továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak
meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.
Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet
elutasítja, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát
megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a
szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat,
ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem
szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.
Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívják össze, az ülést akkor tartja meg, ha az ülésen
a részvételre jogosultak jelen vannak, és egyhangúlag hozzájárulnak az ülés
megtartásához.
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A nem szabályosan összehívott vagy megtartott közgyűlésen elfogadott és ebből az okból
érvénytelen határozat az elfogadásának időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik,
ha a határozatot a közgyűlés napjától számított harminc napon belül valamennyi tag
egyhangúlag érvényesnek ismeri el.
10.6. Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések
megtétele céljából, ha
10.6.a. az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
10.6.b. az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni; vagy
10.6.c. az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot
adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület
megszüntetéséről dönteni.
10.7. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő
szavazásra jogosult részt vesz.
10.8. A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen megállapítja a határozatképességet,
vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát.
A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet készít, amelyen feltünteti a tag, vagy
annak képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, és – ha a tagokat nem azonos
számú szavazat illeti meg – a tagot megillető szavazatok számát. A jelenléti ívet a
közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. Az egyesület
ügyvezetése a jelenléti ívet az egyesület dokumentumai között elhelyezi és megőrzi. A
közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt
szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és a
jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló
bizottságot.
10.9. A közgyűlésről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a jegyzőkönyvvezető, a közgyűlés
levezető elnöke és a jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza az
egyesület nevét és székhelyét, a közgyűlés helyét és idejét, a közgyűlés levezető
elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét, a
közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat, a határozati
javaslatokat, a határozatok sorszámát, a döntések tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a
döntést támogatók és ellenzők, valamint a szavazástól tartózkodók számát.
10.10. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok
többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
10.10.a. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít;
10.10.b. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
10.10.c. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
10.10.d. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
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10.10.e. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy
10.10.f. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
10.11. A közgyűlés határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az egyesület
alapszabályának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához a jelen lévő
tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának
módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati
joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
10.12. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és a tagokkal
a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli – a
határozatnak az egyesület elektronikus tárhelyén (internetes honlapján) történő
közzétételével egyidejűleg.
10.13. Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti
napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes,
ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra
hívja össze a közgyűlés összehívására jogosult.
10.14. Bármely tag a közgyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét
tartalmazó kivonatának a kiadását kérheti az ügyvezetéstől.
Az elnökség
10.15. Az egyesület elnöksége az elnökből, az alelnökből és az elnökségi tagból álló ügyvezető
szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal
a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
10.16. Az elnökség tagjait a közgyűlés választja 5 év határozott időtartamra.
Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
10.16.a. a megbízás időtartamának lejártával;
10.16.b. visszahívással;
10.16.c. lemondással;
10.16.d. a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
10.16.e. a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához
szükséges körben történő korlátozásával;
10.16.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.
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10.17. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő
jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető
tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.
A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet
vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem
mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll
(Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól
jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói 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.
10.18. Az egyesület vezető tisztségviselői:
Az egyesület elnöke: Tisza Gábor Krisztián
(Papp Irén Mária, 2111 Szada, Présház utca 9.)
Az egyesület alelnöke: Gyurik Márta
(Sós Margit, 1042 Budapest, Árpád út 90-92. 3/45.)
Az egyesület elnökségi tagja: Hárságyi Bálint Kristóf
(Zlamál Márta, 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 9/B.)
Az egyesület törvényes képviseletét az elnökség látja el.
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.
A képviseleti jog gyakorlásának módja: az elnöknek és az alelnöknek önálló;
az elnökségi tag az elnökkel, vagy az alelnökkel
együttes.
10.19. Az elnökség hatáskörébe tartozik:
10.19.a. az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
10.19.b. a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
10.19.c. az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
10.19.d. az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére
vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és
végrehajtása;
10.19.e. az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
10.19.f. a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
10.19.g. az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
10.19.h. részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
10.19.i. a tagság nyilvántartása;
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10.19.j.
10.19.k.
10.19.l.
10.19.m.
10.19.n.
10.19.o.

az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek
vezetése;
az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és
annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
a tag felvételéről való döntés;
a pártoló tag támogatásának elfogadásáról való döntés;
döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a
hatáskörébe utal.

10.20. Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. Az
elnökségi ülést az elnök legalább 3 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 az elnökséget összehívó elnökségi tag olyan részletezettséggel rögzíti, hogy
az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák.
10.21. Az elnökség határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség
határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint
fele jelen van.
10.22. Az elnökségi tagok egyharmada az elnökségi ülésen személyes részvétel helyett
elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével is gyakorolhatják jogaikat, abban az
esetben, ha az elnökségi tagok hallható és látható módon is egyértelműen
beazonosíthatóak. Ebben az esetben az elnökségi tagok biztosítják, hogy az egymás
közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosított. Elektronikus hírközlő
eszközök igénybevétele esetén a távollévő elnökségi tagok az ülést követően 5 napon
belül aláírásukkal hitelesítik az elnökségi ülésen meghozott döntéseket tartalmazó
jegyzőkönyvet.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
10.22.a. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít;
10.22.b. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
10.22.c. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
10.22.d. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
10.22.e. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy
10.22.f. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
10.23. Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és a tagokkal a határozat
meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli – a határozatoknak
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az egyesület elektronikus tárhelyén (és internetes honlapján) történő közzétételével
egyidejűleg.
XI.
A határozathozatal rendje
11.1. Az egyesület valamennyi szervének üléséről jegyzőkönyvet készít.
11.2. Az elnökség és a közgyűlés döntéseit határozatba foglalja.
11.3. A határozatokat vagy az azokat tartalmazó jegyzőkönyveket az egyesület dokumentumai
között őrzi.
XII.
Az egyesület gazdálkodásának rendje
12.1. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az
egyesület vagyonát képezi. Az egyesület vagyona oszthatatlan. Az egyesületi tagság
bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az egyesület vagyonából semmilyen
térítés nem illeti meg.
12.2. Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja fel, azt nem oszthatja fel tagjai
között, és a tagok részére nyereséget nem juttat.
12.3. Az egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból, támogatók általi adományokból és az
egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenységekből,
illetőleg a magán, állami és uniós pályázatok útján elérhető támogatásokból befolyt
összegekkel gazdálkodik. Az egyesület, gazdálkodása során nyereségre nem törekszik.
12.4. A tagsági díjakat az egyesület elsősorban fenntartási és ügyviteli költségek, valamint az
egyesületet terhelő járadékok, és adók megfizetésére használja fel.
12.5. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
12.6. Az egyesület Ectv. alapján meghatározott beszámolóját az elnökség készíti el és azt a
közgyűlés fogadja el.
12.7. A vállalkozási tevékenységekből, támogatásokból befolyt pénzösszegeket a lehető
leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására,
elősegítésére fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására
fordítja.
12.8. Az egyesület bankszámlája felett az elnök és az alelnök önállóan, az elnökségi tag az
elnökkel, vagy az alelnökkel együttesen jogosult rendelkezni.
12.9. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok az egyesület tartozásaiért – a
már befizetett, illetve esedékes tagdíjon túlmenően – saját vagyonukkal nem felelnek,
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kivéve, ha az egyesületi vagyonban történő károkozásban bizonyítottan, vagy
bizonyíthatóan közreműködtek.
12.10. Az elnökség az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a
szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel
szemben, amennyiben az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a
hitelezői érdekeket nem vette figyelembe.
12.11. Az elnökség tagjait költségtérítés illeti meg az egyesülettel összefüggésbe hozható
tevékenységek során (útiköltség, telefonköltség, szállásköltség, továbbképzés költsége
stb.). A költségtérítés feltétele a költségek részletes kimutatása.
XIII.
Záró rendelkezések
13.1. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és az Ectv. rendelkezései az
irányadóak, annak keretei között a közgyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat.
Igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály
módosítások alapján hatályos tartalmának.
Kelt: Budapest, 2020. március 31.
Tisza Gábor Krisztián
elnök
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