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Baranya megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület
Alapszabálya
1. §
A Baranya megyei Fogyasztóvédelmi Egyesületet (továbbiakban: BAFE) a
Pécsi Törvényszék 02-02-0003586 sz. alatt nyilvántartásba vette. A
Baranya megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület 2020. július 6. napján
megtartott közgyűlése, az Alapszabály módosításáról döntött és elfogadta,
az
alábbi
változásokkal
egységes
szerkezetbe
foglalt
–
Alapszabályát:
A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját
vagyonukkal nem felelnek.
2. §
Az Egyesület neve: Baranya megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület
Az Egyesület székhelye: HU 7621 Pécs Apáca u. 15.
Az Egyesület működési területe: Baranya megye
Az Egyesület alapításának éve: 2015.
3.§
A BAFE felügyelete
A BAFE-t a Pécsi Törvényszék veszi nyilvántartásba, működése felett az
ügyészség a reá irányadó jogszabályok szerint gyakorol törvényességi
ellenőrzést.
A BAFE feletti adóellenőrzést az Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes
szerve, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését pedig az
Állami Számvevőszék látja el. A BAFE által végzett egyes tevékenységek
felett a tevékenység célja szerint illetékes állami szerv a hatósági
ellenőrzésre vonatkozó szabályok alkalmazásával felügyeletet gyakorol.
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A BAFE CÉLJAI ÉS FELADATAI.
4. §
A BAFE célja
A BAFE célja a Baranya megyében élő fogyasztók gazdasági érdekeinek és
fogyasztói jogainak érvényesítése, a fogyasztói jogok és a fogyasztói
érdekek képviselete és védelme, valamint a fogyasztók tájékoztatását
szolgáló tanácsadó iroda és információs rendszer működtetése.
A célok megvalósítása érdekében a legfontosabb feladatai a következők.
1)

Segíti a fogyasztók gazdasági érdekeinek és fogyasztói jogainak
érvényesítést, feltárja a fogyasztói problémákat és értékeli a
fogyasztói jogok érvényesülését.
2) Képviseli a fogyasztókat az érdekegyeztető fórumokon és
testületekben.
3) Közérdekű keresetet indíthat, eljárást, vizsgálatot, intézkedést
kezdeményezhet a fogyasztói jogok védelme érdekében.
4) A fogyasztói érdekek érvényesítése érdekében kapcsolatot épít és tart
fenn a fogyasztóvédelmi és egyéb szervezetekkel, intézményekkel
5) Közreműködik a fogyasztókat ért jogsérelem orvoslásában.
6) A fogyasztók tájékoztatását szolgáló és jogérvényesítésüket elősegítő
tanácsadó irodát és információs rendszert működtet.
7) Fogyasztóvédelmi oktatást, képzést, kutatást szervez és végez, illetve
kiadványt jelentethet meg.
8) Figyelemmel kíséri a fogyasztókkal szemben alkalmazott általános
szerződési feltételeket.
9) Tevékenységével összefüggően szerzett tapasztalatokról tájékoztatja
a közvéleményt.
10) Céljának megvalósítása érdekében és feladatainak ellátása során
szoros együttműködést alakít ki és folytat a fogyasztói érdekek
érvényesítésében és képviseletében érintett más állami, társadalmi,
önkormányzati és gazdasági szervezetekkel.
A BAFE a fenti célok megvalósítása érdekében az alábbi közfeladathoz
kapcsolódó közhasznú tevékenységet végzi:
A BAFE tevékenysége folytán részt vállal a fogyasztóvédelemről
rendelkező 1997. évi CLV. Törvény VIII. fejezet 44.§–a alapján a helyi
önkormányzatnak rendelt feladatokból.
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5. §
A tagok jogai és kötelezettségei
Az egyesületnek kizárólag rendes tagjai vannak. A továbbiakban a tag
megnevezés alatt a rendes tag értendő.
A tagokat az elnök nyilvántartásba veszi, és a rendelkezésére álló
adatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi és kezeli.
Az Egyesület tagja lehet minden olyan természetes személy, jogi személy,
valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, aki vagy,
amely külön tagsági nyilatkozatban az alapszabály rendelkezéseit magára
nézve kötelezőnek elfogadja, és kötelezettséget vállal az egyesületi célok
megvalósítása érdekében történő közreműködésre, valamint a tagdíj
megfizetésére.
Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek
terhelik.
Az egyesület tagja jogosult
- az egyesület tevékenységében részt venni, szolgáltatásait igénybe
venni,
- a tag javaslatot tehet közgyűlés összehívására és annak
napirendjére,
- a
tag
jogosult
a
közgyűlésen
tanácskozási,
felszólalási,
észrevételezési, javaslattételi és szavazati joggal részt venni. A tag
egyesületi tisztségre választható és választási joggal rendelkezik,
- a tag jogosult betekinteni az egyesület valamennyi iratába, a
személyiségi jogok tiszteletben tartásával.
A tag tagsági jogait személyesen, vagy meghatalmazott képviselője útján
gyakorolhatja. Az erre vonatkozó meghatalmazást közokiratba, vagy
teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A tagsági jogok
forgalomképtelenek, és nem örökölhetők.
Az egyesület tagja köteles
-

az egyesület tevékenységében részt venni, céljait előmozdítani és az
alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére,
az egyesület céljának és szellemiségének tiszteletben tartása.
az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának
megvalósulását és az egyesület tevékenységét,
a tagdíj határidőben történő megfizetése.
6. §
A tagsági jogviszony keletkezése

Az egyesületi tagsági jogviszony az egyesületbe belépni kívánó tag által az
egyesület elnöksége részére címzett belépési kérelemnek, az elnökség
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általi elfogadásával keletkezik, az elnökség erről szóló határozatának
napján.
Az elnökség a tag felvételének kérdéséről egyszerű többséggel határoz.
7. §
A tagsági jogviszony megszűnése
A tagsági jogviszony megszűnik:
(a) a tag kilépésével,
A tag tagsági jogviszonyát az egyesület elnökéhez címzett írásbeli
nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági
jogviszony a tag kilépése esetén azon a napon szűnik meg, amikor a
kilépési nyilatkozatot az elnök kézhez vette.
(b) a tag kizárásával.
Az egyesület elnöksége kizárhatja az egyesületnek azt a tagját, akinek
magatartása jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési
határozatát súlyosan, vagy ismételten sérti. A tag kizárását bármelyik
egyesületi tag vagy egyesületi szerv írásban kezdeményezheti,
részletesen megjelölve azt, hogy az érintett tag mely magatartására,
mulasztására alapítja a kizárás kezdeményezését. Az elnökség e
kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napon belül kizárási
eljárást folytat le, melynek során a kizárni kívánt tagot meg kell
hallgatnia.
A meghallgatás időpontjáról és helyéről a tagot – az egyesület
nyilvántartásában
szereplő
lakcímére
küldött
tértivevényes
küldeménnyel értesíteni kell akként, hogy a meghallgatás időpontja és
az értesítés megküldése között legalább 8 napnak el kell telnie. Az
értesítésben részletezni kell a kizárás kezdeményezésének indokait.
Az érintett tag részére az erről szóló értesítést azzal a felhívással kell
megküldeni, hogy a kizárás kezdeményezésével kapcsolatos
észrevételeit, álláspontját, indítványát legkésőbb a meghallgatáskor
elő kell terjesztenie.
Amennyiben a meghallgatáson a kizárással érintett tag értesítés
ellenére nem jelenik meg, és magát előzetesen nem menti ki, úgy a
távollétében is hozhat az elnökség határozatot.
Amennyiben a meghallgatást követően az elnökség a tag kizárását
kimondó határozatot hoz, azt a határozat meghozatalát követő
legkésőbb 8 napon belül írásba kell foglalni és indokolással ellátni.
Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket
és bizonyítékokat, továbbá azt, hogy a határozat ellen az érintett, a
határozat kézhezvételét követő 15 napon belül jogorvoslattal élhet az
egyesület közgyűléséhez.
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A kizárást kimondó, vagy az eljárást megszüntető határozatot az
érintett tag részére a határozat írásba foglalásától számított 8 napon
belül az egyesület elnöke köteles megküldeni.
A kizárással érintett tag e határozat kézhezvételétől számított 15
napon belül írásban az egyesület közgyűléséhez címzett jogorvoslattal
élhet, melyet az egyesület székhelyére címezve kell megküldeni.
Ilyen tartalmú jogorvoslat esetén az egyesület közgyűlése a kizárás
tárgyában a soron következő közgyűlésen, legkésőbb azonban a
jogorvoslati igény kézhezvételét követő két hónapon belül köteles
döntést hozni.
Ennek megfelelően az egyesület elnöke a közgyűlést – egyéb
napirendi pontok hiányában is – e határidőn belül köteles összehívni.
A közgyűlésen az elnök vagy az elnök által kijelölt elnökségi tag
ismerteti a kizárásról szóló határozatot és a jogorvoslati kérelmet.
Ezt követően a kizárással érintett tag a közgyűlésen jogorvoslati
kérelmét szóban és írásban is kiegészítheti.
A közgyűlés ezt követően nyílt szavazással, a jelenlévők
szótöbbségével dönt a kizárás tárgyában. Az erről szóló közgyűlési
határozatot és annak indokait – melynek tartalmaznia kell a kizárás
alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat – 15 napon belül írásba
kell foglalni és a kizárással érintett tag részére megküldeni.
A kizárt tag tagsági jogviszonya – amennyiben az elnökség határozata
ellen nem él jogorvoslattal – úgy a kizárást közlő határozat kézhez
vételét követő 16. napon, amennyiben pedig a kizárással érintett tag
jogorvoslattal él, és így a kizárás tárgyában a közgyűlés határoz, úgy
a közgyűlés határozatának napján szűnik meg.
(c) a tag törlésével,
Az elnökség határozattal törölheti a tagok sorából azt a tagot,
aki a felhívás ellenére a tagdíjat a tárgyév június 30. napjáig
nem fizeti. meg.
(d) a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével,
(e) az egyesület jogutód nélkül történő megszűnésével.
8. §
Az egyesület közgyűlése

Az egyesület szervei

1)

Az egyesület döntéshozó szerve a tagok összessége által alkotott
közgyűlés. A tag jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát
gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket
feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.

2)

A közgyűlés szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal
ülésezik.
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3)

A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül
a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az
alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal
rendelkező személyek vehetnek részt.

4)

A Ptk. 3:17. § A döntéshozó szerv ülésének összehívása

(1) A döntéshozó szerv ülését a vezető tisztségviselő
vagy közzétételével hívja össze.

meghívó küldésével

(2) A meghívónak tartalmaznia kell
a) a jogi személy 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 a jogi személy székhelyén tartja.
(5) Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az
ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre
jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
(6) A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden
szereplő
kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi
részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés
megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.”
Fentiek alapján a közgyűlést az egyesület elnöke írásban, vagy
elektronikus levél formájában hívja össze az egyesület székhelyére, a
napirend közlésével akként, hogy a meghívó elküldése és a közgyűlés
időpontja között legalább 15 napnak el kell telnie. A közgyűlési meghívó
kézbesítésétől számított 8 napon belül a tagok és az egyesület szervei az
elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A
napirend kiegészítésének tárgyában az elnök jogosult dönteni.
Amennyiben a napirend kiegészítése iránti kérelemről az elnök nem dönt,
vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat
meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének
tárgyában.
5)

Az elnök köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések
megtétele céljából, ha

a)
b)

az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat
esedékességkor teljesíteni; vagy
az
egyesület
céljának
elérése
veszélybe
került.

c)

A fentiek alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az
összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében
intézkedést tenni, vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.
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6)

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a)
b)

alapszabály az elfogadása, módosítása,
az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának
elhatározása,
a vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása és díjazásának
megállapítása,
éves költségvetés elfogadása, gazdasági tevékenység főbb irányainak
meghatározása, és az esetleges alapítványrendelésről történő döntés,
éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület
vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása
a vezető tisztségviselők feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a
vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll,
az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület
saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelő bizottság
tagjával, vagy ezek hozzátartozójával köt,
a tagdíj mértékének megállapítása,
a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők
és/vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés,
a
választott
könyvvizsgáló
megválasztása,
visszahívása
és
díjazásának megállapítása,
a végelszámoló kijelölése,
döntés mindazokban a kérdésekben, melyeket az alapszabály a
közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
7)

A Közgyűlés lebonyolítása:
A közgyűlésen a határozatképesség megállapítását követően elsőként
a napirendek tárgyában kell döntést hozni, majd ezt követően a
közgyűlés
tisztségviselőinek,
a
levezető
elnöknek,
a
jegyzőkönyvvezetőnek és két jegyzőkönyv hitelesítőnek, valamint a
szavazat számláló megválasztására kell sort keríteni.
A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több
mint felét képviselő szavazásra jogosult tag részt vesz. A
határozatképtelenség miatt összehívott megismételt közgyűlés az
eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára
tekintet nélkül határozatképes.
Szavazásra az a tag jogosult, aki a közgyűlés időpontjában a
tagnyilvántartásban szerepel. A határozat meghozatalakor azonban
nem szavazhat a Ptk. 3:19.§. (2) bekezdésében írtak szerint érintett
tag.
A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
A tagok a határozatot a határozatképesség megállapításánál
figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg, kivéve, ha az
alapszabály, vagy jogszabály magasabb szavazati arányt ír elő.
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Tag felvételéhez, törléséhez, az alapszabály módosításához a
jelenlévő 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.
Szavazategyenlőség esetén a kérdést ismételt szavazásra kell
bocsátani.
Amennyiben
az
ismételt
szavazás
során
újból
szavazategyenlőség alakul ki, úgy a javaslat elvetettnek tekintendő.
A közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza, kivéve amennyiben
az alapszabály, vagy jogszabály az adott kérdésben titkos szavazást
ír elő.
A közgyűlés bármely kérdés tekintetében – egyszerű, nyílt
szótöbbséggel – dönthet a titkos szavazás elrendeléséről.
Személyi kérdésekről – ideértve a tagfelvétel is – titkos szavazást kell
tartani.
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia
kell a közgyűlés helyét és időpontját, a jelenlévők megnevezését, a
határozatképesség
megállapítását,
a
hozott
határozatokat
sorszámmal ellátva, valamint a közgyűlésen elhangzott javaslatok,
felszólalások, észrevételek lényegét.
A közgyűlésről készült jegyzőkönyvet a levezető elnök, a
jegyzőkönyv-vezető, valamint a közgyűlésen erre megválasztott két
egyesületi tag, mint jegyzőkönyv hitelesítő írja alá.
A közgyűlés által hozott határozatokat azonnal ki kell hirdetni.
Amennyiben a közgyűlési határozat bármely egyesületi tagot, a
tagnak jogait, kötelezettségeit érinti, úgy a közgyűlési jegyzőkönyvet
az érintett személy részére 15 napon belül meg kell küldeni.
Az egyesület elnöksége
Az egyesület ügyvezetését az elnökség látja el. Az egyesület vezető
tisztségviselői az elnökség tagjai.
Az Elnökség 7 fős, tagjai a Közgyűlés által megválasztott
elnök, a gazdasági felelős és további öt fő. Az elnökség tagjait
a közgyűlés öt éves, az elnökét három éves, határozott
időtartamra választja.
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, legalább azonban negyedévente
tartja.
Az elnökség üléseit az elnök hívja össze az egyesület székhelyére, az
elnökségi ülés időpontjának és napirendjének megjelölésével akként,
hogy a meghívó elküldése és az elnökségi ülés időpontja között
legalább 8 napnak el kell telnie.
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Az elnökség ülései nyilvánosak, a nyilvánosság csak a jogszabályban
meghatározott esetben korlátozható.
Az elnökség akkor határozatképes, ha azon legalább öt elnökségi
tag jelen van.
Az elnökség határozatait nyílt szavazással a jelenlévők egyszerű
szótöbbségével hozza.
A határozat meghozatalakor azonban nem szavazhat a Ptk. 3:19.§.
(2) bekezdésében írtak szerint érintett elnökségi tag.
Szavazategyenlőség esetén a kérdést ismételt szavazásra
kell
bocsátani. Amennyiben az ismételt szavazás során újból
szavazategyenlőség alakul ki, úgy a javaslat elvetettnek tekintendő.
A 2015. 12. 02-án megtartott alakuló közgyűlésen az alábbi
tisztségviselőket választották meg:
Az egyesület vezető tisztségviselője 2020. július 6. napjától
2023. december 2. napáig terjedő határozott időtartamra:
Dr. Farkas Tibor elnök 7634 Pécs, Kétágú utca 5.
Az egyesület megválasztott elnökségének további tagjai:
Göllény Zsuzsanna gazdasági felelős 7626 Lánc utca 12.
Szeberényi György 7634 Pécs Ércbányász u. 14.
dr. Schmidt Gábor 7621 Pécs József u. 15.
Pókó Zoltán 7635 Pécs Bárány u. 3.
Rónaki Antalné 7627 Pécs Sorház u. 11.
Horváth Lászlóné 7621 Pécs Felsőmalom u. 18.
Az elnökség hatásköre:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

az egyesület napi ügyeinek vitele, ügyvezetés hatáskörébe tartozó
ügyekben a döntések meghozatala,
a beszámolók elkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése,
az éves költségvetés elkészítése és annak közgyűlés elé terjesztése,
az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és
befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó
döntések meghozatala és végrehajtása,
az
egyesület
jogszabály
és
alapszabály
szerinti
szervei
megalakításának és a tisztségviselők megválasztásának előkészítése,
az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak
meghatározása,
a tagság nyilvántartása,
az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb
könyveinek vezetése,
az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése,
az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori
vizsgálata, és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt
intézkedések megtétele,
döntés első fokon a tag kizárásáról.
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Az egyesület elnöke:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

vezeti és szervezi az elnökség munkáját,
gondoskodik a közgyűlés és az elnökség összehívásáról,
irányítja és ellenőrzi az egyesület tevékenységét, gazdálkodását,
gyakorolja az utalványozási jogot,
az egyesület munkavállalói felett gyakorolja a munkáltatói jogkört,
intézkedik és dönt a közgyűlés és az elnökség által, valamint az
alapszabály által hatáskörébe utalt ügyekben,
a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja,
harmadik személyekkel való szerződéskötés, az Egyesület képviselete
a bírósági és egyéb hatósági eljárásokban,
a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe véve a Közgyűlés
határozatainak megfelelően kell az intézkedéseket megtennie,
az egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk
ellenőrzése.

Az egyesületet az egyesület elnöke önállóan jogosult képviselni.
Az elnök akadályoztatását maga az elnök jelenti be írásban az egyesület
elnökségének. Az elnök akadályoztatása, akkor is megállapítható, ha 30
napon túl nem tudja ellátni ezen tisztségéből fakadó kötelezettségét és
ennek tényét az elnökség határozatával megállapítja. Az elnök
akadályoztatása esetén az elnökség a tagjai közül választ
képviseletre jogosult személyt.
Más személy az egyesület képviseletében csak írásbeli meghatalmazás
alapján járhat el. Ilyen meghatalmazást az elnök / helyettese / adhat.
Az elnök képviseleti jogának korlátozása
vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik
hatályos, kivéve, ha a harmadik személy
bekövetkeztének vagy a jóváhagyásnak
hiányáról tudott vagy tudnia kellett volna.

és nyilatkozatának feltételhez
személyekkel szemben nem
a korlátozásról vagy a feltétel
a szükségességéről és annak

Az egyesületi bankszámla feletti rendelkezésére az elnök önállóan
jogosult, távollétében az elnökség által kijelölt elnökségi tag és a
gazdasági felelős együttesen jogosult.
A gazdasági felelős:
a)
b)
c)
d)
e)

Közreműködik az elnökségi ülések és a közgyűlés előkészítésében,
Intézi az egyesület működésével kapcsolatos szervezési és
adminisztrációs ügyeket,
Jogosult és köteles az egyesületet, érintő körülményeket figyelemmel
kísérni, azokkal kapcsolatban javaslatait, észrevételeit az Elnökség
elé terjeszteni,
Folyamatosan intézi az egyesület pénzügyeit,
Nyilvántartja, és naprakész állapotban regisztrálja a pénz be- és
kifizetéseket, a vagyoni eszközök nyilvántartásait.
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f)

Az elnökségi tagság megszűnik:

a)

határozott idejű
lejártával;

b)

megszüntető feltételhez
bekövetkezésével;

c)

visszahívással;

d)

lemondással;

e)

a
vezető
tisztségviselő
megszűnésével;

f)
g)

megbízatás

esetén

kötött

a

megbízás

megbízatás

halálával

időtartamának

esetén

vagy

a

jogutód

a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a
ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

feltétel

nélküli

tevékenysége

a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi
ok bekövetkeztével.

Az egyesület tagjai a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül
visszahívhatják.
A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi
személy másik vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez
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 Elnökség tagjai közül a tagok valamelyikének elnökségi tagsága annak lejártát megelőzően - megszűnik, az újonnan megválasztott tag
megbízatása az eredetileg megválasztott tag megbízatási idejének
hátralévő időtartamára szól.
Az elnökre és az elnökség tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi
szabályok
Az egyesület vezető tisztségviselői az elnökség tagjai.
Az elnökség tagja feladatait személyesen köteles ellátni.
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem
korlátozták.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett
előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen
eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak,
az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi
személy vezető tisztségviselője nem lehet.

12
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet
vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői
tevékenységtől.
Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki,
vagy akinek a közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség,
vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül,
illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
9. §
Az egyesület gazdálkodása
1)

Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú
vagy az alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység
megvalósítását nem veszélyeztetve végez.

2) Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel,
azt az alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére
fordítja.
3) Az egyesület éves költségvetés szerint gazdálkodik. A cél szerinti és a
vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait
elkülönítetten tartja nyilván.
4) Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt
Az egyesület bevételei:
a)

b)
c)
(ca)
(cb)
(cc)
(cd)
d)
e)
f)

az egyesületi tagdíj mértékét a közgyűlés évente állapítja meg azzal,
hogy a 2015. évi tagdíj 1.000,- Ft/tag. A tagdíj befizetése az
egyesület megalakulását követő 15 napon belül, míg a későbbiekben
évente január 31. napjáig történik készpénzben az Egyesület
pénztárába, vagy a tag részéről közvetlen átutalással az Egyesület
pénzintézeti számlájára,
gazdasági-vállalkozási tevékenységből / szolgáltatás nyújtásából
/származó bevétel,
a költségvetési támogatás,
a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési
támogatás,
az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból
származó, a költségvetésből juttatott támogatás,
az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi
szervezettől származó támogatás,
a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerint kiutalt összege,
az
államháztartás
alrendszereiből
közszolgáltatási
szerződés
ellenértékeként szerzett bevétel,
más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány,
befektetési tevékenységből származó bevétel,
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g)

az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.

4)

Az egyesület pénzügyi és anyagi tevékenységéért, kötelezettség –
vállalásaiért vagyona mértékéig felel.

5)

Az egyesület megszűnése esetén a tartozások, köztartozások
rendezése és a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonáról a
közgyűlés dönt.
10. §
Az egyesület megszűnése

Ptk. 3:83. § [Jogutódlással történő megszűnés]
Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel
egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.
Ptk. 3:84. § [A jogutód nélküli megszűnés okai]
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.
Ptk. 3:85. § [Rendelkezés a fennmaradó vagyonról]
(1) 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.
(2) 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.
Ptk. 3:86. § [A vezető tisztségviselők felelőssége jogutód nélküli
megszűnés esetén]
(1) 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
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.
(2) Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen
követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület
vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért
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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.
Pécs, 2020. július 6.

Dr. Farkas Tibor
elnök
Záradék:
A jelen alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege
megfelel az alapító okirat módosítások alapján hatályos
tartalmának, amelyet a közgyűlés 2020. július 6. napján fogadott
el. A változások a jelen okirat 1. §, 7. § és 8. § rendelkezéseit
érintik, ahol a módosítások vastag, dőlt betűvel vannak
feltüntetve.

Szerkesztettem és ellenjegyzem:
Dr. Monori Gábor ügyvéd
Pécs, 2020. július 6.
Kamarai azonosító: 36065667

