
ALAPSZABÁLY 
(Egységes Szerkezetben) 

 
I. Az egyesület neve 

 
1. § Óvári Gazdászok Szövetsége Egyesület 
 

II. Székhelye 
 

2. § 9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2. 
 

III. Az egyesület jogállása 
 

3. § Az egyesület önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely a jelen Alapszabályban 
meghatározott célra alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljának elérése érdekében szervezi tagjai 
tevékenységét. Az egyesület jogi személy. Tevékenységét minden rá vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek 
eleget téve folytatja. Az egyesület a nyilvántartásba vétellel jön létre. Az egyesület közhasznú. 

 
IV. Az egyesület célja 

 
4. § Az egyesület nem politikai jellegű társadalmi szervezet. Döntően közhasznú feladatokat lát el. Nem törekszik 
nyereségre, és célja 

a) A Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karán (a továbbiakban: Kar), 
illetőleg annak jogelődein végzett hallgatók összefogása gazdasági, szakmai érdekeik, társadalmi 
megítélésük megóvása és fejlesztése érdekében. 

b) közhasznú tevékenységként hozzájárul a magyar mezőgazdaság fejlesztéséhez, különös tekintettel a 
tudomány, a gazdaság és a gyakorlat kapcsolatának elmélyítésére tekintettel a kutatás-fejlesztésről és 
a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. tv. 5. § (3 bekezdés rendelkezéseire 

c) A Kar fejlődésének elősegítése, az ott folyó kutatások támogatása, a mezőgazdaság- és 
élelmiszertudományi ágazaton tanuló hallgatók szakmai előmenetelének támogatása, 

d) Az óvári gazdászhagyományok ápolása, és közvetítése a következő gazdászgenerációk felé, 
e) A Karhoz, illetve jogelődeihez köthető évfordulók méltó megünneplése, ezzel kapcsolatos kiadványok 

készítése, kiállítások, rendezvények szervezése, 
f) A Kar és jogelődei, valamint az egyesület munkájában kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyek 

munkásságának elismerése, 
g) a Karhoz, illetve jogelődeihez köthető tárgyi és szellemi emlékek feltárása, megőrzése, valamint ezek 

közvetítése a társadalom szélesebb rétegei felé, 
h) kulturális tevékenységen belül elsősorban: a helyi és tágabb szakmai közösségi kulturális hagyományok, 

értékek ápolásának, művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének segítésének a helyi 
közművelődési tevékenység támogatásának, a kulturális örökség védelmének, valamint az épített 
környezet alakítása és védelme területein a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. tv. 13. § (1) 7. pontjának megfelelően. 

 
6. § Az egyesület, mint közhasznú tevékenységet folytató szervezet, nem zárja ki, hogy közhasznú 
szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhessen. 
 
7. § Az egyesület olyan belföldi székhelyű szervezet, amely a hazai lakosság érdekében működik, közvetlen 
politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az 
egyesület pártoktól támogatást nem fogad el, pártpolitikai tevékenységet nem végez, országgyűlési képviselői, 
megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és ennek lehetőségét a jövőre nézve is kizárja. 
 

V. Az egyesület tagsága 
 

8. § Az egyesületnek azon magánszemélyek, jogi személyek, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetei lehetnek a tagjai, akik a jogszabályokban, továbbá a magánszemélyek a jelen alapszabályban 
meghatározott feltételeknek megfelelnek, az Alapszabályt, és az egyesület céljait elfogadják, továbbá gyakorolni 
kívánják az egyesületi tagságból eredő jogokat, és vállalják az ebből eredő kötelezettségek teljesítését. 



 
9. § A tagok: 

a) részt vehetnek az egyesület tevékenységében és rendezvényein, 
b) kötelesek megfizetni az elnökség által megállapított 3.000 Ft éves tagdíjat készpénzben pénztári bevételi 

bizonylat ellenében, vagy az egyesület folyószámlájára történő átutalással a közlemény rovatban 
feltüntetve: „tagdíj” és az esedékesség évét.  

c) választhatnak, és választhatók az Elnökségbe, és az egyesület más szervébe, 
d) tájékoztatást kapnak, és kérhetnek az egyesület tevékenységéről, a Közgyűlés törvénysértő határozatát 

- a tudomásra jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatják. 
 
10. § Az egyesületben a magánszemélyek, továbbá a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetek jogai, és kötelezettségei azonosak. Az Elnökség tagja csak magánszemély lehet. 
 

VI. A tagsági viszony keletkezése 
 

11. § Az egyesület magánszemély tagja olyan személy lehet, aki a Karon aktív hallgatói jogviszonnyal 
rendelkezik, illetve a Karon vagy annak jogelődjén végzett, az előírt vizsgákat sikeresen teljesítette. Az 
egyesületnek magánszemély tagjai lehetnek továbbá a Széchenyi István Egyetem, és különösen a Kar 
professzorai, docensei, adjunktusai, tanársegédei, intézeti mérnökei, valamint olyan felsőfokú végzettségű 
személyek, akik az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb 
jogviszonyban állnak. A tagok felvétele az egyesülethez intézett írásbeli kérelemre az elnökség határozata alapján 
történik. 
 
12. § Az egyesület tiszteletbeli tagja olyan személy lehet, aki a mezőgazdaságban vagy az egyesülettel 
kapcsolatban érdemeket szerzett, és a közgyűlés 2/3-os szavazati többséggel a tiszteletbeli taggá választja. A 
tiszteletbeli tagok meghívót kapnak az egyesület minden rendezvényére, a közgyűlésen tanácskozási és 
javaslattételi joggal vehetnek részt. A tiszteletbeli tagok az Alapszabályt, és az egyesület céljait elfogadják, és 
vállalják az ebből eredő kötelezettségek teljesítését, kivéve a 9. § b. bekezdésében foglalt kötelezettséget. 
 

VII. A Tagsági jogviszony megszűnése 
 
13. § A tagsági viszony megszűnik: 

a) a tag kilépésével; 
b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával; 
c) a tag kizárásával; 
d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 

A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül 
megszüntetheti. 

 
14. § Ha az alapszabályban meghatározott tagsági feltételeknek a tag nem felel meg, az egyesület a tagsági 
jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt. 
 
15. § (1) A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten 
sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal 
szemben kizárási eljárást folytathat le, amely során a tagnak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a észrevételeit, 
védekezését megfelelő határidő kitűzésével előzetesen írásban, vagy az érintett tag választása szerint a kizárási 
indítványt tárgyaló közgyűlésen szóban előterjeszthesse. 
(2) 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 kizáró határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. 
(3) A közgyűlés törvénysértő határozatát bármely tag - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság 
előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban 
indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti. 

 
 
 
 



 
VIII. Az egyesület szervezete 

 
VIII./ A. A Közgyűlés 

 
16. § Az egyesület legfelsőbb szerve a Közgyűlés, amely a magánszemély tagokból, valamint a jogi személy tagok, 
és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok képviselőiből áll. 
 
17. § A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer az Elnökség hívja össze írásban, a napirend 
megjelölésével, legalább 15 nappal a Közgyűlés időpontja előtt. 
 
18. § A Közgyűlést 30 napon belül össze kell hívni akkor is, ha azt: 

● a bíróság elrendeli, 
● a tagok legalább egyharmada - az ok és a cél megjelölésével - írásban kéri. 

 
19. § A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. 
 
20. § Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést 30 napon belül meg kell ismételni. A megismételt Közgyűlés az 
eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Az erre való 
figyelmeztetést a megismételt Közgyűlés helyének és idejének megjelölésével együtt az eredeti meghívóban kell 
szerepeltetni. 
 
21. § (1) A közgyűlés nyilvános. 
(2) A közgyűlést az elnök meghívó küldésével vagy közzétételével hívja össze. A meghívónak tartalmaznia kell 

a) az egyesült nevét és székhelyét; 
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 
c) az ülés napirendjét. 

(3) A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni 
kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 
(4) A döntéshozó szerv az ülését az egyesület székhelyén tartja. 
 
22. § A Közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

a) az alapszabály módosítása; 
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 
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;  
k) a végelszámoló kijelölése; 
l) a közgyűlés tisztségviselőinek, a levezető elnöknek és a szavazatszámlálók megválasztása, 

visszahívása és díjazásának megállapítása. 
 
23. § (1) A Közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van. A Közgyűlés a határozatait a jelenlévő tagok egyszerű 
többségével, nyílt szavazással hozza. Az egyesület alapszabályának 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. 
(2) 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. 

 
24. § A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. 
 

VIII./ B. Az Elnökség 
 

25. § Az Egyesület ügyintéző szerve a 6 tagból álló Elnökség, amely az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve.  
 
26. § Az Elnökség megbízatásának időtartamát a Közgyűlés határozza meg azzal, hogy az négy évnél hosszabb 
nem lehet. 
 
27. § Amennyiben a Kar mindenkori dékánja az Elnökségnek nem tagja, abban az esetben az Elnökség ülésein 
állandó meghívottként, tanácskozási joggal jelen lehet. 
 
28. § Az Elnökség tagjai visszahívhatók és újraválaszthatók. 
 
29. § (1) Az Elnökség tagjaira a következő kizáró és összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak.  

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

b) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. 

c) 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. 

d) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit 
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

(2) Az Elnökségnek nem lehet tagja az a személy, akinek vonatkozásában az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 39. § 1 
bekezdésében meghatározott kizáró feltételek fennállnak, azaz más közhasznú szervezet megszűnését követő 
három évig nem lehet az Elnökség tagja 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. 
 
30. § Az Elnökség tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet 
előzetesen tájékoztatni arról, hogy vezető tisztségviselői tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is 
betölt. 
 
31. § Az Elnökség ülését szükség szerint, de évente legalább egyszer az elnök hívja össze a napirend közlésével 
írásban, legalább 8 nappal az ülés időpontja előtt. Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha azon legalább 4 
elnökségi tag jelen van, határozatait szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökségi ülés nyilvános. Az 
elnökségi ülések időpontja felkerül az egyesület honlapjára. 
 
32. § (1) Az egyesület döntéshozó szervének, valamint az ügyvezető szervének 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. 

(2) 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. 
 
33. § Az Elnökség hatáskörébe tartozik különösen: 

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. 

 
34. § Az Elnökség választott tagjai visszahívhatók és újra választhatók.  

a) Az elnökség tagjai visszahívhatók, abban az esetben, ha: magatartásukkal veszélyeztetik az egyesület 
alapszabályban meghatározott céljainak megvalósulását, az egyesület gazdálkodását, működését,  

b) olyan magatartást tanúsítanak, amellyel az egyesület közmegítélését, jó hírnevét veszélyeztetik, 
c) választott tisztségükből adódó feladataikat tartósan nem teljesítik 
d) büntető eljárást indítottak ellene. 

 

35. § Az elnökség tagjainak visszahívásáról a Polgári Törvénykönyv 3:74. § rendelkezéseinek megfelelően a 
közgyűlés határoz.  

36. § A visszahívni kívánt tisztségviselőnek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a visszahívásával kapcsolatos 
észrevételeit, védekezését előzetesen írásban, vagy a visszahívást tárgyaló közgyűlésen szóban előterjessze.  

37. § A tisztségviselő visszahívására irányuló indítványról a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt.  

38. § A közgyűlésnek a tisztségviselő visszahívását kimondó határozatát az érintett tisztségviselő az keresettel 
támadhatja meg, bíróság előtt. 
 

VIII./C. Az Egyesület Elnöke 
 
39. § (1) A Közgyűlés megválasztja az Elnökség elnökét - aki egyben az Egyesület elnöke. 
(2) Az Egyesület elnökére – mint az Elnökség tagjára – a 29. § (1) és (2) pontjában felsorolt kizáró és 
összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak. 
 
40. § Az egyesület elnöke: 

a) az egyesületet teljes körűen, és önállóan képviseli 
b) gondoskodik az egyesület alapszabályszerű működéséről, 
c) felügyeletet gyakorol az elnökség működése felett, irányítja a tevékenységét, 
d) összehívja az elnökségi üléseket és azokon elnököl, 
e) kiadmányozza az egyesület leveleit, 
f) utalványozza a kiadásokat az egyesület költségvetésének megfelelően, attól való eltérés esetén az 

elnökség hozzájárulásával. 



 
VIII./D. Az Egyesület Elnökhelyettese 

 
41. § (1) A Közgyűlés megválasztja az Elnökség elnökhelyettesét - aki egyben az Egyesület elnökhelyettese. 
(2) Az Egyesület elnökére – mint az Elnökség tagjára – a 29. § (1) és (2) pontjában felsorolt kizáró és 
összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak. 
 
42. § Az egyesület elnökhelyettese: 

a) gondoskodik az egyesület alapszabályszerű működéséről, 
b) az elnök akadályoztatása esetén összehívja az elnökségi üléseket és azokon elnököl, 
c) kiadmányozza az egyesület leveleit. 

 
43. § Az elnökhelyettes képviseletre nem jogosult. 
 

VIII./E. Az Egyesület Titkára 
 
44. § A Közgyűlés megválasztja az egyesület titkárát. 
 
45. § Az egyesület titkára: 

a) végzi az egyesület működése során felmerülő adminisztrációs és informatikai feladatot 
b) előkészíti az elnökség, valamint a közgyűlés üléseit, 
c) gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, továbbá azok nyilvántartását folyamatosan kezeli 
d) közreműködik az elnökségi ülések előkészítésében, illetve a döntések gyakorlati végrehajtásában 
e) végzi az egyesület tevékenységével kapcsolatos pályázatok figyelését, pályázati anyagok előkészítését, 

benyújtását 
 
46. § A titkár képviseletre nem jogosult. 
 

VIII./F. Felügyelőbizottság 
 
47. § A Közgyűlés egy elnökből és két tagból álló felügyelő bizottságot választ.  
 
48. § (1) A felügyelőbizottság tagjai vezető tisztségviselők, rájuk a következő kizáró és összeférhetetlenségi 
szabályok vonatkoznak.  

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

b) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. 

c) 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. 

d) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit 
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 (2) A felügyelő bizottságnak nem lehet tagja az a személy, akinek vonatkozásában az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
39. § 1 bekezdésében meghatározott kizáró feltételek fennállnak, azaz más közhasznú szervezet megszűnését 
követő három évig nem lehet a felügyelő bizottság tagja 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. 
(3) A felügyelő bizottságnak nem lehet tagja aki,  



a) az egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 

b) az egyesület cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 
nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 
Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást, 

c) az egyesület vezető tisztségviselője, 
d) az előzőekben felsorolt személyek hozzátartozója. 

 
49. § A Felügyelő Bizottság ülését szükség szerint, de évente legalább egyszer a Felügyelő Bizottság elnöke hívja 
össze a napirend közlésével írásban, legalább 8 nappal az ülés időpontja előtt. A Felügyelő Bizottsági ülés akkor 
határozatképes, ha azon mindhárom tag jelen van, határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza. 
 
50. § A Felügyelő Bizottság üléseinek időpontja felkerül az egyesület honlapjára. 
 
51. § A Felügyelő Bizottság hatáskörébe tartozik az egyesület működésének és gazdálkodásának folyamatos 
ellenőrzése, felülvizsgálata. A Felügyelő Bizottság köteles vizsgálata eredményéről a közgyűlést tájékoztatni. 
 

IX. Az Egyesület Kapcsolattartása a Karral 
 

52. § Az egyesület kinyilvánítja arra irányuló szándékát, hogy a Karral szorosan együttműködik közös céljaik 
megvalósítása érdekében. Ezért 

a) a Kar biztosítja az egyesület részére az internetes honlapjához történő folyamatos hozzáférést, 
b) a Kar biztosítja az egyesület részére az egyesületi élet szervezéséhez szükséges, kiépített 

infrastruktúrával rendelkező irodahelyiséget, 
c) az egyesület és a Kar között személyes találkozókon, valamint telefonon és e-mail-en keresztül 

folyamatos az információáramlás, 
d) a Kar dékánja – amennyiben az Egyesületnek, illetve az Elnökségnek nem tagja - állandó meghívott az 

egyesület közgyűléseire és elnökségi üléseire. 
 

X. Az egyesület vagyona és gazdálkodása 
 

53. § Az egyesület a tartozásaiért a saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület 
tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 
 
54. § Az egyesület vagyona a tagdíjakból, a jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból, 
a pályázatokon nyert támogatások összegéből, a költségvetési szervek által nyújtott támogatásokból, és az 
adójogszabályok alapján felajánlott összegekből képződik. Az egyesület befektetési tevékenységet nem végez. 
 
55. § Az egyesület elnöke jogosult az egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre. 
 
56. § Az egyesület - célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében - gazdasági-vállalkozási 
tevékenységet is folytathat, amelyet azonban az egyesület csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 
azokat nem veszélyeztetve végez. 
 
57. § Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem az alapszabályban 
meghatározott célra fordítja. 
 
58. § A tagok által fizetendő éves tagdíj összegét első alkalommal a közgyűlés, a későbbiekben az Elnökség 
határozza meg. 
 
59. § A tagok kötelesek a tagdíjat minden évben a tárgyév április 30. napjáig egy összegben, hiánytalanul 
megfizetni. 
 
60. § Az egyesületnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit 
és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 
 



61. § A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet 
készíteni. 
 
62. § A közhasznúsági melléklet elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. 
 
63. § A közhasznúsági melléklet tartalmazza: 

a) az éves beszámolót, 
b) a költségvetési támogatás felhasználását, 
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 
d) a cél szerinti juttatások kimutatását, 
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a 

kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási 
önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét 

f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, 
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 

 
64. § Az egyesület éves közhasznúsági mellékletébe az egyesület székhelyén bárki betekinthet, illetőleg abból 
saját költségére másolatot készíthet. 
 
65. § A közgyűlésről és az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A közgyűlés jegyzőkönyvét az egyesület 
elnöke, két tag és a jegyzőkönyv vezetője hitelesíti, az Elnökségi ülés jegyzőkönyvét pedig az Elnökségnek kettő 
az ülésen jelen levő tagja. 
 
66. § Az egyesület elnöke Határozatok könyvét vezet, amely tartalmazza a közgyűlés és az Elnökség valamennyi 
határozatát, azok meghozatalának időpontját és a határozatok hatályát, valamint a döntést támogatók és 
ellenzők számarányát (elnökségi határozatoknál a személyét is). 
 
67. § A határozatokat az érintettekkel az egyesület elnöke írásban közli. 
 
68. § Az egyesült működésével kapcsolatos közléseit, szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos 
információkat az egyesület honlapján teszi közzé, közérdekű hirdetményeivel egyetemben.  
 
69. § Az egyesület vezető szerveinek döntéseit, a közgyűlés határozatait az éves közhasznúsági mellékletét az 
Elnökség az egyesület székhelyén lévő hirdetőtáblán való kifüggesztés útján és honlapján hozza nyilvánosságra. 
 
70. § Az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratok - ideértve az egyesület beszámolóit is - 
nyilvánosak, azokba az egyesület székhelyén bárki betekinthet. Ennek lehetőségét előre egyeztetett időpontban 
az egyesület elnöke biztosítja. 
 
71. § Az egyesület székhelyén és az egyéb helyszíneken megtartott rendezvényeken, gyűléseken bárki részt 
vehet. Az egyesület által nyújtott szolgáltatásokat az egyesület székhelyén lehet igénybe venni, amelyekről az 
érdeklődők az egyesület székhelyén lévő hirdetőtáblán és az egyesület honlapján rendszeresen tájékoztatást 
kapnak. 
 
 XI. Az egyesület megszűnése  

 
72. § Az egyesület megszűnik, ha: 

a) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy 
b) az arra jogosult szerv megszűnteti 

feltéve mindegyik esetben, hogy az egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás 
lefolytatását követően a bíróság az egyesületet a nyilvántartásból törli. 
 
73. § (1) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után felmaradó vagyont a 
Közgyűlés által meghatározott célra kell fordítani. 
(2) Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.  
 
 



XII. Záró rendelkezések. 
 
74. § A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók. 
 
Mosonmagyaróvár, 2018. május 23. 
 
................................................. 
elnök 
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jkv. hitelesítő 
 
................................................ 
jkv. hitelesítő 
 
...............…………................................ 
jegyzőkönyvvezető 

 

Záradék 

Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege 
megfelel a 2018. május 23-án megtartott közgyűlésen 5/2018. (05.23.) számú határozattal elfogadott 
módosítása alapján hatályos tartalomnak.  
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