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A MAGYAR TÁRSASJÁTÉKOS EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
(1) A Magyar Társasjátékos Egyesület, rövidített néven MATE (a továbbiakban: egyesület) az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civiltv.) alapján működő,
önkéntesen létrehozott, demokratikus önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet.
(2) Az egyesület működése kiterjed az ország egész területére.
(3) Az egyesület székhelye és postacíme: 2316 Tököl, Viola u. 28.
(4) Az egyesület megalakulásának időpontja: 2005. 07. 10.
(5) Az egyesület bírósági bejegyzésének száma: 60346/2005.
(6) Az egyesület bírósági bejegyzésének jogerőre emelkedése: 2005. 12. 19.
(7) Az egyesület számlaszáma: 17000019-11596415
(8) Az egyesület adóigazgatási száma: 18710003-1-13
(9) Az egyesületet nyilvántartó bíróság a Budapest Környéki Törvényszék, az egyesület felett
törvényességi ellenőrzést gyakorol a Pest Megyei Főügyészség.
2. §
(1) Az Alapszabály tartalmazza
a) az egyesület működésére vonatkozó adatokat, alapvető elveket és előírásokat;
b) az egyesület szervezeti felépítését, általános működési rendelkezéseit, belső szabályait;
c) az egyesület szerveinek feladatait és működésének részletszabályait.
(2) Az Alapszabály betartása az egyesület tagjainak elsőrendű kötelezettsége.
(3) Az Alapszabály a Civiltv., a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.), valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.)
rendelkezéseire tekintettel készült.
(4) Az egyesület Alapszabályában foglalt rendelkezések értelmezésére az elnökség jogosult. Az
elnökség állásfoglalása az egyesület valamennyi tagjára, illetve szervére nézve kötelező.
II.
AZ EGYESÜLET ALAPCÉLJA, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE
3. §
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(1) Az egyesület alapcélja a színvonalas magyarországi társasjáték-kultúra megteremtése,
amellyel pozitív hatást kíván gyakorolni olyan társadalmi kérdésekre, mint a közösségi szellem
fejlesztése, a szocializáció vagy a gyermeknevelés. Az egyesület fontosnak érzi a játék, mint
személyiségfejlesztő és közösségépítő tényező társadalmi és pedagógiai vonatkozásainak
tudatosítását.
(2) Az egyesület további alapcélja a társadalmi igényeknek megfelelő, alkotói tevékenység
során fejlesztett új játékok (ún. „szerzői játékok”) népszerűsítése, és egy országos klubhálózat
kiépítésével az interaktív, csoportos tevékenységeknek teret adó, szakmailag minősített játékok
megismertetése minél több családdal. Emellett cél a társasjátékok között való tájékozódás
segítése, és a magyar játékfejlesztők szakmai támogatása is.
(3) Az egyesület – figyelemmel az (1)-(2) bekezdésben foglalt alapcélokra – többek között a
helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 121. § a) pontja
alapján a települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat által önként vállalható
közfeladat, azaz „a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre,
társaséletre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló
kulturális célok megvalósításának támogatása” megvalósításának érdekében folytat közhasznú
tevékenységként kulturális tevékenységet.
4. §
(1) Az egyesület 3. § szerinti alapcéljával összefüggésben végzett (közhasznú) tevékenységei:
a) a közösségi-társasági élet szervezése, társasági kapcsolatok kialakítása;
b) a tervszerű működéshez és a célok megvalósításához szükséges személyi és tárgyi
feltételek megteremtése és biztosítása;c) rendezvények, előadások, bemutatók, valamint
oktatási, segély- és egyéb akciók szervezése, megvalósítása;
d) hazai és nemzetközi klubkapcsolatok létesítése, fenntartása;
e) hazai és nemzetközi társasjátékok megismertetése, hozzáférhetővé tétele;
f) az egyesület céljaihoz hasonló, illetve az egyesület feladataival összeegyeztethető célú más
szervezetekkel való kapcsolattartás, valamint összefogás a közös célok érdekében;
g) magyarországi játékkiadók szakmai támogatása;
h) tehetséges, kezdő játékalkotók felkutatása, szakmai támogatása.
a) i) szabadidős és családi programok szervezése;
j) külföldi társasjátékok népszerűsítése és elterjesztése Magyarországon;
k) hazai szerzők játékai fejlesztésének, kiadásának szakmai támogatása, valamint azok
bemutatása nemzetközi szinten, illetve kulturális fórumokon;
l) társasjáték-bemutatók, -versenyek, -kiállítások, -vásárok szervezése és lebonyolítása;
m) országos társasjátékos klubhálózat kiépítése és működtetése;
n) együttműködés társadalmi szervezetekkel, kulturális és oktatási intézményekkel játék-klubok
és kölcsönzők kialakítása, illetve működtetése érdekében;
o) játékrendezvények és bemutatók szervezésével lehetőség biztosítása arra, hogy a játék, az
oktatás és a nevelés közösen kerüljön alkalmazásra.
5. §
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(1) Az egyesület a céljai megvalósításához szükséges gazdasági feltételek megteremtése
érdekében – kiegészítő jelleggel, a közhasznúságát és 3. § szerinti céljait nem veszélyeztető
módon – gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat.
(2) Az egyesület a TEÁOR’08 nómenklatúrája szerint az alábbi vállalkozási tevékenységeket
folytatja:
47.99 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység
62.01 Számítógépes programozás
63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
63.12 Világháló-portál szolgáltatás
82.99 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás
94.99 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
90.03 Alkotóművészet
93.29 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
(3) Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független,
azoktól támogatást nem kap, illetve nem fogad el, valamint azoknak támogatást nem nyújt.
(4) Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül mások is részesülhessenek közhasznú
szolgáltatásaiból, mivel az egyesület közhasznú szolgáltatásait bárki igénybe veheti.
III.
AZ EGYESÜLET TAGSÁGA
A tagsági jogviszony keletkezése
5. §
(1) Az egyesület tagja lehet bármely természetes és jogi személy. Jogi személy csak pártoló tag
lehet. Az egyesületbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes.
(2) Az egyesületi tagság felvétellel keletkezik. A tagok személyére vonatkozó adatok nem
nyilvánosak; az elnökség gondoskodik a tagjegyzékbe foglalt adatok megfelelő megóvásáról.
(3) A tagság típusára utaló tagfelvételi kérelmet írásban vagy elektronikus levélben kell az
egyesület elnökéhez benyújtani. A kérelemről – a tiszteletbeli tag kivételével – a benyújtásától
számított legkésőbb 30 napon belül az egyesület elnöke dönt. A határozatról a kérelmezőt
írásban vagy elektronikus levélben kell értesíteni. A tagsági jogviszony keletkezésének a napja
a határozathozatal napja.
(4) A tagfelvételt megtagadó határozat ellen – annak kézhezvételétől számított – 15 napon
belül a közgyűléshez címzett és az elnökség valamely tagjánál benyújtott fellebbezéssel
lehet élni. A fellebbezést az elnökség – az elutasítás indoklásával együtt – a soron
következő közgyűlés elé terjeszti. A fellebbezés megtárgyalása a következő közgyűlés
kötelező napirendi pontja. A közgyűlés a fellebbezésről egyszerű szavazattöbbséggel
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dönt.
A tagsági jogviszony megszűnése
6. §
(1) A tagsági viszony megszűnik:
a) a tag kilépésével;
b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;
c) a tag kizárásával;
d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
(2) A tag kilépése
A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor,
indokolás nélkül megszüntetheti.
A tagsági viszony kilépéssel azon a napon szűnik meg, amikor a tag egyoldalú nyilatkozatát
írásban vagy elektronikus úton az elnöknek bejelenti. A kilépést indokolni nem kell. Kilépés
esetén a tag a befizetett tagdíj adott évre fennmaradó részére igényt nem tarthat.
(3) A tagsági jogviszony feltétele és egyesület általi felmondása
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.
Ha a tag nem felel meg a tagság feltételeinek, az egyesület - 15 napos határidőt biztosító írásbeli
felszólítás után - tagsági jogviszonyt 30 napos felmondási idővel írásban felmondhatja. A
felmondásról az elnökség dönt.
A tagdíj megfizetésére előírt határidő elteltét követő 30 napon belül, amennyiben a tag nem
rendezte tagdíját, az elnökség írásban vagy elektronikus úton felhívja a tagot arra, hogy a tagdíjat
az egyesület részére a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizesse meg. A felhívás
eredménytelensége esetén az elnökség a tag jogviszonyát felmondással megszünteti. A
felmondási idő 30 nap.
(4) A tag kizárása
1. A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy
ismételten sértő, vagy az egyesület Alapszabályban rögzített tevékenységét, illetve céljainak
megvalósítását súlyosan sértő vagy veszélyeztető magatartása esetén a közgyűlés - bármely
egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást
folytathat le.
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2. A tag kizárására irányuló kezdeményezést az elnökséghez kell bejelenteni. A kizárásra
irányuló eljárás megindítását az elnökség rendeli el. A kizárás elrendelésére irányuló eljárásban
a személyek meghallgatására, a tényállás tisztázására, a jegyzőkönyv felvételére, a határozati
javaslat előterjesztésére, megtárgyalására, és a határozat hozatalra az alapszabály jelen § (6)
bekezdésében foglaltak az irányadóak.
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 közölni kell.
4. A kizárásról rendelkező határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, a kizárt tag az
Egyesület székhelye szerint illetékes törvényszéktől kérheti a közgyűlési határozat
felülvizsgálatát.
(5) A tagság egyesület általi felmondására és a tag kizárására vonatkozó közös szabályok
Az indokolásnak mindkét esetben tartalmaznia kell a kizárás/felmondás alapjául szolgáló
tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A
kizáró/felmondó határozatot a taggal közölni kell. A tagsági viszony mindkét esetben a határozat
meghozatalának, illetve a kizáró/felmondó határozat elleni fellebbezés elutasításának napjától
szűnik meg.
A kizárást kimondó határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül, a
közgyűlésnek címzett és az elnökséghez benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezésnek
a tag kizárására és a tagdíj megfizetésére halasztó hatálya van. A fellebbezést az elnökség – a
kizárás indoklásával együtt – a soron következő közgyűlés elé terjeszti. A közgyűlés a
fellebbezésről titkos szavazással, egyszerű többséggel dönt.
A felmondást kimondó határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül, az
elnökséghez benyújtott fellebbezéssel lehet élni. Amennyiben a felmondás a tagdíj meg nem
fizetése miatt lett kimondva, a fellebbezéshez mellékelni szükséges a befizetést igazoló átutalást
is. Amennyiben az elnökség elutasítja a fellebbezést, a panaszos a közgyűlés elé viheti ügyét,
amelyet a soron következő közgyűlés megtárgyal, majd titkos szavazással, egyszerű többséggel
eldönt.
(6) Jogszabályt, alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az egyesület
céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezmények és a
taggal szembeni eljárás szabályai
(Ptk. 3:71. § (1) bekezdés c) pontja alapján)
1. A jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az egyesület céljával
összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezmények a figyelmeztetés
és az egyesület rendezvényétől illetve rendezvényeitől történő eltiltás legfeljebb egy év
időtartamra.
2. A jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az egyesület céljával
összeegyezhetetlen tagi magatartás miatt jogkövetkezmény alkalmazására irányuló eljárást az
elnökség rendeli el.
3. A jogkövetkezmény alkalmazására irányuló eljárásban az érintett egyesületi tagot az
Egyesület elnöksége jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja.
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4. A vizsgáló jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja továbbá azokat a személyeket is, akik
az ügyre tartozó bizonyítandó tényekről tudomásul bírnak. A vizsgáló okiratokat szerez be,
tisztázza a tényállást, és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján 30 napon belül elkészíti az
elnökséghez címzett határozati javaslatát.
5. A határozati javaslat elkészítésétől számított 15 napon belül az elnökség megtárgyalja a
vizsgáló által jogkövetkezmény alkalmazása tárgyában hozott határozati javaslatot.
6. A vizsgálat adatainak ismeretében bármely elnökségi tag indítványozhatja a határozati
javaslat módosítását, illetve módosított tartalmú határozati javaslat elfogadását.
7. Az elnökség a megvitatott illetve módosított határozati javaslatról az ügy megtárgyalását
követően nyomban határoz.
8. Az elnökség az egyesületi taggal szemben hátrányos jogkövetkezményként - fentieknek
megfelelően - figyelmeztetést, az egyesület valamely rendezvényétől illetve rendezvényeitől
legfeljebb egy év időtartamra eltiltást alkalmazhatja.
9. A jogkövetkezmény alkalmazásáról rendelkező elnökségi határozatban fel kell tüntetni a
jogorvoslati jogra vonatkozó tájékoztatást. A jogkövetkezmény alkalmazásáról rendelkező
közgyűlési határozatot meg kell indokolni. A határozatot a taggal írásban közölni kell.
10. Az elnökségi határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül, a
közgyűlésnek címzett és az elnökséghez benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezésnek
halasztó hatálya van. A fellebbezést az elnökség – a határozat indoklásával együtt – a soron
következő közgyűlés elé terjeszti. A közgyűlés a fellebbezésről titkos szavazással, egyszerű
többséggel dönt..

Az egyesületi tagság fajtái
7. §
(1) Az egyesület tagjai – jogaik és kötelezettségeik terjedelme alapján – lehetnek:
a) alapító tagok,
b) rendes tagok,
c) pártoló tagok,
d) tiszteletbeli tagok.
(2) Az egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni. Az alapszabály 8-11.
§-eiben foglalt különleges tagság típusoknál meghatározottak kivételével az egyesület tagjait
egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik. A tag tagsági jogait személyesen
gyakorolhatja, kivéve a jogi személyiséggel rendelkező pártoló tagot. Feltéve, hogy az
alapszabály eltérően nem rendelkezik, a tag akadályoztatása esetén tagsági jogait teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással képviselője útján is gyakorolhatja. A
tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az
egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
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(3) Az egyesület tagja köteles az Alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek
teljesítésére.
(4) Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület
tevékenységét.

Alapító tag
8. §
(1) Alapító tag az a természetes személy lehet, aki az egyesület alakuló közgyűlésén jelen van,
vállalja az egyesület céljainak szellemi előmozdítását és az alakuló vagyon részarányos
hányadát készpénzben megfizeti.
(2) A tagsági viszony az alapító tagoknál az Alapszabály elfogadásával jön létre.
(3) Az alapító tag jogosultságaira és kötelezettségeire az Alapszabálynak a rendes tagra
vonatkozó rendelkezései irányadók
Rendes tag
9. §
(1) Az egyesület rendes tagja lehet bármely természetes személy, aki az egyesület céljával
egyetért és elfogadja az egyesület Alapszabályát.
(2) A rendes tag:
a) személyesen részt vehet az egyesület közgyűlésén, az egyesület szerveinek
megválasztásában, valamint a határozatok meghozatalában;
b) részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein, indítványt tehet a közgyűlés
és az elnökség ülésének napirendi pontjaira;
c) összeférhetetlenségi és elfogadó nyilatkozata aláírása esetén – kiskorú tag kivételével –
az egyesület bármely vezető tisztségére megválasztható és újraválasztható.
d) észrevételeket, javaslatokat tehet az egyesületet érintő bármely kérdésben;
e) használhatja az egyesület létesítményeit, eszközeit;
f) részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben, igénybe veheti az egyesület
szolgáltatásait;
g) a jelen Alapszabályban foglalt keretek között betekinthet a közgyűlés és az elnökség
határozataiba, a közgyűlésen és az elnökség ülésén készült jegyzőkönyvekbe, továbbá
az egyesület költségvetésébe, beszámolóiba, közhasznúsági mellékletébe, valamint
azokról az elnöktől másolatot kérhet.
(3) A rendes és alapító tag köteles aktívan részt venni az egyesület céljainak
megvalósításában, köteles az egyesület Alapszabályának és határozatainak megtartására,
valamint a tagdíj megfizetésére.
(4) Az Egyesület tagja köteles megtartani a közgyűlés határozataiban foglaltakat, illetve
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teljesíteni az általa vállalt feladatokat.
Pártoló tag
10. §
(1) Az egyesület pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki az egyesület anyagi,
illetve természetbeni, alkalmi vagy folyamatos támogatását önkéntesen vállalja, de az egyesület
aktív tevékenységében nem kíván részt venni.
(2) A pártoló tag tanácskozási joggal részt vehet az egyesület közgyűlésén, és véleményt
nyilváníthat az egyesület általa támogatott tevékenységével kapcsolatban, azonban az egyesület
elnökségébe vagy felügyelő bizottságába nem választható.
(3) A pártoló tag köteles az egyesület jó hírnevének ápolására, megóvására.
(4) A jogi személy pártoló tag képviselője útján gyakorolja jogait és teljesíti kötelezettségeit. A
képviseletre való jogosultságot megfelelően (pl. 30 napnál nem régebbi elektronikus cégkivonat
bemutatásával) igazolni kell.
Tiszteletbeli tag
11. §
(1) Az egyesület tiszteletbeli tagja az a természetes személy lehet, akit legalább két egyesületi
tag javaslatára az egyesület közgyűlése egyszerű többséggel tiszteletbeli taggá választ.
(2) A tiszteletbeli tag részt vehet az egyesület közgyűlésén, továbbá javaslatokat tehet az
egyesület működésével kapcsolatosan, azonban az egyesület elnökségébe vagy felügyelő
bizottságába nem választható.
(3) A tiszteletbeli tagtól az egyesület elvárja az egyesületi célkitűzések népszerűsítését,
hagyományainak ápolását, erkölcsi támogatását.
Tagdíj
12. §
(1) Az egyesület tagjai tagdíjat fizetnek. A tagdíj összegét a közgyűlés határozza meg az
elnökség javaslata alapján.
(2) Az egyesület azon tagja, aki január 1. napján tagsági jogviszonnyal rendelkezik, az éves
tagdíjat az egyesület részére minden év március 31. napjáig köteles megfizetni készpénzben
vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalással.
(3) Ha a tag felvételére az évben június 30-ig kerül sor, éves tagdíjat kell fizetni. Ha a tag tagsági
jogviszonya az év július 1. napját követően keletkezik, féléves tagdíjat kell fizetni. A tagdíj
megfizetésének határideje mindkét esetben a tagfelvételről szóló értesítés kézhezvételétől
számított 30. nap.
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IV.
AZ EGYESÜLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
13. §
(1) Az egyesület szervei:
a) a közgyűlés,
b) az elnökség,
c) a felügyelő bizottság.

(2) Az egyesület szerveinek határozathozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az egyesület terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan Ptk. szerinti hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek
nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
(3) Azt a tagot vagy felügyelő bizottsági tagot, aki valamely ügyben nem szavazhat, az adott
határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
A közgyűlés
14. §
(1) Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll.
(2) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az Alapszabály elfogadása és módosítása;
b) döntés az egyesület más egyesülettel való egyesüléséről, illetve az egyesület több
egyesületté történő szétválásáról;
c) döntés az egyesület jogutód nélküli megszűnéséről, illetve annak határozattal történő
megállapítása;
d) az egyesület végelszámolásával, kényszer-végelszámolásával, valamint egyszerűsített
törlésével kapcsolatosan a Civiltv. által a döntéshozó szerv hatáskörébe utalt döntések
meghozatala;
e) a Civiltv. szerinti éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása;
f) az egyesület tevékenységéről és költségvetéséről szóló terv, valamint az annak
végrehajtásáról szóló elnökségi beszámoló elfogadása;
g) az egyesület vezető tisztségviselőinek megválasztása, visszahívása, és díjazásának
megállapítása;
h) a felügyelő bizottság létrehozása, hatáskörének, működésének megállapítása, valamint
tagjainak megválasztása;
i) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
j) a végelszámoló kijelölése.
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k) az egyesületi és a korábbi egyesületi tagok, az elnökség tagjai és a felügyelő bizottság
tagjai vagy korábbi tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
l) döntés az egyesület nemzetközi szervezetbe való belépéséről;
m) a tagdíj meghatározása az elnökség javaslata alapján;
n) az egyesület pénzügyi és gazdasági tevékenységének ellenőrzése, ha felügyelő bizottság
létrehozására nem került sor;
o) a kizárt tag fellebbezésének elbírálása;
p) tiszteletbeli taggá választás;
q) az elnökség tagja feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha az elnökség tagja az
egyesülettel munkaviszonyban áll;
r) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, az
elnökség tagjával, a felügyelő bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
s) a 32. § (3) bekezdése szerint hirdetési, reklám, illetve közvetítési jogokkal kapcsolatosan
egy évnél hosszabb időre kötendő szerződéshez történő külön felhatalmazás megadása
az elnökség részére.
t) határozathozatal minden kérdésben, amelyet jogszabály, az Alapszabály vagy közgyűlési
határozat a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
(3) Az egyesület alapszabályának módosításához - jelen alpontban foglalt kivétellel - a jelen
lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljainak
módosításához, az alapszabály 14. § 2. pontjának a-d bekezdésében felsoroltak módosításához,
valamint az egyesület megszűnésének elhatározásához a szavazati joggal rendelkező tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
(4) A közgyűlés az elnökséget és a tagokat feladatokkal bízhatja meg.
(5) A 20. § (5) bekezdés alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot
adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről
dönteni.
15. §
(1) A közgyűlés legalább évi egyszeri összehívására legkésőbb május 31-ig kerül sor, amelyről
az elnök, vagy az elnök távolléte esetén az alelnökök gondoskodnak.
(2) A közgyűlést össze kell akkor is, ha az egyesület tagjainak egyharmada az ok és a cél
megjelölésével az elnökségtől kéri, vagy ha a törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elrendeli,
illetve ha az egyesület pénzügyi likviditása, vagy céljainak elérése veszélybe kerül (lásd: 20.5).
A közgyűlést ez esetben az ok felmerülésétől számított 8 napon belül, 30 napon belüli időpontra
kell összehívni.
(3) A közgyűlési ülés kitűzéséről a tagokat írásban vagy elektronikus levélben, illetve az
egyesület honlapján kell értesíteni az egyesület nevének és székhelyének, a közgyűlési ülés
idejének és helyszínének, és a közgyűlési ülés tervezett napirendi pontjainak megjelölésével. A
meghívónak tartalmaznia kell a jogi személy nevét és székhelyét; az ülés idejének és
helyszínének megjelölését; az ülés napirendjét. A közgyűlés időpontját úgy kell megállapítani,
hogy a közgyűlésről szóló értesítés legalább 8 nappal a közgyűlés előtt megtörténjen. A
napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a
tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
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(4) A közgyűlés helyét az elnökség határozza meg, törekedve arra, hogy az a tagok többségének
megfeleljen. A közgyűlés napirendjét az elnökség állapítja meg. A közgyűlési meghívó
kézbesítésétől és közzétételétől számított 3 napon belül bármely tag az elnöktől a napirend
kiegészítését kérheti, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az
elnök dönt. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az elnök nem dönt, vagy azt elutasítja,
a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a
napirend kiegészítésének tárgyában.
(5) A közgyűlés napirendjét annak megnyitása után az elnökség valamely tagja fogadtatja el a
megjelent tagokkal. További napirendi pontokat bármely tag indítványozhat. A javasolt pont
akkor válik a napirend részévé, ha azt a közgyűlésen jelenlévő tagok többsége elfogadja.
(6) A közgyűlés meghirdetését követően a tagok a közgyűlés napirendi pontjaival kapcsolatban
részletes tájékoztatást kérhetnek az elnökségtől. A tájékoztatásnak az alábbiakra kell kiterjednie:
a kérdezett napirendi pont részletes tartalma, a napirendi pont felvetőjének neve, és a
napirenddel kapcsolatos előzetes javaslatok.
(7) Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az
ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés
megtartásához.
(8) A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat,
kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés
megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
16. §
(1) A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint a fele jelen
van. A közgyűlésen minden szavazásra jogosult tag egy szavazattal rendelkezik. A közgyűlés
nyilvános, kivéve, ha ennek korlátozása jogszabály alapján lehetséges. Utóbbi esetben a
közgyűlésen az elnökség által meghívottak és a jelen Alapszabály alapján tanácskozási joggal
rendelkező személyek vehetnek részt.
(2) A közgyűlés levezető elnöke az a tag, akit a közgyűlés a tagok közül egyszerű többséggel
megválaszt.
A közgyűlési tisztségviselő, a levezető elnök, a szavazatszámlálók, a felügyelőbizottsági tagok
illetve más személy megválasztására bármelyik egyesületi tag javaslatot tehet. A közgyűlési
tisztségviselők, a levezető elnök, a szavazatszámlálók megválasztásáról a közgyűlés a szavazati
joggal rendelkező tagok szótöbbségével határoz.

(3) A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy,
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.

.

a) akit, vagy akinek a Ptk. szerinti közeli hozzátartozóját vagy élettársát a határozat
kötelezettség vagy felelősség alól mentesíti vagy az egyesület terhére másfajta előnyben
részesíti;
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
vagy alapítója;

.

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

.

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által a tagoknak – a tagsági
jogviszony alapján – az Alapszabálynak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatás.
(4) Ha a közgyűlés a kezdő időponttól számított fél órán belül nem éri el a határozatképességet,
akkor azt 8 napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott
közgyűlés, legalább három jelenlévő tag esetén az eredeti napirendre felvett kérdésekben a
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
(5) Ha az Egyesület ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha
az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés
megtartásához.
(6) Az Egyesület ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható
határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő
kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
17. §
(1) A közgyűlés határozatait – az elnök és az alelnökök, valamint a felügyelő bizottsági tagok
megválasztását, valamint a kizárt tag fellebbezésének elbírálását kivéve – nyílt szavazással, a
jelenlévő tagok szavazatainak többségével hozza.
(2) Titkos szavazással hoz határozatot a közgyűlés, ha a jelenlévő tagok egyharmada ezt
indítványozza.
(3) A közgyűlésen hozott határozatokat a szavazatszámlálók jelentése alapján a levezető elnök
szóban kihirdeti.
18. §
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(1) A 14. § (2) a)-k) pontjában meghatározott kivételekkel a közgyűlés hatáskörébe tartozó
ügyekben a tagok közgyűlés tartása nélkül is dönthetnek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetekben az elnökség a közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott
határozat tervezetét írásban vagy elektronikus levélben megküldi a tagoknak, akik szavazataikat
az elnökség által meghatározott időpontig, de legalább nyolc napon belül adhatják le. A tagok
írásban, elektronikus levélben vagy olyan formában szavazhatnak, amely szavazatuk
bizonyítására alkalmas. A határozathozatal akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot
megküldenek az elnökség részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a
határozatképességéhez szükséges lenne közgyűlés tartása esetén.
(3) A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. A
szavazás eredményét az elnökség az utolsó szavazat beérkezését követően nyolc napon belül
megállapítja és ezen időn belül írásban vagy elektronikus levélben tájékoztatja a tagokat.
(4) Ha bármely rendes vagy alapító tag a szavazás eredményének megállapításáig a közgyűlés
megtartását kívánja, a legfőbb szerv ülését az ügyvezetésnek össze kell hívnia.
19. §
(1) A közgyűlés kezdetén jegyzőkönyvvezetőt kell választani, aki a közgyűlésről jegyzőkönyvet
készít.
(2) A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni
a) az ülés helyét, napját, idejét és a napirendi pontokat;
b) jelenléti ívre utalással a közgyűlésen megjelent személyeket;
c) a határozatokat, azok tartalmát, illetve időbeli hatályát
d) a határozatokat támogatók és ellenzők számarányát – lehetőleg személy szerint, a titkos
szavazás kivételével –;
e) a határozatot előterjesztő személy(ek) nevét,
f) a tagok határozattal kapcsolatos különvéleményét, amennyiben a tag ennek
jegyzőkönyvbe vételét kifejezetten kéri, valamint
g) a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, illetve két hitelesítő tag aláírását.

(3) A közgyűlésen készült jegyzőkönyvbe bárki betekinthet, arról másolatot készíthet.
(4) A közgyűlésen hozott határozatokat az elnökség a közgyűlést követően az egyesület
honlapján közzéteszi.
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Az elnökség
20. §
(1) Az egyesület elnöksége háromtagú.
(2) Az elnökség az elnökből és a két alelnökből áll. Az alelnökök: a szervező alelnök és a
gazdasági alelnök. Az alelnökök tevékenységüket az elnök irányításával végzik.
(3) Az egyesület tevékenységét az elnökség irányítja. Az elnökség az egyesület működését
érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult azon ügyek kivételével, amelyek a közgyűlés, az
elnök vagy az egyesület más szerve kizárólagos hatáskörébe tartoznak.
(4) Az elnökség:
a) koordinálja az egyesületi tevékenységet az Alapszabályban meghatározott célok szerint;
b) viszi az egyesület napi ügyeit,
c) biztosítja az egyesület törvényes és az Alapszabálynak megfelelő működését;
d) meghatározza az egyesület éves programját;
e) előkészíti a közgyűlést, összeállítja annak napirendjét;
f) javaslatot tesz a közgyűlésnek a szükséges határozatok meghozatalára; illetve felügyelő
bizottság létrehozására, hatáskörének, működésének megállapítására;
g) elkészíti az egyesület éves tevékenységéről és költségvetéséről szóló tervet, az éves
beszámolót, továbbá a közhasznúsági mellékletet és azt a közgyűlés elé terjeszti;
h) végrehajtja a közgyűlés határozatait, illetve azok végrehajtását ellenőrzi;
i) megteremti az egyesület működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket;
j) előkészíti az egyesület Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők
megválasztatását;
k) kezeli az egyesületi vagyont, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozza és végrehajtja;
l) mindenkor vizsgálja az egyesületet érintő megszűnési ok fennállását és annak
bekövetkezte esetén a jogszabályban foglalt intézkedések megteszi;
m) tájékoztatja az egyesület honlapján a nyilvánosságot az egyesület szolgáltatásai
igénybevételének módjáról, működéséről;
n) közzéteszi az egyesület honlapján a közgyűlésen és az elnökség ülésein készült
jegyzőkönyveket, a közgyűlés és az elnökség határozatait, közzéteszi az egyesület
honlapján az éves számviteli beszámolót, valamint a közhasznúsági mellékletet;
o) dönt egyesületi szervek létrehozásáról az egyesület céljainak megvalósítása érdekében;
p) feladata a működőképesség fenntartása, és a fenyegető fizetésképtelenség esetén a
hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve
kezdeményezése;
q) dönt mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, az Alapszabály vagy
közgyűlési határozat a hatáskörébe utal.
(5) Az elnökség 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.
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(6) Az elnökség tagjai feladataikat és hatáskörüket írásban egymásra átruházhatják, vagy
feladatkörük keretében – a munkáltatói jogkör gyakorlásának kivételével – írásban, eseti
jelleggel az egyesület bármely tagját meghatalmazhatják.
(7) Az elnökség tagjai az ügyvezetési tevékenységük során az egyesületnek okozott károkért a
szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek az egyesülettel
szemben.
21. §
(1) Az elnökség munkarendjéről saját maga dönt. Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen
részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület
tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.
(2) Az elnökség negyedévente, illetve szükség szerint ülésezik.
(3) Az elnökség ülése nyilvános, kivéve, ha ennek korlátozása jogszabály alapján lehetséges.
Az elnökség ülését az elnök hívja össze. Az elnökség ülésén meghívás alapján, szavazati jog
nélkül az elnökségi tagokon kívül mások is részt vehetnek.
(4) Az elnök az elnökség ülésének helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről
írásban vagy elektronikus levélben értesíti az elnökség tagjait, valamint az elnökségi ülés helyét,
időpontját és napirendjét az egyesület honlapján közzéteszi, továbbá a meghívottakat értesíti.
(5) Az elnökség határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. Határozatait nyílt
szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Valamennyi elnökségi tag egy
szavazattal rendelkezik. Szavazategyenlőség esetén új szavazást kell tartani.

(6) Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az, aki, vagy akinek a Ptk. szerinti közeli
hozzátartozója vagy élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben érdekelt. Nem
minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesületi tagoknak a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, jelen Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
(7) Az elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az
elnökség határozatait, azok meghozatalának napját, tartalmát, illetve időbeli hatályát, továbbá a
határozatot támogató és ellenző elnökségi tagokat személy szerint.
(8) Az elnökség ülésén készült jegyzőkönyvbe bárki betekinthet, arról a (9) bekezdésben
foglaltak szerint másolatot készíthet. Az elnökség határozatait az ülését követően az egyesület
honlapján közzéteszi.
(9) Az elnökség tagja az egyesület tagjai részére köteles az egyesületre vonatkozóan
felvilágosítást adni, és számukra az egyesületre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba
betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést az elnökség tagja a jogosult által
tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.
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22. §
(1) Az elnöki és alelnöki megbízatás a közgyűlés által történő megválasztással és a megbízatás
elfogadásával keletkezik. Az elnöki és az alelnöki megbízatás három évre szól, és annak
lejártával új választást kell tartani. Ugyanaz a személy korlátlanul újraválasztható
(2) Elnöknek, illetve alelnöknek csak alapító és rendes tag jelölhető. Az elnök, illetve az
alelnökök megválasztása titkos szavazással történik, a tagok csak egy jelöltre szavazhatnak.
(3) Elnök, illetve alelnök csak olyan tag lehet, aki
a) magyar állampolgár,
b) a szabad mozgás és tartózkodás 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, és akivel szemben a (4)-(6) bekezdésben, valamint
jogszabályban foglalt kizáró ok nem áll fenn
d) nagykorú, és
e) megfelel a (6) bekezdésben foglalt összeférhetetlenségi szabályoknak.
(4) Nem lehet az egyesület elnöke, illetve alelnöke, aki az egyesülettel az elnöki, illetve alelnöki
tisztségen kívül egyéb tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre
irányuló más jogviszonyban áll, valamint aki a nem bárki által megkötés nélküli cél szerinti
juttatásból részesül, továbbá aki az előbbi személyek Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy
élettársa.
(5) Nem lehet az egyesület elnöke, illetve alelnöke – a közhasznú szervezet megszűnését követő
három évig – 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.
(6) Nem lehet az egyesület elnöke, illetve alelnöke az,
a) akinek cselekvőképessége a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozott vagy
cselekvőképessége kizárt,
b) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek,
amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült
c) akit olyan foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, amely megjelölt ítéletben
tevékenységet az egyesület végzi, az eltiltás hatálya alatt.
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől, az eltiltást kimondó határozatban
megszabott időtartamig.
(7) Az elnökség tagjai, valamint a megbízatásra jelölt személyek kötelesek a közgyűlést
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tájékoztatni arról, ha vezető tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betöltenek
(8) Megválasztottnak az elnöki, illetve alelnöki tisztségre az a jelölt tekinthető, aki a jelenlevő
tagok szavazatainak több mint a felét megszerezte. Ha több jelölt indult, és egyik sem szerzett
többségi szavazatot, akkor új szavazást kell tartani azon jelöltek tekintetében, akik az első
szavazáson a szavazatoknak legalább az egynegyedét megszerezték. Ha legalább két ilyen jelölt
nincsen, akkor a szavazást azon legfeljebb három jelölt között kell megtartani, akik az első
szavazáson a legtöbb szavazatot elérték. A második szavazáson az a jelölt lesz a megválasztott
elnök, aki a legtöbb szavazatot kapja.
23. §
(1) Az elnöki és alelnöki megbízatás megszűnik:
a) a megbízatás idejének lejártával;
b) lemondással;
c) elhalálozással,
d) az egyesületből való kilépéssel vagy kizárással;
e) visszahívással az elnökségi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához
szükséges körben történő korlátozásával;
f) az elnökségi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
(2) Az elnökség tagjait a közgyűlés visszahívhatja, ha az Alapszabályban rögzített
kötelezettségeiket súlyosan megsértik, az egyesület határozatait megszegik vagy az egyesület
Alapszabályban rögzített tevékenységét, illetve céljainak megvalósítását súlyosan
veszélyeztetik. Az elnökség tagjai együttesen, illetve külön-külön is visszahívhatók.
(3) Az elnökség tagjainak visszahívásról a tagok egyharmadának kezdeményezésére a
közgyűlés titkos szavazással dönt. A visszahíváshoz a jelenlévő tagok többségének szavazata
szükséges. A visszahívással egyidejűleg a közgyűlés a megüresedett helyekre új elnökségi
tagokat választ.
(4) Az elnökség tagja megbízatásáról az elnökség másik tagjához vagy a közgyűléshez intézett
nyilatkozattal bármikor lemondhat, amely a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik
hatályossá.
Az elnök
24. §
Az elnök
a) irányítja az egyesület tevékenységét;
b) szervezi és irányítja az elnökség működését;
c) biztosítja az egyesület törvényes működését, megteremti az ehhez szükséges feltételeket;
d) gyakorolja az egyesület alkalmazásában álló munkavállalók felett a munkáltatói jogokat;
e) ellátja mindazokat a feladatokat, és gyakorolja mindazokat a hatásköröket, amelyekkel a
közgyűlés megbízza, illetve felruházza;
f) nyilvántartást vezet az egyesület tagjairól;
g) megőrzi és nyilvántartja a közgyűlési jegyzőkönyveket, valamint az elnökség üléséről
készült jegyzőkönyveket;
h) kérelem esetén biztosítja az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba
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való betekintést, azokról – a személyes adatok és az üzleti titok védelmének
figyelembevételével – másolatot készít, illetve készíttet, a személyes adatok és üzleti
titok esetében e jog gyakorlását előzetesen tett titoktartási nyilatkozattól teheti függővé;
i) dönt minden olyan ügyben, amely nem a közgyűlés vagy az elnökség hatáskörébe
tartozik.
A szervező alelnök
25. §
A szervező alelnök
a) elkészíti az egyesület éves programjának tervezetét;
b) ápolja az egyesület külső és belső kapcsolatait;
c) koordinálja a rendezvényekkel kapcsolatos szervezési és tájékoztatási tevékenységet;
d) koordinálja a bemutatókat, klubeseményeket, versenyeket és kiállításokat;
e) kapcsolatot tart az egyesületen kívüli személyekkel és szervezetekkel;
f) ellátja mindazon feladatokat és gyakorolja mindazon hatásköröket, amelyekkel az elnök
vagy a közgyűlés megbízza, illetve felruházza.
A gazdasági alelnök
26. §
A gazdasági alelnök
a) irányítja az egyesület gazdálkodását,
b) előkészíti az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet,
c) előkészíti az egyesület következő évre vonatkozó pénzügyi tervét,
d) kialakítja a megfelelő pénzügyi nyilvántartást, elkészíti a szükséges kimutatásokat,
e) kapcsolatot tart a számlavezető pénzintézettel és az egyesület megbízott könyvelőjével,
f) ellátja mindazon feladatokat és gyakorolja mindazon hatásköröket, amelyekkel az elnök
vagy a közgyűlés megbízza, illetve felruházza.
A felügyelő bizottság
27. §
(1) Ha az egyesület éves bevétele az ötvenmillió forintot meghaladja vagy tagjainak száma a
száz főt meghaladja, akkor a közgyűlés három tagból álló felügyelő bizottságot választ. Az
egyesületnél jelenleg nem működik felügyelő bizottság.
(2) A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. A felügyelő bizottság határozatait a
jelenlévők szótöbbségével hozza. A határozat meghozatalában nem vehet részt az, aki az
alapszabály 16. § (3) bekezdésében foglalt feltételeknek nem felel meg.
(3) A felügyelő bizottság ellenőrzi az egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során az
elnökség tagjaitól jelentést, az egyesület munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, továbbá az
egyesület könyveibe és adataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
(4) A felügyelő bizottság tagja tanácskozási joggal részt vehet az elnökség ülésén.
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(5) A felügyelő bizottság köteles a közgyűlést tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az egyesület működése során olyan
jogszabálysértés vagy az egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény, illetve mulasztás
történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a
közgyűlés döntését teszi szükségessé, vagy az elnökség tagjainak felelősségét megalapozó tény
merült fel.
(6) A közgyűlést a felügyelő bizottság indítványára 30 napon belül az elnök hívja össze. E
határidő eredménytelen eltelte esetén a közgyűlés összehívására a felügyelő bizottság is
jogosult. Ha a közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
(7) A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem
megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért
való felelősség szabályai szerint felelnek az egyesülettel szemben.
28. §
(1) A felügyelő bizottság tagjának csak alapító vagy rendes tag jelölhető.
(2) A felügyelő bizottság tagjait a közgyűlés választja a 22. § (8) bekezdés szerint. A felügyelő
bizottság elnökét a felügyelő bizottság tagjai maguk közül választják.
(3) A felügyelő bizottság elnöke vagy tagja csak olyan tag lehet, amely
a) megfelel a 22. § (3)-(6) bekezdésben meghatározott feltételeknek, e rendelkezések
a felügyelő bizottság tagjai vonatkozásában megfelelően alkalmazandók,
b) nem elnöke vagy tagja az elnökségnek, az egyesületnél működő egyéb döntéshozó
szervnek, illetve az ügyvezető szervnek (ide nem értve az egyesület döntéshozó
szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
c) nem áll – ha a jogszabály másképp nem rendelkezik – az egyesülettel a megbízatásán
kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban,
c) az egyesület 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,
e) aki nem felel meg az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 38-39.
§-ban foglalt egyéb előírásoknak.
(5) A felügyelő bizottság tagja nem lehet a (3)-(4) bekezdésben felsorolt személyek Ptk. szerinti
közeli hozzátartozója vagy élettársa.

VI.
AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE, NYILVÁNTARTÁSAI, NYILVÁNOSSÁGA
29. §
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(1) Az egyesület jogi személy, amelyet az elnök és az alelnökök képviselnek.
(2) Az egyesület írásbeli képviselete akként történik, hogy az elnök vagy az alelnök az egyesület
előírt, nyomott vagy nyomtatott – teljes vagy rövidített neve fölé – nevét a hiteles aláírási
nyilatkozatnak megfelelően írja.
(3) Az egyesület bankszámlája felett való rendelkezéshez az elnökség tagjának aláírása
szükséges.
(4) Az egyesület tevékenységéhez kapcsolódó számlák utalványozásához az elnökség tagjának
aláírása szükséges.

30. §
Az egyesület nevét tartalmazó bélyegzők az elnökség tagjainak felelős őrzésében vannak.
Használatuk csak az elnökség valamely tagjának aláírásával együtt érvényes.
31. §
(1) Az elnökség az egyesület honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot az egyesület szolgáltatásai
igénybevételének módjáról, az egyesület működéséről, továbbá közzéteszi a közgyűlésen és az
elnökség ülésein készült jegyzőkönyveket, az éves beszámolót, a közhasznúsági mellékletet,
valamint a közgyűlés és az elnökség határozatait.
(2) Az (1) bekezdés alá nem tartozó, az egyesület működésével kapcsolatos iratokba az egyesület
tagjain kívüli személyek akkor tekinthetnek be és kérhetnek másolatot azokról, ha az nem
veszélyezteti az egyesület érdekeit. A betekintés és a másolat készítése – a személyes adatok és
az üzleti titok védelme érdekében – előzetesen tett titoktartási nyilatkozathoz köthető.

VII.
AZ EGYESÜLET VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA
A vagyon, a bevételek és a kiadások
32. §
(1) Az egyesület vagyona készpénzből, ingatlan és ingó vagyonból, illetve vagyoni értékű
jogokból áll.
(2) Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az egyesület tagjai – a tagdíjon, illetve a
vagyoni hozzájárulás megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem
felelnek.
(3) Az egyesület saját maga rendelkezik nevével, logójával és minden, a nevéhez kapcsolódó
joggal, különös tekintettel a hirdetési, reklám és a tevékenység televíziós, rádiós valamint egyéb
elektronikus technikákkal történő közvetítésével kapcsolatos jogokra.
(4) Az egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem
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veszélyezteti a 3. § szerinti alapcélok szerinti (közhasznú) tevékenységének ellátását és
működésének fenntartását.

(5) Az egyesület bevételei a következők:
a) tagdíjak;
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevételek;
c) költségvetési támogatás:
a. a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
b. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a
költségvetésből juttatott támogatás;
c. az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől
származó támogatás;
d. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint
kiutalt összege;
d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett
bevétel;
e) más szervezettől, illetve természetes személytől kapott adomány;
f) a befektetési tevékenységből származó bevételek;
g) az a)-g) pont alá nem tartozó egyéb bevételek.
(6) Az egyesület költségei, ráfordításai a következők:
a) az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek,
ráfordítások;
b) a gazdasági-vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül
kapcsolódó költségek, ráfordítások;
c) az egyesület szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció
költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez
használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása;
d) az a)–c) pontok alá nem tartozó egyéb költség.

Gazdálkodás
33. §
(1) Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
(2) Az egyesület az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenység szerinti gazdálkodását, valamint
gazdasági-vállalkozási tevékenységét és az abból származó eredmény megállapítását a Civiltv.
és az Sztv. szerint végzi.
(3) Az egyesület a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt a 3. § szerinti
alapcélok megvalósítása érdekében a 3. §-ban meghatározott közhasznú tevékenységekre,
kifejezetten a 4. § szerinti tevékenységekre fordítja.
(4) Az egyesület bevételeit a 32. § (5) bekezdés szerinti részletezésben, költségeit ráfordításait
(kiadásait) a 32. § (6) bekezdés szerinti részletezésben elkülönítetten, az Sztv. szerint tartja
nyilván.
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(5) Az egyesület 32. § (6) bekezdés c) és d) pontja szerinti költségeit, ráfordításait (kiadásait)
alapcél szerinti (közhasznú) tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység között, az
előzőekben felsorolt tevékenységek árbevételének (bevételének) arányában kell évente
megosztani.
(6) Az egyesület az alapcél szerinti (ezen belül közhasznú) tevékenységéből, illetve a gazdaságivállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait)
elkülönítetten tartja nyilván.
(7) Az egyesület nyilvántartásaira a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni,
azzal, hogy tekintettel közhasznú jogállására, kizárólag kettős könyvvitelt vezet.
Az egyesület beszámolási kötelezettségeire a Civiltv. szabályai irányadók.
(8) Az egyesület váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
(9) Az egyesület a gazdasági-vállalkozási tevékenysége fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét
veszélyeztető hitelt nem vehet fel.

Támogatások, adományok
34. §
(1) Az egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak valamely elnökségi tag
írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. Az egyesület nevében vagy javára történő
adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetve más személyek zavarásával, a személyhez
fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével.

(2) Az egyesület javára felajánlott adományokat, támogatásokat az egyesületi célok
megvalósítására kell fordítani. Az adományokat az adományozó nyilvántartásába beállított
könyv szerinti, ennek hiányában szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

Pályázatok
35. §
(1) Az egyesület céljaival összhangban lévő pályázaton történő részvételre a közgyűlés, az
elnökség és bármely tag javaslatot tehet.
(2) A pályázaton történő részvételről az elnökség vagy a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel
dönt. Az elnökség döntése alapján a pályázat kidolgozásában az egyesület tagjain kívül – az
elnökség felkérése alapján – szakemberek is részt vehetnek.
(3) Az egyesület a (2) pont alapján meghatározott célok megvalósításához a saját vagyona
terhére hozzájárulhat. A beadásra szánt pályázati anyagok tartalmi, és megvalósíthatósági
ellenőrzése, valamint kedvező esetben kivitelezésének megszervezése, felügyelete az elnökség
feladata.
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(4) Az elnyert pályázat megvalósításakor előnyben kell részesíteni az egyesület tagjait, azonban
a megvalósításban – az elnökség megbízása alapján – nem egyesületi tagok is részt vehetnek.

Szolgáltatások, támogatások
36. §
(1) Az egyesület által cél szerinti juttatásként nyújtott szolgáltatások, illetve azok igénylésének
módja bárki által megismerhető, nyilvános. Az elnökség évente legalább egy alkalommal az
egyesület honlapján a nyilvánosság részére közzéteszi (akár pályázat formájában) az ezzel
kapcsolatos információkat.
(2) A cél szerinti juttatásként nyújtott szolgáltatást az elnökség ítéli oda, amelyről határozatban
dönt. Az odaítélés feltételeiről az elnökség a cél szerint nyújtott szolgáltatás típusától függően
külön határozatban dönt.
(3) Az egyesület az elnökség, illetve a felügyelő bizottság tagjait, a támogatóit, önkénteseit,
valamint ezek Ptk, szerinti közeli hozzátartozóit és élettársát – a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által a tagoknak a tagsági jogviszony alapján
nyújtott és az Alapszabálynak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem
részesítheti. Az egyesület pályázati felhívásai nem tartalmazhatnak olyan feltételeket,
amelyekből megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van. Színlelt
pályázat a célszerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

Közhasznúsági melléklet
37. §
(1) Az egyesület az éves számviteli beszámolóval egyidejűleg a Civiltv. szerint közhasznúsági
mellékletet készít, amelyet a közgyűlés fogad el.
(2) Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet az egyesület elnöksége a tárgyévet
követő évben, legkésőbb június 30-ig az egyesület honlapján közzéteszi.
(3) A közhasznúsági melléklet tartalmára a Civiltv.-ben meghatározottak az irányadók.
(4) A közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet.

VIII.
AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
38. §
(1) Az egyesület megszűnik:
a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
c) jogutód nélküli megszűnésének megállapításával, illetve az erről hozott döntéssel;,
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d)
e)
f)
g)
h)

más egyesülettel való egyesüléssel, illetve szétválással;
bíróság, arra jogosult szerv általi megszüntetéssel,
bíróság általi feloszlatással,
ha a bíróság a megszűnését megállapítja.
ha az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt a közgyűlés nem határozott meg; vagy
i) ha az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt,
j) feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására
irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a
nyilvántartásból törli.
(2) Az egyesület megszűnése esetén a Civiltv. II. fejezetében meghatározott – az adott feltételek
bekövetkezésétől függő – eljárásokat (végelszámolás, kényszer-végelszámolás vagy
egyszerűsített törlési eljárás) a Civiltv. szerinti előírások szerint kell lefolytatni.
(3) Az egyesület megszűnése esetén, a Civiltv. szerinti adott eljárás lefolytatását követően
fennmaradt pénzbeli és nem pénzbeli vagyonát a játékkultúra népszerűsítését támogató
közhasznú szervezet(ek) támogatására kell fordítani.

IX.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
39. §
(1) Jelen Alapszabályt az egyesület alakuló közgyűlése 2005. július 1. napján fogadta el.
(2) Az Alapszabályt a közgyűlés 2005. szeptember 18. napján bírósági felhívásra módosította.
(3) Az Alapszabályt a közgyűlés 2009. május 26-án, 2014. július 12-én, 2016. február 20-án,
2016. június 4-én, valamint 2016. július 13-án módosította.
(4) Kelt: Budapesten, 2016. július 13-án

………………………………………
az egyesület elnöke

…………………………………..
hitelesítő tag

………………………………………
hitelesítő tag

