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1.
Az Egyesület neve:
Az Egyesület rövidített neve:
Az Egyesület székhelye:
Az Egyesület besorolása:

Kossuth Lajos Tudományegyetem Baráti Köre Egyesület
(továbbiakban: Egyesület)
KLTE Baráti Köre
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Közhasznú Egyesület

2.
Az Egyesület célja és tevékenysége:
Az egyesület célja:
A K LTE és annak a Debreceni Egyetemen működő jogutód karai, intézetei egykori és jelenlegi hallgatói,
oktatói egymáshoz és az egyetemhez fűződő kapcsolatának ápolása, hasznosítása.
Az egyesület tevékenysége:
Magyarország Alaptörvényének X. cikke értelmében Magyarország biztosítja a tudományos kutatás és
művészeti alkotás szabadságát, továbbá - a lehető legmagasabb szintű tudás megszerzése érdekében - a
tanulás, valamint törvényben meghatározott keretek között a tanítás szabadságát. Ennek lapján a
felsőoktatás állami feladat, amelynek kötelezettje a Debreceni Egyetem, mint a Kossuth Lajos
Tudományegyetem jogutódja.
A közfeladatok, így a nevelés, oktatás, képességfejlesztés teljesítését az alábbi jogszabályhely írja elő:
 a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. Tv. 54. §. szerint „a felsőoktatási intézmény
feladata a tantervi követelményeket meghaladó teljesítmény nyújtására képes, kiemelkedő
képességű és hozzáállású, valamint a hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű
hallgatók felkutatása, felismerése, és szakmai, tudományos, művészeti és sport tevékenységének
elősegítése.”
A fenti közfeladatokhoz kapcsolódóan az egyesület az alábbi konkrét közhasznú tevékenységeket végzi,
hozzájárulva ezzel a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez:
a.) Ápolja a KLTE és annak a Debreceni Egyetemen működő jogutód karai, intézetei (BTK, TTK, KTK,
JÁTI, DK és MFK, továbbiakban KLTE jogutód karai) egykori és jelenlegi hallgatóinak, oktatóinak,
egyéb munkatársainak (röviden: polgárai) egymáshoz és az egyetemhez fűződő kapcsolatait.
b.) Szakmailag segíti a volt KLTE és a jogutód karok egykori és jelenlegi polgárait, előmozdítja
tudományos fejlődésüket, pártolja az oktatási és tudományos tevékenységet.
c.) Öregbíti a Debreceni Egyetem hírnevét, emeli szakmai tekintélyét és tudományos rangját, bővíti az
egyetem hazai és nemzetközi kapcsolatait.
d.) Ápolja a hagyományokat, rendezvényeket, megemlékezéseket, baráti találkozókat szervez.
Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósulását nem veszélyeztetve végez.
Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott
közhasznú tevékenységére fordítja.
Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.

3.
Az Egyesület tagsága:
Az egyesület tagjai, az egyesület tagjainak jogai és kötelezettségei:
Az Egyesület tagja lehet minden olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára
nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal az egyesületi célok
megvalósítása érdekében történő közreműködésre.
Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. Az
egyesület szolgáltatása igénybevétele módjáról, az aktuális lehetőségekről a honlapján rendszeres
tájékoztatást nyújt.
Az egyesület tagja részt vehet az egyesület rendezvényein, közgyűlésén, a közgyűlés határozatainak
meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az egyesület működésével
kapcsolatban, indítványt tehet az egyesületet érintő kérdések megtárgyalására, részt vehet az egyesület
tevékenységében.
A tag az egyesület tevékenységében – a jelen alapszabályban foglalt kivételektől eltekintve – csak
személyesen vehet részt.
A tag felvilágosítást kérhet az egyesület tevékenységéről, amelyre az egyesület 30 napon belül köteles
választ adni.
Minden tag választhat, illetve választható az egyesület szerveibe illetve tisztségeire, amennyiben a
tisztséggel kapcsolatos követelményeknek megfelel és vele szemben jogszabályban, vagy alapszabályban
meghatározott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.
A tag indítványt tehet a közgyűlés és az elnökség napirendi pontjaira.
A tagság legalább 1/3-a írásban az ok és a cél megjelölésével közgyűlés összehívását kezdeményezheti.
A tag az egyesület és tagjai illetve szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését kérheti a
bíróságtól, ha az jogszabályba, vagy a létesítő okirat rendelkezéseibe ütközik.
A keresetindítás határideje a határozatról való tudomásszerzéstől vagy attól az időponttól számított 30
nap, amikor a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egy év
elteltével per nem indítható, a tag a tagsági jogait - a jelen létesítő okiratban foglalt kivételektől eltekintve
– személyesen gyakorolhatja.
Az egyesület tagja köteles az egyesület alapszabályát, határozatait betartani, elősegíteni az
alapszabályban foglalt célok megvalósítását.
4.
Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével, továbbá az egyesület megszűnésével
valamint az egyesület általi felmondással. 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 közgyűlése dönt. Az egyesületben tag kizárásra nem kerül
sor.
5.
A kilépést írásban kell közölni az Egyesület valamelyik tisztségviselőjével.A tag kilépése esetén a tagsági
viszony a kilépés közlésével szűnik meg.
6-7. pont
Törlésre kerül, mert az egyesületben tag kizárásra nem kerül sor.
8.
Az egyesület tagja köteles a közgyűlés által megállapított éves tagdíjat éves rendszerességgel minden év
január 31. napjáig megfizetni. Az évközben belépő tagok tagdíja időarányosan, a belépést követő 30
napon belül esedékesen kerül megfizetésre.
Az éves tagdíj aktív dolgozóknak 3000Ft, nyugdíjasoknak 1500Ft.

9.
Közgyűlés
Az Egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok 50%-a+1 fő jelenléte esetében
határozatképes. A közgyűlést az Elnök hívja össze az egyesület székhelyére, vagy a meghívóban megjelölt
helyszínre. A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók
elküldése és a közgyűlés napja között legalább 3 nap időköznek kell lennie. A meghívónak tartalmaznia
kell az egyesület nevét és székhelyét, az ülés idejének és helyszínének megjelölését; az ülés napirendjét. A
napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni
kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani, és rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada
azt igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja. A tagok egyharmadának
kezdeményezése esetén a közgyűlést az elnök, az erről szóló értesítést követő 30 napon belüli időpontra
hívja össze..
A közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A közgyűlés határozatát egyszerű többséggel,
nyílt szavazással hozza. A közgyűlés a tisztségviselőket (vezetőket) titkos szavazással választja meg.
A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselők (elnökség és felügyelő bizottság tagjai) 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 – és a közhasznúsági melléklet elfogadása; Az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés
elfogadásának módjaként az alapszabály azt határozza meg, hogy az elnökség által beterjeszett jelentésről
a közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz, elfogadás esetén a közhasznúsági
jelentésről az alapszabályban részletezett módon biztosítja a nyilvánosságot.
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel
munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés;
i) a végelszámoló kijelölése.
Az alapszabály módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata
szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez
a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Ha az eredeti időpontban megtartott közgyűlés – a megjelentek előírtnál kisebb számban való megjelenése
miatt - nem lenne határozatképes, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti
napirendi pontokban a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes, amely tényre azonban a tagok
figyelmét a meghívóban fel kell hívni. Ha a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés nem az
eredeti közgyűlés időpontjával egyező napon kerül megtartásra, úgy a tagok részére új meghívót kell
küldeni, amelyben ismét tájékoztatni kell őket távolmaradásuk következményeiről.
A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell és a közgyűlési jegyzőkönyvben rögzíteni
szükséges.
A szavazati jog gyakorlásának feltételéül az alapszabály azt határozza meg, hogy a határozat
meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta
előnyben részesít;

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A közgyűlés döntései jegyzőkönyvben rögzítésre kerülnek. A jegyzőkönyvből a közgyűlés döntésének
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. A
jegyzőkönyvet a közgyűlést levezető személy, a jegyzőkönyv-vezető és a közgyűlés által erre kijelölt két
jegyzőkönyv- hitelesítő tag írja alá.
10.
Elnökség
A közgyűlés 3 főből álló Elnökséget választ. Az Elnökség tagjai: az elnök és az elnökség tagjai. A
közgyűlés az elnökség tagjait határozott időre, 5 évre választja.
A egyesület elnöke:
Dr. Gaál István Ákos (szül: Debrecen, 1960.12.17. an.: Pap Enikő Emese) 4028 Debrecen Izsó Miklós u.
5/B.sz. alatti lakos.
Az elnökség tagjai:
Dr. Papp Mária (szül: Nyírvasvári, 1952.03.25., an: Almási Irén) 4032 Debrecen Hatvani I u 25, l em 4
alatti lakos
Dr. Végső János (szül: Bököny, 1952.10.19, an: Almási Erzsébet) 4225 Debrecen, Hegy u.10.,sz. alatti
lakos
Két közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a
közgyűlés hatáskörében. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az Elnökség köteles
beszámolni.
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 közgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés
hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők
megválasztatásának előkészítése;
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte
esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.
Az Elnökség igény szerint, de évente legalább egyszer tart ülést, melyet az elnök hív össze. Az Elnökség
ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja
között legalább 2 nap időköznek kell lennie.

Az Elnökség ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet illetve bármely döntésben érdekelt egyéb
személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni. Az Elnökség határozatképes, ha
legalább 2 tagja jelen van. Az elnökség határozatát egyhangúlag hozza meg.
Az elnökség döntései jegyzőkönyvben rögzítésre kerülnek. A jegyzőkönyvet a jelen lévő elnökségi tagok
írják alá.
Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Az Elnökség döntéseire a jelen alapszabályban rögzített
közlés, nyilvánosságra hozatal módja, iratokba való betekintés rendje szabályait értelemszerűen
alkalmazni kell.
Az elnök a közgyűlés és az Elnökség döntéseit, a döntés meghozatalától számított 3 napon belül, írásban,
ajánlott küldeményben közli az érintettekkel, illetve a döntések nyilvánosságát az Egyetemi Élet című
folyóiratban való közzététellel biztosítja.
11.
Mind a Közgyűlés, mind az Elnökség minden döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja
az Elnökség jelenlévő minden tagja, Közgyűlés esetén a levezető Elnök és a Közgyűlés által erre kijelölt
két hitelesítő tag.
A Közgyűlés levezető Elnöke a Közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a
határozatok könyvébe. A bejegyzést, a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti. A határozat csak ezt
követően válik érvényessé.
Az Elnökség Elnöke köteles a Közgyűlés és az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen
vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók
és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye is).
Az Elnökség Elnöke köteles a Közgyűlés és az Elnökség által hozott olyan határozatokat, amelyek
bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapít meg, illetve harmadik személyt (beleértve
a hatóságokat is) érinthet a döntés meghozatalától számított 3 napon belül, írásban, ajánlott postai
küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni.
Amennyiben a kézbesítés a hatályos jogszabályok szerint nem tekinthető kézbesítettnek, úgy köteles
ennek tudomásra jutásától számított 3 napon belül közleményként sajtó útján is nyilvánosságra hozni.
12.
Törlésre kerül
13.
Az Egyesület Felügyelő Bizottsága:
A bizottsága elnöke:
Dr. Duffek Mihály (szül: Gödöllő, 1952. 10. 14., an: Oromszegi Éva) 4031 Debrecen, Derék u. 137. 1. em.
1. sz. alatti lakos
A Bizottság tagjai:
Dr. Lakatos Gyula (Szül: Gáborján, 1949.10.14., an: Szántó Ilona) 4032 Debrecen, Gárdonyi 30. sz. alatti
lakos,
Dr. Papp Klára (Szül: Debrecen, 1952. 12. 01., an: Papp Irma Olga) 4026, Debrecen, Bethlen u. 39. I/11.
sz. alatti lakos
14.
Az Egyesület alapításakor az Elnökséget az alapítók az alapszabályban jelölik ki. Ezt követően az
Egyesület Elnökségét az Egyesület döntéshozó szerve választja meg.
Az Elnökség az Egyesület vezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott
gondossággal, az Egyesület érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az

alapszabály, illetve a legfőbb szerv által hozott határozatok, kötelezettségeik vétkes megszegésével az
Egyesületnek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek.
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 tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói a vezető tisztségviselőt
bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.
A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető
tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.Ha az
egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy
megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik
hatályossá.
Az Elnökség tagjainak (vezető tisztségviselőinek) jogviszonyára - ha a vezető tisztséget nem
munkaviszony keretében látja el - a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai megfelelően
irányadóak.
15.
Az egyesület alapszabálya az alábbi összeférhetetlenségi és kizáró okokat szabályozza:
15.1.) A közgyűlés, valamint az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy
akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
15.2.) 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.
15.3.) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak
megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és
vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette vagy törölte.

15.4.) Nem lehet civil szervezetnek a civil szervezetekről szóló törvényben megjelölt vezető
tisztségviselője, akit a közügyek gyakorlásától eltiltottak (Btk. 61.§(2)bek i. pont).
15.5.) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is
betölt.
15.6.) Az alapszabály a jogszabályban előírt kizáró és összeférhetetlenségi okokon túl egyéb kizáró és
összeférhetetlenségi okot nem állít fel.
16.
Az egyesület törvényes képviseletét az elnökség tagjai, mint vezető tisztségviselők önállóan gyakorolják.
Az egyesület esetleges munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat az Elnök gyakorolja.
17.
NYILVÁNOSSÁG, IRATOKBA VALÓ BETEKINTÉS RENDJE
1.) A közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjével
kapcsolatosan az alapszabály akként rendelkezik, hogy a nyilvánosság elve alapján a betekintésre – ide
nem értve a személyes jellegű iratokat – bárki jogosult. A betekintést az egyesület elnökénél kell írásban
kezdeményezni. A betekintés lehetőségét az elnökség bármely tagja jogosult a kérelmezőnek biztosítani. A
betekintést a kérelem beérkezésétől számított 7 napon belül köteles az elnökség bármely tagja biztosítani,
az egyesület székhelyén. Az iratbetekintés nyilvánosságáért az elnökség tagjai a felelősek.
2.) Az egyesület, mint közhasznú szervezet a működését, a szolgáltatása igénybevétele módját, beszámolói
közlésének nyilvánosságát az egyesület a Debreceni Egyetem internetes honlapján (www.unideb.hu)
nyilvánosságra hozza, valamint az Egyesület székhelyén lévő hirdetőtáblán kifüggeszti. Az Egyesület által
meghirdetett edzések,, tanfolyamok, egyéb tájékoztatók prospektusai az egyesület edzéseinek helyszínén –
Debreceni Egyetem sportcsarnokában (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) - bárki részére rendelkezésre
állnak.
3.) Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. Az
egyesület szolgáltatása igénybevétele módjáról, az aktuális lehetőségekről a honlapján rendszeres
tájékoztatást nyújt.
18.
Az Egyesület rögzíti, hogy a törvényben és jelen alapszabályban rögzített közhasznú tevékenységet
folytat, továbbá - amennyiben tagsággal rendelkezik - biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhet a
közhasznú szolgáltatásaiból.
Az Egyesület évente dönt a céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható pénzeszközök
mértékéről, felosztásuk módjáról, egyéb támogatás nyújtásáról. Az Egyesület által meghirdetett képzések,
tanfolyamok, egyéb tájékoztatók prospektusai - az Egyesület székhelyén - bárki részére rendelkezésre
állnak.
19-22. pontok
Törölve, korábban már szabályozásra került.
19.
Az egyesület gazdálkodása, bevételeire, kiadásira vonatkozó szabályok:
19.1. Az Egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára. Az egyesület az egyesületi cél
megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. Az egyesület

vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére
nyereséget nem juttathat.
19.2.A civil szervezet tartozásaiért saját vagyonával felel. A civil szervezet alapítója, tagja - a vagyoni
hozzájárulásának megfizetésén túl - a szervezet tartozásaiért saját vagyonával nem felel.
19.3. A civil szervezet a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységet (a továbbiakban:
alapcél szerinti tevékenység) - ideértve a közhasznú tevékenységet is - folytathat és - célja megvalósítása
gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében - gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet,
amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti.
19.4. A közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő
okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania.
19.5. A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek
közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület
által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
19.6. A közhasznú szervezet bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban meghatározott
szabályok szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan
feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a
pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás
alapjául nem szolgálhat.
19.7. A közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
19.8. A közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú
tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.
19.9. Az Egyesület az éves beszámoló készítésével egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készít,
amelynek során biztosítani kell annak bárki általi hozzáférhetőségét (betekintését és saját költségére
másolat készítését) egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon (közzétételi kötelezettség), másrészt
az alapszabályban szabályozott iratbetekintési és felvilágosítás-adási jog rögzítésével.
20.
Törölve, más pontokban már szabályozásra került, helyébe az egyesület megszűnésének szabályai lépnek.
Egyesület csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.
Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt
nem határoztak meg; vagy
b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt; vagy
c) az egyesület tagjai kimondják megszűnését,
feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás
lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.
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.
21.
Törölve
21.

A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv.(Ectv), a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. tv. (Cet.), illetve a civil szervezetekre vonatkozó
egyéb jogszabályokat kell alkalmazni.
Debrecen, 2015. 05. 29.
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ZÁRADÉK:
Igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okiratmódosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű alapszabály elkészítését az indokolta,
hogy létesítő okirat rendelkezései összhangba kerültek a 2011. évi CLXXV. tv. és a 2013. évi V. tv.
rendelkezéseivel, továbbá a Törvényszék 22. számú végzésében meghatározottakkal. Ennek megfelelően
az alapszabály alábbi pontjai módosultak:
 Alapszabály 1. pontjából törlésre kerül a társadalmi szervezet megnevezése és az egyesület postai
címe.
 Alapszabály 2. pontja: Meghatározásra kerül az egyesület célja. A tevékenysége a közhasznúság
vonatkozásában és a Ptk. vonatkozásában került módosításra.
 Alapszabály 3. pontja: meghatározásra kerülnek a tag jogai és kötelezettségei, törlésre kerül a
taggá válás feltételeként meghatározott tagdíjfizetés.
 Alapszabály 4. pontja: megszűnik kizárás intézménye, kiegészül az egyesület megszűnésével és a
felmondással és annak szabályaival.
 Alapszabály 5. pontja: meghatározásra kerül, hogy a tag kilépése esetén mikor szűnik meg a
tagsági viszony
 Alapszabály 6. pontja törlésre kerül, mert az egyesületben tag kizárásra nem kerül sor.
 Alapszabály 7. pontja törlésre kerül, mert a 3. pont tartalmazza az ott korábban előírtakat.
 Alapszabály 8. pontjában feltüntetésre kerül a tagdíj összege, rendszeressége, megfizetésének
módja és határideje.
 Alapszabály 9. pontja a közhasznúság vonatkozásában és a Ptk. vonatkozásában került
pontosításra illetve módosításra. Kiegészül, hogy a közgyűlés döntéshozó szerve, és hogy a tagok
egyharmadának kezdeményezése esetén mennyi időn belül kell összehívni.
 Alapszabály 10. pontjában változik az elnökség összetétele, továbbá meghatározásra kerül a
vezető tisztségviselők hatásköre
 Alapszabály 12. pontja törlésre kerül
 Alapszabály 13. pontjában meghatározásra kerül, hogy az egyesületnél felügyelő bizottság nem
működik.









Alapszabály 14. pont: a közgyűlés döntéshozó szervként kerül meghatározásra, továbbá
meghatározásra kerülnek a vezető tisztségviselők megbízatásának megszűnési esetei
Alapszabály 15. pontja helyébe az összeférhetetlenségi és kizáró okok szabályozása kerül,
kiegészülve a Btk. 61.§(2)bek. i) ponttal.
Alapszabály 16. pontja meghatározza, hogy a jogi személy törvényes képviseletét a vezető
tisztségviselők látják el, képviseleti joguk önálló.
Alapszabály 17. pontjában meghatározásra kerülnek a nyilvánosságra és az iratokba való
betekintés rendjére vonatkozó rendelkezések.
Alapszabály 19-22. pontjai törlésre kerülnek, helyébe 19-es ponttal az egyesület gazdálkodása,
bevételeire, kiadásira vonatkozó szabályok lépnek.
Alapszabály 20. pont: Eredeti szöveg törlésre kerül, mert az alapszabály más pontjaiban már
szabályozásra került, helyébe az egyesület megszűnésének szabályai lépnek, kiegészülve a Ptk.
3:85.§-ban foglaltakkal.
Alapszabály 21. pontja: Törlésre kerül, helyébe a hatályos jogszabályi háttérre hivatkozás lép.

Debrecenben, 2016.11.24.

