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A HOSSZÚHETÉNYI HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET alapszabályát a következőkben állapítja
meg:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.
Az Egyesület neve: HOSSZÚHETÉNYI HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET
Az Egyesület nevének hivatalos rövidítése: HHE
Székhelye: 7694 Hosszúhetény, Verseny u. 9.
Működési területe: Hosszúhetény község és környéke
Az Egyesület hivatalos logója: kör alakú, körülbelül 5 cm átmérőjű, rajta a táncos párt
szimbolizáló virág.
Az Egyesület működése felett az ügyészség – a 2011. évi CLXXV. „az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” szóló
törvényben (Ectv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.)
meghatározott eltérésekkel - az ügyészségről szóló törvény rendelkezései szerint
törvényességi ellenőrzést gyakorol. A törvényességi ellenőrzés nem terjed ki az olyan ügyekre,
amelyekben egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye.
AZ EGYESÜLET CÉLJA
2.
2.1. Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos
megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy. Az Egyesület
közhasznú szervezet.
2.2. Az Egyesület célja elsősorban
-

-

A helyi néphagyományok, néprajzi értékek felkutatása, megóvása, felelevenítése,
bemutatása.
A Hetényi Gyöngyösbokréta és az ötvenes években működő népi együttes
táncörökségének ápolása, a jelenlegi hagyományőrző együttes tevékenységének anyagi
és erkölcsi támogatása.
Néprajzi gyűjtőmunka: szellemi néprajz, viselet, tárgyi eszközök összegyűjtése,
lejegyzése, óvása, bemutatása.
Helyi népdalok, néptáncok tanulása, tanítása, elfogadtatása, népszerűsítése.
Közösségi táncalkalmak, népszokások rendezése, felelevenítése.
Színvonalas találkozók és rendezvények szervezése, illetve az ilyen rendezvényeken
való részvétel.
A hagyományőrzéssel összefüggő tevékenységek támogatása, segítése.
Kapcsolattartás más hagyományőrző csoportokkal, szervezetekkel.
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Céljai megvalósítása érdekében végzett közhasznú tevékenyége: a nevelés és oktatás,
képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása,
magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal
kapcsolatos tevékenységek. Ezen tevékenységeket Magyarország Alaptörvénye, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 1. pontja, a kulturális örökség védelméről
szóló (1) 2001. évi LXIV. törvény 5. § bekezdése, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 2. § 1. pontja, valamint ezen törvények rendelkezései és szellemisége
alapján végzi.
2.3. Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát a
honlapon, a Zengő és Múltmentő című folyóiratban való közzététel útján biztosítja. A
közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintést az ok
megjelölésével az Egyesület Elnökétől lehet kérelmezni, a kérelem kézhezvételétől számított
nyolc napon belül az Elnök köteles a betekintés helyét és időpontját a kérelmezővel közölni.
Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez,
gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott
közhasznú tevékenységére fordítja; közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
2.4. Az Egyesület mint közhasznú szervezet bárki számára, tagságtól függetlenül lehetővé
teszi, hogy részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE
3.
3.1. Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást
követően a belépési kérelemnek az elnökség általi elfogadásával keletkezik. Az Egyesületnek
tagja lehet minden olyan természetes személy vagy szervezet, aki/amely a jelen
alapszabályban meghatározott egyesületi célokat vállalja és tagfelvételi kérelmét az elnökség
elfogadja. A felvételt kérőnek a belépési kérelemben nyilatkozatot kell tennie arra
vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát elismeri és az Egyesület alapszabályát,
céljait, szellemiségét, értékrendjét, kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.
Az elnökség a tagfelvételről egyhangú határozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi
kérelem elnökség által történő elfogadásával jön létre. A tagokat az elnökség nyilvántartásba
veszi és a rendelkezésre álló adatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi. Az
Egyesület elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.
4.
A tagsági jogviszony megszűnik
a) a tag kilépésével;
b) a tag kizárásával;
c) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
5.
A tag tagsági jogviszonyát az egyesület elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor,
indokolás nélkül megszüntetheti.
6.
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A közgyűlés titkos, minősített szótöbbséggel (jelenlevő tagok ¾ arányú szavazatával) meghozott
határozattal kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, aki az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan
vét, azaz:
a) neki felróható módon, szándékosan nem az egyesületi célok megvalósítása érdekében jár el,
gátolja a közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtását.
b) azt a tagot, aki hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj
megfizetésének elmulasztása csak abban az esetben eredményezheti a tag kizárását, ha a
kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható, azaz saját hibájából nem fizette meg a tagdíjat
az esedékességtől számított 6 hónapon belül. Azt a tagot, aki így tagdíját nem fizeti meg,
írásban 20 napos határidő kitűzésével ajánlott, tértivevényes postai küldeményként
megküldött levélben az Egyesület Elnöke szólítja fel 15 nap teljesítési határidővel. A
felszólítás eredménytelen eltelte esetén a közgyűlés titkos, minősített szótöbbséggel
meghozott határozattal zárhatja ki a tagot. A tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a
kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja.
c) azt, akit a bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől
eltiltott.
A Közgyûlésre a kizárással érintett tagot – önvédekezése előterjesztése céljából - a napirend
közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívó elküldése és a Közgyûlés napja között legalább nyolc
nap idõköznek kell lennie.A Közgyűlés tagkizárásra vonatkozó törvénysértő határozatát a kérelmező a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja.
A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és tagsága
időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól.

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
7.
Az egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni. Az egyesület tagjait
egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik. A tag tagsági jogait
személyesen gyakorolhatja, vagy törvényes képviselője útján gyakorolhatja. A tagsági jogok
forgalomképtelenek és nem örökölhetők. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület
tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
Az Egyesület tagja jogosult:
a) részt venni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések
megvitatását,
b) a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag
törvényes képviselője útján a közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati
joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni
és szavazni;
c) a természetes személy tagok választhatnak és választhatók, a nem természetes
személy tagok pedig törvényes képviselőik útján választhatják meg az
Egyesület vezető tisztségviselőit.
A tag kötelezettségei:
a) az Egyesület alapszabályát és belső szabályzatait, valamint az Egyesület
szervei által hozott határozatokat megtartani, az Egyesület célját és
szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani,
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b) az Egyesület közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint
eljárni,
c) a Közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben
megfizetni.
Az egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére.
Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület
tevékenységét.
AZ EGYESÜLET SZERVEI: KÖZGYŰLÉS ÉS ELNÖKSÉG
A KÖZGYŰLÉS
9.
9.1. Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely az
Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A Közgyűlést az elnök hívja össze. A Közgyűlésre
minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a Közgyűlés
napja között legalább tizenöt nap időköznek kell lennie. A Közgyűlést szükség szerint, de legalább
évenként kell összehívni. A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg a
tagok egynegyede azt – az ok és cél megjelölésével – kívánja, vagy a tisztségviselők bármelyike azt
szükségesnek tartja. A Közgyűlés ülései nyilvánosak.
Az Egyesület Közgyűlését évente legalább egyszer össze kell hívni, amelyen meg kell tárgyalnia éves
pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) rendelkezései szerint készített beszámolót, közhasznúsági jelentést.
A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok legalább 50%-a +1 fő jelen
van. Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés az eredeti
napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt
Közgyűlést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - Közgyűlés időpontját követően 60
napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpontot és a megismételt közgyűlés
határozatképességére vonatkozó rendelkezést az eredeti Közgyűlés meghívójában is meg kell jelölni.
9.2. A Közgyűlés - eltérő rendelkezés hiányában - határozatait általában egyszerű szótöbbséggel
(jelenlévők 50% + 1 fő), nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén a kérdést ismételten
szavazásra kell bocsátani, majd ismételt szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni.

A közgyűlés a tisztségviselők megválasztásáról és a tag kizárásáról titkos szavazással dönt.
A Közgyűlés 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.
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a. az alapszabály megállapítása és módosítása
b. az évi költségvetés meghatározása
c. az éves költségvetés, illetve az előző évről szóló számviteli beszámoló, közhasznúsági jelentés
elfogadása, ha törvény eltérően nem rendelkezik;
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d. az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának a kimondása
e. az ügyintéző és képviseleti szerv tagjainak megválasztása és visszahívása;
f.

a tagdíj megállapítása, módosítása.

g. döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály a legfőbb szerv kizárólagos
hatáskörébe utal.
Az alapszabály módosításához, céljai módosításához, az Egyesület megszűnéséről szóló, vagy
tagkizárásról szóló közgyűlési döntéshez a közgyűlésen jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok
összessége háromnegyede szavazata (minősített többség) szükséges.

A levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető, valamint a két hitelesítő személyének
megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező
tagok egyszerű szótöbbségével határoz.
A Közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell. A közlésről - a
határozathozataltól számított nyolc napon belül - az elnök postai úton, tértivevényes
küldemény formájában, vagy az átvételt igazoló módon, személyesen kézbesítve
gondoskodik. Az Elnök köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok
Könyvébe bejegyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy
abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és
ellenzők számaránya is megállapítható.

AZ ELNÖKSÉG
10.
Az Egyesület ügyvezető szerve az elnökség, amely hét tagból áll. Tagjait, és közülük az
Elnököt a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással választja kettő évre. Az
elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a Közgyűlésen az Egyesülettel
kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az Egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről
beszámolni. Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente tartja. Kötelező az
elnökség összehívása és ülés tartása az éves beszámolót elfogadó közgyűlés megtartása előtt,
amelyen az Elnökség kijelöli két tagját, akik az Egyesület előző évi gazdálkodását
megvizsgálva a Közgyűlésnek beszámoló elfogadása előtt szóbeli jelentést tesz. Ennek
hiányában a Közgyűlés az éves beszámolóról nem dönthet. Az elnökség ülése határozatképes,
ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Ülése nyilvános, határozatait nyílt
szavazattal, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza meg.
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.
A határozatok közléséről - a határozathozataltól számított nyolc napon belül - az Elnök postai
úton, tértivevényes küldemény formájában vagy az átvételt igazoló módon, személyesen
kézbesítve gondoskodik.
Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli
értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább
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nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az
Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.
Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
a) az Egyesület ügyeinek vitele, tevékenységének szervezése,
b) saját ügyrendjének megállapítása,
c) a tagfelvétel jóváhagyása,
d) az Elnök utasítása a Közgyűlés összehívására,
e) tagjai közül az Elnököt távolléte, akadályoztatása esetén helyettesítő személy
választása,
f) tagjai közül az Egyesület bankszámlája felett az Elnökkel együttesen
rendelkezési jogot gyakorló személy választása,
g) éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé
terjesztése, a közhasznúsági jelentés elkészítése, és jóváhagyás céljából a
Közgyűlés elé terjesztése,
h) a Közgyűlés előkészítése,
i) költségvetési tervezet készítése és a Közgyűlés elé terjesztése,
j) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe.
A Közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával és
lemondásával is, amely esetekben a Közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az időközben
választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával
egyező időpontig szól. Bármely elnökségi tag jogosult indokolással ellátott egyoldalú írásbeli,
Elnöknek címzett nyilatkozatával tisztségéről lemondani. A lemondásról az Elnök
előterjesztése alapján a Közgyűlés dönt. Az Elnök lemondását közvetlenül a Közgyűlés elé
terjeszti. A lemondás az azt elfogadó közgyűlési döntés napján válik hatályossá.
Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe
bejegyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az
Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számaránya megállapítható.
Az Elnök hatásköre és feladatai:
a) az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,
b) a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtása, erről beszámoló a
Közgyűlésnek, illetve az Elnökségnek,
c) az elnökségi ülések előkészítése és levezetése,
d) a Közgyűlés összehívása,
e) Az Egyesület alapszabályszerű működésének biztosítása,
f) az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok,
illetőleg bíróság előtt,
g) az Közgyűlés és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése,
amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a
döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható,
h) a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt
módon az érintettekkel történő közlése,
i) a nyilvánosság biztosítása érdekében az alapszabály 2.3. pontja szerinti
közzététel elvégzése,
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j) az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki
beszámolókba, a közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi közgyűlési
határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődő tagok részére.
11.
Mind a Közgyűlés, mind az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. Az
elnökségi jegyzőkönyvet aláírja az Elnökség minden jelenlévő tagja, Közgyűlés esetén a
Közgyűlést levezető Elnök és a Közgyűlés által megválasztott jegyzőkönyvvezető és két
hitelesítő tag.
AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE
13.
Az Egyesület önálló képviseletére az elnök jogosult. Akadályoztatása esetén őt teljes
hatáskörben helyettesítheti az elnökség által kijelölt másik tag jogosult. A bankszámla felett
az Elnök és egy további elnökségi tag együttesen jogosultak rendelkezni.
AZ EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA
14.
14.1. A civil szervezet a létesítő okiratában meghatározott cél megvalósítása érdekében
vagyonával önállóan gazdálkodik, elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység
folytatására nem alapítható. A civil szervezet célja megvalósítása gazdasági feltételeinek
biztosítása érdekében - gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az
alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint
minden, a közös célt szolgáló befizetés az Egyesület vagyonát képezi. Az Egyesület vagyona
oszthatatlan. Az Egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az
Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.
A civil szervezet csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem
veszélyezteti az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységének ellátását és működésének
fenntartását.
A civil szervezet bevételei:
a) egyesület esetében tagdíj, alapítvány esetében alapítótól kapott befizetés, valamint az
alapító által az alapítvány rendelkezésére bocsátott vagyon;
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel;
c) a költségvetési támogatás:
ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a
költségvetésből juttatott támogatás;
cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó
támogatás;
cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt
összege;
d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett
bevétel;
e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
f) befektetési tevékenységből származó bevétel;

8

g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.
A civil szervezet költségei, ráfordításai (kiadásai):
a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó
költségek;
c) a civil szervezet szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció
költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez
használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása;
d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség.
A közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő
okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania. 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. 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. A közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez
közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. Az Egyesület befektetési
tevékenységet nem végez. Az Egyesület köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg
közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles
jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni. Az Egyesület beszámolójába, közhasznúsági
mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet.
14.2. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület tartozásaiért saját
vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - a civil szervezet tartozásaiért saját
vagyonukkal nem felelnek.
Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak
egyesületekre válhat szét.
A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl 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.
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.
Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e
minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági
törléstől számított egy éven belül - az egyesület törlésének időpontjában tagsági
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jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó
egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.
Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig
kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a
szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő
az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem
vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem
alkalmazható.
A megszűnt egyesületnek a hitelezői igények kielégítése után megmaradt vagyona a civil
szervezetek támogatására való felhasználás céljából a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti
meg. A vagyon felhasználásának módját a Civil Információs Portálon nyilvánosságra kell
hozni.
Kiadásait elsősorban a tagok által fizetett díjakból, felajánlásokból és hozzájárulásokból
fedezi.
VEGYES RENDELKEZÉSEK
15.
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt a magyar jog, a Polgári
Törvénykönyv, az Ectv. rendelkezései, másrészt a később meghozandó közgyűlési
határozatok az irányadók.
Elnök jelen alapszabály ellenjegyzésével és a Pécsi Törvényszék előtti eljárással
meghatalmazza a DR. SZÜCS ÜGYVÉDI IRODÁT (eljáró ügyvéd dr. Szücs Orsolya
Georgina, 7621 Pécs, Búza tér 8. fsz. 7.)
Kelt Pécsett, 2014. április hó 15. napján
Papp János
elnök

Szerkesztettem és ellenjegyzem Pécsett, 2014. április hó 15. napján:

Dr. Szücs Orsolya Georgina ügyvéd
DR. SZÜCS ÜGYVÉDI IRODA
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