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Alfa KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület alapszabálya egységes szerkezetben 
küldöttgyűlés által elfogadva 2015. október 27. 

 
I. 

Preambulum 
 

Az alapító tagok célja, hogy a tagsági viszonyt létesítő önálló tevékenységet folytató adószámmal 
rendelkező magánszemélyek, egyéni és társas vállalkozók gazdasági és szakmai érdekeinek védelmét, 
feladatainak megvalósítását ellássa, valamint iskolarendszeren kívüli felnőtt oktatással és munkaerő 
közvetítéssel a vállalkozások szakemberigényének biztosításához hozzájáruljon. 
 

II. 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
II.1. Az egyesület alapszabálya a 2013. évi V.tv., 2013. évi CLXXVII.tv., 2011. évi CLXXV.tv., a 
2011. évi CLXXXI.tv., rendelkezései szerint szabályozza az egyesület szervezetét, tagságát, 
működését, a tagok jogait és kötelezettségeit, az egyesület megszűnésére vonatkozó szabályokat. 
 
II.2. Az egyesület a törvény értelmében tevékenységével nem sértheti a Magyarország 

Alaptörvényének rendelkezéseit: működésével egyéb törvényt nem sért, nem valósít meg 
bűncselekményt, és bűncselekmény elkövetésre való felhívást, mások jogainak megsértését, vagy 
szabadságának sérelmét. 
 
II.3. Az egyesület gazdasági érdekképviseletet ellátó civil szervezet, amely egyben önálló jogi 
személy. 
 
II.4. Az egyesület határozatlan időre jön létre. 
 
II.5. A tagsági jogokról értékpapírt kibocsátani tilos. Az egyesület nyilvántartott tagsággal rendelkezik. 
 
II.6. Az egyesület minden olyan tevékenységet folytathat, amely jogszabály nem tilt vagy korlátoz. 
 
II.7. Az egyesületi tag köteles tagdíj fizetése útján az egyesület működéséhez hozzájárulni, azt 
elősegíteni. A tagdíjat pénzben kell megfizetni az alapszabályba foglalt rendelkezések szerint. Az 
egyesület részére teljesített vagyoni hozzájárulást vagy annak értékét nem lehet visszakövetelni. 
 
II.8. Az egyesület nyilvántartási száma: Gyulai Törvényszék 839. 
 
II.9. Adószám: 19056982-2-04 
 
II.10. Statisztikai számjel: 19056982-9411-529-04 
 
II.11 Az egyesület a KISOSZ Békés megyei Szervezetének általános érdekképviseleti jogutóda. 
 

III. 
AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE ÉS SZÉKHELYE 

 
III.1. Az egyesület neve: 
 

ALFA KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület 
 

III.2 Az egyesület rövid neve: Alfaképző KISOSZ 
 
III.3. Az egyesület székhelye: 5600 Békéscsaba, dr. Becsey O. u. 4/1. 

 
IV. 

AZ EGYESÜLET CÉLJA 
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IV.1. Az egyesület célja, hogy a tagsági viszonyt létesítő önálló tevékenységet folytató adószámmal 
rendelkező magánszemélyek, egyéni és társas vállalkozók gazdasági és szakmai érdekeinek védelmét, 
feladatainak megvalósítását ellássa, valamint iskolarendszeren kívüli felnőttoktatással és munkaerő 
közvetítéssel a vállalkozások szakemberigényének biztosításához hozzájáruljon. 
 
Az egyesület feladatai: 
 
IV.2. Képviseli a tagság érdekeit a helyi és társadalmi szervek előtt. 
 
IV.3. Kapcsolatot tart azon civil szervezetekkel, mozgalmakkal, kamarákkal, amelyek az egyéni és 
társas vállalkozók érdekeit támogatják.  
 
IV.4. Elősegíti az egyesület tagjainak gazdasági tevékenységét, gazdasági, szervezési és koordinációs 
munkáján keresztül, ingyenesen és önköltséges szolgáltatásokkal. 
 
IV.5. Adótanácsadás, üzemi balesetek kivizsgálásánál segítségadás, jegyzőkönyv felvétele, hatósági 
érdekképviselet, jogszabályok ismertetése, nyomtatványok értékesítése, tájékoztatás 
társadalombiztosítási fizetési kötelezettségekről, megbízás alapján könyvelés elvégzése, adóbevallás 
készítés. 
 
IV.6. A tagok érdekét szolgáló vállalatot, iskolát alapíthat, vagy más gazdasági szervezetet hozhat létre 
és működtethet, gazdasági társaságokban részt vehet, gazdasági tevékenységükkel kapcsolatos 
csoportot, irodát hozhat létre, kereskedelmi és vendéglátóipari tevékenységet, munkaerő közvetítést 
folytathat. 
 
IV.7. A tagok tevékenységét érintő kérdésekben előterjesztéseket, javaslatokat tesz az illetékes 
szervezetek felé, ilyen tárgyú kérdések megvitatásában, véleményezésében részt vesz. Kezdeményezi 
helyi jogszabályok megalkotását, ezek tervezeteit véleményezi. 
 
IV.8. Közreműködik a tagságot érintő szociálpolitikai feladatok ellátásában, üdülési lehetőség 

biztosításában. 
Oktatási, továbbképzési és más, a tagság gazdálkodói tevékenységét segítő ismeretbővítő tanfolyamok 
szervezése, lebonyolítása. 
 
IV.9. Információs szolgáltatást nyújt tagjai részére Internetes honlapján keresztül. 
 
IV.10. Tagsága egészét vagy egy-egy csoportját érintő jogi, gazdasági, illetőleg a gazdálkodás 
feltételeit érintő kérdésekben véleményét, javaslatait az illetékes tényezőnek továbbítja, képviselőin és 
titkárságán keresztül a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetségével 
folyamatos kapcsolatot tart. 
 
IV. 11. Az egyesület tagsága és az egyesület ügyfelei magas szintű kiszolgálása érdekében az egyesület 
fő működési területére vonatkozóan ALFA vezérszóval nevesített internetes honlapokat működtet, 
amelyek megjelenítéséhez megfelelő védjegyet, illetve levédetett grafikai emblémát jelentet meg az 
alábbiak szerint: 
 
 
 
 
 
Az egyesület a vele szerződött partnereinek a védjegyek használatát a konkrét szerződésekben 
meghatározott feltételek teljesítése esetén engedélyezi (franchise). A megállapodásokat az egyesület 
elnöksége hagyja jóvá. 

 
V. 

AZ EGYESÜLET TAGSÁGA 
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V.1. Az Egyesület tagja lehet a Magyarország területén működő önálló tevékenységet folytató 

adószámmal rendelkező magánszemély valamint, egyéni és társas vállalkozó, aki felvételét kéri, és 
az egyesület céljait elfogadja, az alapszabályt magára nézve kötelezőnek ismeri el és akit, a 
küldöttgyűlés a tagok sorába felvesz. 

 
A tagfelvételi kérelmet az egyesület elnökéhez kell benyújtani, aki az igazgató közreműködésével 90 
napon belül ellenőrzi a tagságra vonatkozó jogosultságot és a tagdíj megfizetését, és azt jóváhagyás 
céljából a soron következő küldöttgyűlés elé terjeszti. Az egyesületi tagság a belépési kérelemnek a 
küldöttgyűlés általi elfogadásával keletkezik. 
 
A tagfelvételi kérelem a következő formákban teljesíthető: 

- A kitöltött és a kérelmező által aláírt tagfelvételi kérelmet postai úton, illetve személyesen 
le kell adni az ügyfélszolgálati irodában vagy, 

- az egyesület honlapjáról letöltött és kinyomtatott, kitöltött és aláírt kérelem nyomtatványt 
levélben, illetve scannerrel beolvasva, színes formátumban elektronikusan elküldve, vagy  

- a www.alfajog.huhonlapon lévő tagfelvételi kérelem űrlap kitöltésével.  
 
 A tagfelvételi kérelem a regisztráláson túl az első tagdíj befizetésével jön létre. 
 
Az egyesület tagja: 

-  jogosult az egyesület tevékenységében részt venni. 
- az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik. 
- tagsági jogait személyesen vagy meghatalmazottja útján gyakorolhatja. 
- A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők. 
- a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonával nem felel. 
- köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére. 
- nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét. 

 
A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. 
 
A tagsági jogviszony megszűnik 
 a) a tag kilépésével; 
 b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával; 
 c) a tag kizárásával; 
 d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 
 
A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, 
indokolás nélkül megszüntetheti. 
 
A tagsági jogviszony felmondása: Ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel 
meg ezeknek a feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban 
felmondhatja. A felmondásról az egyesület küldöttgyűlése dönt. 
 
V.2.A tag kizárása: 
A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy küldöttgyűlési határozatát súlyosan vagy 
ismételten sértő magatartása esetén a küldöttgyűlés - bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv 
kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le, ha az alapszabály a tisztességes 
eljárást biztosító szabályokat meghatározta. A tagot a kizárásról rendelkező küldöttgyűlésre, a 
küldöttgyűlés összehívására vonatkozó szabályok szerint meg kell hívni, a napirend közlésével azzal, 
hogy a küldöttgyűlést távollétében is meg lehet tartani, ha távollétét méltányolható körülmények 
igazolásával (pl.: betegség, munkahelyi elfoglaltság, stb.) előzetesen nem menti ki. A tagnak 
lehetőséget kell adni arra, hogy védekezését előadhassa, jogi képviseletről gondoskodhasson. Dönteni 
csak a bizonyítási eljárás után a tényállás teljes körű ismeretében lehet. A tag bizonyítási indítványt 
tehet, kérdéseket tehet fel, minden olyan magatartást kifejthet, amely a tényállás megállapításához 
szükséges és az eljárását indokolatlanul nem húzza el. 
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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 kizáró határozatot a taggal közölni kell. 
 
A tagokról az elnökség nyilvántartást vezet. Törlésre kerülnek azok a tagok a névjegyzékből, akinek 
tagsági viszonya bármilyen jogcímen megszűnik. 
 
Tekintettel arra, hogy az alapszabály a tagságot tagdíj fizetési feltételhez köti és a tag határidőre tagdíj 
fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, majd a 15 napos póthatáridőre sem teljesít, az egyesület a 
tagsági jogviszonyt 30 napos határidővel írásban felmondhatja. 
 
V.3. A tagok jogai: 

- Részt vehetnek az egyesület tevékenységében és a rendezvényein. 
- A tagok közvetlen és közvetett úton részt vesznek az egyesület testületi szerveinek 

megválasztásában és a testületi szervek tisztségeire választhatók. 
- Tevékenységükkel vagy bármely gazdasági, társadalmi vagy szociális érdekükkel 

összefüggő kérdésekben szakvéleményért, felvilágosításért az egyesület bármely illetékes 
szervéhez fordulhatnak. 

- Igénybe vehetik a gazdasági jogviszonyból következő ingyenes vagy visszterhes 
szolgáltatásokat, szociális juttatásban vagy egyéb, az egyesület által nyújtott 
kedvezményben részesülhetnek. 

- A megfizetett tagdíj a térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások esetében 
díjkedvezményre jogosít. A befizetett tagdíj összege egy alkalommal teljes egészében 
levonható a térítéses szolgáltatás árából. 

 
V.4. A tagok kötelességei: 

- A tagdíj megfizetése, melynek mértéke a tag által választott tagdíj kategóriának megfelelő. A 
tagdíj kategóriák és a hozzájuk tartozó tagdíjak mértékét az elnökség határozza meg. 

- Az alapszabály rendelkezéseinek, küldöttgyűlési és elnökségi határozatoknak a betartása. 
 
V.5. Az egyesület pártoló tagja lehet minden belföldi és külföldi természetes és jogi személy, 
amennyiben az egyesület célját elfogadja, és pártolótagdíj fizetési kötelezettségét teljesíti. A pártoló 
tagsági viszony a pártoló tag kérésére határozott időre is létesíthető. A pártoló tag az egyesület 
tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt, nem választhat és nem választható. A 
pártoló tagok igénybe vehetik az egyesület ingyenes és térítés ellenében végzett szolgáltatásait. 
Tanácskozási joggal részt vehetnek az egyesület küldöttgyűlésén. Költségvetési szerv az egyesület 
pártoló tagja nem lehet. 
 
A megfizetett pártoló tagdíj a térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások esetében 
díjkedvezményre jogosít. A befizetett pártoló tagdíj összege egy alkalommal teljes egészében 
levonható a térítéses szolgáltatás árából. 

 
VI. 

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE 
 

VI.1. Az egyesület testületei: 
 
a./Taggyűlés (résztaggyűlés) 
b./ Küldöttgyűlés 
c./ Felügyelő Bizottság 
d./ Elnökség 

 
Az egyesület tagjait, szakmai vagy területi szervezésében tömörítő legfelsőbb fórum a résztaggyűlés 
(csoportgyűlés). 
A résztaggyűlések (csoportok) településenként, illetve településcsoportonként az egyesület 
elnökségének határozatában rögzített területi felosztásban a tagság önkéntes szerveződése útján jönnek 
létre. A résztaggyűlés érdekegyeztető és vitafórum. Kifejezi az adott körzetben lakó egyesületi tagok 
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szándékát és akaratát, melyet a csoportelnökség közvetít az egyesület elnökségének. A 
résztaggyűlésnek résztvevője és tagja minden a körzetben lakó egyesületi tag. 
 
A résztaggyűlések (küldött választó, tanácskozó, érdekegyeztető fórum), mint szervezeti egységek a 
következők: 

- Észak-békési résztaggyűlés (Füzesgyarmat, Szeghalom, Vésztő, Körösladány, Okány) 
Szeghalom székhellyel 

- Nyugat-békési résztaggyűlés (Szarvas, Gyoma, Dévaványa, Kondoros, Békésszentandrás) 
Szarvas székhellyel 

- Kelet-békési résztaggyűlés (az összes többi település) Békéscsaba székhellyel 
 
A résztaggyűlés saját tagjai sorából közvetlenül, nyílt szavazással választja meg: 

- a csoport elnökségének elnökét és az egyesület elnöksége által meghatározott létszámú 
csoportelnökség tagjait (póttagjait), 

- az egyesület Küldöttgyűlésébe delegált küldötteket.  A küldöttek száma összesen 27 fő. A 
résztaggyűlések által választható küldöttek számát a résztaggyűléshez tartozó taglétszám 
arányában az elnökség határozza meg. 
 

A résztaggyűlés (csoportgyűlés) megvitathatja az egyesület életével, működésével kapcsolatos 
kérdéseket, javaslatokat, indítványokat tehet az egyesület testületi szervei részére. Beszámoltatja a 
Csoportelnökséget a végzett munkájáról. 
 
A résztaggyűlés (csoportgyűlés) felmenti megbízatása alól az általa választott képviselőit. 
Összehívásáról az elnök, indokolt esetben az egyesület elnöksége gondoskodik. 
 
Az alapszabályban meghatározott keretek között saját maga által megállapított módon szervezi és 
irányítja a résztaggyűlés munkáját. 
Képviseli a résztaggyűlést a tagok tevékenységének gyakorlásával összefüggő helyi ügyek 
intézésében. 
Ellátja mindazon feladatokat, amelyeket az egyesület alapszabálya hatáskörébe utal, valamint az 
egyesület elnöksége részére megállapít. Közvetítő szerepet tölt be a résztaggyűléshez tartozó 
egyesületi tagság és az egyesület felsőbb testületei között. 
 
A résztaggyűlés szervei: 

- csoportelnökség 
- résztaggyűlés 

 
A csoportelnökség irányítja a résztaggyűlés munkáját két résztaggyűlési ülés között. 
 
Résztaggyűléseket évente egyszer kell tartani, illetőleg minden olyan esetben, amikor azt a tagok 
legalább 15 %-a kéri. 
 
VI.2.Az egyesület küldöttgyűlése: 
 
VI.2.1 A küldöttgyűlés az egyesület- a tagok összességének érdekeit kifejező- legfőbb testületi szerve. 

 
VI.2.2. A küldöttgyűlés szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.  Össze kell hívni 
a küldöttgyűlést akkor is, ha azt a bíróság elrendelni, illetve ha a küldöttek 1/3-a azt az ok és a cél 
megjelölésével írásban kéri. Össze kell hívni a Ptk.3:81.§ szerinti egyéb esetekben is. 
 
A napirend kiegészítésének tárgyában a küldöttgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. 
Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a küldöttgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt 
vagy azt elutasítja, a küldöttgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően 
külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 
 
Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 
határozata szükséges. 
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Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló küldöttgyűlési döntéshez a 
szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 
 
VI.2.3. A küldöttgyűlést az elnökség hívja össze a napirend közlésével, írásban. A meghívót legalább 
15 nappal a küldöttgyűlés kitűzött időpontja előtt kell kézbesíteni, amelyben közölni kell a 
küldöttgyűlés helyét, idejét, tárgysorozatát, és a megismételt küldöttgyűlésre vonatkozó szabályokat. 
 
VI.2.4. A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van (50 %+ 1 fő). 
Valamennyi határozatot egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve ha a küldöttgyűlés 
másként rendelkezik. A tag a küldöttgyűlésen meghatalmazottal is képviseltetheti magát. A 
meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Nem lehet 
meghatalmazott az egyesület vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja, könyvvizsgálója, 
továbbá ezek közeli hozzátartozója. 

 
VI.2.5. Határozatképtelenség esetén az eredeti időponthoz képest 3 napon túl, de 15 napon belül 
összehívott küldöttgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében, a jelenlévők létszámától 
függetlenül határozatképes, ha erre a tagok figyelmét az eredeti meghívóban felhívták. 

 
VI.2.6. A küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik: 
 a) az alapszabály módosítása; 
 b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 
 c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 
 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, a  felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; 
 h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági 
    tagok vagy más egyesületi szervek  tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről 
    való döntés; 
 i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása; 
 j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és 
 k) a végelszámoló kijelölése. 
 
A küldöttgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 8 napon belül a tagok és az 
egyesület szervei a küldöttgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését 
kérhetik, a kiegészítés indokolásával. 
 
Egyebekben az Ptk.3.75.§ (2) bek. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
A küldöttgyűlésen a szavazás nyílt, kivéve (ilyen döntés esetén) a tisztségviselők megválasztását. A 
küldöttgyűlésen két fő jegyzőkönyv-hitelesítőt és egy fő jegyzőkönyv-vezetőt kell választani. Ezt 
követően meg kell állapítani a határozatképességet és a küldöttgyűlés összehívásának 
szabályszerűségét. Meg kell választani a szavazatszámlálókat, akiknek száma 3 (három) fő, akik 
jogosultak a küldöttgyűlés számára meghatározni a leadott szavazatok számát. Ennek alapján a 
döntést a küldöttgyűlés mondja ki. 
 
VI.2.7. Az évi rendes küldöttgyűlésen meg kell tárgyalni az éves pénzügyi tervet, illetve az előző éves 
pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számviteli törvény rendelkezései szerint készített beszámolót. 
 
VI.2.8. Az VI.2.4. pont rendelkezéseitől eltérően az egyesület alapszabályának módosításához a 

jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges; az egyesület céljának 

módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló küldöttgyűlési döntéshez a szavazati joggal 

rendelkező tagok háromnegyedes többséges szükséges. 
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VI.2.9. A küldöttgyűlés a meghívóban a napirendet úgy kell meghatározni, hogy az egyesületi tag 
pontosan ismerhesse, hogy mely kérdésben várnak tőle határozatot és miben kell dönteni. 
 
Levezető elnök az egyesület elnöke, vagy valamelyik elnökségi tag, helyettesítési jogkörben, a 
küldöttgyűlés döntése alapján. 
 
VI.3.A tisztségviselők. 

 

VI.3.1. Az egyesület tisztségviselői elnökséget alkotnak. Az elnökség az egyesület ügyvezető szerve. 
Fő feladata az egyesület működésének a biztosítása, annak megszervezése. 
 
VI.3.2. Az elnökség 8 (nyolc) tagú, az elnökséget a küldöttgyűlés választja 5 évre nyílt szavazással. Az 
első elnökség megválasztását kővetően a küldöttgyűlésen részt vevők 1/3-a indítványozhatja az 
elnökség titkos szavazással történő választását. 
 
VI.3.3. Az elnökség negyedévente ülésezik. Akkor határozatképes, ha azon legalább 5 (öt) elnökségi 
tag megjelent. Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazás útján hozza. Az elnökségi 
üléseknek mindenkor meghívottjai az ellenőrző bizottság elnöke. 
 
VI.3.4. Az elnökség feladatkörébe tartozik 

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

b) a beszámolók előkészítése és azoknak a küldöttgyűlés elé terjesztése; 
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a küldöttgyűlés elé terjesztése; 
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 

küldöttgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 
e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a 

tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; 
f) a küldöttgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 
g) az ügyvezető szerv által összehívott küldöttgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 
h) részvétel a küldöttgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 
i) a tagság nyilvántartása; 
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek 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; 
m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről dönt két küldöttgyűlés között, amely 

felhatalmazást az alapszabály ezúton megad; 
n) a tagok által választott tagdíj kategóriák meghatározása és az azokhoz tartozó tagdíj 

mértékek megállapítása; 
o) munkáltatói jogot gyakorol az egyesület ügyintéző szervezetének vezetője (igazgató) és 

helyettesei felett. 
 
VI.3.5. Az elnökség tagjai közül elnököt a küldöttgyűlés választ.  
 
Az elnökség tagja csak egyesületi tag lehet. 
 
Az elnökség: 

-  vezeti a tagdíjfizetésről szóló nyilvántartást és a tagi nyilvántartást. 
- döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata 

dönt. 
- az egyesületi határozatokat, küldöttgyűlési döntéseket a határozatok könyvébe foglalja. 
- az egyesület működésével kapcsolatos iratokat irattározza. 
- vezeti az egyesület munkaszervezetét. 
- képviseli az egyesületet bíróságok, hatóságok és harmadik személyek előtt. 
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Az elnökség köteles a küldöttgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele végett: 
a./ az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi 
b./ az egyesület előre láthatóan nem lesz képes a tartozásokat teljesíteni 
c./ az egyesület céljainak elérése veszélybe került 

 
VI.3.6. A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok: 

- Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

- A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 
- Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. 

- Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit 
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az 
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem 
lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 
VI.3.7. 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. 

 
Felelősség a vezető tisztségviselő károkozásáért 

Ha a jogi személy vezető tisztségviselője e jogviszonyával összefüggésben harmadik 

személynek kárt okoz, a károsulttal szemben a vezető tisztségviselő a jogi személlyel 

egyetemlegesen felel. 
 
VI.3.8. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás 

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 
c) visszahívással; 
d) lemondással; 
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

történő korlátozásával; 
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 
Az egyesület a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja, munkaviszonyban 

állása esetén a 2012. évi I.tv. szabályait kell megfelelően alkalmazni. 
 
A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy másik vezető 
tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. 
 
Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő 
kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 
hatvanadik napon válik hatályossá. 
 
VI.4. Az egyesület tisztségviselői: 

- az egyesület elnöke, alelnöke, igazgatója 
- az elnökségi tagok  
- felügyelő bizottság elnöke 

 
Az elnökség feladat- és hatásköre: 

Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos 

kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. 
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VI.5. Az egyesület képviseletének rendje: 
 

Az egyesület ügyvezető szerve az elnökség, aki intézi az egyesület ügyeit, képviseli az egyesületet 
bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben. Az elnökség jogait és 
feladatait testületként gyakorolja. 
 
Az egyesület cégjegyzése akként történik, hogy az egyesület előírt, előnyomott vagy nyomtatott 
cégneve alá a cégjegyzésre jogosult személy(ek) nevét  – aláírás minta szerinti – aláírják. 
 
Az egyesület cégjegyzésére jogosultak: 
 a.) az egyesület elnöke önállóan, 
 b.) az egyesület alelnöke önállóan, 
 c.) az egyesület igazgatója önállóan. 
 
Az egyesület elnöke képviseli az egyesületet. Akadályoztatás esetén e jogot az alelnök, az elnökség 
kijelölt tagja, illetve az adminisztrációs szervezet vezetője (igazgató) gyakorolja. 
Az egyesület működéséről – az adminisztrációs szervezet vezetőjével együtt – a Küldöttgyűlésnek 
köteles beszámolni. Feladatait, képviseletének és hatáskörének részletes szabályait az Ügyrend 
tartalmazza. 
 

VII. 
Az egyesület adminisztrációs szervezete 

 
VII.1. Az egyesület tevékenységével kapcsolatos adminisztratív feladatokat és ügyintézését az 
ügyfélszolgálati irodákban a titkárság látja el. A székhelyen kívüli ügyfélszolgálati iroda 
létrehozásához illetve megszüntetéséhez az elnökség jóváhagyása szükséges. 
 
VII.2. A titkárság végrehajtja az egyesület testületi üléseinek határozatait, munkáját, az 
adminisztrációs szervezet vezetőjének (igazgató) közvetlen irányítása mellett a jogszabályok, az 
Alapszabály és egyéb belső szabályzatok szerint végzi. 
 
VII.3. Az egyesület adminisztrációs szervezetének vezetője az egyesület igazgatója, aki: 

– tanácskozási joggal részt vesz az egyesület testületi ülésein, 
– érvényt szerez a testületi határozatok végrehajtásának az érdekvédelmi, érdekképviseleti 

    tevékenység végzésével, az Ügyrendben meghatározottak szerint képviseli az egyesületet. 
– felelős az adminisztrációs szervezet által végzett munka jogszerűségéért. 
– az adminisztrációs szervezet dolgozói felett a munkáltatói jogot az Ügyrendben és az 
adminisztrációs szervezetére vonatkozó  Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak 
szerint gyakorolja. 

 
VIII. 

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 
 
 

VIII.1. Az egyesület a tagdíjakból, a pártoló tagdíjakból, gazdasági-vállalkozási tevékenységből 
(szolgáltatás nyújtásából) származó bevételből, költségvetési támogatásból,  a pályázat útján, 
valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatásból, az Európai Unió strukturális alapjaiból, 
illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatásból, az Európai Unió 
költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatásból, az 
államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevételből, más 
szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adományból, befektetési tevékenységből származó 
bevételből  gazdálkodik. Az egyesület gazdálkodásához felajánlható bármilyen anyagi és nem anyagi 
juttatás, vagyoni és nem vagyoni értékű jog. 
 
VIII.2. Az egyesületi tagdíj az egyesület megalakulásakor megállapításra került, a folyamatos és 
választható tagdíj kategóriákhoz  tartozó tagdíjak megállapítása az elnökség hatáskörébe tartozik. 
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VIII.3. Az egyesület fő céljaként gazdálkodási tevékenység nem állapítható meg. Gazdálkodási 
tevékenységet kiegészítő jelleggel, céljainak veszélyeztetése nélkül, eredményes működése érdekében, 
annak elősegítése végett folytathat. Az egyesület gazdálkodása szempontjából vállalkozási 
tevékenységnek minősül a térítés ellenében végzett könyvelési szolgáltatás. A vállalkozási 
tevékenységből származó bevétel aránya a 2011 évi CLXXV törvény 2§ 7. szerint nem haladhatja meg 
az összes bevétel 60%-át. 
 
Az oktatási tevékenység az egyesület célja szerinti tevékenységnek minősül (nem vállalkozói 
tevékenység), mert az  
egyrészt: 

- a tagság továbbképzését, 
- a tagság kötelező, jogszabály által előírt szakképesítésének megszerzését 
- a leendő vállalkozók, illetve leendő tagok kötelező jogszabály által előírt 

szakképesítésének megszerzését szolgálja, 
másrészt: 

- az oktatáson keresztül biztosítja az egyesület, hogy a tagság részére megfelelő 
szakképzettséggel és ismeretekkel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. 

 
VIII.4. Az egyesület tartozásaiért a saját vagyonával felel, a tagok az egyesület tartozásaiért - a tagdíj 
megfizetésén túl - saját vagyonukkal nem felelnek. 

 
VIII.5. Az egyesület bankszámlája felett rendelkezni jogosultak, mint ezen ügyben képviseleti joggal 

felruházottak: 

- az egyesület elnöke, alelnöke, együttesen 

- az egyesület igazgatója és igazgatóhelyettesei együttesen 

 
 

IX. 
FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 

 
IX.1. A felügyelőbizottság 5 (öt) tagú szervezet. 
 
IX.2. Tagjait első alkalommal az alakuló küldöttgyűlés, ezt követően a küldöttgyűlés választja 5 évi 
időtartamra. 
 
A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a 
vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi 
személy vezető tisztségviselője. 
 
A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A 
felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem 
utasíthatóak. 
 
IX.3. A felügyelőbizottság elnökét tagjai közül kétharmados többséggel maga választja. 
 
IX.4. A felügyelőbizottságot az elnök képviseli, bármelyik tag részére egy ügyre nézve 
meghatalmazást adhat. 
 
IX.5. A felügyelőbizottság munkaterv szerint végzi tevékenységét, amit a felügyelőbizottsági ülésen 
fogad el. 
 
IX.6. Negyedévente ülésezik. Össze kell hívni akkor is, ha bármelyik tagja kéri. A 
felügyelőbizottsági ülést az elnök hívja össze, legalább az ülés előtt 8 nappal irásban, meghívó útján. 
Ha az elnök a tag indítványára határidőre az ülést nem hívja össze, azt az indítványt tevő tag 
összehívhatja azonos szabályok mellett. 
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A felügyelőbizottság köteles a tagok döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket  megvizsgálni és 
ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. 
 
A felügyelőbizottság az egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a 
vezető tisztségviselőktől és az egyesület munkavállalóitól felvilágosítást kérhet.  
 
Az egyesület bank számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit 
megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. 
 
A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. Akkor határozatképes, ha 
legalább 3 fő tagja jelen van. 
 
IX.7. A küldöttgyűlésre, és az elnökség üléseire a felügyelőbizottság elnökét meg kell hívni, aki 
azokon tanácskozási joggal vesz részt. 
 
IX.8. A felügyelőbizottság figyelemmel kíséri az egyesület munkáját és gazdálkodását. Jogosult 
összehívását indítványozni az elnökségnek és a küldöttgyűlésnek. Ha ezt az egyesület elnöke ezt nem 
teljesíti 10 nap alatt, az összehívásra a felügyelőbizottság elnöke jogosult. 
 
IX.9. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a 
jogi személy vezető tisztségviselőjéhez vagy a küldöttgyűléshez intézi. 
 
 Megszűnik a felügyelőbizottsági tag megbízatása: 
  - a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 
  - b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 
  - c) visszahívással; 
  - d) lemondással; 
  - e) a felügyelőbizottsági tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 
  - f) a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához  
                   szükséges körben történő korlátozásával; 
  - g) a felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok  
       bekövetkeztével. 
 
IX.10. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő 
teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség 
szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben. 

 
X. 

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 
 
X.1. Az egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és csak 
egyesületekre válhat szét. 
 
 
X.2. Az egyesület jogutód nélkül megszűnik: 
 - a megszűnés meghatározott feltétel bekövetkezéséhez vagy időponthoz kötötték és a 
feltétel, illetve az időpont bekövetkezett 
 - a tagok kimondják a megszűnést 
 - arra jogosított szerv megszünteti 
 - megvalósította célját vagy az lehetetlenné vált és új célt nem határoznak meg. 
 
Ez esetekben a jogi személyi vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás 
lefolytatását követően a bíróság a nyilvántartásból törli. 
 
X.3. Megszűnik az egyesület akkor is, ha a tagjainak száma 6 hónapon keresztül nem éri el a 10 főt. 
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Megszűnés esetén a vagyonról a Ptk.3:85.§ rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
 
Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után 
fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy 
hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság 
jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz 
rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú 
szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg. 
 
A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a 
vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési 
jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra. 
 
X.4. Megszűnés esetén a vezető tisztségviselők, elnökség felelőssége a Ptk. 3:86.§ szerint alakul. 
 
X.5. Megszűnés során az egyesület vagyona a tagok között nem osztható fel. 
 

ZÁRADÉK: 
 

Az alapszabály módosítását és egységes szerkezetbe foglalását a küldöttgyűlés 2015. évi Május. hó 28. 
napján fogadta el. A jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a közgyűlés 2015. évi október hó 

27. napján kelt határozatai, valamint a Gyulai Törvényszék Pk.60.132/1991/33. sz. végzése szerint 

készült. A módosítások dőlt és kiemelt betűkkel kerültek leírásra. 
 
Békéscsaba, 2015. október 27. 
 
 
 
 
  Dudás István 
  egyesületi elnök 
  
 
 

 
a jelen alapszabályt készítettem és ellenjegyzem: 

 
 

Dr. Bagdi László ügyvéd 
BAGDI Ügyvédi Iroda – Békéscsaba 

 
  
 
 


