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ALAPSZABÁLY - MOMENTUM TizenX Egyesületet 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. § Általános rendelkezések 

(1) A MOMENTUM TizenX Egyesület (továbbiakban: az „Egyesület”) a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 

civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (a továbbiakban: 

„Civil törvény”) alapján működő, társadalmi szerveződésű, pártsemleges, független, nem párt jellegű 

politikai tevékenységet folytató, oktatási és politikai szervezet, amely a magyar civil társadalom közéletben 

való részvétele, demokratikus és felelős állampolgári nevelése, politikai tudatosságának kialakítása 

érdekében lát el feladatokat. 

(2) Az Egyesület neve: MOMENTUM TizenX Egyesület 

(3) Az Egyesület székhelye: 1077 Budapest, Rózsa utca 22 

(4) Az Egyesületet az Alapítók határozatlan időre hozzák létre. 

 

 
II. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGEI 

2. § Az Egyesület céljai és alapértékei 

(1) Az Egyesület célja, hogy a magyar civil társadalom önszerveződését, közéletben való részvételét, 

politikai tudatosságának kialakítását, és az állampolgárok demokratikus és felelős állampolgári nevelését 

és oktatását előmozdítsa. 

(2) Az Egyesület célja, hogy működése során kialakítsa saját politikai véleményét, stratégiáját és 

identitását, illetve megszervezze az Egyesület értékeivel azonosuló, az Egyesület céljainak megvalósítását 

vállaló egyének érdekközösségének alapjait. 

(3) Az Egyesület céljait egy, a magyar társadalmat alkotó polgárok és közösségek szabadságán és 

konszenzusán alapuló, demokratikus, a jogállami keretek szerint működő, átlátható és korrupciómentes 

állam megteremtésének elősegítésével kívánja folytatni. Ennek érdekében a közügyek széles spektrumán 

kíván véleményalkotásával és nyilvános tevékenységével felelősséget vállalni. 

(4) Az Egyesület hisz az értékek egymással párhuzamos érvényre jutásának társadalmi hasznosságában, 

illetve a piacgazdaság és a teljesítményelvűség hatékonyságában, vallja ugyanakkor azt is, hogy ez csak az 

esélyegyenlőség és a társadalmi mobilitás mindenkori biztosításával vezethet igazságos eredményre. Az 

Egyesület támogatja az egyéni felelősségvállalást, vallja azt is, hogy a társadalom közös értékei és érdekei 

közös és kölcsönös segítségvállalást kívánnak meg. 
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(5) Az Egyesület, amellett, hogy elismeri a rendszerváltoztatást követő időszak során létrejött 

demokratikus intézményeket és vívmányokat, mélységesen elítéli a politikai elit önző tevékenységét, így 

különösen az emberek megosztására és társadalmi konfliktusok kiélezésére épülő politikai tevékenységet, 

az önérdeket a közérdek elé helyező, a korrupciónak teret biztosító és abban aktívan résztvevő, illetve a 

demokratikus alapértékekkel szembemenő hatalomgyakorlást. Ebből fakadóan az Egyesület céljait e 

politikai elit, illetve az azt kiszolgáló személyek és szervezetek részvétele nélkül kívánja elérni, és tagjaitól 

is megkívánja, hogy függetlenek legyenek e politikai szerveződésektől. 

(6) Az Egyesület nem gazdasági célú, és nem folytat a Civil törvény 2. § 22. pontjában foglalt 

közvetlen politikai tevékenységet. 

3. § Az Egyesület tevékenysége 

(1) Az Egyesület főtevékenysége TEÁOR 9492 – Politikai tevékenység és TEÁOR 9499 – 

Mns egyéb közösségi, társadalmi tevékenység. 

(2) Az Egyesület főtevékenységén belül az alábbi kiemelt tevékenységekkel kíván 

foglalkozni: 

a) az Egyesület alapértékeinek érvényre juttatása; 

b) közjogi, politikai, kulturális ismeretek terjesztése, oktatása; 

c) politikai vitakörök, előadások, munkacsoportok szervezése; 

d) kutatási tevékenység; 

e) politikai és szakmai programok, projektek, stratégiák kidolgozása és végrehajtása (pl. közegészségügyi 

koncepció kialakítása, karitatív akciók, jogszerű tüntetések, felvonulások); 

f) szakmai kiadványok kiadása és árusítása, videók, hangfelvételek előállítása és terjesztése; 

g) kiállítások, bemutatók, konzultációk, találkozók megszervezése; 

h) az Egyesület tagságának szolidaritását erősítő rendezvények megszervezése (sportfoglalkozások, 

italkóstolók, stb. formájában) 

i) politikai stratégia- és véleményformálás, az Egyesület politikai identitásának kialakítása; 

j) kapcsolattartás a magyar és a nemzetközi civil szféra politikai tevékenységet folytató tagjaival, 

szakmai és nem pártjellegű politikai szervezetekkel, illetve a médiával; 

k) az ifjúság politikai, közéleti tudatosságának növelése szemináriumok, előadások keretében; 

l) az Egyesület gazdálkodásának megszervezése, 

m) az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 

(Ebhtv.) 3. § e) pontja szerinti civil és érdek-képviseleti szervezet, amely az Ebhtv. 18. §-a alapján 

képviseletet lát el az Egyesület politikai tevékenységeivel kapcsolatban az Egyesület tagjait és egyéb 

természetes személyeket ért egyenlő bánásmód követelményének – különösen a véleménynyilvánítás 

szabadságának – megsértése miatt indult eljárásokban. 
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III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA, TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

4. § Az Egyesület tagsága 

(1) Az Egyesület tagja (a továbbiakban: „Tag”) lehet bármely büntetlen előéletű magyar állampolgár, aki 

a) betöltötte a 18. életévét 

b) betöltötte a 14. életévét és rendelkezik törvényes képviselőjének hozzájárulásával, valamint a jelen 

Alapszabályt magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja. 

(2) A Tag nem lehet tagja pártnak vagy más politikai tevékenységet folytató szervezetnek, különösen pártok 

ifjúsági szervezetének, kivéve a Momentum Mozgalom, illetve annak jogutódja. 

(3) A Tag tagsági jogviszonya az Elnökség 5. §-ban foglalt elfogadó döntésével keletkezik. 

(4) A Tag tagsági jogviszonya a 7. §-ban foglalt esetekben szűnik meg, ideértve a 7. § (4)-(9) 

bekezdésben rögzített kizárás esetét. 

(5) A Tag tagsági jogait személyesen gyakorolja, tagsági kötelezettségeit személyesen teljesíti. A Tag 

helyett egy másik Tag képviselőként eljárhat, ha a képviselő képviseleti jogosultságát az Elnökségnek e- 

mailben megküldött, vagy az Elnökséghez írásban benyújtott közokiratban vagy teljes bizonyító erejű 

magánokiratban foglalt meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás egy évig érvényes, egy Tag képviselő 

legfeljebb egy Tagot képviselhet. 

(6) Az Egyesület a tagokról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a nevüket, születési idejüket, 

lakcímüket, e-mail-címüket és telefonszámukat. 

(7) Az Egyesület tiszteletbeli tagokat (a továbbiakban: „Tiszteletbeli Tag”) választhat, akikreaz 

5. §-ban meghatározott szabályok alkalmazandók. 

5. § A tagsági jogviszony keletkezése 

(1) A Tag tagsági jogviszonya a (2)-(4) bekezdésben rögzített felvételi eljárást követően az Elnökség elfogadó 

döntésével keletkezik. 

(2) A Taggá válni kívánó személy tagfelvételi kérelmét az Egyesület erre rendszeresített űrlapján az 

Elnökséghez nyújtja be. Tagfelvételi kérelmében a Taggá válni kívánó személy nyilatkozik arról, hogy 

vele szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, az Egyesület Alapszabályát magára nézve kötelezőnek 

ismeri el. 

(3) Az Elnökség a taggá válni kívánó személy tagfelvételi kérelmét a benyújtástól számított 3 napon belül 

megvizsgálja, és arról kialakítja álláspontját. Az álláspont kialakítása során figyelembe veszi a taggá válni 

kívánó személy pályázatának az Egyesület céljaival és alapértékeivel való összhangját, valamint az 

alapszervezeti vezető és vagy a munkacsoport vezető ajánlását. A tagfelvételt elfogadó vagy elutasító 

határozatot a benyújtástól számított 10 napon belül hozza meg, és az e-mailben közli a Taggal. A Tag a 

tagfelvételt elfogadó döntés vele való közlésétől kezdve gyakorolja jogait és teljesíti kötelezettségeit. 
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(4) Az Elnökség a tagfelvételt elutasító döntését a taggá válni kívánó személy kérelmére köteles írásban 

vagy e-mailben megindokolni. Elutasító döntés esetén a taggá válni kívánó személy fél év kihagyás 

(cooling-off) elteltével kezdeményezheti ismételt tagfelvételét. 

6. § A tagok jogai és kötelezettségei 

(1) A Tag jogosult: 

a) a Közgyűlésen részt venni és szavazni, a Közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni; 

b) megválasztása esetén az Egyesület szervezeteiben részt venni és tisztséget viselni; 

c) a Közgyűlés összehívását kezdeményezni a Tagok 25%-ának kezdeményezése esetén napirenddel – 

ebben az esetben a Közgyűlés üléseit az Elnök köteles három napon belül összehívni a kezdeményezéstől 

számított 14 napon belüli időpontra; 

d) a Közgyűlésnek és az Elnökségnek észrevételeket és javaslatokat tenni; 

e) a Közgyűlésre előterjesztett javaslatok megvitatásában részt venni; 

f) az Elnök és az Elnökség Tagjainak visszahívását kezdeményezni; 

g) az Egyesület programjain, rendezvényein részt venni; 

h) az Egyesület munkacsoportjaiban részt venni, az igazgató egyetértésével két másik 

Taggal együtt munkacsoportot alapítani; 

i) az Egyesület tevékenységi körébe tartozó bármely ügyről felvilágosítást igényelni. 

(2) A Tag köteles: 

a) az Egyesület Alapszabályát betartani és a döntéseknél az Egyesület határozatait, ajánlásait 

figyelembe venni; 

b) tartózkodni az Egyesület céljainak, tevékenységének és érdekeinek veszélyeztetésétől; 

c) az Egyesület munkájában részt venni; 

d) az Egyesület munkájához szükséges – üzleti titkot és mások jogait, érdekeit nem sértő – 

információkat rendelkezésre bocsátani; 

e) az Egyesület üzleti titkait, know-how-játmegőrizni; 

 

7. § A tagság jogviszony megszűnése 

(1) A Tag tagsági jogviszonya megszűnik 24. életév betöltésével, valamint: 

a) a Tag kilépésével; 

b) a tagsági jogviszonynak az Egyesület általi felmondásával; 

c) a Tag kizárásával; 

d) a Tag halálával. 

(2) A Tag tagsági jogviszonyát az Egyesület Elnökségéhez intézett írásbeli nyilatkozattalbármikor, 
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indokolás nélkül megszüntetheti. 

(3) Amennyiben a Taggal szemben a 4. § (1) bekezdésben meghatározott összeférhetetlenségi okok 

valamelyike áll be, és azt a Tag az Egyesület erről való tudomásszerzését követő 30 napon belül nem 

szünteti meg, az Egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A 

felmondásról a Közgyűlés dönt. 

(4) A Tagnak jogszabályt, az Egyesület Alapszabályát, az Egyesület alapelveit, céljait vagy a Közgyűlés 

határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása vagy ilyen magatartás gyanúja esetén a Közgyűlés 

– tíz Tag vagy az Elnökség indítványozására – a Taggal szemben kizárási eljárást folytat le. 

(5) Az indokolással ellátott kizárási indítványt írásban vagy e-mailben az Etikai és Felügyelő 

Bizottságnak kell benyújtani. 

(6) Az Etikai és Felügyelő Bizottság köteles a kizárási indítványról írásbeli véleményét kialakítani, a 

kizárás alá vontat a kizárás indítványozásáról e-mailben értesíteni, és a Közgyűlés összehívását 

kezdeményezni a kizárási indítvány Etikai és Felügyelő Bizottsághoz való beérkezését követő 3 napon 

belül. A Közgyűlést a kizárási indítvány Etikai és Felügyelő Bizottsággal való közlését követő 14 napon 

belül kell megtartani. A kizárási indítványról szóló vitát és a szavazást az Etikai és Felügyelő Bizottság 

vezeti le. 

(7) A Közgyűlésen a kizárást kezdeményező Tagok valamelyike vagy az Elnökség ismerteti a kizárási erről 

a jogkövetkezményekre való figyelmeztetést tartalmazó e-mailt küld a Tagnak. 

(8) A volt Tagot az Egyesület törli tagságából. 

 

 

8. § Az Egyesület Tiszteletbeli Tagjai 

(1) Az Egyesület a magyar közéletben kiemelkedő tevékenységet végző személyeket Tiszteletbeli Tagként 

felvehet soraiba, akik azonban nem tekintendők a jelen Alapszabály rendelkezései szerinti Tagnak. 

(2) A Tiszteletbeli Tagot az Egyesület tagjai a Közgyűlésen választják meg és hívják vissza. A 

tiszteletbeli tagság létrejöttéhez a megválasztott személy írásbeli hozzájárulása szükséges. 

(3) A Tiszteletbeli Tagra alkalmazni kell az 4. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt feltételeket és a Taggal 

szembeni összeférhetetlenségi szabályokat. 

(4) A Tiszteletbeli Tag jogosult: 

a) A Közgyűlés ülésén tanácskozási joggal részt venni; 

b) Az Egyesület programjain, rendezvényein részt venni. 
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(5) A Tiszteletbeli Tag köteles: 

a) Az Egyesület Alapszabályát betartani és a döntéseknél az Egyesület határozatait, ajánlásait 

figyelembe venni; 

b) Tartózkodni az Egyesület céljainak, tevékenységének és érdekeinek veszélyeztetésétől; 

c) Az Egyesület üzleti titkait, know-how-ját megőrizni; 

(6) A Tiszteletbeli Tagok nem rendelkeznek szavazati joggal, és vezető tisztségviselővé nem 

választhatóak. 

(7) A tiszteletbeli tagság kilépéssel megszűnik, ha a Tiszteletbeli Tag ezirányú szándékát 

írásban bejelenti az Elnökségnek. 

 

IV. AZ EGYESÜLET SZERVEI 

9.§ Közgyűlés 

(1) Az Egyesület döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a Tagok összességéből áll. A Tagok az 

őket megillető döntési jogköröket a Közgyűlésen gyakorolják. 

(2) A Közgyűlés a döntéseit ülés tartásával hozza. 

(3) A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább négyszer össze kell hívni. A negyedéves 

Közgyűlések februárban, májusban, augusztusban és novemberben kerülnekmegtartásra. 

(4) A Közgyűlés helyszíne az Elnökség által esetről-esetre kerül meghatározásra. 

(5) A Közgyűlés nem nyilvános; azon a Tagok, a Tiszteletbeli Tagok, és az Elnökség által 

meghívott személyek vehetnek részt. A Közgyűlés nyilvános ülés tartásáról határozhat. 

(6) A Közgyűlés ülését az Elnökség meghívó küldésével hívja össze. 

(7) A meghívónak tartalmaznia kell: 

a) az Egyesület nevét és székhelyét; 

b) a Közgyűlés idejének és helyszínének megjelölését; 

c) a Közgyűlés napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, 

hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 

(8) A Tagoknak a Közgyűlésre szóló meghívót és a javasolt napirendet ajánlott levélben vagy 

visszaigazolható e-mailben kell megküldeni oly módon, hogy azt legalább 14 nappal a Közgyűlés napja 

előtt kézhez kapják. 

(9) A Közgyűlésre szóló meghívó és javasolt napirend kézbesítésétől számított 10 napon belül a Tagok és 

az Egyesület szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. 

(10) A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti 

kérelemről az Elnökség nem dönt, vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló 
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határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. A szavazásra 

jogosult Tagok a Közgyűlést megelőzően ajánlott levélben vagy visszaigazolható e-mailben értesülnek a 

napirendi pontokról és a megtárgyalásra kerülő indítványokról. 

(11) A Közgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, 

kivéve, ha valamennyi Tag jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag 

hozzájárul. 

(12) Ha a Közgyűlés ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen 

valamennyi Tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. 

(13) A jegyzőkönyvvezetőt és két hitelesítőt, valamint a két szavazatszámlálót a Közgyűlés választja meg. 

A Közgyűlés Elnöke az Egyesület Elnöke, akadályoztatása esetén az Egyesület Alelnöke. Mindkettőjük 

akadályoztatása esetén a Közgyűlés Elnökét a Közgyűlés választja meg; ebben az esetben a határozatok 

kihirdetéséről a Közgyűlés megválasztott Elnöke gondoskodik. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell 

felvenni, amelyet a Közgyűlés Elnöke, a jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő ír alá. 

(14) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a Tagok több mint 50%-a személyesen jelen van vagy – a 4. § 

(5) pontja szerinti képviseletre vonatkozó szabályok szerint – képviselve van. 

(15) A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, kézfeltartással, a jelenlévő Tagok egyszeri 

szótöbbségével hozza. 

(16) Az következő pontok módosításához a jelenlévő Tagok 3⁄4-ének és az összes Tag minimum 60 

%-ának egybehangzó szavazata szükséges. 

a) az Alapszabály módosítása; 

b) az Egyesület más egyesülettel való egyesülése, szétválása; 

c) az Egyesület jogutód nélküli megszűnésének elhatározása; 

d) a Közgyűlés által meghatározott más kérdés. 

(17) A határozat meghozatalakor 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 hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem Tagja; 

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

f) aki egyébként személyesen érdekelt adöntésben; 

 

Ha egy Tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az 

adott határozat meghozatalánál a 

határozatképesség megállapítása során figyelmen 

kívül kell hagyni. 

(18) Amennyiben a határozathozatalhoz szükséges létszám nincs meg, a Közgyűlés Elnöke azonnal 
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megismételt Közgyűlést hív össze egy 14 napon belüli időpontra. A megismételt Közgyűlés a megjelentek 

számától függetlenül határozatképes lesz az eredeti napirendi pontok tekintetében. A Közgyűlésre szóló 

meghívónak erre vonatkozóan figyelmeztetést kell tartalmaznia. Az első Közgyűlésen meg nem jelent 

tagokat szabályszerűen értesíteni kell a megismételt Közgyűlés időpontjáról. 

(19) Az Elnökség – a rendes Közgyűlés szabályai szerint – köteles rendkívüli 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. 

Az így összehívott rendkívüli Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény 

megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni. 

(20) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az alábbi kérdésekben történő 

döntéshozatal: 

a) az Egyesület Alapszabályának megállapítása és módosítása; 

b) az éves költségvetés, illetve az előző évről szóló számviteli beszámoló elfogadása; 

c) az Elnökség féléves beszámolójának elfogadása; 

d) az Egyesületnek más egyesülettel való egyesülése, szétválása, más egyesületben való 

tagság; 

e) az Egyesület megszűnésének elhatározása; 

f) az Elnök és az Elnökség megválasztása, visszahívása; 

g) Tagok kizárása; 

h) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját Tagjával, vagy 

azok hozzátartozójával köt; 

i) volt és jelenlegi Tagok és az Egyesület más szervei elleni kártérítési igényekről valódöntés; 

j) végelszámoló kijelölése. 

(21) A Közgyűlés által hozott határozatokat a Közgyűlés Elnöke hirdeti ki. Az Elnökség a Közgyűlés által 

hozott határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvet e-mailben küldi meg a tagoknak a Közgyűlés napjától 

számított 10 napon belül. 

 
 

10. § Elnökség 

(1) Az Elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve. The Board is the administrating and 

representing organ of the association. 

(2) Az Elnökség négy (4) természetes személyből (a továbbiakban: Elnökség Tagjai), és az Elnökből áll, 

akik egy (1) évre kerülnek megválasztásra. Az Elnökség Tagjai és az Elnök az Egyesület vezető 

tisztségviselői. 

The bord cosists of 4 members (Bord Members), and the president, who get elected for a period of one 

year. The Board Members and the President are the executive heads of the association. 
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(3) Az Elnökség Tagjait csak az Egyesület Tagjai közül lehet választani. Az Elnökség Tagjai 

újraválaszthatók. The Board Members can only be elected from the Assosiation Members. 

The Board Members can be reelected. 

(4) Az Elnökség Tagja és az Elnök ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. The Board Members 

(5) Az Elnökség Tagja és az Elnök az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

(6) Nem lehet az Elnökség Tagja és az Elnök az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

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

nem mentesült. 

(7) Nem lehet az Elnökség Tagja és az Elnök, akit a vezető tisztségviselői foglalkozástól jogerősen 

eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben 

megjelölt tevékenységet folytató Egyesület Elnökségi Tagja és az Elnök nemlehet. 

(8) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem az Elnökség Tagja és az 

Elnök az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

(9) Az Elnökségi tagjelöltek 7 nappal a választás előtt nyújtják be jelentkezésüket az Etikai és 

Felügyelőbizottságnak, amely a jelölt vagy jelöltek névsorát legkésőbb 5 nappal a választás előtt a Tagok 

számára közzéteszi. A jelentkezésnek tartalmaznia kell az Elnökségi Tag életrajzát, motivációs levelét, és 

az adott elnökségi évre szóló programját. 

(10) Az Elnökségi tagjelölteket az Etikai és Felügyelőbizottság mutatja be a Közgyűlésen, majd az 

Elnökségi tagjelölt szóban ismerteti a jelentkezése okait és az adott elnökségi évre szóló programját. 

(11) Az Elnökség Tagjainak megválasztásához a jelenlévő tagok több mint felének a szavazata szükséges. 

A legtöbb szavazatot kapott jelölteket kell megválasztottnak tekinteni. Amennyiben a választás nem 

eredményes, 14 napon belül új választást kell tartani. Amennyiben az utolsó szabad helyen megválasztott 

személyt azért nem lehet megállapítani, mert több Elnökségi tagjelölt azonos mennyiségű szavazatot kapott, 

akkor e jelöltek között új választást kell tartani. 

(12) Amennyiben az Elnökség Tagjának és az Elnök tagsága bármilyen oknál fogva a ciklus folyamán 

megszűnik, a megüresedett hely betöltése érdekében új választást kell tartani. 

(13) A ciklus közben rendkívüli Közgyűlésen megválasztott Elnökségi Tag és Elnök 

megbízása a rendes évi tisztújító Közgyűlésig tart. 

(14) Amennyiben a Tag tagsági jogviszonya megszűnik, a Tag Elnökségi tagsága és 

Elnöki megbízatása megszűnik. 

(15) Az Elnökség teljes üléseket tart. Szükség szerint, de legalább hetente egyszer ülésezik. Az 

Elnökséget az Elnök, akadályoztatása esetén az alelnök (a továbbiakban: “Alelnök") hívjaössze. 

(16) Az Elnökség Tagjainak az Elnökségi ülésre szóló meghívót és a javasolt napirendet írásban – 

visszaigazolható e-mailben vagy ajánlott levében – kell megküldeni olyan módon, hogy azt legalább 2 

nappal az Elnökségi ülés napja előtt kézhez kapják. 

(17) Érvényes döntéseket csak olyan kérdésekben lehet hozni, amelyek az Elnökség szabályszerűen 
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közölt napirendjén szerepelnek, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem 

szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 

(18) Az Elnökségi ülésre szóló meghívó és javasolt napirend kézbesítésétől számított 1 napon belül a 

Tagok és az Egyesület szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. 

(19) Az Elnökség a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a 

napirend kiegészítésének tárgyában. 

(20) Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az Elnök, a 

jegyzőkönyvvezető, és két hitelesítő írja alá. 

(21) Az Elnökség akkor határozatképes, ha a teljes ülésen az Elnök és legalább két 

Elnökségi Tag jelen van. Határozatait a jelenlévők egyszerű többségével hozza. 

(22) Az Elnökség dönt minden olyan fontos kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal 

kifejezetten a Közgyűlés hatáskörébe. 

(23) Az Elnökség feladatai az alábbiak: 

a) irányítja az Egyesület tevékenységét, stratégiát alkot az Egyesület alapértékei mentén az 

Egyesület céljainak elérése érdekében; 

b) felel a szervezet online és offline kiadványaiért, saját felületen történő megjelenéseiért az 

Általános Igazgatón keresztül; 

c) döntést hoz az Elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben, és azokat az ülését követően a Tagság számára 

elérhetővé teszi az ülésről készült jegyzőkönyvvel együtt; 

d) a Közgyűlés ülései között annak jogait gyakorolja a Közgyűlés kizárólagos határkörébe 

tartozó jogok kivételével; 

e) ellenőrzi a Közgyűlés határozatainak végrehajtását; 

f) ellenőrzi az Elnök, és az Általános Igazgató tevékenységét; 

g) irányítja és felügyeli az Egyesület gazdálkodását az Általános Igazgatón keresztül; 

h) döntést hoz a tagsági kérelmekről; 

i) jóváhagyja az éves munkatervet; 

 
j) az Általános Igazgató útján előkészíti a költségvetést és az éves pénzügyi és tevékenységi 

beszámolót, azokat a Közgyűlés elé terjeszti; 

k) bejegyzi és nyilvántartja az új Tagokat, törli a régi Tagokat; 

l) előkészíti az Egyesület szervei választásait; 

m) összehívja, és előkészíti a Közgyűlést; 



 státusz: 2019.augusztus.29 

 

n) meghatározza az összehívott Közgyűlés napirendi pontjait; 

o) vezeti az Egyesület határozatait, szervezeti okiratait és egyéb könyveit; 

p) megőrzi az Egyesület működésével kapcsolatos iratokat; 

q) félévente a rendes Közgyűlésen beszámol tevékenységéről; 

r) az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállását mindenkor vizsgálja és annak bekövetkezte 

esetén megteszi a Ptk.-ban előírt intézkedéseket. 

(24) Az Elnökség Tagjai és az Elnök kötelesek a Közgyűlésen részt venni, a Közgyűlésen az Egyesülettel 

kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az Egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. 

(25) Az Elnökség elismerő oklevelet, emlékplakettet jogosult az Egyesület azon tagjainak, akik jelentős 

tevékenységet végeztek az Egyesület érdekében, vagy aki jelentősen hozzájárult az Egyesület céljaink 

eléréséhez 

(26) A Tagok egyharmada az Elnökségi Tagokkal szemben e-mailben vagy írásban 

bizalmatlansági indítványt nyújthat be. 

(27) Ha a Közgyűlés a bizalmatlansági indítványt támogatja, ezzel bizalmatlanságát fejezi 

ki az Elnökségi Taggal szemben. 

(28) Amennyiben a Közgyűlés az Elnökség Tagjainak beszámolóját nem fogadja el, azzal a Közgyűlés 

bizalmatlanságát fejezi ki, és határoznia kell az érintett Elnökségi Tag visszahívásáról. 

(29) Az Elnökség Tagjai: 

Név Lakcím 

 

1. Nagy Károly; 1181-HU Budapest, Batthyány Lajos utca 116.  

 

2. Bereczki Dávid; 1172-HU Budapest, Tarcack utca 10.  

 

3. Boda Brigitta; 1028-HU Budapest, Rákóczi utca 8.  

 

4. Béres Péter; 1111-HU Budapest, Lágymányosi utca 17/a.  

5. Portik Zalán; 7400-HU Kaposvár, Zaranyi Lpt. 19/b. 

 

 

11. § Elnök 

(1) Az Egyesület Tagjai közül a Közgyűlés Elnököt választ, aki az Egyesület első vezető tisztségviselője 

és az Egyesület képviselője. Az Elnök újraválasztható. 

(2) Az Elnökjelöltek 7 nappal a tisztújító Közgyűlés előtt nyújtják be jelentkezésüket a Felügyelő és Etikai 

Bizottságnak. A jelentkezésnek tartalmaznia kell az Elnökjelölt életrajzát, motivációs levelét, és az adott 

elnökségi évre szóló programját. 

(3) Az Elnökjelölteket a Felügyelő és Etikai Bizottság mutatja be a Közgyűlésen, majd az Elnökjelölt 

szóban ismerteti a jelentkezése okait és az adott elnökségi évre szóló programját. 

(4) A legtöbb szavazatot kapott jelöltet kell megválasztottnak tekinteni. Amennyiben a megválasztott 

személyt azért nem lehet megállapítani, mert több Elnökjelölt azonos mennyiségű szavazatot kapott, 
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akkor e jelöltek között új választást kell tartani. 

(5) Az Elnök feladatai az alábbiak: 

a) az Elnökség üléseinek összehívása, a napirend meghatározása; 

b) Közgyűlés elnöklése és levezetése (e minőségében: "Közgyűlés Elnöke"), az Elnökség 

elnöklése és levezetése, a Közgyűlés és az Elnökség határozatainakkimondása; 

c) az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más 

hatóságok előtt; 

d) az Egyesület nevében önálló aláírási jogosultság az Egyesület kézzel írt, géppel írt, 

előrenyomtatott vagy nyomtatott neve alá; 

e) beszámolás a saját tevékenységéről az évi rendes Közgyűléseken; 

f) mindazon feladatok ellátása, amelyekkel a Közgyűlés vagy az Elnökség megbízza. 

(6) Az összes Tag többsége az Elnökkel szemben e-mailben vagy írásban – az Elnöknek 

javasolt személy egyidejű megjelölésével – bizalmatlansági indítványt nyújthatbe. 

(7) Ha a Közgyűlés a bizalmatlansági indítványt támogatja, ezzel bizalmatlanságát fejezi ki az Elnökkel 

szemben, egyben Elnöknek választja meg a bizalmatlansági indítványban Elnöki tisztségre javasolt 

személyt. 

(8) Amennyiben a Közgyűlés az Elnök beszámolóját nem fogadja el, azzal a Közgyűlés bizalmatlanságát 

fejezi ki, és határoznia kell az Elnök visszahívásáról. A visszahíváshoz az összes Tag több mint a felének 

a szavazata szükséges. 

(9) Az Egyesület Elnöke: 

Név Lakcím 

 

 Károly Nagy; 1181-HU Budapest, Batthyány Lajos utca 116. 

 
12. § Alelnök 

Az Elnökség Tagjai közül az Elnök jelöl ki és hívja vissza az Alelnököt, aki az Elnök mindenkori 

helyettese, és az Elnök akadályoztatása esetén ellátja az Elnök feladatait. 

 

 
V. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 

13.§ A gazdálkodás szabályai 

(1) Az Egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység 

végzésére jogosult. 

(2) Az egyesületnek nincsen rendszeres bevétele. Az Egyesület adományokból gazdálkodik. Céljainak 

megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is 



 státusz: 2019.augusztus.29 

 

folytathat. Az Egyesület által elért bevétel kizárólag az Egyesület céljainak megvalósítására fordítható, és 

nem osztható fel az Egyesület Tagjai között. 

(3) Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A Tagok az Egyesület tartozásaiért saját 

vagyonukkal nem felelnek. 

(4) Az Egyesület elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatása céljából nem hozható létre, 

ilyen tevékenységet csak a célja megvalósításának előmozdítása érdekében, kiegészítő jelleggel végezhet. 

 
 

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

14. § Záró rendelkezések 

(1) Az Egyesület felett a Fővárosi Főügyészség gyakorol tevékenységi ellenőrzést az ügyészségről szóló 

törvény rendelkezései szerint. 

(2) Az Egyesület bármely Tagja általi az Egyesület valamely szerve törvénysértő határozatának 

megtámadása iránt indított perben a Fővárosi Törvényszéknek van kizárólagos hatásköre. 

(3) Az Egyesület valamennyi iratát magyar nyelven kell elkészíteni. 

(4) A jelen Alapszabály rendelkezései szerint e-mailnek minősül minden elektronikus levelezés 

vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz. 


