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AZ ÉDEN KUTYÁS SPORT ÉS SZABADIDŐS EGYESÜLET 
 

MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 

ALAPSZABÁLYA 

 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

 

I.1. Az egyesület neve: Éden Kutyás Sport és Szabadidős Egyesület 

Rövidített neve: Éden SZSE 

Az egyesület idegen ( angol) nyelvű elnevezése: Eden dog sports and leisure association 
 

I.2. Székhelye: 9762 Tanakajd, Templom utca 11. 

 

1.3 Az egyesület alapításának éve: 2015. 

 

 

II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI 

 

 

II.1. Az FCI (Fédération Cynologique Internationale – Ebtenyésztők Nemzetközi Szövetsége) 

szabályainak megfelelő működés. 

 

II.2. Helyi szervezetként Vas megye kutyásainak összefogása és képzése. 

 

II.3. Az egyesület tagjainak érdekvédelme és képviselete. 

 

II.4. A fajjal, fajtákkal foglalkozó személyek részére biztosítani a szakszerű kutyakiképzés 

feltételeit, hazai és nemzetközi rendezvények /kiállítások, vizsgák, versenyek stb./ szervezése, 

látogatása és azokon történő tapasztalatszerzés. 

 

II.5. A fajtákkal kapcsolatban kynológiai ismeretek megszerzésének, támogatása, kiképzéssel 

foglalkozó személyek képzése és továbbképzése, a kutyával kapcsolatos ismeretterjesztés. 

 

II.6. A kutyával kapcsolatos szervezetekkel és klubokkal együttműködés kialakítása. 

 

II.7. A kutyakiképzés és a kutya sportok feltételeinek megteremtése és elősegítése, kutyasport 

oktatás, továbbá kutyakiképzéssel kapcsolatos ismeretek átadása, a gazdák és kutyák gyakorlati és 

elméleti képzése, kutya-rehabilitáció, rekreációs tevékenység végzése, a lakóhely hírnevének 

öregbítése. 

 

II.8. A kulturált, tudatos és helyes kutyatartás írott és íratlan szabályainak széles körben való 

ismertetése, népszerűsítése, nevelve a kutyás közösségi életre. 

 

II.9. Az ember és a természet kapcsolatának erősítése, a környezet és természet védelmének aktív 

segítése kutyás sport és turisztikai tevékenységen keresztül, kiemelt figyelemmel az állatvédelmi 

törvényben meghatározottakra. 
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II.10. A kutyatartók körében a természetvédelem, környezetvédelem, állatvédelem állategészségügy 

fontosságának tanítása. 

 

II.11. Kutyakiképzés és különféle kutyás sportok oktatása, népszerűsítése, ezzel kapcsolatban 

bemutatók, tanfolyamok, előadások, rendezvények, versenyek szervezése és megtartása. 

 

II.12. Internetes felületen a kutyasportok népszerűsítése, kommunikáció, tanácsadás. 

 

II.13. Rekreációs tevékenység keretén belül a szabadidőben, a tevékeny pihenés érdekében végzett 

mozgásos tevékenység segítségével a napi fő elfoglaltság által okozott fáradtság, feszültség 

feloldása, a testi-lelki teljesítőkészség és képesség helyreállítása. 

 

 

Az egyesület a fenti célok megvalósítása érdekében az alábbi főbb tevékenységeket folytatja: 

 

a) A fajták, klubtagokkal való megismertetése, az ezzel összefüggő kynológiai ismeretek bővítése, a 

klubélet biztosítása és a közösségi tevékenység szervezése, irányítása. 

 

b) A kulturált ebtartással, és az állatvédelemmel kapcsolatos ismeretterjesztés színvonalának 

emelése, a szakmai oktatás és továbbképzés biztosítása, ennek érdekében rendezvények szervezése, 

és együttműködés más kynológiai szervezetekkel. 

 

c) A tagok érdekvédelme és képviselete, az Egyesület képviselete harmadik személyek előtt. 

 

d) Állatvédelem, közösségépítés, a társadalom, kiemelten a városi társadalom kompatibilissá tétele 

a kutyatartásra. 

 

e) Jogvédelem, jogi tanácsadás, jogi segítségnyújtás, jogi szabályozás figyelemmel kísérése, 

lehetőség szerinti részvétel a jogi környezet kialakításában. 

 

f) Szemléletformálás, a kulturált, felelős állattartás feltételeinek megteremtése, megismertetése, 

elősegítése. 

 

g) Oktatások, előadások, konferenciák, rendezvények szervezése. 

 

h) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 1.) bekezdés 

15. pontjában meghatározott sport, ifjúsági ügyek – mint közfeladat – ellátása. 

 

i) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 

j) Állatvédő szervezetek, magánszemélyek, és egyéb szervek, személyek együttműködésének 

elősegítése, koordinálása, aktív részvétel ezen együttműködésben. 

 

k) Szorosan együttműködik az arra nyitott magánszemélyekkel, jogi személyekkel, egyéb 

szervekkel, hatóságokkal a fenti célok megvalósítása érdekében. 

 

l) Pályázatokon indul a célok megvalósításához szükséges pénzügyi háttér megteremtése érdekében. 

 

m) Közreműködik a közösségi élet szervezésében: 

- a kutyások segítséget kapnak kutyáik képzésében és viselkedési problémáik megoldásában, 

- közösségként működve összejárhatnak és tapasztalatot cserélhetnek, tanulhatnak, 
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- a kutyát vásárolni szándékozó családok tanácsot kaphatnak megfelelő fajta és 

egyedválasztásban, a kölykök felnevelésében és tartásában, így megelőzve a viselkedési 

problémák kialakulását és a kutyatámadásokat, 

- gyermekek, betegek, idősek, hátránnyal élők oktatása a kutyákhoz való megfelelő közeledésre, 

- óvodák és iskolák bevonása, csoport foglalkozásokkal, 

- a felelős kutyatartást népszerűsítő rendezvények szervezése /kutyás piknik, fórumok, 

előadások/, 

- önkéntes akciók, takarítások szervezése, 

- közösségépítő rendezvények, közös kutyasétáltatás, klubfoglalkozások, baba – kutya klub 

szervezése, 

- ismeretterjesztő rendezvények, kutyás foglalkozások, tanácsadás tartása, 

- gyermekek oktatása a kutyákhoz való megfelelő közeledésre mind óvodák és iskolák 

bevonásával, mind családi programok keretei között, 

- szabadidős programok kutyásoknak, ahol a kulturált kutyatartás a részvételi feltétel, 

 

n) A felelős kutyatartás technikai hátterének megteremtésére törekszik, a kutyatartáshoz 

nélkülözhetetlen eszközök megalkotását, népszerűsítését, az érintettekhez való eljutását elősegíti. 

 

o)  Segítő kutyák kiképzése és a fogyatékossággal élő személyekhez történő eljuttatása. 
 

p)  Egyéb oktatás. 

 

Az egyesület jogi személy. Az egyesület munkahelyen /szolgálati helyen, tanintézetben/ szervezetet 

nem hozhat létre és nem működtethet. Az egyesület határozatlan időtartamra jön létre. 

 

 

 

III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA, PÁRTOLÓ TAGSÁGA, ILLETVE TISZTELETBELI 

TAGSÁGA 

 

 

III.1. Az egyesületnek tagja lehet minden magyar állampolgár, továbbá azon személy, aki a szabad 

mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 

törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, illetőleg 

azon személy, aki a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 

törvény hatálya alá tartozik és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási 

engedéllyel rendelkezik, továbbá a szervezet célkitűzéseivel egyetért és a közgyűlés által 

meghatározott tagdíj befizetését vállalja, tevékenyen hozzájárul az egyesület működéséhez, 

valamint az alapszabályban meghatározott célkitűzéseket magára nézve kötelezően elismeri. 

 

III.2. Az egyesületnek tagjai lehetnek jogi személyiséggel rendelkező szervezetek is, valamint jogi 

személyiséggel nem rendelkező csoportosulások, ha a célkitűzéseivel egyetértenek és azok 

megvalósítását támogatni kívánják. A nem természetes személy tagok képviselőjük útján járnak el. 

 

III.3.A tagsági viszony keletkezése belépési nyilatkozat kiállításával, rövid életrajz benyújtásával 

történik. 

 

III.4. A tagsági viszony megszűnése történhet önkéntes kilépéssel, törléssel, elhalálozással, vagy 

kizárással. A kilépés szándékát az elnökséghez kell bejelenteni. Törléssel csak akkor szűnik meg a 

tagsági jogviszony, ha a tag a tagdíjat egy éven át nem fizeti meg. A tagot törlés előtt az Elnökség 

írásban köteles felszólítani a hátralékos tagdíj befizetésére határidő tűzésével. Abban az esetben, ha 

a tag a felszólító levélben foglalt határidőt elmulasztja és a tagdíj befizetéséről sem gondoskodik, 
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fizetési kötelezettségének sem tesz eleget, az Elnökség határozat meghozatalával törli a tagot. 

Kizárással annak a tagnak a tagsága szűnik meg, akinek erkölcsi magatartása, az Alapszabály 

feltűnő megsértése, valamint a tevékenysége ellentétes az egyesület Alapszabályával. A kizárást a 

Közgyűlés mondja ki az Elnökség javaslatára. A kizárást kimondó határozat ellen a 

tudomásszerzéstől számított 30 napon belül bírósághoz lehet fordulni. A kizárást bármely tag 

jogosult az Elnökségnél írásban kezdeményezni, akinek tudomására jut a kizárásra okot adó 

magatartás. 

 
 

III.5. Az egyesület működése érdekében pártoló tagságot szervezhet. Pártoló tagként felvehető az a 

természetes, vagy jogi személy, aki belépési nyilatkozatában vállalja az egyesület célkitűzéseinek 

erkölcsi avagy anyagi támogatását. 

 

III.6. Tiszteletbeli tagként felvehető az a személy, aki különleges és kiemelkedő tevékenységével 

elsősorban erkölcsileg támogatja az egyesületet. A tiszteletbeli tagok felvételéről az Elnökség 

határoz. A tiszteletbeli tag tagdíj fizetésére nem kötelezhető. 

 

III.7. Az egyesületnek minden tagja választó és 18. életévének betöltését követően választható, a 

közgyűlésen minden tag szavazati joggal rendelkezik. 

 

III.8. Az egyesület rendes tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. Az éves tagdíjat 

minden évben az elnökség határozza meg, és a közgyűlés fogadja el legkésőbb március 31-ig. 

Amennyiben a jelzett dátumig a közgyűlés e körben határozatot nem hoz, az adott évben az előző 

évben megállapított tagdíj összegét kell a tagoknak megfizetni. A tagdíj összegének megállapítása 

az adott évre kitűzött célok alapján történjen. A tagdíj összegét legkésőbb minden év április 30. 

napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára 

történő átutalás útján megfizetni. 
 

 

 

 

IV. TAGOK, PÁRTOLÓ TAGOK, ILLETVE TISZTELETBELI TAGOK JOGAI, 

KÖTELESSÉGEI 

 
 

IV.1. A rendes tagok jogai: 

•részt vehet az egyesület közgyűlésén, a határozatok meghozatalában, véleményt nyilváníthat, 

javaslatot tehet az egyesületet érintő bármely kérdésben; az Egyesület minden rendes tagja azonos 

szavazati joggal rendelkezik, 

 

•megválaszthatja az elnökség tagjait és tisztségviselőit; 

•tisztségre 18. életévének betöltését követően választható; 

•részt vehet az egyesület rendezvényein; az egyesület tevékenységében közreműködhet, 

•az egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát – a tudomásszerzéstől számított 30 napon 

belül - a bíróság előtt megtámadhatja. 

 

IV.2. A rendes tagok kötelességei: 

•az Alapszabályban foglaltak betartása; a tag nem veszélyeztetheti az egyesület céljának 

megvalósítását és az egyesület tevékenységét, 

•a meghozott határozatok reá vonatkozó részeinek betartása; 

•tagsági díj fizetése, 

•az egyesület vagyonának megóvása. 

 

IV.3. Pártoló tagok jogai: 
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•javaslatokat, észrevételeket tehet az egyesület működésével kapcsolatban; 

•részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben. 

IV.4. Pártoló tagok kötelességei: 

•az Alapszabályban foglaltak betartása; 

•a tagsági díj megfizetése, 

•az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi támogatása. 

 
 

IV.5. A tiszteletbeli tagok jogai megegyeznek a pártoló tagok jogaival. A tiszteletbeli tagok 

kötelesek az Alapszabályban foglaltakat betartani, valamint az egyesület célkitűzéseit erkölcsileg 

támogatni. 

 

 

V. A KÖZGYŰLÉS 

 

V.1. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely dönt az alapszabály megállapításában, 

változtatásában, módosításában, valamint az egyesületet érintő minden jelentős kérdésben, azaz: 

– évente meghallgatja az Elnökség beszámolóját, meghatározza az egyesület következő évi 

tevékenységének legfontosabb részeit, megszabja az Elnökség tevékenységének irányvonalát. 

– dönt az anyagi kérdéseiben, az Elnökség pénzügyi beszámolójának elfogadásáról, meghatározza a 

gazdálkodás rendjét, jóváhagyja az egyesület évi költségvetési tervét. 

 

V.2. A közgyűlés tetszés szerint, de évente – legalább egyszer – ülésezik. A tagok 1/3-ának 

indokolással előterjesztett javaslatára a közgyűlést össze kell hívni. 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 közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható 

szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. Amennyiben a közgyűlés nem 

lenne határozatképes, az ismételten összehívott közgyűlést a közgyűlést követő 1 órán túlra kell 

összehívni változatlan napirenddel. Az eredeti közgyűlés meghívójában szükséges a tagok 

tájékoztatása a távolmaradásuk következményeiről; arról, hogy a közgyűlés megjelentek számára 

tekintet nélkül határozatképes lesz. A másodszorra összehívott, illetve összeült közgyűlés a 

megjelentek számától függetlenül határozatképes. A közgyűlés ülései nyilvánosak, azon bárki részt 

vehet. 

 

V.3. A közgyűlés választja meg nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel – öt éves időtartamra – 

az Elnökségét, valamint tisztségviselőit. 

 

V.4. A közgyűlés a határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A közgyűlés a 

megtárgyalt jelentésekről, a beszámolók elfogadásáról, valamint személyi ügyeken is nyílt 

szavazással, és egyszerű szótöbbséggel határoz, de ha a megjelenteknek egyharmada kéri, a 

levezető elnök köteles titkos szavazást elrendelni. Az Alapszabály módosításához a jelen lévő tagok 

háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljainak módosításához 

és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok 

háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

 

V.5. A közgyűlést az elnökség javaslatára az elnöknek kell írásban összehívnia, legalább 15 nappal 

korábban. A közgyűlési meghívóban ismertetni kell a részletes napirendet. 

 

V.6. A közgyűlést az elnök vezeti, de azt az alelnökkel– egy-egy napirend időtartamára – 
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megoszthatja. 

V.7. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amit aláírásával az elnök, a jegyzőkönyvvezető és a 

közgyűlés kezdetén megválasztott két tag hitelesít. 

 

V.8. A közgyűlés jegyzőkönyvét az irattárában meg kell őrizni, az abban foglalt határozatokról a 

tagságot értesíteni kell és azok végrehajtásáról a vezetőségnek – a legközelebbi közgyűlésen – be 

kell számolnia. A közgyűlés döntéseiről az érintettek közvetlenül, ill. a döntéskor jelen nem lévők a 

jegyzőkönyvbe való betekintéssel, illetve a jegyzőkönyv szövegének az egyesület székhelyén 

írásbeli kifüggesztése útján szerezhetnek tudomást. 

 

V.9. A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

 

- az Alapszabály módosítása, 

- az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása, 

- a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása, és díjazásának megállapítása, 

- az éves költségvetés elfogadása, 

- az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló 

jelentésének – elfogadása, 

- a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az 

egyesülettel munkaviszonyban áll, 

- az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt, 

- a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok 

vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés, 

- a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása, 

- a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, 

- a végelszámoló kijelölése. 

 

A közgyűlés határozatait a „Határozatok Könyve” nevű nyilvántartásban kell rögzíteni, amit az 

egyesület elnöke köteles vezetni. A bevezetett határozatokat a közgyűlés jegyzőkönyvvezetője 

ellenjegyzi. A „Határozatok Könyvében” rögzíteni kell a közgyűlési döntés számát, a hozott 

határozat szövegét, hatályát és a határozatra vonatkozó szavazás szám szerinti eredményét 

(mellette, ellene, tartózkodott). A közgyűlés döntéseiről az érintetteket a döntéstől számított nyolc 

munkanapon belül az elnök írásban értesíti, az egyesület székhelyén lévő egyesületi hirdetőtáblára 

15 napra kifüggeszti. Ugyancsak így értesíti a tagjain kívülieket, az egyesület működésével 

kapcsolatos valamennyi információt, a biztosított szolgáltatások igénybevételi módjait, lehetőségeit, 

az egyesület beszámolóit. A közgyűlésen hitelesített jegyzőkönyv készül. 

 

 

 

VI. AZ ELNÖKSÉG 

 

VI.1. Az Elnökség 5 ( ö t ) személyből álló testület, melynek megbízása 5 (öt) év időtartamra szól, 

de a megüresedő helyekre a közgyűlés – a megüresedést követő ülésén – a mandátum hátramaradó 

időtartamára új személyeket választ. Az egyesület tevékenységét két közgyűlés között az Elnökség 

irányítja, nem dönthet azokban a kérdésekben, melyek a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe 

tartoznak. 

Az elnökség tagjai: az elnök, az alelnök, és 3 fő elnökségi tag.  

Az Elnökség hatásköre: 

- az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések 
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meghozatala, 

- a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése, 

- az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése, 

- az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és a befektetésére vonatkozó, a közgyűlés 

hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása, 

- az egyesület jogszabály és alapszabály szerinti szervei megalakításának és tisztségviselők 

megválasztásának előkészítése, 

- a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése, 

- az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása, 

- részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre, 

- a tagság nyilvántartása, 

- 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 

- az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés. 

 

VI.2. Az Elnökség legkevesebb három tag jelenléte esetén határozatképes. Az elnökség szükség 

szerint, de legalább félévente tart ülést, melyet az elnök hív össze. Az Elnökség ülései nyilvánosak, 

azon bárki részt vehet. Az Elnökség döntéseit nyílt szavazással, és egyszerű szótöbbséggel hozza 

meg. Szavazategyenlőtlenség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Szükség 

esetén rendkívüli elnökségi ülés is összehívható. Az elnökségi ülésre minden elnökségi tagot a 

napirend közlésével írásban kell meghívni úgy, hogy a meghívók postai úton történő feladása és az 

ülés napja között legalább nyolc napnak kell eltelnie. 

 

VI.3. Az egyesület működésével kapcsolatos iratok nyilvánosak, azokba az egyesület elnökével, 

vagy alelnökével előzetesen egyeztetett időpontban bárki betekinthet az egyesület székhelyén. Az 

egyesület elnöke, vagy ügyvezetője az iratbetekintés megtörténtéről külön nyilvántartást vezet, 

melyből kiderül, hogy ki, mikor és milyen iratot tekintett meg. Az Elnökség döntéseiről az 

érintettek közvetlenül, ill. a döntéskor jelen nem lévők a jegyzőkönyvbe való betekintéssel, illetve a 

jegyzőkönyv szövegének az egyesület székhelyén írásbeli kifüggesztése útján szerezhetnek 

tudomást. 

 

VI.4. Az elnök köteles az elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, 

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

számaránya. 

 

VI.5. Az Elnökség elnöke köteles a közgyűlés és az elnökség által hozott olyan határozatokat, 

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

személyt (beleértve a hatóságokat is) érint, a döntés meghozatalától számított nyolc napon belül, 

írásban, átvételi elismervénnyel, vagy ajánlott postai küldeményként feladva az érintett részére 

megküldeni. 

 
 

VII. AZ ELNÖKSÉG TAGJAI, TOVÁBBI TISZTSÉGEK AZ EGYESÜLETBEN 

 

 

VII.1. Elnökségi tagnak, elnöknek, alelnöknek csak olyan egyesületi tag választható, aki a 

közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és a) magyar állampolgár; 

b) a szabad mozgás és tartózkodási jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 

szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy 

c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá 

tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 
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VII.2. Az elnök 

a) levezeti és összehívja az egyesület közgyűlését, összehívja és vezeti az elnökségi üléseket; 

b) eljár az egyesület képviseletében, 

c) irányítja az egyesület munkáját, 

d.) általános terjedelmű önálló képviseleti joggal rendelkezik 

 

Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók. Az elnökség megbízatása 5 éves időtartamra 

szól. 

 

Az egyesület elnöke: Winhoffer Tamás Ottó 

Az egyesület alelnöke: Gosztom Péter 

Az elnökség tagjai: 

Strén Péter 

Hatos Kálmán László 

  Mesterné Kovács Andrea 

 

Az elnökségi tagság megszűnik: 

a) a mandátum lejártával; 

b) felmentéssel; 

c) lemondással; 

d) kizárással; 

e) elhalálozással. 

 

Amennyiben az elnökségi tag magatartása az egyesület céljait veszélyezteti, a közgyűlés tisztsége 

alól felmenti. A közgyűlés felmentő határozata ellen a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül 

bírósághoz lehet fordulni. Elnökségi tag felmentését bármely tag kezdeményezheti az Elnökségnél, 

akinek tudomására jut a kizárásra okot adó magatartás. Elnök érintettsége esetén az ügyvezetőnél 

kell kezdeményezni a felmentést. 

 

VII.3. Az alelnök: Tevékenysége 5 éves időtartamra szól, megbízatásában újraválasztható. Az 

elnök akadályoztatása esetén az elnöki teendők ellátása, illetve szükség esetén az elnök által rábízott 

feladatok ellátása. 

Tisztségének megszűnésére az elnökre vonatkozó előírások az irányadóak. 

VII.4. Felügyelő Bizottság: 

Az egyesület három tagú Felügyelő Bizottságot hoz létre. 

Feladata: Az egyesület gazdálkodásának, anyagi tevékenységének, valamint az egyesület törvényes 

működésének ellenőrzése, figyelemmel kísérése. 

 

Az Felügyelő Bizottság tagjai: 

 

    Elnök: Dr. Bencsics Enikő 

Tag: Mécs Marietta 

Tag: Tolnainé Ács Anna 

 

Az Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente egy alkalommal ülésezik. Üléseiről 

jegyzőkönyvet készít. Határozatairól az Elnökséget írásban 8 napon belül értesíti. A Felügyelő 

Bizottság megbízatása 5 évi időtartamra szól, tagjai megbízatásuk lejártát követően 

újraválaszthatóak. 
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VII.5. Pénztáros 

 

Az egyesület pénztárosa az egyesület olyan vezető tisztviselőnek nem minősülő tisztsége, amely 

tisztségre a közgyűlés egy személyt választ 5 éves határozott időtartamra. Az egyesület 

pénztárosával szembeni összeférhetetlenségi követelményekre a vezető tisztségviselőkre vonatkozó 

összeférhetetlenségi szabályokat kell alkalmazni. 

 

A pénztáros feladata: 

- az egyesületi tagdíjak beszedése, nyilvántartása 

- a tagdíjak befizetésével összefüggő adminisztrációs feladatok ellátása, bizonylatok kiállítása 

 

Az egyesület pénztárosa: Némethné Kövér Hildegard 

 

VII.6. Fegyelmi Bizottság 

 

Az egyesület közgyűlése 5 éves határozott időtartamra 3 főből álló fegyelmi bizottságot nevez ki a 

kizárással kapcsolatos döntés megfelelő előkészítése céljából. 

A fegyelmi bizottság feladata az alapszabály III.4. pontjában írt esetben a kizárásra okot adó 

körülmény gyanújának felmerülése esetén vizsgálat lefolytatása. A fegyelmi bizottság vizsgálatát az 

elnökség, illetőleg annak bármely tagja jogosult kezdeményezni a hozzá érkezett jelzés alapján. A 

fegyelmi bizottság vizsgálata során az érintett személy(eke)t meghallgathatja, a meghallgatásról 

jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyet a fegyelmi bizottság két erre a feladatra kijelölt tagja 

aláírásával hitelesít. A fegyelmi bizottság vizsgálata során jogosult az egyesület bármely iratába 

betekinteni, a vezető tisztviselőktől tájékoztatást kérni. A fegyelmi bizottság vizsgálatának 

eredményéről írásos jelentést készít, amelyet további intézkedés foganatosítása végett az egyesület 

elnöksége részére küld meg. A fegyelmi bizottság a vizsgálatot a felkérés napjától számított 30 

napon belül köteles lefolytatni azzal, hogy a határidő indokolt esetben egy alkalommal további 30 

nappal meghosszabbítható. 

 
 

Az egyesület fegyelmi bizottságának tagjai: 

elnök: Ankus Tünde 

tag: Magosi Krisztina 

tag: Kopácsi István 

 

A fegyelmi bizottság a hozzá érkezett felkérést követő 8 napon belül köteles ülést tartani a vizsgálati 

feladatok meghatározása, ütemezése céljából. A fegyelmi bizottság ülését a napirend közlése mellett 

a fegyelmi bizottság elnöke, akadályoztatása esetén bármely tagja jogosult összehívni elsődlegesen 

az egyesület székhelyére. A bizottság legalább 2 tag jelenléte esetén határozatképes, szavazatait 

nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. 

 

 

VIII. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA 

 

VIII.1. Az egyesület non-profit szervezet. Befektetési tevékenységet nem végez. Szolgáltatásaiban – 

tagjain és tagszervezetein kívül – mások is részesülhetnek. A gazdálkodása során elért 

eredményeket céljainak teljesítésére visszaforgatja. 

 

VIII.2. Gazdálkodását a közgyűlés által jóváhagyott költségvetés alapján, a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően végzi. 

 

VIII.3. Az egyesület anyagi forrásai: tagdíjak, az adományok, az állami költségvetésből juttatott 
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támogatás, a különféle pályázatokon elnyert összegek, a vagyoni hozzájárulás, magánszemélyek 

hagyatéka, a párt által alapított vállalat és egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság adózott 

nyeresége, valamint a személyi jövedelemadó 1 %-os megajánlásából a rendelkezésre bocsátott 

összegek. 

 

VIII.4. Az egyesület a vagyonát a választott pénzintézetnél kezelt bankszámlán vezeti. A vagyon 

felhasználásáról a közgyűlés által elfogadott éves költségvetésben kell rendelkezni. A 

gazdálkodással összefüggő feladatokat a pénztáros végzi. Az egyesület bankszámlája felett való 

rendelkezéshez az egyesület elnöke és ügyvezetője jogosult, önálló és külön aláírási joggal. 

 

VIII.5. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak a tagdíjat kötelesek 

megfizetni, az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

 

VIII.6. Az egyesület vállalkozási tevékenységet céljai megvalósítása érdekében vagy azt nem 

veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban 

meghatározott tevékenységre fordítja. 

 

VIII.7. Megszűnés esetén az egyesület vagyonáról a közgyűlés dönt a törvényesség betartásával. 

 
 

IX. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK 

 
 

IX.1. A vezető szerv tagjai egymással közeli hozzátartozói viszonyban nem állhatnak. Közeli 

hozzátartozónak minősül e körben a házastárs, a szülő (ideértve az örökbefogadó-, mostoha-, és 

nevelőszülőt is), a gyermek (ideértve az örökbefogadott-, a mostoha-, és a nevelt gyermeket is), az 

egyenesági rokon, a testvér és az élettárs is. 

 

A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója / élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján 

•kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

•bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony 

alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 

X. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE 

 
 

Az Egyesület gazdálkodása törvényességének ellenőrzésére az Állami Számvevőszék jogosult, a 

törvényességi felügyeletet pedig a Vas Megyei Főügyészség látja el. Az egyesület a bírósági 

nyilvántartásba vétellel jön létre. 

 

 

XI. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 

 
 

Az egyesület megszűnésének eseteiről, a jogutód nélkül megszűnő szervezet vagyonával 

kapcsolatos kérdésekről a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) 3:48. §, 3:83. §, 3:84. §, 

valamint a 3:85. § rendelkezéseit kell figyelembe venni. 
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XII. NYILVÁNOSSÁG, AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE 

 
 

Az egyesület működésével kapcsolatos iratok nyilvánosak, azokba az egyesület elnökével, illetve 

ügyvezetőjével előzetesen egyeztetett időpontban bárki betekinthet az egyesület székhelyén. Az 

egyesület elnöke, illetve az ügyvezetője az iratbetekintés megtörténtéről külön nyilvántartást vezet, 

melyből kiderül, hogy ki, mikor és milyen iratot tekintett meg. Az Elnökség döntéseiről az 

érintettek közvetlenül, illetve a döntéskor jelen nem lévők a jegyzőkönyvbe való betekintéssel, 

illetve a jegyzőkönyv szövegének az egyesület székhelyén írásbeli kifüggesztése útján szerezhetnek 

tudomást. 

Az egyesület törvényes képviseletének ellátására (így különösen de nem kizárólagosan a 

bankszámla feletti rendelkezésre) az elnök önállóan, általános képviseleti joggal, valamint az 

ügyvezető általános alelnök szintén önállóan, általános képviseleti joggal jogosult. 

 
 

XIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
 

Az Alapszabályban nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény Egyesületről szóló VII. Cím fejezete, előírásai, szabályai az irányadóak. 

 

Szombathely, 2022. 

 

 
 

 

Winhoffer Tamás Ottó sk. 

       Egyesület Elnöke 
 

 


