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A Dalmata Fajtamentő Közhasznú Egyesület
2015. július 3. napján tartott közgyűlésen elfogadott módosításoknak megfelelő,
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt
Alapszabálya
Az Egyesület Alapszabályának a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – a továbbiakban Ptk.
VII. címében foglaltak, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról 2011.CLXXV. törvény – a továbbiakban Civil. tv. - rendelkezései alapján a
2015. április 17. napján megtartott közgyűlésen elfogadott módosításoknak megfelelő szövege.
I.
Az Egyesület általános adatai.
1.
Az egyesület neve: Dalmata Fajtamentő Közhasznú Egyesület (továbbiakban: Egyesület)
2.
Az Egyesület rövidített neve: Dalmata Mentés
3.
Az Egyesület idegen nyelvű elnevezése: Hungarian Dalmatian Rescue
4.
Az Egyesület székhelye: 1034 Budapest, San Marco utca 28-30. 2. em. 10.
5.
Az Egyesület jogállása: Az Egyesület önálló jogi személy, amely a társadalmi szervezetek
nyilvántartásba vételével jön létre.
Az Egyesület közhasznú szervezeti jogállását a közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vételével
szerzi meg.
II.
Az Egyesület célja, tevékenységi köre.
1. Az Egyesület célja:
Az Egyesület általános célja a kidobott, gazdátlanná vált dalmata kutyák és keverékeik utcáról,
gyepmesteri telepekről, nem megfelelő tartás esetén gazdáktól való megmentése, rehabilitációjuknak
elősegítése, ivartalanítása majd végleges, szerető otthonba való juttatása.
Az Egyesület biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhessen.
2.
2.1. Az Egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 34 § (1) bekezdés a) pontja alapján az alábbi közhasznú
tevékenységeket végzi:
állatvédelem, állatvédelmi oktatás (az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
törvény 43/A §. (1) bekezdésében valamint a 48/A. § (3) bekezdésében jelzett közfeladat közvetlen
teljesítését szolgáló közhasznú tevékenységként);
természetvédelem, a természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos
ismeretek oktatása (a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 64. § (1) bekezdésében jelzett
közfeladat közvetlen teljesítését szolgáló közhasznú tevékenységként)
a lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító
környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés (az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
144. § (1)-(2) bekezdéseiben jelzett közfeladat közvetlen teljesítését szolgáló közhasznú
tevékenységként)
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2.2. A jelen alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységekből eredő szolgáltatásokat, a cél
szerinti feltételek teljesülése esetén bárki igényelheti, függetlenül attól, hogy egyesületi tag vagy nem.
3. Az Egyesület a céljai megvalósítása és az ehhez szükséges gazdasági eszközök biztosítása érdekében,
kiegészítő jelleggel, vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület
főtevékenysége. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljai elérése érdekében, azokat
nem veszélyeztetve, kiegészítő jelleggel végezhet. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja
fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
4. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.
III.
A tagsági viszony
1. Az Egyesület tagja lehet minden természetes személy, jogi személy valamint jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság.
2. Az egyesületi tagság formáját tekintve lehet
a.
rendes tagság,
b.
pártoló tagság,
c.
tiszteletbeli tagság.
3.
3.1. Az Egyesület rendes tagja lehet az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság, aki (amely) belépési nyilatkozatban az Egyesület alapszabályát magára
nézve kötelezőnek elfogadja és vállalja a tagsági viszonyból származó kötelezettség teljesítését.
3.2. A tagsági viszony önkéntes elhatározáson alapul, ennél fogva a tagként felvétel alapja a kérelmező
által aláírt belépési nyilatkozat. A belépési nyilatkozatot a kérelmező írásban az Egyesület elnöksége felé
nyújthatja be postai úton vagy emailben az Egyesület hivatalos elérhetőségein. Az elnökség az aláírt
belépési nyilatkozat beérkeztétől számított 30 napon belül dönt a tagfelvételről, döntését írásban, az
átvételt igazolható módon közli a kérelmezővel, aki az elutasító döntéssel szemben a közléstől számított
15 napon belül élhet fellebbezéssel a lözgyűlés felé. A közgyűlés a soron következő ülésen határoz a
jogorvoslati kérelemről. A tagsági jogviszony a pozitív döntés esetén első fokon az elnökség, jogorvoslat
esetén a közgyűlés döntésével létesül.
3.3. Jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén a belépési
nyilatkozatban meg kell jelölni azt a személyt, aki képviselőként járhat el az Egyesület tagságában.
3.4 Kizáró okok: nem lehet az Egyesület tagja az a személy,
- aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685.§ b)], élettársa párt, szakszervezet vagy más elsődlegesen
politikai célú társadalmi szervezet tisztségviselője
- akit az Egyesület elnöksége fegyelmi vétség miatt kizárás fegyelmi büntetésben részesített, feltéve,
hogy a kizárásról rendelkező határozat, illetve bírósági felülvizsgálat esetén a kizárást jóváhagyó ítélet
jogerőre emelkedésétől számított egy év még nem telt el.
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4. Az Egyesület rendes tagja:
- jogosult részt venni az Egyesület közgyűlésén,
- tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolni a közgyűlésen,
- bármely tisztségre választható és választhat,
- jogosult részt venni az Egyesület rendezvényein,
- igénybe venni az Egyesület által nyújtott kedvezményeket,
- jogosult az elnökségtől tájékoztatást kérni és kapni,
- mindazokban az esetekben, amelyekben az alapszabály vagy egyéb belső szabályzat az
elnökség döntése ellen jogorvoslatot tesz lehetővé, fellebbezni a közgyűléshez.
5. Az Egyesület rendes tagja köteles:
- az alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, illetve az Egyesület szervének
határozatait betartani,
- részt venni az Egyesület közgyűlésein
- teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan vállalt feladatait, és tőle elvárható módon
aktívan közreműködik az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításában
- elősegíteni az egyesület jóhírnevének terjesztését, nem veszélyeztetheti az Egyesület céljainak
megvalósítását, tevékenységét
- az Egyesület illetékes szerve által megállapított tagdíjat határidőben és rendszeresen megfizetni.
(Tagdíj: 500Ft/hó, havonta, negyedévente, vagy félévente fizetendő, a tag maga döntheti el ennek
módját, amelyet a belépési nyilatkozatban rögzíti)
6.
6.1. Az Egyesület pártolója tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság, aki (amely) vállalja az Egyesület tevékenységének rendszeres, folyamatos
támogatását. Az Egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt, adománnyal
támogatja az Egyesület céljainak megvalósulását. A pártoló tag tagdíjat fizethet, a belépési
nyilatkozatban erre vonatkozóan megjelöli szándékát és kijelenti, hogy az Egyesület munkájában aktívan
nem kíván részt venni.
6.2. A pároló tagság belépési nyilatkozattal jöhet létre, illetve az Egyesület vezető tisztségviselői pártoló
taggá minősíthetik át a rendes tagot a közgyűlésen, amennyiben a rendes tag nem teljesíti az
alapszabályban foglalt kötelességeit.
6.3. A pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület testületi ülésein és
rendezvényein, szavazati joga azonban nincs és vezető tisztségviselővé sem választható.
7.
7.1. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a természetes személy, aki hosszabb ideje tartó és kimagasló
tevékenységével az Egyesület célkitűzéseit nagy mértékben támogatja és elősegíti. A tiszteletbeli tagot az
Egyesület tagjai választják meg e tagságra az Egyesület közgyűlésén egyszerű szavazattöbbséggel.
7.2. A tiszteletbeli tag felkéréséről az Elnökség írásban határoz, a felkért személyt írásban értesíti. A
felkért személy a kézbesítést követő 30 napon belül írásban nyilatkozik a cím elfogadásáról, hallgatása
esetén a tiszteletbeli tagság nem jön létre.
7.3. A tiszteletbeli tag tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület testületi ülésein és rendezvényein,
szavazati joga azonban nincs, és vezető tisztségre sem választható. A tiszteletbeli tag nem köteles
tagdíjat fizetni.
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8. A rendes tagsági valamint a pártoló tagsági viszony létesítése, illetve megszüntetése kérdésében az
elnökség a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, illetve a soron következő ülésén dönt,
döntését az érintettel írásban köteles közölni.
A kérelmet elutasító határozatot az elnökség, a meghozatalától számított 15 napon belül, tértivevényes
levélben vagy írásban, az átvételt igazolható módon köteles közölni az érintettel.
Az elnökség tagfelvételt elutasító határozata ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a
közgyűléshez lehet fellebbezni, amely a jogorvoslat kérdésében a legközelebbi ülésen köteles dönteni.
9. A jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság rendes vagy pártoló tagsága esetén a
tagsági jogokat a belépési nyilatkozatban megjelölt személy vagy – annak változása esetén – a
későbbiekben megjelölt képviselője útján gyakorolhatja.
10. A tagsági jogviszony megszűnik:
- a tag halálával, illetve jogutód nélküli megszűnésével,
- a jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság felszámolásával,
- a tagnak az Egyesületből való kilépésével,
- a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával
- legalább egy éves tagdíjhátralék írásbeli felszólítás ellenére történő meg nem fizetése esetén a tagok
nyilvántartásából az elnökség által való törlésével,
- a tagsági viszonyból eredő kötelezettségek ismételt vagy súlyos megszegése esetén a tag kizárásával.
A tag a kilépési szándékát, amelyet indokolnia nem szükséges, írásbeli kilépési nyilatkozattal köteles az
elnökséghez eljuttatni. A tagsági viszony ebben az esetben a kilépési szándék elnökséghez való
megérkezése napján a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg.
11. A tagsági jogviszony feltétele és felmondása
Amennyiben a tag nem teljesíti az Egyesület alapszabályának III/5. pontja szerint a belépési nyilatkozattal
elfogadott kötelességeit, az Egyesület a tagsági jogviszonyt 30 napos felmondási határidővel írásban
felmondhatja. A felmondásról az elnökség előterjesztésére az Egyesület közgyűlése dönt.
12. Jogszabályt, alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az Egyesület céljaival
összeegyeztethetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezmények és a taggal szembeni
eljárás szabályai
12.1. A jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az Egyesület céljával
összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezmények a figyelmeztetés és az
Egyesület rendezvényétől illetve rendezvényeitől történő eltiltás legfeljebb egy év időtartamra.
12.2. A jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az Egyesület céljával
összeegyezhetetlen tagi magatartás miatt jogkövetkezmény alkalmazására irányuló eljárást az elnök vagy
az elnökség javaslatára a közgyűlés rendeli el.
12.3. A jogkövetkezmény alkalmazására irányuló eljárásban az érintett egyesületi tagot az Egyesület
elnöke vagy az elnökség, vagy a közgyűlés által e feladatra kijelölt más személy (a továbbiakban: vizsgáló)
jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja.
12.4. A vizsgáló jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja továbbá azokat a személyeket is, akik az ügyre
tartozó bizonyítandó tényekről tudomásul bírnak. A vizsgáló okiratokat szerez be, tisztázza a tényállást,
és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján 30 napon belül elkészíti a közgyűléshez címzett határozati
javaslatát.
12.5. A határozati javaslat elkészítésétől számított 15 napon belül az elnök köteles összehívni a
közgyűlést. A közgyűlés megtárgyalja a vizsgáló által jogkövetkezmény alkalmazása tárgyában hozott
határozati javaslatot.
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12.6. A vizsgálat adatainak ismeretében bármely egyesületi tag indítványozhatja a határozati javaslat
módosítását, illetve módosított tartalmú határozati javaslat elfogadását.
12.7. Az összehívott közgyűlés a megvitatott illetve módosított határozati javaslatról az ügy
megtárgyalását követően nyomban határoz.
12.8. A közgyűlés az egyesületi taggal szemben hátrányos jogkövetkezményként - fentieknek megfelelően
- figyelmeztetést, az Egyesület valamely rendezvényétől illetve rendezvényeitől legfeljebb egy év
időtartamra eltiltást alkalmazhatja.
12.9. A jogkövetkezmény alkalmazásáról rendelkező közgyűlési határozatban fel kell tüntetni a
jogorvoslati jogra vonatkozó tájékoztatást. A jogkövetkezmény alkalmazásáról rendelkező közgyűlési
határozatot meg kell indokolni. A határozatot a taggal írásban közölni kell.
12.10. A hátrányos jogkövetkezménnyel sújtott tag az Egyesület székhelye szerint illetékes törvényszéktől
kérheti a közgyűlési határozat felülvizsgálatát.
12.11. Törölni kell azt a tagot, aki hat hónapig tagdíjfizetési kötelezettségének az elnökség által
tértivevényes küldeménnyel vagy írásban, az átvételt igazolható módon közölt felszólítás ellenére, a
felszólítás kézhezvételtől számított 15 napon belül nem tesz eleget.
12.12. A törlés tárgyában hozott határozatot első fokon az elnökség hozza meg. A törlés tárgyában
hozott valamennyi határozatot az érintettel tértivevényes küldeménnyel írásban, az átvételt igazolható
módon kell közölni.
12.3. Az elnökség általi törlési határozattal szemben, a közlést követő 15 napon belül, írásban a
közgyűléshez lehet fellebbezni,a közgyűlés általi törlő határozattal szemben az érintett a közlést
követő 30 napon belül az illetékes megyei bírósághoz fordulhat jogorvoslatért törvénysértés esetén.
A jogorvoslatot a megtámadott határozatot hozó szervnél kell, az előbbiekben megjelölt határidőn belül
benyújtani.
12.4. A törölt tag tagsági jogviszonya az elnökség általi törlő határozat jogerőre emelkedésének
napján vagy fellebbezés benyújtása esetén, ha a közgyűlés az elnökség általi törlő határozatot
helybenhagyja – illetve bírósági jogorvoslat benyújtása esetén, a bíróság a lözgyűlés általi törlő
határozatot helybenhagyja – a közgyűlés általi törlő határozattal annak napján szűnik meg.
13. A tag kizárása
13.1. Ha bármely tag az alapszabály, az egyéb belső szabályzat rendelkezéseit, illetve a testületi
szervek határozatait ismételten vagy súlyosan megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely
súlyosan sérti vagy veszélyezteti az egyesületi tag jogát vagy az Egyesület céljai elérését, ellene
kizárási eljárás kezdeményezhető.
A kizárási eljárástbármely tag jogosult kezdeményezni az alapjául szolgáló ok tudomásszerzését követő
30 napon belül az elnökségnél. A kizárási eljárás során az elnökség jár el első fokon, a közgyűlés
másodfokon.
13.2. A kizárás tárgyában tartott elnökségi ülésről az érintettet tértivevényes levélben vagy írásban, az
átvételt igazolható módon kell értesíteni úgy, hogy az érintett az értesítést legalább az ülést megelőző 8
nappal korábban kézhez vegye. Ha az érintett értesítése szabályszerű volt a kizárás tárgyában tartott
elnökségi ülés a távollétében is megtartható, és az érintett előzetesen írásban alapos okkal
távolmaradását nem mentette ki, vagy írásban kérte az eljárás távollétében történő megtartását. Az
érintett a védekezését a kizárás tárgyában tartott elnökségi ülésen szóban, vagy legkésőbb az ülés
időpontjáig írásban terjesztheti elő. A kizárás tárgyában hozott valamennyi határozatot az érintettel
tértivevényes küldeményben vagy írásban az átvételt igazolható módon kell közölni.
13.3. Az elnökség által első fokon hozott kizáró határozattal szemben az érintett a közlést követő 15
napon belül írásban fellebbezhet a közgyűléshez, amelyet az elnökséghez kell benyújtani. A
közgyűlés által másodfokon hozott kizáró határozattal szemben az érintett a közgyűlést követő 30
napon belül, az illetékes megyei bírósághoz fordulhat jogorvoslatért törvénysértés esetén.
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13.4. A kizárt tag tagsági jogviszonya az elnökség általi kizáró határozat jogerőre emelkedésének napján,
fellebbezés benyújtása esetén, ha a közgyűlés az elnökség általi kizáró határozatot helybenhagyja –
illetve bírósági jogorvoslat benyújtása esetén, a bíróság a közgyűlés általi kizáró határozatot
helybenhagyja – a közgyűlés általi kizáró határozathozatal napján szűnik meg.
IV.
Az Egyesület testületi szervei
1. Az Egyesület testületi szervei
a.
közgyűlés
b.
elnökség
2. A közgyűlés az Egyesület legfelsőbb szerve, amely a tagok összességéből áll.
A közgyűlés a határozatait kizárólag ülés tartásával hozza meg. A közgyűlést a székhelyére kell összehívni,
de az elnökség határozata alapján más, a közgyűlés megtartására alkalmas helyen is megtartható.
3. A közgyűlés lehet rendes és rendkívüli.
a) rendes közgyűlést az Egyesület évente egy alkalommal tart legkésőbb tárgyév április 30. napjáig.
b) rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha azt
- a tagok legalább ¼-e az ok és a cél valamint a napirendi pontok megjelölésével írásban kéri,
- az elnökség szükségesnek tartja,
- az illetékes bíróság vagy ügyészség indítványozza.
4. A közgyűlés kizárólagos 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; és
k) a végelszámoló kijelölése.
5. A közgyűlés összehívása
5.1. A közgyűlést évente legalább egy alkalommal, illetve szükség szerint kell összehívni. A közgyűlést az
elnökség hívja össze írásos meghívóval, a napirend megjelölésével, a közgyűlés időpontját megelőző
legalább 8 nappal korábban, melyet a tagoknak igazolható módon kell kézbesíteni. Igazolható módon
történő kézbesítésnek minősül: - az ajánlott küldeményként postai úton történő kézbesítés vagy - a
tagnak az általa megadott elektronikus levelezési címére történő kézbesítés vagy közösségi oldalon
létrehozott zárt csoport tagjai részére történő megküldés.
5.2. A meghívóban közölni kell azt is, hogy az összehívott közgyűlés határozatképtelensége esetén az
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ugyanazon napirendek tekintetében legfeljebb 8 napon belül, az eredeti közgyűlési meghívóban
megjelölt megismételt közgyűlés a megjelentek számarányára tekintet nélkül határozatképes.
5.3. Az alapszabály módosítása, illetve az Egyesület feloszlásának kérdésében a megismételt közgyűlés
csak akkor hozhat döntést, ha a jelen alapszabályban megállapított szavazati arány biztosítható. A
megismételt közgyűlés a minősített többséghez kötött kérdésben nem dönthet, ha főszabály szerint
nem lenne határozatképes.
A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, kivéve az Egyesület
céljának módosítása és az Egyesület megszüntetése kérdésekben.
5.4. A megismételt közgyűlés helyét és időpontját az eredeti közgyűlés meghívójában fel kell tüntetni.
A közgyűlés helyét, időpontját és a napirendek pontokat az Egyesület honlapján is meg kell jeleníteni.
5.5. A közgyűlés 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.
5.6. 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.
6.
6.1. Határozathozatal
A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak 50 %-a + 1 fő jelen van.
6.2. A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve az alapszabály és a
cél módosítását, valamint a megszűnésről való döntést, melyekre a Ptk. 3:76§ szabályozása vonatkozik:
Az alapszabály módosításához a jelenlévő tagok ¾-es szótöbbségi határozoata szükséges, ugyanakkor az
Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati
joggal rendelkező tagok ¾-es szótöbbsége szükséges.
6.3. A tag szavazati jogát csak személyesen gyakorolhatja.
6.4. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület terhére másfajta előnyben
részesít
- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani
- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja vagy alapítója
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy
- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
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.
6.5. Határozatképesség
Ha a közgyűlés nem határozatképes ismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlés a
határozatképtelen közgyűlést követő későbbi időpontra (aznapra vagy eltérő napra) az eredetivel azonos
napirenddel hívható össze. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés akkor lehet a
megjelentek számától függetlenül határozatképes, ha a közgyűlési meghívó tartalmazza, hogy
határozatképtelenség esetén a meghívóban szereplő napirendi pontokkal az eredeti időpontot követő
ugyanazon napon későbbi időpontra megismételt közgyűlés kerül összehívásra, mely a megjelentek
számára tekintet nélkül határozatképes. Amennyiben a közgyűlési meghívó tartalmazza, hogy
határozatképtelenség esetén a meghívóban szereplő napirendi pontokkal az eredeti időpontot követő
későbbi időpontra (pl 30 perccel később) megismételt közgyűlés kerül összehívásra, az a megjelentek
számától függetlenül határozatképes. Amennyiben az ismételt közgyűlés az eredetitől eltérő napra kerül
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összehívásra, akkor a tagoknak újabb meghívót kell küldeni, amely felhívja a figyelmüket arra, hogy a
határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes
lesz.
Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
7. A határozatok kihirdetése: A határozatokat – a tag személyét érintő határozat kivételével – az
Egyesület elnöksége köteles annak meghozatalától számított 15 napon belül az Egyesület saját
honlapjára feltölteni. A tag személyét érintő határozatot a taggal postai kézbesítés útján ajánlott
küldeményként kell közölni.
8. Szavazás
A közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.
A közgyűlés a megjelent tagok háromnegyedes szótöbbségű határozatával hozhat döntés a IV/4. pont a,
h. és i. alpontjaiban meghatározott kizárólagos közgyűlési hatáskörbe tartozó ügyekben.
A szavazás titkosan történik, ha azt a levezető elnök előterjesztésére vagy a jelenlévő tagok
1/3-nak indítványára a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozott döntéssel elhatározza.
9. Jegyzőkönyv, jelenléti ív:
9.1. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a levezető elnök és a közgyűlés által
megválasztott kettő tag az aláírásával hitelesít.
9.2. A közgyűlés résztvevőiről jelenléti ívet kell vezetni.
9.3. A közgyűlést az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén pedig a közgyűlés által erre kijelölt
egyesületi tag vezeti. A közgyűlésen az Elnök javaslatára az általános határozathozatal szabályai szerint a
tagok megválasztják a szavazatszámlálókat, a jegyzőkönyvvezetőt, valamint a jegyzőkönyv-hitelesítőket.
9.4. A jegyzőkönyv tartalmi elemei:
- jelenlévők jelenléti ív alapján
- megválasztott jegyzőkönyvvezető és hitelesítők
- napirendi pontok
- határozatok
9.5. A közgyűlés által hozott határozatokat az Egyesület honlapján is meg kell jeleníteni.
10.
10.1. Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat az elnökség látja el.
10.2. Az Egyesület elnöksége az elnökből – aki egyben az Egyesület elnöke is – valamint egy tagból
(alelnök) és egy választott elnökségi tagból áll.
Az Egyesület elnökségét a közgyűlés választja meg 5 évi időtartamra és ugyancsak a közgyűlés jogosult
visszahívásukra is. Az elnök és az elnökség tagjai vezető tisztségviselőnek minősülnek.
11. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője az
a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben
legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását
nem egyenlítette ki.
A vezető tisztségviselő köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni
arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél nincs betöltve.
11.1. A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok
- Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
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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, 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.
- Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
11.2. Titoktartási és felvilágosítási kötelezettség
- A vezető tisztségviselő az Egyesület tagjai részére köteles az Egyesületre vonatkozóan felvilágosítást
adni, és számukra az Egyesületre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A
felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli titoktartási
nyilatkozat tételéhez kötheti.
- A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez az
Egyesület üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás
ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását
indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti az Egyesület kötelezését a felvilágosítás
megadására.
11.3. A vezető tisztségviselő felelőssége
A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során az Egyesületnek okozott károkért a
szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel az Egyesülettel szemben.
11.4. A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnése
- Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
- Az Egyesület tagjai a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.
- A vezető tisztségviselő megbízatásáról az Egyesülethez címzett, az Egyesület másik vezető
tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
- 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.
12.
12.1. Az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az alapszabály vagy jogszabály nem utal a
közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
Az elnökség feladatai különösen:
a) az Egyesület napi ügyeinek vitele, az elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
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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 elnökség 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.
12.2. Az elnökség a két közgyűlés közti időszakban végzett tevékenységéről a legközelebbi közgyűlésen
köteles beszámolni.
13.
13.1. Az elnökség szükség szerint, de évente legalább három alkalommal köteles ülést tartani.
13.2. Az elnökség üléseit az elnök hívja össze írásban az ülés napját legalább 8 nappal megelőzően, a
napirendi pontok megjelölésével. Az ülés akkor határozatképes, ha azon mind a két tag jelen van. Az ülés
határozatképtelensége esetén 15 napon belüli időpontra újabb ülést kell összehívni. Az ilyen
módon megismételt ülés is csak akkor határozatképes, ha azon mind a két tag jelen van.
Az ülés határozatképtelensége esetén 15 napon belüli időpontra újabb ülést kell összehívni. Az ilyen
módon megismételt ülés is csak akkor határozatképes, ha azon mind a két tag jelen van.
13.3. Az elnökség ülései nem nyilvánosak. Az elnökség üléseinek helyét, időpontját valamint a
tárgyalni javasolt napirendi pontokat az Egyesület honlapján közzé kell tenni.
14. 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.
15. Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség
esetén a határozati javaslatot el nem fogadottnak kell tekinteni. Az elnökség üléseiről az elnök a
tanácskozás lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet köteles készíteni.
16. Az elnökségi tagság megszűnhet:
- e tisztség betöltésére vonatkozó határozott idő lejártával,
- az elnökségi tag halálával,
- az e tisztségről való lemondással,
- visszahívással.
17. Az Egyesület vezető tisztségviselői az Egyesület elnöke és az elnökség tagjai.
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18.
18.1. A közgyűlés és az elnökség ülései közti időben az Egyesületet annak elnöke irányítja, akit a
közgyűlés választ 5 évi időtartamra.
18.2. Az elnök ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az alapszabály vagy jogszabály nem utal a
közgyűlés kizárólagos hatáskörébe vagy az elnökség feladatkörébe. Az elnök feladatai különösen a
következők:
- a közgyűlési és elnökségi ülések jegyzőkönyvének vezetése,
- a közgyűlési és elnökségi határozatok nyilvántartása,
- az Egyesület számlái kezelése és nyilvántartása,
- a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtása,
- az Egyesületi vagyon operatív kezelése,
- a közgyűlési és vezetőségi határozatok keretein belül az Egyesület gazdálkodásának irányítása
18.3. Az elnök és az alelnök önállóan jogosultak az Egyesület képviseletére.
18.4. Az elnök és az alelnök önállóan jogosultak az Egyesület bankszámlája felett rendelkezni.
19. Arra tekintettel, hogy az Egyesület éves bevétele – figyelemmel annak céljára, illetve az
alapszabályban rögzített feladataira – nem haladja meg az 5 millió forintot, az Egyesületnél elkülönült
ellenőrző szervezet nem működik. Az Egyesület önkéntes elhatározással ellenőrző szervezetet az
Egyesületnél létrehozni nem kíván.
V.
Az Egyesület gazdálkodása
1. Az Egyesület vagyoni eszközei a következők:
a.
tagdíjbevételek
b.
az Egyesület által szervezett rendezvények bevételei,
c.
az Egyesületet támogatók által nyújtott pénzbeli és egyéb anyagi természetű juttatások
2. Az Egyesület kiegészítő jelleggel végzett gazdasági tevékenysége során elért nyereségét nem
oszthatja fel, hanem azt kizárólag az alapszabályban meghatározott tevékenységre fordíthatja.
3. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat. Szabad pénzeszközeiből hitelintézettől, értékpapír
kibocsátójától kamatozó értékpapírt vásárolhat, illetve az állam által kibocsátott értékpapírok hozamára
tehet szert. Az Egyesület az ilyen tevékenysége során elért nyereséget nem oszthatja fel, azt köteles a
közhasznú tevékenységére fordítani.
4. Az Egyesület pénzeszközeinek célszerű felhasználása érdekében éves költségvetést, a megelőző
évről pedig beszámolót készít, amelyet a közgyűlés hagy jóvá. A költségvetést és a beszámolót az
Egyesület elnöksége köteles minden évben a közgyűlés elé terjeszteni.
A közhasznú szervezet beszámolójába, bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet.
5. Az Egyesület bankszámlájáról történő kifizetés utalványozással történik. Utalványozás az arra jogosult
személy, az Elnökség valamelyik tagjának aláírásával történhet.
6. Az Egyesület az esetleges tartozásaiért a saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl –
saját vagyonukkal az Egyesület tartozásáért nem felelnek.
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VI.
Az Egyesület megszűnése
1. Az Egyesület megszűnik, ha
a.
a közgyűlés minősített többséggel meghozott határozatával elhatározza a feloszlását,
b.
más társadalmi szervezettel egyesül,
c.
az arra illetékes bíróság a határozatában az Egyesület feloszlását kimondja,
d.
az arra illetékes szerv megállapítja az Egyesület megszűnését.
2. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése
Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
d) az arra jogosult szerv megszünteti
e) az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt
nem határoztak meg; vagy
f) az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
feltéve mindegyik esetben, hogy az Egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás
lefolytatását követően a bíróság az Egyesületet a nyilvántartásból törli.
2.1. 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.
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.
2.2. A vezető tisztségviselők felelőssége jogutód nélküli megszűnés esetén
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.
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.
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VII.
A közhasznú jogállás megszerzésének feltételei
34. § (1) A közhasznúsági nyilvántartásba vételhez a szervezet létesítő okiratának tartalmaznia kell, hogy
a szervezet
a) milyen közhasznú tevékenység(ek)et folytat, e közhasznú tevékenység(ek)et mely közfeladat(ok)hoz
kapcsolódóan végzi, továbbá hogy e közfeladat(ok) teljesítését mely jogszabályhely(ek) írja (írják) elő,
valamint - ha tagsággal rendelkezik - nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú
szolgáltatásaiból;
b)gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél
szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez;
c) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott
közhasznú tevékenységére fordítja;
d) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi
támogatást nem nyújt.
A közhasznú szervezet működésével kapcsolatos szabályok
38. §84 (1) A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv 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.
(3) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület
döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a
létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
39. §87 (1) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője 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.
(2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is
betölt.
A közhasznú szervezet gazdálkodására vonatkozó különös szabályok
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42. § (1) A közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő
okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania.
(2) 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.
46. § (1) A közhasznú szervezet, valamint közhasznú szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti
egysége köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a
beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni.
(2) A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját
költségére másolatot készíthet.
VIII.
Vegyes rendelkezések
1. Az Egyesület működése felett az Etv. 14. § (1) bekezdése alapján az illetékes ügyészség gyakorolja a
törvényességi felügyeletet.
Az Egyesület közhasznú jogállására való tekintettel ezen felül az adóellenőrzést az illetékes állami
adóhatóság végzi.
2.
2.1. Az Egyesület bármely célszerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan
feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a
pályázatnak előre meghatározott nyertese van. Az ilyen úgynevezett színlelt pályázat cél szerinti juttatás
alapjául nem szolgál.
2.2. A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell a pályázati célt, a pályázattal elnyerhető juttatást, illetve
annak összegét. Meg kell határozni ovábbá a pályázók körét, és mindazokat a feltételeket, kikötéseket,
amelyek a pályázatok értékeléséhez nélkülözhetetlenek, valamint a pályázat benyújtásának határidejét.
A pályázat elbírálásának eredményéről a pályázót írásban kell értesíteni.
2.3. Az Egyesület elnöksége köteles a pályázati úton történő juttatásokról a nyertes pályázó adatait is
tartalmazó nyilvántartást vezetni és a pályázat eredményét az Egyesület honlapján közzétenni.
3. Az Egyesület a nyilvánosság biztosítása és a tagok célszerű tájékoztatása miatt honlapot működtet,
melynek megnyitásáról és működtetéséről az Egyesület elnöksége köteles gondoskodni.
Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint a Civil. tv. rendelkezései az
irányadók.
Záradék: Jelen Záradékkal az Egyesület elnöke igazolja, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt
szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások következtében megállapított hatályos tartalmának.
Siófok, 2011. február hó 13. napja.
Az alapszabály módosításának dátuma: Budapest, 2015.07.03.

……………………………………..
az egyesület képviselője
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