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A SZERVEZETI OMBUDS EGYESÜLET   
Szisztematikus szervezeti konfliktuskezelés 

ALAPSZABÁLYA 
 

2022-es közgyűlése elfogadott pontokkal módosított változat 
 

 
A SZERVEZETI OMBUDS Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és 
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseivel összhangban, a Fővárosi Törvényszék 2019.10.28. napján 
kelt 77.Pk.60.723/2019/2. sz. végzésére figyelemmel a mai napon egybehangzó akaratnyilvánítással 
elfogadják az egyesület – félkövér dőlt betűvel jelzett - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapszabályát, az alábbiak szerint: 
 

I. 
Az egyesület adatai 

 
1. Az egyesület neve: Szervezeti Ombuds Egyesület 
 
2. Az egyesület rövidített elnevezése: SZOE 
 
3. Az Egyesület székhelye: 1171 Budapest, Gyeplős utca 16. 
 
4. Az Egyesület működési területe: Magyarország területére terjed ki. 
 
5. Az Egyesület honlapjának címe: www.ombuds.hu , www.szoe.hu, www.szerveztiombuds.hu  

6. Az egyesület alapító tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály 1. számú 
mellékletét képezi. 

II. 
Az egyesület célja, tevékenysége, alapelvei 

1. Az egyesület célja:  
(i) Magyarországon megteremtse a professzionális szervezeti konfliktuskezelés -azaz a szervezeti 

ombuds- kultúráját. 
(ii) Szervezeti konfliktuskezelés eszközeiről tájékoztatás nyújtás. 
(iii) Minden nagyobb létszámú szervezet rendelkezzen saját szervezeti ombuds-cal vagy szervezeti 

konfliktuskezelési rendszerrel, különféle módszereket ismerjenek. 
 
2. A egyesület tevékenysége: 

(i) Szakmai fórum létrehozása. 
(ii) Szervezeti ombuds szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatása. 
(iii) Ombuds irodák létrehozásában, kialakításában való támogatás és segítségnyújtás. 
(iv) Professzionális szervezeti konfliktuskezelési képzések. 
(v) Oktatói programok létrehozása magyar és nemzetközi szervezetekkel együttműködésben. 

3. Az egyesület feladata: 
(i) egy olyan szakmai közösség létrehozása, ami a szervezetben felmerülő konfliktuskezelésben nyújt 

segítséget a szervezetek és az egyének részére, 
 
(ii) olyan szakmai fórum, ahol szakszerű és újszerű eszközökkel, módszerekkel kapcsolatosan nyújt 

professzionális tájékoztatást, az aktuális szervezeti konfliktuskezelési módszerekről és eszközökről 
való tájékoztatás és népszerűsítés mind szervezeti mind pedig munkavállalói szinten, 
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(iii) a szervezetben felmerülő problémára ad megoldási lehetőségeket, 
(iv) segítséget nyújt az ismétlődő problémák szisztematikus feltárásában, 
(v) az Egyesület vállalja a szakma minőség biztosítását, az International Ombuds Association etikai 

kódex mentén.  
 
4. Az egyesület alapelvei: 
 Az egyesület minden más szervezettől pártatlan és független, nem foglalás állást és senkinek sem védi az 

érdekeit. Egy olyan informális csatorna, ahol a konfliktuskezelési módszerekkel kapcsolatosan bárki 
tájékoztatást kaphat. 

 
III. 

AZ EGYESÜLET IDŐTARTAMA 
 
1. Az Egyesület határozatlan időtartamra jött létre. 
 

IV. 
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA, BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 

 
1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.  
 
2. Az Egyesület tartozásaiért, kötelezettségeiért a saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj befizetésén túl – 

az Egyesület tartozásaiért, kötelezettségeikért saját vagyonukkal nem felelnek.  
 
3. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet kizárólag céljai megvalósítása érdekében végezhet. 
 
4. Az Egyesület tevékenységéből származó nyereség, bevétel nem osztható fel tagjai között, az csak a jelen 

Alapszabályban rögzített feladatokra fordítható. 
 
5. Az Egyesület bevételei az alábbiakból származhatnak: 

(i) tagok által befizetett tagdíjakból, 
(ii) természetes és jogi személyek felajánlásaiból, hozzájárulásából, adományaiból, 
(iii) költségvetési támogatásból – amely lehet pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott 

költségvetési támogatás; az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve Kohéziós Alapból 
származó, a költségvetésből juttatott támogatás; az Európai Unió költségvetéséből, vagy más 
államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás, 

(iv) Ombuds irodák létrehozásában való támogatásból és segítségnyújtásból 
(v) az egyesület által tartott képzésekből 
(vi) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összegéből, 
(vii) rendezvényszervező tevékenység eredményéből, 
(viii) reklám vagy szponzorációs bevételekből, 
(ix) egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevételből, 
(x) vállalkozási tevékenységből származó bevételből, 
(xi) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevételből. 

 
6. Az Egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek.  
 
7. Az Egyesület kiadásai az alábbiak lehetnek: 

(i) létesítmények beszerzési, bérleti és fenntartási költségei, 
(ii) alkalmazottak személyi jellegű költségei, 
(iii) adminisztratív (posta, telefon, írószer stb.) költségek, 
(iv) vállalkozási kiadások,  
(v) adóterhek,  
(vi) egyéb kiadások. 

 
V. 
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AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 
 

1. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak 
anyagi támogatást nem nyújt. 
 

2. Elektronikus levelezési és dokumentumkezelésre vonatkozó szabályok: 
• Amennyiben eredeti dokumentum keletkezik, azt az Elnök tárolja. 

• Amennyiben kinyomtatott dokumentum és azon az eredeti aláírások beszerzése nehézkes (jellemzően a 

tagok, elnökségi tagok közötti fizikai távolság miatt), az elektronikusan keletkezett dokumentum akkor is 

érvényesnek tekinthető, amennyiben azon az aláírások csak szkennelt formában szerepelnek és így a 

dokumentum fizikai formában nem, csak elektronikusan érhető el. Több aláírást igénylő dokumentum 

külön-külön is érvényesek az aláírások Ilyen dokumentumok lehetnek (a teljesség igénye nélkül): 

o Tagsági jogviszony keletkezésével, megszűnésével keletkező dokumentumok 
o Elnökségi tisztségek elfogadásával vagy megszűnésével keletkező dokumentumok 
o Jegyzőkönyvek (Közgyűlés, Elnökségi ülések) 

• Kivételt képez ez alól az Alapszabály, mely változásakor azt mindig ki kell nyomtatni és azt az Elnöknek (és 

két tanúnak) eredeti aláírással kell ellátni, illetve minden olyan dokumentum, ahol törvény vagy jogszabály 

megköveteli az eredetiséget. 

• A jegyzőkönyveket az elnökség a tagság részére elektronikus úton (a tagjegyzékben szereplő email címre) 

küldi meg. 

 
VI. 

AZ EGYESÜLETI TAGSÁG, KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE 
 
1. 1.1. Az Egyesületi tagság (rendes tagság): 

Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki az egyesület célkitűzésével egyetért, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket 
elfogadja, vállalja a tagsággal együtt járó jogokat, valamint kötelezettségeket és belépési kérelmét az 
Elnökség jóváhagyta. 
Az egyesületi tagság fajtái (rendes tagok; továbbiakban: rendes tag, vagy tag):  
(i) Normál tagság  
(ii) Nyugdíjas és diák tagság 
(iii) Jogi személy tagság 

 
1.2. Tiszteletbeli tagság:  

(i) A tiszteletbeli tagot az egyesület tagjai választják meg. Tiszteletbeli tagnak nem kell belépnie az 
egyesületbe, és a tiszteletbeli tagi címet az egyesület tagjai minősített többségi határozattal bármikor 
visszavonhatja. Tiszteletbeli tagi címet az egyesület céljai elérés érdekében lehet adni.  

(ii) Tiszteletbeli Tag az lehet aki az Egyesület tevékenységében kiemelkedő eredményt  nyújt és a SZOE 
működésével és szakmai tevékenységgel kapcsolatban kiemelkedő tevékenységet végzett – végez 
és/vagy kimagasló szakmai vagy társadalmi értékei alapján, hírnevével támogatja az egyesületet. 

(iii) A Tiszteletbeli Tagokat az elnök és/vagy az elnökség előretejesztheti, azonban a közgyűlés szavazza 
meg.  

 
 

3. Az Egyesület Tagdíj 2023-ben 
Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek:  
(i) A normál tagság tagdíja: 10.000,- Ft/év,  
(ii) Nyugdíjas és diák tagdíj: 5.000, -Ft/év, 
(iii) Jogi személy esetén minimum 50.000. –Ft/év befizetés és egyéb felajánlás 
Tiszteletbeli tag díja: 0 Ft/év. 
 
A tagdíjakat a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől számított 
8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év február 28. napjáig kell egy összegben, az egyesület 
házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni. 
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Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag tagsági jogviszonya keletkezésének évében a 
tagdíj éves díja 2020.december 31-ig érvényes a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, 
ezt követően legkésőbb minden év február 28. napjáig köteles az egyesület házipénztárába vagy az 
egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni. 

Az egyesület egyéni, nyugdíjas és diák tagdíjon kívül a jogi személyek részére számlát állít ki. 

3.  Az Egyesület tagsági jogviszony keletkezése 
Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. A tag felvételéről a 
tagfelvételét kérő kérelme alapján az Elnökség dönt, a kérelem előterjesztését követő 30 (harminc) napon 
belül. A belépési nyilatkozatot az Elnökség részére kell benyújtani. Az Egyesület tagjává választásáról az 
Elnökség a kérelem beérkezését követő 30 napon belül egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással dönt. Az 
egyesületi tagság azon a napon jön létre, amikor az Egyesületbe való belépést az Elnökség jóváhagyja. 
Határozatát annak meghozatalát követő 15 (tizenöt) napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell 
megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak 
helye nincs. 

 
4.   Az Egyesület a tagsági jogviszony megszűnése 

A tagsági jogviszony megszűnik: 
a./ A tag kilépésével. 
b./ A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 
c./ A tag kizárásával. 
 
 
a./ A tag kilépésével: a tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli 
nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az 
elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg, mely alapján az Elnökség a tagot az Egyesület 
nyilvántartásából törli. 
 
c./ A tag kizárásával: Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai 
közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy 
ismételten sértő magatartást tanúsít, vagy az Egyesület céljával, szellemiségével (így az Egyesület valamely 
szabályzatát megsérti) össze nem egyeztethető magatartást tanúsít, így különösen, de nem kizárólagosan ha 
az Egyesület jó hírnevét sérti vagy veszélyeztet; továbbá a tagsághoz kötött feltételeknek nem felel meg. 
Kizárásra ad okot a tagdíjbefizetés elmulasztása is – amennyiben a tag tartozását az Elnökség felszólítása 
során kitűzött 30 (harminc) napos határidő eltelte után sem rendezi – az írásbeli felszólításban a 
késedelembe esett tagot a jogkövetkezményekre is figyelmeztetni kell – az Elnökség a tagot kizárhatja. 
   
A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A kizárási 
eljárásban a tagot az elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a 
szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem 
akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is 
képviseltetheti magát. 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. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás 
megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett 
taggal. 

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül 
az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően az elnökségnek 
haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli közgyűlést. A 
közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor 
szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal. 
 

VII. 
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TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 
1. A tagok (rendes tagok) jogai és kötelezettségei: 

1.1. Az egyesület tagja jogosult: 
a./  az egyesület tevékenységében részt venni 
b./ az egyesület szolgáltatásait igénybe venni, amennyiben az adott szolgáltatás díjköteles, úgy a 

meghatározott díj megfizetésével vehető igénybe 
c./  a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, 

kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni, valamint tag kizárását és tagsági jogviszony 
felmondását kezdeményezheti 

d./  az egyesület irataiba betekinteni 
e./  arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban 

meghatározott kizáró ok nem áll fenn. 
 
A közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van. 
A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő 
részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a 
közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni. 

 
 A tagok jogai azonosak. 
 

1.2. Az egyesületi tag kötelezettségei: 
(i) az Egyesület alapszabályának és egyéb irányadó szabályzatoknak a betartása, 
(ii) aktívan működjön közre az Egyesület céljainak megvalósításában, és nem veszélyeztetheti az 

egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét. 
(iii) az Egyesülethez méltó magatartás tanúsítása, 
(iv) köteles (Közgyűlés által meghatározott és elfogadott) tagdíjat fizetni,  
(v) az Egyesület vagyonát, felszereléseit, létesítményeit megóvni és védeni. 

 
2. A tiszteletbeli tagok jogai és kötelezettségei: 

(i) igénybe veheti az Egyesület díjmentes szolgáltatásait, az Egyesület által szervezet rendezvényein  
részt vehet ellenszolgáltatás nélkül. 

(ii) részt vehet az Egyesület Közgyűlésén tanácskozási, felszólalási, észrevételezési, javaslattételi joggal, 
(iii) mentesül a tagdíjfizetési kötelezettség alól, a tiszteletbeli tag az Egyesület szerveibe nem választható 
(iv) A Tiszteletbeli Tag szaktudását és tapasztalatait az Elnök felkérésére ismerteti az Egyesület 

fejlesztésével kapcsolatban.  
(v) A Tiszteletbeli Tag az Egyesület alapszabályában rögzítetteket betartja. 
(vi) A Tiszteletbeli Tag az Egyesületet népszerűsit. 
(vii) A Tiszteletbeli Tag nevét, rövid szakmai tevékenységét az Egyesület weblapján közzéteszi.  
(viii) A Tiszteletbeli Tagság megszűnik ha Tag és/vagy Egyesület kezdeményezi indoklással alá-

támasztva. 
(ix)  Tiszeletbeli Tag szavazati jog nélkül részt vehet a Közgyűlésen.  

 
  

VIII. 
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE 

 
1. Az Egyesület szervei: 

(i)  Közgyűlés 
(ii) Elnökség 

A Közgyűlés 
 

1. Az Egyesület döntéshozó szerve a Közgyűlés, amelyet a tagok összessége alkot. 
 
2. A Közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van.  
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3. A Közgyűlés ülései nem nyilvánosak. 
 
4. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

(i)  az Alapszabály módosítása, 
(ii) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 
(iii) az Egyesület vezető tisztségviselőinek megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, 
(iv) az éves költségvetés elfogadása, tagdíj összegének megállapítása, 
(v) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló 

jelentésének - elfogadása, 
(vi) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az 

egyesülettel munkaviszonyban áll; 
(vii) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt; 
(viii) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények 

érvényesítéséről való döntés; 
(ix) tagsági jogviszony megszűnésével, elutasításával kapcsolatos elnökségi határozatok jogorvoslati 

elbírálása, 
(x)  döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal. 

 
5. A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. 
 
6. Továbbá bármikor rendkívüli Közgyűlést lehet tartani, ha azt: 

(i) az Elnökség az ok és a cél megjelölésével írásban kezdeményezi,  
(ii) a rendes tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri,  
(iii) bíróság elrendeli,  
(iv) az ügyészség a törvényes működés helyreállítása érdekében kezdeményezi. 

 
7. A Közgyűlést az Elnök – akadályoztatása esetén egy kijelölt Elnökségi tag – írásban a javasolt napirend 

közlésével az Egyesület székhelyére vagy az Elnökség előzetes jóváhagyásával meghatározott más helyre 
hívja össze.  
 

8. A Közgyűlés online, elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételi megtartásnak szabályai: 
(i) A Közgyűlés veszélyhelyzeten kívüli időszakban is megtartható online vagy hibrid formában is (hibrid forma: 

amikor a tagok egy része személyesen van jelen, a tagok többi része pedig elektronikus hírközlő eszköz 

segítségével). 

(ii) Az online közgyűlést biztosító online platformot úgy kell kiválasztani, hogy az biztosítsa a tagok közötti 

kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt. 

(iii) Ha az elnökség a tagokat (képviselőiket) személyesen nem ismeri, a Közgyűlés meghívójában meg kell 

határozni a személyazonosság igazolásának módját. 

(iv) A levezető elnök vezeti le a Közgyűlést, és készíti el a döntéshozó szerv ülésének jegyzőkönyvét. A 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ülés megtartásának körülményeit is.  

(v) Ha az ülésen valamennyi tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesz részt, jelenléti ívet nem kell 

készíteni, azonban a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevő 

tagok adatait. Egyéb esetben a jelenléti íven kell feltüntetni az ülésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt 

vevő tagok adatait.  

(vi) Ha az ülésen valamennyi tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesz részt, a jegyzőkönyvet az ülést 

levezető vezető tisztségviselő írja alá. 

 
9. Az Elnök köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha 

(i) az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 
(ii) az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;  
(iii) az Egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

 
10. A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval hívja össze 
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írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy 
tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, 
hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). 
Ha az Egyesület ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen 
valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. 
 
A meghívónak tartalmaznia kell: 
(i) az Egyesület nevét és székhelyét; 
(ii) az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 
(iii) az ülés napirendjét; 
(iv) a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt Közgyűlés helyét és időpontját és azt a 

figyelmeztetést, hogy a megismételt Közgyűlés az írásban közölt napirendi pontok tekintetében a 
megjelent tagok számától függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és 
legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze. 

 
A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni. 

 
A megismételt Közgyűlést az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő 
időpontra kell összehívni. 

 
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület 
szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend 
kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését 
elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi 
pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli 
a tagokkal. 

 Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a 
közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend 
kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak 
akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő 
kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.  

 
11. Az Egyesület közgyűlése a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozhat határozatot, 

kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés 
megtárgyaláshoz egyhangúlag hozzájárulnak. 

 
12. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult 

részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. 
 

13. A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az 
aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés levezető 
elnöke az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén bármely egyesületi tag. A közgyűlés a napirendi 
pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja – az Elnök 
akadályoztatása esetén - a levezető elnököt, továbbá a jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyv hitelesítőt, 
valamint a két fős szavazatszámláló bizottságot. 

 
A Közgyűlés jegyzőkönyvvezetője a levezető elnök javaslatára a Közgyűlés által a jelenlévők közül 
megválasztott személy.  
A jegyzőkönyv-hitelesítő a levezető elnök javaslatára a Közgyűlés által a jelen lévő Egyesületi tagok 
közül megválasztott személy.  
A szavazatszámlálók a levezető elnök javaslatára a Közgyűlés által a jelen lévő Egyesületi tagok közül 
megválasztott két személy.  

 
14. A Közgyűlés a határozatait nyílt szavazással hozza. Bármelyik tag indítványára a Közgyűlés úgy 

határozhat, hogy a megjelölt napirenddel kapcsolatban titkos szavazással határoz. Ha egy tag vagy alapító 
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valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása 
során figyelmen kívül kell hagyni.  

 
15. A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű 

szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az egyesület alapszabályának módosításához, az egyesület 
egyesüléséhez és szétválásához a közgyűlés 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. 

 
16. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

(i) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta 
előnyben részesít; 

(ii) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
(iii) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
(iv) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója; 
(v) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy aki 

egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 
17. A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag, valamint 

képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a 
jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. 

 
18.   A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza 

(i) az egyesület nevét és székhelyét; 
(ii) a közgyűlés helyét és idejét; 
(iii) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét; 
(iv) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat; 
(v) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók 

számát. 
 

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és két erre megválasztott, 
jelen lévő tag hitelesíti. A Közgyűlés döntéseit határozatba foglalja, amely határozatokról külön 
nyilvántartást vezet. 

 
19. Az alapszabály a határozathozatalt ülés tartása nélkül is lehetővé teszi. Az ilyen határozathozatalt az 

Elnökség a határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok számára 
a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat 
megküldjék az Elnökség részére. 
 

20. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a 
határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, postai úton vagy elektronikus úton (a tagjegyzékben 
szereplő email címre)  is közli, a határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 

 
Elnökség 

 
1. Az elnökség az egyesület 3 főből álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet 

jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 
 
2. Az elnököt és az elnökség tagjait (együttesen: Elnökség, illetve vezető tisztségviselők) a közgyűlés 

legfeljebb 5 éves határozott időtartamra választja. 
 
3. Az Elnökséget alkotja: 1 fő Elnök és 2 fő Elnökségi tagok. Az Elnököt és az Elnökségi tagokat a 

Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel választja meg. 
Az Egyesület vezető tisztségviselőinek személyére bármelyik egyesületi tag javaslatot tehet.  
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4. Az Elnökség hatáskörébe tartozik: 
(i) az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; 
(ii) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; 
(iii) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése; 
(iv) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés 

hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 
(v) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 
(vi) az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 
(vii) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 
(viii) a tagság nyilvántartása; 
(ix) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 
(x) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 
(xi) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte 

esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és 
(xii) a tag felvételéről való döntés 
(xiii) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal 

 
5. Az Egyesület Elnöke: 

(i) ellátja az Egyesület képviseletét a hazai és nemzetközi fórumokon, a médiában, 
(ii) összehívja és vezeti az Elnökség üléseit, 
(iii) vezeti és szervezi az Elnökség munkáját, 
(iv) ellenőrzi a kommunikáció tartalmi elemeit (honlap, hírlevél, Facebook stb.), 
(v) irányítja és ellenőrzi az Egyesület tevékenységét, irányítja az Egyesület gazdálkodását, 
(vi) az Egyesület számlavezető bankjánál bejelentett módon önállóan aláírással rendelkezési és 

utalványozási jogot gyakorol az Egyesület bankszámlája felett, 
(vii) az online bankingot és egyéb számlázási feladatokat önállóan vagy meghatalmazottja útján intézi, 
(viii) gyakorolja a munkáltatói jogokat az Egyesület esetleges munkavállalói felett, meghatározza a 

munkavállalók munka- és feladatkörét, 
(ix) önálló aláírási joggal polgári jogi, vagy közéleti, vagy gazdasági szerződést köt, és ellenőrzi a 

szerződésben foglaltak megvalósulást, illetőleg eljár minden olyan ügyben, amelyet a Közgyűlés a 
hatáskörébe utal, 

(x) nyilvántartja a tagságot, 
(xi) intézkedik és dönt a Közgyűlés, az Elnökség vagy az Alapszabály által hatáskörébe utalt ügyekben. 

 
6. Az Elnökség tagjai  

- segítik az Elnök munkáját, ennek keretében előkészítik az Elnökség és a Közgyűlés üléseinek 
napirendjét és határozatait.  

- A Közgyűlés, az Elnökség által hozott, valamint egyéb határozatokról, döntésekről értesítik az 
érintetteket, segítik azok végrehajtását.  

- Ellátják az Elnök által a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. 
 

7. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához 
szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles 
kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető 
tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.  
 
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.  
 
Nem lehet vezető tisztségviselő az, 
(i) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett 

előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült 
(ii) aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).  
(iii) akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak 
(iv) akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben 

megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.  
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Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit 
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 
8. Az Elnökségi tag tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért, a szerződésszegéssel okozott 

kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben. 
 

9. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás: 
a./ a megbízás időtartamának lejártával; 
b./ visszahívással; 
c./ lemondással; 
d./ a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 
e./ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 
korlátozásával; 
f./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 
 
A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető 
tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt 
megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában 
legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. 

 
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. 

 
A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető 
tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt 
megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában 
legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. 

 
10. Az egyesület vezető tisztségviselői: 
 

(i) Az egyesület elnöke:  
Vermeul Diana (Névváltozás: Mosonyi Diana) 
2019- 2024 közötti periódusban 

 
(ii) Az elnökség tagjai:  

Varga Zoltán 2019- 2024 
             2019- 2024 közötti periódusban 
 

Müller Mónika  
2023-01.01- 2024.10.01 

 
11. Az Elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább kettőt tart. 
 
12. Az elnökségi ülést az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen 

az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon, a meghívóban feltüntetve az egyesület 
nevét, székhelyét, az elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirend megjelölését. Írásbeli igazolható 
módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak 
az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön 
(elektronikus tértivevény). A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell 
rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák. 

 
13. Az Elnökség ülése határozatképes, ha az 3 (három) Elnökségi tag közül legalább 2 (kettő) Elnökségi 

tag jelen van.  
Az Elnökség határozatait 2-3 Elnökségi tag jelenléte esetén egyszerű szótöbbséggel, 3 jelenlévő 
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Elnökségi tag esetén egyhangú nyílt szavazással hozza meg. Az Elnökség tevékenységéről éves 
beszámolót készít. 

 
14. Az Elnökség ülései nem nyilvánosak, azon kizárólag az Elnökség tagjai vehetnek részt. Az Elnökség 

üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. Az Elnökségi ülésről készült jegyzőkönyvet az Egyesület 
székhelyén kell tárolni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, idejét, a megjelent és távolmaradt 
elnökségi tagokat, a jelenléti ív alapján az elfogadott napirendet, napirendi pontonként az előadókat, 
hozzászólásokat, határozathozatal módját, szavazás eredményét, a határozat számát és szövegét, valamint 
az Elnökségi tagok aláírásait. 

 
15. A jegyzőkönyvbe az Egyesület tagjai és mindazok, akikre vonatkozóan rendelkezést tartalmaz, 

betekinthetnek. A jegyzőkönyv kivonatával a határozathozatalt követő 15 napon belül írásban értesíteni 
kell azt, akire vonatkozóan az Elnökség határozatot hozott. 

 
16. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

i. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta 
előnyben részesít; 

ii. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
iii. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
iv. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja; 
v. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 

vi. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 
17. Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat 

meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak az egyesület 
honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 

 
VIII. 

AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE 
 
1. Az Egyesület képviseletét az Elnök önállóan látja el, az egyesületet harmadik személyeknél, és minden 

olyan területen, amely az alapszabály rögzíti. 
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános. 

 
 

IX. 
AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 

 
1. Az Egyesület megszűnik, ha: 

(i) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését, 
(ii) az arra jogosult szerv megszünteti, 
(iii) az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új 

célt nem határoztak meg, 
(iv) az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt, 
(v) az Egyesület más egyesülettel egyesül (jogutódlással megszűnés). 

 
2. A Közgyűlés nem dönthet az Egyesület megszűnéséről, ha az Egyesülettel szemben végrehajtást folytattak 

le, és az eredménytelen volt vagy az Egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította. 
 

XI. 
Záró rendelkezések 

 
Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak. 
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A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt ezen szöveggel az Egyesület a 2019.10.30. napján 
tartott Alakuló közgyűlésen elfogadta és jóváhagyta. Az Egyesület 2021. december 7. Közgyűlése a 9/2021. 
határozatával elfogadta és jóváhagyta. Az Alapszabály megváltozott rendelkezései vastag és dőlt betűvel 
szedettek, az egységes szerkezetű okirat a változásokat híven tartalmazza. 
 


