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A MAGYAR VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓKORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2005. április 24. 

napján tartott Országos Küldött Közgyűlése a 4/2005. sz. határozatával a Szövetség szervezeti 

átalakulását határozta el. Ezen döntés alapján a Budaörsön, és tágabb környezetében élő vak 

és gyengénlátó emberek elhatározták a Buda-környéki Látássérültek Közhasznú 

Egyesületének (a továbbiakban: Egyesület, illetőleg jogi személy, avagy szervezet) 

létrehozását, és megalkották az alábbiak szerint az Egyesület Alapszabályát.  

 

 

I. fejezet 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

 

1.   Az Egyesület neve: Buda-környéki Látássérültek közhasznú Egyesülete 

 

2.   Rövid neve: BULÁKE 

 

3.1.  Székhelye: 2040 Budaörs, Szivárvány u. 5.  2040 Budaörs, Patkó u. 7. 

3.2.  Telephelye: 2040 Budaörs, Patkó u. 7.  1143 Budapest, Ilka u. 35. 

 

4.  Működési területe: Budaörs és vonzáskörzete 

 

5.1.  Bélyegzője: kör alakú, körben futó szélfelirattal az Egyesület neve, középen az 

alapítás éve: 2005. 

5.2.  Honlapja: www.bulake.hu 

 

 

II. fejezet 

 

Az Egyesület jogállása 

 

6.1. Az Egyesület jogi személyiséggel rendelkező, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

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

Törvény (a továbbiakban: Ectv.) alapján működő civil szervezet, mely törekszik arra, 

hogy közhasznú jogállással rendelkezzék.  

6.2. Ennek megfelelően az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a 

közhasznú szolgáltatásaiból; gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a 

létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem 

veszélyeztetve végez; gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő 

okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja; továbbá közvetlen politikai 

tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a párt érdekében végzett politikai 

tevékenység, az országgyűlési képviselői választáson történő jelöltállítás, a megyei, 
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fővárosi önkormányzat képviselő-testületébe történő jelöltállítás, az Európai Parlament 

tagjának történő jelölés, a megyei jogú város képviselő-testületébe történő jelöltállítás, 

valamint a polgármester jelölése. 

6.3. A közhasznú jogállás fenntartása érdekében továbbá az Egyesület – különösen – 

figyelmet fordít az Ectv. következő rendelkezéseire: 

„A több tagból álló döntéshozó szerv esetén a közhasznú szervezet létesítő okiratának 

tartalmaznia kell 

a)  az ülésezés gyakoriságára - amely évi egy alkalomnál kevesebb nem lehet -, az 

ülések összehívásának rendjére, a napirend közlésének módjára, az ülések 

nyilvánosságára, határozatképességére és a határozathozatal módjára, 

b)  a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek összeférhetetlenségére, 

c) ha a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását ellenőrző felügyelő szerv 

létrehozása vagy kijelölése kötelező, ennek létrehozására, hatáskörére és működésére, 

valamint 

d) a közhasznú szervezet éves beszámolója jóváhagyásának módjára vonatkozó 

szabályokat. 

A közhasznú szervezet létesítő okiratának vagy - ennek felhatalmazása alapján - belső 

szabályzatának rendelkeznie kell 

a)  olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a döntésre jogosult szerv döntésének 

tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya 

(ha lehetséges, személye) megállapítható, 

b)  a döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról, 

c)  a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való 

betekintés rendjéről, valamint 

d) a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, 

beszámolói közlésének nyilvánosságáról.” 

6.4. Az Egyesület közhasznú tevékenysége 

Az Egyesület közhasznú tevékenysége keretében az alábbi közfeladatokat látja el: 

a) más szervekkel együttműködve, közvetett feladat ellátásként közreműködés a 

fogyatékos személyeket megillető jogok érvényesítésében, akár közérdekű 

igényérvényesítés révén is bíróság és hatóságok előtt; továbbá a fogyatékos személyek 

hátrányait kompenzáló intézményrendszer működtetése révén - A fogyatékos 

személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 

Törvény (a továbbiakban: Fot.) 2. § (5) bekezdése szerint; 

b)  együttműködés a fogyatékos emberek rehabilitációját végző szervekkel és 

személyekkel, valamint rehabilitációs tevékenységben való részvétel közvetett vagy 

közvetlen feladatellátásként a Fot. 20.§ és 21. §-a szerint – különösen – csoportos 

tanfolyamok és egyéni konzultációk, valamint tréningek szervezése révén; 

c)  közvetlen feladatellátásként ismeretterjesztés, érzékenyítés, a tudatosság növelése a 

Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény és az ahhoz 

kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. Törvény 8. 

cikk szerint – különösen – ilyen témájú rendezvények, érzékenyítő programok és 

ismeretterjesztő előadások szervezése, kiadványok készítése révén; 

d) a habilitációhoz és rehabilitációhoz kapcsolódó, a fogyatékos személyek számára 

tervezett támogató-segítő eszközök és technológiák elérhetőségének, ismeretének és 

használatának elősegítése, segítőkutya kiképzése és átadása - más szervekkel 

együttműködve, közvetett és/vagy közvetlen feladat ellátásként - a fogyatékossággal 

élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív 

Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. Törvény 26. cikk 3. pontja szerint – 

elsődlegesen – ilyen tárgyú ismeretterjesztő programok, eszközbemutatók szervezése, 
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valamint az Egyesület anyagi lehetőségeitől függően esetlegesen segédeszközök 

beszerzésének pályázati támogatása útján; 

e)  támogató szolgáltatás működtetése közvetlen közfeladat vállalásaként a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/C. § alapján, a 

nevezett szociális szolgáltatás nyújtása révén. 

 

 

III. fejezet 

 

A tevékenységek fedezete, az Egyesület gazdálkodása 

 

7.1. Pénzügyi tekintetben az Egyesület 

a) alapcél szerinti (közhasznú), és 

b) gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat. 

 

7.2. A 7.1. pont kapcsán az egyesület vagyonát a gazdasági-vállalkozási tevékenység 

eredménye is gyarapíthatja. 

7.3. Az Egyesület bevételei: 

a) egyesületi tagdíj; 

b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó 

bevétel; 

c) a költségvetési támogatás, mely lehet 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; továbbá a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 

rendelkezése szerint kiutalt összege; - az államháztartás alrendszereiből 

közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel; 

d) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; 

e) befektetési tevékenységből származó bevétel; 

f) a fenti felsorolásban nem említett egyéb bevétel. 

g)  Az Egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely 

nem veszélyezteti az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységének ellátását és 

működésének fenntartását. 

h)  Egyebekben az Egyesület gazdálkodására és adománygyűjtésére a vonatkozó, 

hatályos jogszabályok, így különösen a számviteli jogszabályok és az Ectv. 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

 

IV. fejezet 

 

AZ EGYESÜLET CÉLJA, FELADATAI 

 

8.1.  Az Egyesület célja, küldetése 

Az Egyesület célja a vak és gyengénlátó (a továbbiakban: látássérült) emberek szociális 

biztonságának, sokoldalú rehabilitációjának, aktív, önrendelkezésen alapuló önálló 

életvitelének, emberi közösségekbe való beilleszkedésének, emberi és állampolgári 

jogaik érvényesülésének elősegítése, fogyatékosságukból eredő sajátos szükségleteik 

kielégítésének előmozdítása, ezen szükségletek által meghatározott érdekeik képviselete, 

védelme, érvényesítése. 
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8.2. E cél érdekében az Egyesület – figyelemmel a fent meghatározott főbb tevékenységekre 

és közfeladatokra - különösen az alábbi részfeladatokat látja el: 

a) Felméri a működési területén élő látássérült emberek helyzetét, 

b) Figyelemmel kíséri és segíti a működési területén a látássérült emberek érdekeit 

szolgáló állami és társadalmi tevékenységet, 

c) Törekszik a látássérült emberek aktivitásának felkeltésére, elősegíti képzésüket, 

munkaképességük fejlesztését, munkába állásukat, feladatának tekinti művelődésük 

ösztönzését, segítését. 

d) Elősegíti, szervezi a látássérült emberek pihenését, üdülését, szabadidejük kulturált, 

emberi kapcsolatok kialakulását eredményező eltöltését. 

e) Segítséget nyújt a látássérült emberek egyéni helyzetének javításához, jogos érdekeik 

érvényre juttatásához, mint fogyasztók érdekvédelméhez, jogaik érvényesítéséhez. 

f) A látássérült emberek számára anyagi támogatást, kedvezményes juttatásokat, 

szolgáltatásokat szervez és nyújt lehetőség szerint (gyógytorna, szállítás, személyi 

segítés, segélyezés, foglalkoztatás, képzés, üdültetés, klubtevékenység, stb.). 

g)  Formálja a közvéleményt, a társadalom tagjainak gondolkodásmódját és magatartását. 

h) Tájékoztatókat, kiadványokat bocsát ki. 

i) Támogatja és/vagy kezdeményezi kiadványok, kiállítások, bemutatók, találkozók, 

táborozások szervezését és segíti a látássérült emberek művészeti és 

alkotótevékenységét. 

j) Jótékonysági árusítás keretében adománygyűjtő tevékenységet folytat, melynek 

bevételét cél szerinti tevékenységeire használja fel. 

k) Szorosan együttműködik a működési területén lévő önkormányzatokkal, 

polgármesteri hivatalokkal, önkormányzati társulási szerveződésekkel, a háziorvosi 

szolgálattal, családsegítőkkel és a különböző fogyatékossággal élő emberek 

szervezeteivel, munkájához kéri ezen szervezetek közreműködését. 

l) Megállapodás, vagy tagsági viszony alapján részt vesz a látássérült emberek megyei, 

regionális, országos hatáskörű érdekérvényesítő (érdekvédelmi) szervezeteiben 

(egyesület, szövetség). 

m) rehabilitációs foglalkoztatást végez, valamint közérdekű önkéntes tevékenységet 

szervez. 

8.3. Az Egyesület hatáskörrel bíró vezető testületeinek döntése alapján tagjait előre 

meghatározott kedvezményekben részesítheti. 

8.4. Az Egyesület a 9.2. pontban foglalt feladatokat működésének személyi, tárgyi és 

pénzügyi feltételeinek függvényében, az érdekkörébe tartozó emberek szükségleteinek 

figyelembe vételével, fokozatosan valósítja meg. 

 

 

V. fejezet 

 

AZ EGYESÜLET TAGSÁGA 

 

9.1. Az Egyesület tagjai a 10.2. pontban meghatározott természetes személyek lehetnek. 

9.2. Az Egyesület tagjai lehetnek azok a személyek, akik igazoltan látássérült emberek, és az 

Egyesület céljával egyetértenek, részt kívánnak venni feladatainak megvalósításában és 

ebbéli szándékukat kifejezésre jutatják. Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület 

nyilvántartásba vételével, az alapítást követően a belépési kérelemnek az elnökség általi 

elfogadásával keletkezik. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. 

 

9.2. Az Egyesület tagjai lehetnek azok a személyek, akik igazoltan látássérült emberek, és az 

Egyesület céljával egyetértenek, részt kívánnak venni feladatainak megvalósításában és 



 
 

 

5  

ebbéli szándékukat kifejezésre jutatják. Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület 

nyilvántartásba vételével, az alapítást követően a belépési kérelemnek az elnökség általi 

elfogadásával keletkezik. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. 

 

Az Egyesület pártoló tagjai lehetnek azok a természetes vagy jogi személyek, továbbá 

jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, akik, vagy amelyek rendszeres 

vagyoni hozzájárulásukkal az Egyesület céljának megvalósulását kívánják segíteni, ha 

kinyilvánítják egyetértésüket az Egyesület céljával, hajlandóságukat a pártoló tagsággal 

járó kötelezettségek teljesítésére. A vagyoni hozzájárulás mértéke évente a mindenkori 

tagdíj 110%-a, a pártoló tag ugyanakkor ezt meghaladóan is teljesíthet önkéntes vagyoni 

hozzájárulást az Egyesület javára. 

 

Csak az Egyesület teljes jogú tagjai részesülhetnek olyan kedvezményekben, 

juttatásokban, amelyet a kedvezményt, juttatást felajánló kifejezetten látássérült személy 

felé ajánl fel. A pártoló tag a Közgyűlésen tanácskozási joggal vesz részt. 

A jogi személyek, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok 

jogaikat törvényes képviselőjük útján gyakorolják. A pártoló tagsági jogviszony 

megszűnésére a tagsági jogviszony megszűnésére vonatkozó szabályokat kell 

megfelelően alkalmazni azzal, hogy nem természetes személy pártoló tag esetében a 

tagsági jogviszony megszűnik a pártoló tag jogutód nélküli megszűnésével is. Ahol jelen 

alapszabály az alábbiakban tagokról rendelkezik, azon - a tagsági jogviszony 

megszűnésének szabályozását kivéve – csak a „rendes” tagokat kell érteni, a pártoló 

tagokat nem. 

 

9.3. A tagok az Egyesület részére vagyoni hozzájárulásukat a tagdíj fizetése révén nyújtják. A 

tagdíj összege 2020. évtől évente 2000, azaz kettőezer Ft. A tagdíjat a tárgyév március 

hónapjának 31. napjáig kell megfizetni. A tagdíjat az Egyesület pénztárába kell 

készpénzben teljesíteni, vagy bankszámlájára kell befizetni, illetőleg átutalni.  

 

9.4. Az Egyesület tagjának jogai 

Az Egyesület tagja jogosult az Egyesület tevékenységében részt venni. A közgyűlés 

határozatainak meghozatala során – ha jogszabály ezt ki nem zárja - szavazati joggal 

rendelkezik. Az Egyesület tevékenységével, illetve működésével kapcsolatban 

észrevételeket, javaslatokat tehet. A vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet az 

Egyesület tevékenységéről, indítványt tehet a közgyűlés és az elnökség napirendi 

pontjaira. Betekinthet az Egyesület nyilvántartásaiba, jogosult igénybe venni az 

Egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait. Az Egyesület tagja részt vehet az 

Egyesület rendezvényein, összeférhetetlenségi és elfogadó nyilatkozata alapján az 

Egyesület bármely vezető tisztségére megválasztható és újraválasztható.  

 

9.5. Az Egyesület valamennyi tagja a vezető tisztségviselő megválasztásakor és az Egyesület 

döntéshozó szervének egyéb határozatai meghozatalakor személyenként egy szavazattal 

rendelkezik. Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik. A tagok legalább egynegyede 

írásban az ok és a cél, valamint a tervezett napirend megjelölésével rendkívüli közgyűlés 

és rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti. A tag tagsági jogait 

személyesen gyakorolhatja.  
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9.6. Az Egyesület tagjának kötelezettségei 

Az Egyesület tagja köteles – lehetőségeihez mérten - aktívan részt venni az Egyesület 

céljainak megvalósításában. Az Egyesület tagja köteles megfizetni a tagdíjat. Az 

Egyesület tagja köteles megtartani, illetve teljesíteni a közgyűlés és az egyéb egyesületi 

szervek határozataiban foglaltakat. Az Egyesület tagja köteles az alapszabályban 

meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére. Az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti 

az Egyesület céljának megvalósítását, és az Egyesület tevékenységét. 

 

9.7.  A tagsági jogviszony megszűnése, valamint a kötelezettségszegési eljárás 

9.7.1.  A tagsági jogviszony megszűnik  

a) a tag kilépésével;  

b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;  

c) a tag kizárásával;  

d) a tag halálával.  

9.7.2.  A tag tagsági jogviszonyát az egyesület elnökségéhez, vagy törvényes képviselőjéhez 

intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.  

9.7.3.1. Az alapszabály a tagságot ahhoz a feltételhez köti, hogy a tag a belépési 

nyilatkozatában  

a) elfogadja az Egyesület céljait,  

b) magára nézve kötelezőnek ismeri el az Egyesület alapszabályát,  

c) vállalja a tagsági díj határidőben történő megfizetését és  

d) vállalja az Egyesület tagjaira előírt egyéb kötelezettségek teljesítését, különösen az  

Egyesület tevékenységében történő rendszeres részvételt és az Egyesület céljának 

megvalósítására irányuló folyamatos közreműködés kötelezettségét.  

9.7.3.2. Ha a tag nem felel meg a tagság feltételeinek, az Egyesület a tagsági jogviszonyt 30 

napos felmondási idővel írásban felmondhatja. A tagdíjfizetés elmulasztása miatt 

felmondásnak akkor van helye, ha a tagdíjfizetéssel a tag tizenöt napot meghaladóan 

késedelembe esik, és tagdíjfizetési kötelezettségének a részére igazolható módon 

megküldött fizetési felhívásban foglalt, a kézhez vételtől számított legalább tizenöt napos 

határidőn belül sem tesz eleget.  

9.7.3.3. A felmondásról az elnök előterjesztésére az Egyesület elnöksége dönt, a határozatnak 

tartalmaznia kell a felmondás érdemi indokolását. Az elnökség határozatát a taggal 

írásban, igazolható módon a jogorvoslat lehetőségéről való tájékoztatás mellett közli. A 

határozat ellen a tag a kézhez vételtől számított tizenöt napon belül írásban az Egyesület 

közgyűléséhez halasztó hatállyal fellebbezhet. A közgyűlés a fellebbezés elbírálásáról 

annak beérkezését követő hatvan napon belül dönt. 

9.7.4. Jogszabályt, alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az Egyesület 

céljával összeegyeztethetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezmények és 

a taggal szembeni eljárás szabályai 

9.7.4.1. A jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az Egyesület 

céljával összeegyeztethetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezmények a 

figyelmeztetés és az Egyesület rendezvényétől illetve rendezvényeitől történő eltiltás 

legfeljebb egy év időtartamra.  

9.7.4.2. A jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az Egyesület 

céljával összeegyeztethetetlen tagi magatartás miatt jogkövetkezmény alkalmazására 

irányuló eljárást az elnök javaslatára a közgyűlés rendelhet el.  

9.7.4.3. A jogkövetkezmény alkalmazására irányuló eljárásban az érintett egyesületi tagot az 

Egyesület elnöke, vagy a közgyűlés által e feladatra kijelölt más személy (a továbbiakban: 

vizsgáló) jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja.  
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9.7.4.4. A vizsgáló jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja továbbá azokat a személyeket 

is, akik az ügyre tartozó bizonyítandó tényekről valószínűsíthetően tudomással bírnak.  

A vizsgáló okiratokat szerezhet be, tisztázza a tényállást, és a rendelkezésre álló 

bizonyítékok alapján 30 napon belül elkészíti a közgyűléshez címzett határozati javaslatát.  

9.7.4.5. A határozati javaslat elkészítésétől számított 15 napon belül az elnök köteles 

összehívni a közgyűlést. A közgyűlés megtárgyalja a vizsgáló által jogkövetkezmény 

alkalmazása tárgyában előterjesztett határozati javaslatot.  

9.7.4.6. A vizsgálat adatainak ismeretében bármely egyesületi tag indítványozhatja a 

határozati javaslat módosítását, illetve módosított tartalmú határozati javaslat elfogadását.  

9.7.4.7. Az összehívott közgyűlés a megvitatott illetve módosított határozati javaslatról az ügy 

megtárgyalását követően nyomban határoz.  

9.7.4.8. A közgyűlés az egyesületi taggal szemben hátrányos jogkövetkezményként –

fentieknek megfelelően -figyelmeztetést, az Egyesület valamely rendezvényétől illetve 

rendezvényeitől legfeljebb egy év időtartamra eltiltást alkalmazhatja.  

9.7.4.9. A jogkövetkezmény alkalmazásáról rendelkező közgyűlési határozatban fel kell 

tüntetni a jogorvoslati jogra vonatkozó tájékoztatást. A jogkövetkezmény alkalmazásáról 

rendelkező közgyűlési határozatot meg kell indokolni. A határozatot a taggal írásban, 

igazolható módon közölni kell.  

9.7.4.10. A hátrányos jogkövetkezménnyel sújtott tag az Egyesület székhelye szerint illetékes 

törvényszéktől kérheti a közgyűlési határozat felülvizsgálatát.  

9.7.5. A tag kizárása  

9.7.5.1. A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát 

súlyosan, vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés -bármely egyesületi tag, 

vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le.  

9.7.5.2. A tag kizárására irányuló kezdeményezést az elnökséghez kell bejelenteni. A 

bejelentett kezdeményezést az elnök terjeszti a közgyűlés elé. A kizárásra irányuló eljárás 

megindítását a közgyűlés határozattal rendeli el. A kizárás elrendelésére irányuló 

eljárásban a személyek meghallgatására, a tényállás tisztázására, a jegyzőkönyv 

felvételére, a határozati javaslat előterjesztésére, megtárgyalására, és a határozathozatalra 

az alapszabály 10.7.4. pontjában foglaltak az irányadóak.  

9.7.5.3. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az 

indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, 

továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A határozatot a taggal írásban, 

igazolható módon közölni kell.  

9.7.5.4. A kizárásról rendelkező határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, a kizárt tag 

az Egyesület székhelye szerint illetékes törvényszéktől kérheti a közgyűlési határozat 

felülvizsgálatát.  

 

 

VI. fejezet 

 

Az Egyesület szervei és képviselete 

 

10.  Az Egyesület közgyűlése, ülésezése, nyilvánossága és hatásköre 

10.1. A közgyűlés az Egyesület döntéshozó szerve, mely évente legalább egy alkalommal 

ülésezik (Ptk. 3:73. § (1) bekezdés).  

10.2. A közgyűlés nyilvános.  

10.2.1. A közgyűlés hatáskörébe tartozik  

a) az alapszabály módosítása;  

b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;  

c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;  
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d) az éves költségvetés elfogadása;  

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

szóló jelentésének - elfogadása; 

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

az Egyesülettel munkaviszonyban áll;  

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

vezető tisztségviselőjével, vagy ezek hozzátartozójával köt;  

h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők vagy más egyesületi 

szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;  

i) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 

és  

k) a végelszámoló kijelölése.  

10.4.2. a 10.4.1. pont g) alpontjában foglalt hatáskörét a közgyűlés határozatával más 

egyesületi szerv részére engedheti át - feltéve, hogy a szerződés alapján az Egyesületet terhelő 

anyagi kötelezettség mértéke naptári évenként nem haladja meg az 5.000.000 Ft, azaz ötmillió 

forint összeget. 

 

11. A közgyűlés határozathozatala 

11.1. Az Egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes 

szótöbbséggel hozott határozata szükséges.  

11.2. Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési 

döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 

határozata szükséges.  

11.3. Mindazokban az ügyekben, amelyekben a határozathozatalhoz nem szükséges a 

jelenlévő tagok vagy a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel 

hozott határozata, a közgyűlés a határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével 

hozza meg, ennek hiányában a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Ezen általános 

szabályt kell alkalmazni az Egyesület éves beszámolójának és a közhasznúsági 

mellékletnek elfogadására is. 

 

12. A közgyűlés összehívása és lebonyolítása 

12.1. A közgyűlést az elnök írásban a javasolt napirend közlésével az Egyesület székhelyére, 

vagy – amennyiben azt a jelenlévők várható száma, az akadálymentesség, vagy egyéb 

fontos ok indokolja - meghatározott más helyre hívja össze. A közgyűlést elektronikus 

vagy papíron kinyomtatott meghívóval kell összehívni. A meghívót olyan időben kell 

kézbesíteni a tagok részére, hogy a kézbesítés napjától a tervezett közgyűlés napjáig 

terjedő idő legalább 15 nap legyen. A meghívóhoz csatolni kell a már rendelkezésre álló 

határozati javaslatokat és az előterjesztők indokolását. A tagok a napirend kiegészítését a 

meghívó kézhezvételét követő három napon belül írásban kérhetik, e javaslatról az 

elnökség három napon belül határoz.  

12.2. A meghívónak tartalmaznia kell  

a)  az Egyesület nevét és székhelyét;  

b)  az ülés idejének és helyszínének megjelölését;  

c)  az ülés napirendjét;  

d) tájékoztatást a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés megtartásának 

lehetőségéről, valamint azt a figyelmeztetést, hogy a megismételt közgyűlés az írásban 

közölt napirendi pontok tekintetében a megjelent tagok számától függetlenül 

határozatképes. A közgyűlés összehívására irányuló meghívóban meg kell jelölni a 

megismételt közgyűlés időpontját és helyszínét is, a megismételt közgyűlésre külön 

meghívót küldeni nem kell.  
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12.3. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra 

jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.  

12.4. Az Egyesület az ülését a székhelyén vagy a 12.1. pont figyelembe vételével 

meghatározott más helyen tartja.  

12.5. Ha az Egyesület közgyűlését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet 

megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag 

hozzájárul az ülés megtartásához.  

12.6. Az Egyesület közgyűlésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben 

hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden 

nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.  

12.7. A közgyűlést a közgyűlésen résztvevők által megválasztott tag, mint levezető elnök 

vezeti.  

12.8. Az elnök, az elnökségi tag, a levezető elnök, a szavazatszámlálók, illetve más 

tisztségviselő személyére bármelyik egyesületi tag javaslatot tehet. Az egyesületi 

tisztségviselők, a levezető elnök, a szavazatszámlálók, a jegyzőkönyvvezető és a 

jegyzőkönyv két hitelesítőjének megválasztásáról a közgyűlés az általános 

határozathozatali szabályok szerint, nyílt szavazással határoz – azzal, hogy többes jelölés 

esetén megválasztottnak a legtöbb szavazatot kapott tagot, illetőleg tagokat kell tekinteni; 

ha pedig egy tisztségviselő személye szavazategyenlőség miatt nem állapítható meg, a 

szavazást meg kell ismételni. A közgyűlés kezdetén a levezető elnök, a 

jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők, valamint a szavazatszámlálók megválasztásáról, 

továbbá a napirend elfogadásáról minden esetben dönteni kell. 

12.9. A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen 

van. A megismételt közgyűlés a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes. A 

közgyűlés a határozatait nyílt szavazással hozza. Bármelyik tag indítványára a közgyűlés 

úgy határozhat, hogy a megjelölt napirenddel kapcsolatban titkos szavazással határoz. Ha 

egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a 

határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.  

12.10. 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 a jogi személynek nem tagja;  

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

vagy  

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.  

12.11. A közgyűlésen hozott határozatokat a szavazatszámlálók jelentése alapján a levezető 

elnök szóban kihirdeti.  

12.12. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben meg kell jelölni a 

közgyűlés helyét, idejét, továbbá a jelenléti ívre utalással a közgyűlésen megjelent 

személyeket. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a javasolt illetve elfogadott napirendet, 

az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban hozott határozatokat.  

12.13. A határozatokat akként kell nyilvántartani, hogy azok a jegyzőkönyvben évente 

újrakezdődő, folytonos számozással az évszámmal törve kerülnek a jegyzőkönyvben 

rögzítésre. A határozatokat a jegyzőkönyvben úgy kell nyilvántartani, hogy a 

jegyzőkönyvből a határozat tartalma, meghozatalának időpontja, valamint hatálya, 

továbbá a határozatot támogatók és ellenzők száma – lehetőség szerint személye - 

megállapítható legyen.  

12.14. A határozatokat az Egyesület honlapján (www.bulake.hu), vagy az Egyesület 

székhelyén történő kifüggesztés útján a meghozatalt követő legkésőbb 15 napon belüli 

http://www.bulake.hu/
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kezdő időponttal legalább 15 napra közzé kell tenni, továbbá írásban, igazolható módon 

közölni kell azokkal, akikre vonatkozóan a határozat közvetlenül rendelkezést tartalmaz.  

12.15. A jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezetőnek megválasztott személy és 

a közgyűlés tagjai közül választott két hitelesítő aláírásával hitelesíti. A jegyzőkönyvet a 

közgyűlés évétől számított tizedik naptári év végéig meg kell őrizni. 

12.16. A jegyzőkönyvekbe, valamint az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett 

egyéb iratokba az Egyesület székhelyén – az Egyesület képviselőjével előzetesen 

egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, azokról saját költségre másolatot készíthet. 

12.17. Az Egyesület honlapján keresztül nyilvánosságra hozza az Egyesület szolgáltatásainak 

igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, működés módját, illetve azok mértékét 

és feltételeit, valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót. Az Egyesület 

által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. 

12.18. A közgyűlésen az Egyesület tagja csak személyesen gyakorolhatja a szavazati jogát.  

 

13. A közgyűlés összehívásának kötelezettsége 

13.1. Az elnök köteles a közgyűlést 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.  

13.2. Az 1. pont alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 

körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület 

megszüntetéséről dönteni.  

 

14. Határozathozatal ülés tartása nélkül 

14.1. Az alapszabály a határozathozatalt ülés tartása nélkül is lehetővé teszi. Az ilyen 

határozathozatalt az elnök, a határozat tervezetének a tagok részére igazolható módon 

történő megküldésével kezdeményezi. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől 

számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat 

megküldjék az elnök részére.  

14.2. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során az alapszabály határozatképességre és 

szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 

határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek 

az elnök részére, amennyi tag jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne ülés 

tartása esetén.  

14.3. Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a közgyűlést az ügyvezetésnek össze kell 

hívnia.  

14.4. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül -ha 

valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat 

beérkezésének napjától számított három napon belül -az elnök megállapítja a szavazás 

eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal 

napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, 

akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.  

 

15.1. Az elnökség három tagból, az elnökből, az alelnökből és egy további elnökségi tagból 

áll. Mind az elnököt, mind az alelnököt, mind az elnökség további tagját a közgyűlés 

választja meg. 

15.2. Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, az Egyesülettel kapcsolatos 

kérdésekre válaszolni. Az Egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről 

beszámolni.  
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15.3. Az elnökség határozatait – amennyiben az ülésen valamennyi tag jelen van - a 

jelenlévők szótöbbségével, más esetben egyhangú döntéssel hozza, ezek hiányában a 

javaslatot elvetettnek kell tekinteni.  

15.4. Az elnökség valamennyi tagjának megbízatása a megválasztásuk napjától számított öt 

évre szól. 

 

16. Az Elnökség ügyvezetéssel kapcsolatos feladatai és az elnökségre vonatkozó egyéb 

szabályok 

16.1. Az elnökség feladatkörébe tartozik  

a) az egyesület napi ügyeinek vitele, a Ptk. Szabályai szerint az ügyvezetés hatáskörébe 

tartozó ügyekben a döntések meghozatala;  

b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;  

c) az éves költségvetés elkészítése és annak elfogadása;  

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

a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;  

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

tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;  

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

g)  az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;  

h)  részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;  

i)  a tagság nyilvántartása;  

j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek 

nyilvántartása, illetőleg vezetése;  

k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;  

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

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és  

m) a jelen alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.  

 

16.2. Az elnökség ülésének összehívására, az elnökségi ülés helyének meghatározására, az 

elnökségi ülés meghívójának tartalmára, az elnökségi ülés napirendjére, az elnökségi 

ülés határozatképességére, az ülés lebonyolítására, és az elnökségi ülés 

jegyzőkönyvének elkészítésére valamint a határozatok nyilvántartására és kihirdetésére 

az Egyesület közgyűlésére irányadó szabályokat megfelelően alkalmazni kell azzal, 

hogy az elnökségi határozatokat az elnökség nyolc napon belül megküldi az érintett 

személyek részére.  

 

17. Az ügyvezetés ellátása 

17.1. Az Egyesület ügyvezetését – figyelemmel a jelen alapszabály fenti rendelkezéseire is - 

az elnökség látja el, ügyvezetésen az Egyesület esetében – ha az alapszabály másként 

nem rendelkezik – az elnökséget kell érteni. 

17.2. Az Egyesület vezető tisztségviselői az elnökség tagjai  

17.3. Az Egyesület irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem 

tartoznak a közgyűlés hatáskörébe, az elnökség jogosult.  

17.4. A vezető tisztségviselők ügyvezetési tevékenységüket az Egyesület érdekének 

megfelelően kötelesek ellátni.  

17.5. Az Egyesület létrejöttét követően a vezető tisztségviselőket az Egyesület tagjai 

választják meg, és hívhatják vissza. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztségnek a 

megválasztott által történő elfogadásával jön létre.  

 

18. A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok 
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18.1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.  

18.2. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.  

18.3. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült.  

18.4. 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.  

18.5. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 

tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.  

18.6. A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt 

az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján  

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai 

keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, 

illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő 

okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

18.7.  Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 

a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az 

egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 

b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 

jogszabály másképp nem rendelkezik, 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által 

tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően 

nyújtott cél szerinti juttatást, illetve 

d) az a) - c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

18.8. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú 

szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet 

vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 

nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, 

vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 

szerint felfüggesztette vagy törölte. 

18.9.  A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 

közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg 

más közhasznú szervezetnél is betölt. 

 

19. Titoktartási és felvilágosítási kötelezettség 

19.1. A vezető tisztségviselő a jogi személy tagjai részére köteles a jogi személyre 

vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra a jogi személyre vonatkozó iratokba és 

nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető 

tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.  
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19.2. A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, 

ha ez a jogi személy üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát 

visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. 

Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a 

nyilvántartó bíróságtól kérheti a jogi személy kötelezését a felvilágosítás megadására.  

 

20. A vezető tisztségviselő felelőssége 

A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott 

károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi 

személlyel szemben.  

 

21. Az Egyesület képviselete és jegyzése 

21.1. Az Egyesület törvényes képviseletét az elnök önállóan látja el.  

21.2. Az Egyesület jegyzése úgy történik, hogy az Egyesület az adott iratra nyomtatott, vagy 

előnyomott nevéhez az okiratra a képviselő önállóan rájegyzi névaláírását  

21.3. Az elnököt tartós akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. Ellátja mindazokat a 

feladatokat, amelyekben az elnökség az elnöki hatáskör elemeit ráruházza. Az alelnök 

bármely feladatkör felelősi tisztét is elláthatja az elnökség döntése alapján. 

 

22. A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnése 

22.1. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás  

a) a megbízás időtartamának lejártával;  

b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;  

c) visszahívással;  

d) lemondással;  

e) a vezető tisztségviselő halálával;  

f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 

körben történő korlátozásával;  

g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkeztével.  

22.2. Az Egyesület tagjai a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.  

22.3. A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy másik 

vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor 

lemondhat.  

22.4. Ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető 

tisztségviselő megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 

hatvanadik napon válik hatályossá. 

 

23. Felügyelő Bizottság 

23.1.  Az Egyesület Felügyelő szerve a Felügyelő Bizottság, legfőbb feladata az egyesületi 

működés és a közhasznú tevékenység ellenőrzése. 

23.2.  A Felügyelő Bizottság három főből áll. Elnököt maguk közül választanak. A 

Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. Működése során 

döntéshozatalához legalább két tagjának azonos szavazatára van szükség. 

23.3.  A Felügyelő Bizottság tagjai (a Közgyűlés döntése alapján) tiszteletdíjban, illetve 

költségtérítésben részesülhetnek.  

23.4.  A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A 

Felügyelő Bizottság ülését a Bizottság elnöke hívja össze írásban.  

A Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, ha a bizottsági tagok mindegyike jelen 

van. Határozatképtelenség esetén – legkésőbb 5 napon belül – a Felügyelő Bizottságot 

ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülés 
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akkor határozatképes, ha azon a Bizottság Elnöke és legalább egy tagja jelen van. A 

Felügyelő Bizottság ülésein az Elnök elnököl. 

23.5. A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak, a bizottság azokról sorszámozott 

jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza. A jegyzőkönyv 

tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a 

jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és 

azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést 

támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen. A Felügyelő Bizottság 

bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre 

leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság ülésén a résztvevő tagok 

aláírják. Ahol jelen alapszabály a Felügyelő bizottság vonatkozásában eltérő 

rendelkezést nem tartalmaz, a Felügyelő bizottság ülésének összehívására, 

lebonyolítására, valamint határozatainak meghozatalára, közlésére és nyilvánosságra 

hozatalára az elnökségre irányadó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

23.6.  A Felügyelő bizottság működésének célja, egyúttal a Felügyelő bizottság feladata, 

hogy az Egyesület döntéshozó és vezető szervének, valamint tisztségviselőinek 

tevékenységét az Egyesület érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. 

23.7.  A Felügyelő Bizottság tagjai a Felügyelő Bizottság munkájában személyesen 

kötelesek részt venni. A Felügyelő Bizottság tagjai az Egyesületmás szerveitől és 

tisztségviselőitől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. 

23.8.  A Felügyelő Bizottság köteles a döntéshozó szerv elé kerülő előterjesztéseket 

megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos esetleges kifogását a döntéshozó szerv ülésén 

ismertetni. 

23.9.  A Felügyelő Bizottság az Egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe 

betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és az Egyesület munkavállalóitól felvilágosítást 

kérhet, az Egyesület fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, 

valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. 

23.10. A Felügyelő Bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem 

megfelelő teljesítésével az Egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott 

kárért való felelősség szabályai szerint felelnek az Egyesülettel szemben. 

23.11. A Felügyelő Bizottság feladata az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az 

alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése. 

23.12. A Felügyelő bizottság köteles az Elnökséget és a Közgyűlést tájékoztatni, és annak 

összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése 

során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő 

mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve 

enyhítése a Közgyűlés döntését teszi szükségessé. Amennyiben az elnökség a 

Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül 

– a Közgyűlést nem hívja össze, a határidő eredménytelen eltelte esetén a Közgyűlés 

összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult; 

23.13. Ha az Elnökség, illetve a Közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében 

szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul 

értesíteni az irányítást ellátó szervet. 

23.14. A Felügyelő bizottság tagjának megválasztására, tisztségének létrejöttére és 

megszűnésére – ha jogszabály, vagy jelen alapszabály másként nem rendelkezik – az 

elnökségre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 
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VII. fejezet 

Vegyes és záró rendelkezések 

 

 

24. Az Egyesület megszűnhet jogutódlással, vagy jogutód nélkül. A megszűnés egyes eseteit 

a Ptk. És az Ectv. szabályozza, ezen esetekre – különösen - e jogszabályok, valamint az 

egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

25. Ezen Alapszabály alkalmazása során látássérültnek minősül az a személy, akinek 

szemészeti lelettel és/vagy fogyatékossági támogatás, illetve egyéb jogosultságot 

megállapító határozattal igazolt látássérülése nehézséget okoz a mindennapi életvitele 

során a következő területeken: mozgás, tájékozódás, közlekedés, mindennapos 

tevékenységek, információszerzés, kommunikáció, munkába állása, tanulás. 

 

 

Budaörs, 2020. október 15. 

 

 

 

 

         Nyikes Fatime 

            elnök 

 

 

Záradék 

 

Alulírott tanúk igazoljuk, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel 

az alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának.  

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

 

 

 

1.       név                                    lakcím                         aláírás 

 

 

 

 

 

2.       név                                   lakcím                          aláírás 

 

 

 

Budaörsön, 2020. október 15. napján 


