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NEO Magyar Segítőkutya Egyesület 

ALAPSZABÁLYA 
 

A NEO Segítőkutya Egyesület közgyűlése a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:63 – 3:87. §-ai, az Egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 

törvény (továbbiakban: Ectv.), a Fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, továbbá a Segítőkutya kiképzésének, 

vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII.3.) 

SZMM rendelet rendelkezései alapján a mai napon az egyesület Alapszabályát az 

alábbi tartalommal fogadta el: 

 

I. FEJEZET 

AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA 

  

1.1.  Az Egyesület neve:     

  NEO Magyar Segítőkutya Egyesület 

 

1.2. Az Egyesület rövidített neve: 

 NEO MSKE  

 

1.3.  Az Egyesület székhelye:    

 1192 Budapest XIX. Ker., Dobó Katica utca 112. földszint 1. 

 

1.4. Az Egyesület hatóköre:      

Országos. Az egyesület Budapesten kívül az ország valamennyi megyéjében 

tartós tevékenységet végez.  

 

1.5.  Az Egyesület jogi személy. 

 

1.6.  Az Egyesület emblémája:      

Piros színű háromnegyed kör által határolt, zöld színű stilizált kutyalábnyom, 

melynek közepén fehér színű, kerekesszékben ülő stilizált emberi alak 

található segítőkutyával. 

 

 

II. FEJEZET 

AZ EGYESÜLET CÉLJA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE 

 

2.1.  Az Egyesület célja:   

Az egyesület célkitűzése, hogy a 2.2. pontban felsorolt, az Ectv. 2.§ 20. 

pontja szerint közhasznúnak minősülő tevékenységek végzése révén, a 

fogyatékos személyek jogainak előmozdítása, életminőségük javítása, önálló 

életvitelük támogatása, valamint rehabilitációjának megvalósulása érdekében 

nyújtott szolgáltatások biztosításával közvetlenül és közvetve szolgálja 
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a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 

1998. évi XXVI. törvény 21.§ a) – g) pontjaiban, valamint a 27.§ és 

27/A.§-aiban meghatározott közfeladatok végzését. 

 

2.2. Az Egyesület közhasznú tevékenységei: 

 Fogyatékos személyek meglévő, illetve fejleszthető képességeinek megfelelő 

fejlesztését célzó programokban való részvétel speciális feladatok ellátására 

alkalmas segítőkutyák alkalmazásával. 

 A rehabilitáció folyamatában közreműködő szervezetekkel, személyekkel való 

együttműködés, a rehabilitációs tevékenységük figyelemmel kísérése. 

 Fogyatékos személyek életminőségének javítása, társadalmi integrációjának 

előmozdítása speciális feladatok ellátására alkalmas segítőkutyák 

kiképzésével és azoknak a fogyatékos személyekhez történő eljuttatásával. 

 Terápiás célú kutyák kiképzése és alkalmazása gyógypedagógiai, 

pszichológiai, pszichiátriai, konduktív pedagógiai habilitációs és rehabilitációs 

folyamatokban.  

 A kiképzett segítőkutyák munkájának figyelemmel kísérése, fejlesztése. 

 A segítőkutyák kiképzésének, ellátásának támogatása. 

 A fogyatékos személyek társadalmi beilleszkedésének és befogadásának 

támogatása a szocializációt és egyéni fejlődést segítő fejlesztőterápiás 

programok kivitelezése. 

 Segítőkutyák kiképzésével és alkalmazásával a fogyatékos személyek 

esélyegyenlőségének javítása. 

 Általános kutyavezető, kiképzősegéd, kiképzésvezető és teljesítménybíró 

képzésének elősegítése, támogatása. 

 Katasztrófaelhárító képzések, bevetési gyakorlatok, versenyek, vizsgák 

szervezésének, lebonyolításának elősegítése, támogatása. 

 A kiképzett segítőkutyák társadalmi hasznosságának elismertetése, valamint 

a felelős állattartás, ezen belül a kutyatartás kulturált formájának 

népszerűsítése. 

 A képzési programban résztvevő kutyák tenyésztése, beszerzése és tartása. 

 Minden olyan tudományos kutatás támogatása, amely elősegíti a fogyatékos 

személyek rehabilitációjában, valamint mentálhigiénés terápiában 

közreműködő vagy fizikai segítséget nyújtó kutyák kiképzését és erősíti a 

társadalomra gyakorolt hatásukat. 

 Fogyatékos személyek jogainak érvényesülését biztosító érdekképviselet. 

 Szakvélemények készítése 

 Ismeretterjesztés, kiadványok, tájékoztató anyagok készítése. 

 Kapcsolattartás nemzetközi szervezetekkel. 

 Részfeladatok átvállalása és együttműködés más civil szervezetekkel, állami 

és önkormányzati szervekkel a közfeladatok végzése érdekében. 

 Szervezetek közötti koordinációs feladatok ellátása. 

 Szabadidős- és sportprogramok szervezése, támogatása és lebonyolítása. 

 Állati viselkedésproblémák korrigálása, az állatvédelmi kultúra fejlesztése. 
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2.3. Az Egyesület politikai tevékenységet nem végez. 

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete 

pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól 

támogatást nem kap. Az Egyesület párt érdekében nem végez politikai tevékenységet, 

nem állít jelöltet az Európai Parlamenti, az országgyűlési képviselői, a megyei és a 

fővárosi önkormányzati, a megyei jogú városok képviselői, valamint a polgármester 

választásokon. 

 

III. FEJEZET 

AZ EGYESÜLET TAGJAI 

3.1. Az egyesületi tagság formái: 

 rendes tagság 

 tiszteletbeli tagság 

 pártoló tagság. 

3.2. RENDES TAGSÁG: 

 Az egyesület rendes tagja lehet az a 18. életévét betöltött természetes 

személy, aki az egyesület elnökségéhez írásban benyújtott tagfelvételi 

kérelmében nyilatkozik arról, hogy elfogadja a jelen Alapszabályban foglalt 

egyesületi célokat és részt vesz az egyesület tevékenységében, a tagfelvétel 

évére esedékes tagdíjat az egyesület pénztárába befizette és tagfelvételi 

kérelmét a közgyűlés jóváhagyja. 

 Az egyesület rendes tagja lehet minden olyan szervezet, jogi személy, 

amelynek képviselője az egyesület elnökségéhez írásban benyújtott 

tagfelvételi kérelmében nyilatkozik arról, hogy elfogadja a jelen 

Alapszabályban foglalt egyesületi célokat és részt vesz az egyesület 

tevékenységében, továbbá a tagfelvétel hónapjára esedékes tagdíj összegét az 

egyesület pénztárába befizette és tagfelvételi kérelmét az közgyűlés 

jóváhagyja.  

3.2.1. A rendes egyesületi taggá válás: 

 A tag - amennyiben nem alapító tag - a már működő egyesületbe úgy léphet, 

hogy írásbeli tagfelvételi kérelmet nyújt be az egyesület elnökségéhez, 

melyben kifejezi taggá válási szándékát és nyilatkozik az Alapszabály 3.2. 

pontjában foglaltakról, csatolja továbbá 2 (kettő) egyesületi tag írásos 

ajánlását. 

 A taggá válni szándékozó személy a tagfelvétel évére vonatkozó éves tagdíjat – 

tagfelvételi kérelmének benyújtásával egyidejűleg - az egyesület pénztárába 

köteles befizetni. 

 A taggá válni szándékozó személy a közgyűlésen az elnök meghívója alapján 

vehet részt. 

 A közgyűlés titkos szavazással, a jelenlévőkből 50% + 1 fő szavazatával 

elfogadja, vagy elutasítja a tag felvételét. Az döntést a közgyűlés határozati 

formában, a szavazást követően nyomban kihirdeti, amely határozatot nem 

kell indokolni. A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, de elutasítás 

esetén a következő közgyűlésen újra kérhető a tagfelvétel. 
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 A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén a jelen pont alapján befizetett tagdíj 

a kérelmező részére 3 munkanapon belül – kamatok nélkül – visszafizetésre 

kerül. 

3.2.2. A rendes egyesületi tag kötelezettségei: 

 A tag köteles betartani az Alapszabályban, a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban és egyéb egyesületi szabályzatokban foglaltakat, valamint az 

egyesület szerveinek a határozatait. 

 A tag köteles a közgyűlés által jóváhagyott éves tagdíjat a tagdíjhatározatban 

rögzített határidőn belül az egyesület részére – az egyesület bankszámlájára 

történő készpénzbefizetéssel vagy átutalással – megfizetni. Amennyiben a tag 

a tagdíjfizetési kötelezettségének az elnök írásbeli felszólítását követően, a 

felszólításban megadott póthatáridőn belül sem tesz eleget, úgy tagsági 

jogviszonya törölhető. 

 A tag - lehetőségeihez és képességeihez mérten - köteles részt vállalni az 

egyesületet tevékenységében, és az egyesület rendezvényein az egyesület 

társadalmi elfogadottságának és megbecsültségének megfelelően viselkedni. 

 A tag köteles az egyesület közgyűlésének a tagokra kötelező határozatai 

szerint eljárni. Köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amely az 

egyesület céljainak elérését veszélyeztetheti.  

3.2.3. A rendes egyesületi tag jogai: 

 A tagokat egyenlő jogok illetik meg. 

 A tagok jogaikat személyesen gyakorolják, nem magánszemély tag jogait 

képviselője útján gyakorolja. Magánszemély tag esetében képviseletnek helye 

nincs. 

 Egyesületi tisztségre bármely tag választható. 

 A tárgyalt ügyekben minden jelenlévő tagnak egy szavazata van. 

 Minden tag rendelkezik aktív és passzív választójoggal. 

 Tanácskozási jog: a tag részt vehet a közgyűlésen és az egyesület vitaülésein, 

előadásain, egyéb fórumain, ahol részvételi jogán túl felszólalhat, javaslatot 

tehet, bárkihez kérdéseket intézhet. 

 Személyes tájékozódási jog: a tag bármikor jogosult tájékoztatást kérni az 

egyesület tevékenységéről, gazdálkodásáról, ennek keretében betekinteni az 

egyesület irataiba. 

 3.2.4. A rendes egyesületi tagság megszűnése: 

 A természetes személy tag halálával, illetve a nem természetes személy tag 

jogutód nélküli megszűnésével. 

 A tag kilépésével. A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez 

intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A 

tag tagsági jogviszonya a kilépési nyilatkozatnak az elnökséghez való 

érkezését követően – minden további jognyilatkozat nélkül – azonnali hatállyal 

megszűnik.  

 A tag kizárásával. 

 A tag tagsági jogviszonyának egyesület általi felmondásával. 

 Az egyesület megszűnésével. 
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3.2.5. A rendes egyesületi tag kizárása: 

A közgyűlés minősített határozattal – a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok 

legalább 3/4-es szavazat-többségével – az egyesületből kizárhatja azt a tagot aki 

 magatartásával a jogszabályokból, az egyesület alapszabályából vagy a 

közgyűlési határozatokból eredő valamely kötelezettségét súlyosan vagy 

ismételten megszegi,  

 az egyesület céljával, szellemiségével vagy az alapszabállyal össze nem 

egyeztethető magatartást tanúsít.  

A tag kizárását bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv az elnökséghez címzett 

indokolt írásbeli beadványában kezdeményezheti. 

A kizárási eljárás megindításáról az elnökség a kizárással érintett tagot az indítvány 

kézhezvételét követő 3 munkanapon belül írásban köteles értesíteni. 

A kizárási javaslattal érintett tagnak a határozathozatal előtt lehetőséget kell adni 

arra, hogy a közgyűlés előtt felszólalhasson, álláspontját kifejthesse. 

A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni. 

Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és 

bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást.  

A tagsági jogviszony a kizárásról szóló közgyűlési határozat meghozatalával szűnik 

meg, amely határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. 

A kizárásról szóló határozatot annak meghozatalától számított 15 (tizenöt) napon 

belül írásban, igazolható módon közölni kell a kizárt taggal. Ha a kizárt tag a 

közgyűlésen jelen van, úgy az indokolással és a jogorvoslat lehetőségéről való 

kioktatást tartalmazó határozatot dokumentáltan át kell adni a részére, illetve 

távolléte esetén a határozatot a részére könyvelt küldeményként postai úton meg kell 

küldeni. 

A kizárt tag a kizárásról szóló határozat ellen a Ptk. alapján jogorvoslattal élhet. A 
kizárásról szóló határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat hatályon 
kívül helyezése iránt keresetet az érintett tag a közléstől számított 30 napon belül 
terjesztheti elő az egyesületet nyilvántartó törvényszékhez. A határozat hatályon 
kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására halasztó 
hatálya nincs. 

3.2.6. A rendes egyesületi tag tagsági jogviszonyának egyesület általi 

felmondása: 

A közgyűlés minősített határozattal – a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok 

legalább 3/4-es szavazat-többségével – 30 napos határidővel felmondhatja annak a 

rendes tagnak a tagsági jogviszonyát, aki a 30 napnál régebben lejárt esedékességű 

tagdíjtartozását az elnökség – jogkövetkezményekre való figyelmeztetését is 

tartalmazó – írásbeli felszólítására sem fizette be. 

A tagsági jogviszony felmondásáról szóló határozatot írásba kell foglalni és 

indokolással kell ellátni. Az indokolásnak tartalmaznia kell a felmondás alapjául 

szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való 

tájékoztatást.  
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A felmondást a taggal közölni kell. Ha a felmondással érintett tag a közgyűlésen jelen 

van, úgy az indokolással és a jogorvoslat lehetőségéről való kioktatást tartalmazó 

határozatot dokumentáltan át kell adni a részére, illetve távolléte esetén a 

határozatot a részére könyvelt küldeményként postai úton meg kell küldeni. 

A kizárt tag a kizárási határozat ellen a Ptk. alapján jogorvoslattal élhet. 

3.3. TISZTELETBELI TAGSÁG: 

Az elnökség felkérése és javaslata alapján az egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a 

kiemelkedő oktatási, tudományos, kulturális, művészeti vagy sporteredményeket 

elért természetes személy, aki a fogyatékos személyek társadalmi integrációjának 

elősegítése, a társadalmi esélyegyenlőség biztosítása, az állati jogok védelme, 

illetőleg az egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével az egyesület 

célkitűzéseit támogatja.  

3.3.1. Tiszteletbeli taggá válás: 

 A tiszteletbeli tag felvételéről a közgyűlés dönt, a jelenlévők tagokból 50% + 1 

fő szavazatával. 

 A tiszteletbeli tag személyére az egyesület elnöksége tesz javaslatot a 

közgyűlés számára. 

 Az egyesület rendes tagjainak 20%-a, de legalább 10 (tíz) rendes egyesületi 

tag írásbeli beadványában kezdeményezheti az elnökségnél tiszteletbeli tag 

felvételét. 

3.3.2. Tiszteletbeli tag kötelességei: 

 A tiszteletbeli tag köteles betartani az Alapszabályban, a Szervezeti és 

Működési Szabályzatban és egyéb egyesületi szabályzatokban foglaltakat, 

valamint az egyesület szerveinek a határozatait. 

 Köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amely az egyesület céljainak 

elérését veszélyeztetheti.  

 Tiszteletbeli tagnak tagdíjfizetési kötelezettsége nincs. 

3.3.3. Tiszteletbeli tag jogai: 

 Részt vehet az egyesület rendezvényein, azokon felszólalhat. 

 Egyesületi tisztségre nem választható. 

 Szavazati joga nincs. 

 Az egyesület érdekében hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet kifejtett 

tiszteletbeli tagok tiszteletbeli tisztségre választhatók (tiszteletbeli elnök, 

tiszteletbeli társelnök). 

3.3.4. A tiszteletbeli tagság megszűnése: 

 A tiszteletbeli tag halálával. 

 A tiszteletbeli tagságról való lemondással, a lemondási szándéknak az 

elnökséghez történő írásbeli bejelentésével, a lemondó nyilatkozatnak az 

elnökséghez való érkezését követően azonnali hatállyal. Az írásba foglalt 

lemondó nyilatkozatot nem kell indokolni. 

 A tiszteletbeli tagság visszavonásával. 

 Az egyesület megszűnésével. 
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3.3.5. A tiszteletbeli tagság visszavonása: 

Az elnökség előterjesztése alapján a közgyűlés minősített határozattal – a jelenlévő, 

szavazati joggal rendelkező rendes tagok legalább 3/4-es szavazat-többségével – 

visszavonhatja a tiszteletbeli tagságát annak aki 

 az egyesület céljával, szellemiségével vagy az alapszabállyal össze nem 

egyeztethető magatartást tanúsít, 

 büntetőügyben közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltották.  

Az egyesület rendes tagjainak 20%-a, de legalább 10 (tíz) rendes egyesületi tag 

indokolt, írásbeli beadványában kezdeményezheti az elnökségnél bármelyik 

tiszteletbeli tag tiszteletbeli tagságának visszavonását. 

A tiszteletbeli tagság visszavonásáról szóló határozatot a közgyűlés ülésén azonnal 

ki kell hirdetni, majd írásba foglalni és indokolni kell. A határozatot a tiszteletbeli 

tagság visszavonásával érintett tiszteletbeli tag részére kézbesíteni kell, aki a 

kizárási határozat ellen a Ptk. alapján jogorvoslattal élhet. 

3.4. PÁRTOLÓ TAGSÁG: 

Az egyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetes személy, szervezet, jogi 

személy, amely az egyesület elnökségéhez írásban benyújtott kérelmében 

nyilatkozik arról, hogy elfogadja a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat és 

készségét fejezi ki az egyesület tevékenységének rendszeres és folyamatos 

támogatására. 

3.4.1. Pártoló taggá válás: 

 A pártoló tag felvételéről a közgyűlés dönt, a jelenlévő tagokból 50% + 1 fő 

szavazatával. 

 A pártoló tag személyére az egyesület elnöksége tesz javaslatot a közgyűlés 

számára. 

 A nem természetes személy pártoló tag képviselője útján gyakorolja jogait. 

3.4.2. Pártoló tag kötelességei: 

 A pártoló tag köteles betartani az Alapszabályban, a Szervezeti és Működési 

Szabályzatban és egyéb egyesületi szabályzatokban foglaltakat, valamint az 

egyesület szerveinek a határozatait. 

 Köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amely az egyesület céljainak 

elérését veszélyeztetheti.  

 Pártoló tagnak tagdíjfizetési kötelezettsége nincs. 

 A pártoló tag köteles a belépéskor vállalt vagyoni hozzájárulás teljesítésére. 

3.4.3. Pártoló tag jogai: 

 Részt vehet az egyesület rendezvényein, azokon felszólalhat. 

 Egyesületi tisztségre nem választható. 

 Szavazati joga nincs. 

3.4.4. A pártoló tagság megszűnése: 

 A pártoló tag halálával, illetve megszűnésével. 

 A pártoló tagságról való lemondással, a lemondási szándéknak az 

elnökséghez történő írásbeli bejelentésével, a lemondó nyilatkozatnak az 
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elnökséghez való érkezését követően azonnali hatállyal. Az írásba foglalt 

lemondó nyilatkozatot nem kell indokolni. 

 A pártoló tagság visszavonásával. 

 A pártoló tag tagsági jogviszonyának törlésével. 

 Az egyesület megszűnésével. 

3.4.5. A pártoló tagság visszavonása: 

Az elnökség előterjesztése alapján a közgyűlés minősített határozattal – a jelenlévő, 

szavazati joggal rendelkező rendes tagok legalább 3/4-es szavazat-többségével – 

visszavonhatja a pártoló tagságát annak aki 

 az egyesület céljával, szellemiségével vagy az alapszabállyal össze nem 

egyeztethető magatartást tanúsít, 

 büntetőügyben jogerősen elmarasztalták, természetes személy esetében a 

közügyek gyakorlásától eltiltották.  

A pártoló tagság visszavonásáról szóló határozatot a közgyűlés ülésén azonnal ki 

kell hirdetni, majd írásba foglalni és indokolni kell. A határozatot a pártoló tagság 

visszavonásával érintett pártoló tag részére kézbesíteni kell, aki a pártoló 

tagságának visszavonásról szóló határozat ellen a Ptk. alapján jogorvoslattal élhet. 

3.4.6. A pártoló tag tagsági jogviszonyának törlése: 

Az elnökség a jelenlévő, szavazatra jogosult elnökségi tagok egyhangú határozatával 

törölheti annak a pártoló tagnak a tagsági jogviszonyát, aki a belépéskor vállalt 

vagyoni hozzájárulását az elnökség – jogkövetkezményekre való figyelmeztetést is 

tartalmazó – írásbeli felszólítására, a felszólításban megadott 30 napos határidőn 

belül sem teljesítette. 

A törlési eljárás megindításáról az Elnökség a törléssel érintett pártoló tagot a 

határozathozatal napja előtt legalább 8 (nyolc) nappal írásban köteles értesíteni. 

A törlési javaslattal érintett pártoló tagnak a határozathozatal előtt lehetőséget kell 

adni arra, hogy az elnökség előtt felszólalhasson, álláspontját kifejthesse. 

A pártoló tag tagsági jogviszonyának törléséről szóló határozatot az elnökség ülésén 

azonnal ki kell hirdetni, majd írásba foglalni és indokolni kell. A határozatot a 

törléssel érintett pártoló tag részére kézbesíteni kell, aki a határozat ellen jogosult a 

közgyűléshez fellebbezéssel fordulni.  

 

IV. FEJEZET 

AZ INDULÓ TŐKE 

4.1. Az Egyesület induló tőkéjének meghatározása: 

 Az Egyesület induló tőkéje az alapításkor az alapító rendes tagok által az 

egyesület rendelkezésére bocsátott vagyon, amely 100%-ban készpénzből áll. 

 Az Egyesület induló tőkéje 12.000,- Ft, azaz Tizenkettőezer forint. 

 

4.2. Az induló tőke rendelkezésre bocsátásának módja: 

A 10 (tíz) alapító rendes tag az egyesület nyilvántartásba vételét követően a 2011. 

március 04. napján megtartott alakuló ülésen elfogadott 2011. éves tagdíj – 

fejenként 1.200,- Ft, azaz Ezerkettőszáz forint – összegét az egyesület pénztárába 

készpénzben befizette. 
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V. FEJEZET 

AZ EGYESÜLETI TAGDÍJ 

5.1. Az egyesületi tagdíj meghatározása: 

Az egyesületi tagdíj éves összege: 6.000,- Ft, azaz Hatezer forint/fő.  

 

5.2. Az egyesületi tagdíj megfizetése: 

 Az éves egyesületi tagdíj megfizetésének határideje: a mindenkori tárgyév 

június hó 30. napja. 

 Rendelkezésre bocsátás módja: a teljes éves tagdíj egy összegben vagy több 

részletben, az egyesület bankszámlájára történő átutalással vagy banki 

pénztári befizetéssel. 

VI. FEJEZET 

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE 

6.1. Az Egyesület szervezete, képviseleti szervei: 

 Közgyűlés 

 Elnökség 

 Elnök 
 

6.1.1. Vezető tisztségviselőkkel szembeni követelmények: 

 Az egyesület vezető tisztségviselője – elnök és alelnök – 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, 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.  

Az egyesület tisztségviselője megválasztását megelőzően köteles nyilatkozni a más 

társadalmi szervezetnél betöltött tisztségéről. 

 

6.2. A KÖZGYŰLÉS 

Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. Ülésein 

kizárólag az egyesület tagjai és az elnök által meghívott személyek lehetnek jelen. A 

közgyűlés üléseiről jegyzőkönyv készül. 

 Rendes ülés: a közgyűlést évente legalább egy alkalommal, minden év 

március 31-ig össze kell hívni. 
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 Rendkívüli ülés: a közgyűlést az elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott 

határozata alapján is össze kell hívni, továbbá akkor is, ha azt a tagok 1/3-a 

- az ok és a cél megjelölésével - írásban kéri. A közgyűlést abban az esetben 

is össze kell hívni, ha a bíróság azt elrendeli. A közgyűlés rendkívüli ülését a 

bíróság által megjelölt határidőn belül, vagy az elnökség határozatának 

keltétől, illetve a tagok kezdeményezésének kézhezvételétől számított 15 

napon belüli időpontra kell összehívni. 

6.2.1. A közgyűlés hatásköre: 

 Az alapszabály módosítása. 

 Az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása.  

 A vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának 
megállapítása. 

 Az éves költségvetés elfogadása.  

 Az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni 
helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása. 

 A vezető tisztségviselő 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 felügyelőbizottság tagjával vagy ezek 
hozzátartozójával köt. 

 A jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a 
felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési 
igények érvényesítéséről való döntés. 

 A végelszámoló kijelölése.  

 Rendes egyesületi tag felvétele, kizárása, illetve tagsági jogviszonyának 

egyesület általi felmondása. 

 Tiszteletbeli tag felvétele, tiszteletbeli tagság visszavonása. 

 Pártoló tag felvétele, pártoló tagság visszavonása. 

 Döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály a közgyűlés 

kizárólagos hatáskörébe utal.  

6.2.2. A közgyűlés összehívása: 

 A közgyűlést az elnök – akadályoztatása esetén az elnökség – hívja össze 

valamennyi regisztrált tag írásbeli értesítésével. 

 A meghívót az ülés tervezett időpontját megelőzően legalább 8 (nyolc) naptári 
nappal meg kell küldeni a tagoknak, amelyet a tagok részére 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. 

 A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés helyét és pontos dátumát, a 

napirendi pontokat, az ülésre meghívott nem egyesületi tagok nevét, valamint 

a határozat-képtelenség esetén megtartandó megismételt közgyűlés helyét és 

pontos dátumát. A megismételt közgyűlés a résztvevők számától függetlenül 

határozatképes az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok 

tekintetében, ha a távolmaradás jogkövetkezményeit és a megismételt 

közgyűlés helyét és időpontját az eredeti meghívó tartalmazza. 
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 A közgyűlés ülése előtt a tagok bármelyike írásban észrevételt tehet az 

elnöknek a meghívó tartalmára vonatkozóan, amelyet az elnök a közgyűlésen 

köteles előadni. 

 A közgyűlés ülését legkevesebb három nappal megelőzően a tagok 1/3-a az 

elnökhöz benyújtott indokolt írásbeli kérelmében kérheti további – legfeljebb 

három - napirendi pont felvételét. A meghívóban előzetesen meghirdetett 

napirendi pontokat – ilyen módon – kizárólag abban az esetben lehet 

bővíteni, ha a közgyűlésen a rendes tagok 100%-ban jelen vannak. Minden új 

napirendi javaslatot a közgyűlést megelőzően ismertetni kell a tagokkal. Ha a 

közgyűlésen a rendes tagok 100%-ban nincsenek jelen, úgy a napirend 

bővítésére irányuló kezdeményezést - amennyiben azt a kérelmezők a 

kérelemben kifejezetten kérik - jelen Alapszabály 6.2. pontja szerint a 

közgyűlés rendkívüli ülésének összehívására irányuló kezdeményezésként 

kell kezelni.  

 Ha a közgyűlés ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet 
megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és 
egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. 

6.2.3. A határozathozatal: 

 A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult rendes 

tagok 50%-a + 1 fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt 

közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a 

résztvevők számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a 

távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban 

kifejezetten felhívták és az eredeti meghívó a megismételt közgyűlés helyét és 

időpontját tartalmazza. Amennyiben a megismételt közgyűlést nem az eredeti 

közgyűlés napjának későbbi időpontjára tűzik ki, úgy a megismételt közgyűlés 

szabályos összehívásához új meghívót kell küldeni a megismételt jelleg 

megjelölésével és a távollét jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatásokkal. 

 A közgyűlés a hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, 

szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve az 

Alapszabály módosítását, értelmezését érintő kérdéseket, valamint az 

egyesület más egyesülettel való összeolvadását, illetve feloszlását kimondó, az 

elnökség, illetve az elnök visszahívására irányuló döntéseket, ahol a 

jelenlévő, szavazati joggal rendelkező rendes tagok legalább 3/4-ének 

(minősített többség) igenlő szavazata szükséges. Szavazat-egyenlőség esetén 

a határozati javaslatot elvetettnek kell tekintetni, vagy ugyanazon a 

közgyűlésen meg kell ismételni. 

 A közgyűlés az éves beszámolóról szóló határozatát az általános szabályok 

szerint, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező rendes tagok egyszerű 

szótöbbségével hozza. 

 A közgyűlés a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint a 2 (kettő) fő 

jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról az ülés megkezdésekor nyílt 

szavazással, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező rendes tagok egyszerű 

szótöbbségével határoz. 

 Szavazás esetén a szavazatokat a levezető elnök számolja össze a 2 (kettő) fő 

jegyzőkönyv hitelesítő segítségével. 
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 A közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza, kivéve a személyi 

döntéseket, melyet tekintetében titkos szavazással határoz.  

 Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazáskor a levezető elnök szavazata dönt, 

titkos szavazás esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 

 A közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell. Az 

elnök köteles a közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok 

Könyvébe behelyezni. 

 A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a 

közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, valamit a döntést 

támogatók és ellenzők számaránya, nyílt szavazás esetén személyük 

megállapítható legyen. 

6.3. AZ ELNÖKSÉG 

Az egyesület ügyvezetését az elnökség látja el, melynek tagjait a közgyűlés 5 (öt) évre 
választja meg. Az elnökségi tagság annak elfogadásával jön létre. Az elnökség tagjai 
az ügyvezetési feladataikat személyesen kötelesek ellátni.  

6.3.1. Az elnökség összetétele: 

 Az elnökség 3 (három) tagú, amely az elnökből és 2 (kettő) alelnökből áll, akik 

az egyesület vezető tisztségviselői. 

 A közgyűlés az elnökség tagjait egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 5 

(öt) év időtartamra választja. 

 A közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az elnökségi tagság a tag 

halálával, cselekvőképességének kizárttá válásakor, vagy 

cselekvőképességének általános jellegű korlátozásával, illetve a viselt 

tisztséget érintő ügycsoportokban történő korlátozásával, büntetőeljárásban 

közügyek gyakorlásától való jogerős eltiltásával, tagságának elvesztésével, 

valamint lemondásával, amely esetekben a közgyűlés új elnökségi tagot 

választ. 

 Az elnökségi tag az írásba foglalt lemondó nyilatkozatát az elnökséghez 

köteles benyújtani. A lemondó nyilatkozatot nem kell indokolni. 

 Az időközben választott elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő 

elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól. 

 Az elnökség tagjai a közgyűlés által meghatározott tiszteletdíjban és 

költségtérítésben részesülhetnek. 

6.3.2. Az elnökségi tagság megszűnése: 

 A közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az elnökségi tagság a tag 

halálával, cselekvőképességének elvesztésével, illetve korlátozásával, 

büntetőeljárásban közügyek gyakorlásától való jogerős eltiltásával, egyesületi 

tagságának elvesztésével, valamint lemondásával, amely esetekben a 

közgyűlés új elnökségi tagot választ. 

 Az elnökségi tag az írásba foglalt lemondó nyilatkozatát az elnökséghez 

köteles benyújtani. A lemondó nyilatkozatot nem kell indokolni. 

 Az időközben választott elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő 

elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól. 

6.3.3. Az elnökség működése: 
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 Az elnökség szükség szerint, de évente legalább három alkalommal ülésezik. 

 Az elnökség üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyet valamennyi jelenlévő 
elnökségi tag aláír. 

 Az elnökség ülése határozatképes, ha azon legalább 2 (kettő) elnökségi tag 
jelen van.  

 Az elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek azok a meghívottak, 
akik jelenléte a napi rendi pontok miatt szükséges lehet.  

 Az elnökség a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel – 
amennyiben az ülésen kettő elnökségi tag van jelen, egyhangúan – hozza 
meg, kivéve a személyi döntéseket, melyek tekintetében titkos szavazással 
határoz. A határozatot az érintettel igazolható módon közölni kell. A 
határozat igazolható módon történő kézbesítésének minősül az ajánlott 
küldeményként postai úton történő kézbesítés.  

 Az elnökségi ülést az elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag, valamint az 
ülésre meghívni szándékozott személyek előzetes írásbeli értesítésével. A 
meghívót az ülés tervezett időpontját megelőzően legalább 8 (nyolc) naptári 
nappal meg kell küldeni az elnökségi tagoknak és a meghívottaknak, a 

napirendi pontok pontos megjelölésével. A meghívót a tagok és a meghívottak 
részére igazolható módon kell kézbesíteni. Igazolható módon történő 
kézbesítésnek minősül: 

- az ajánlott küldeményként postai úton történő kézbesítés,  
- vagy az elnökségi tagnak és a meghívottnak az általa megadott 
elektronikus levelezési címére történő kézbesítés. 

 Az elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. 

6.3.4. Az elnökség hatásköre: 

Az elnökség feladatait a Ptk. 3:80. § szabályozza. 

 Ellátja az Egyesület ügyintézői és képviseleti feladatait, illetve a napi ügyviteli 

feladatokat.  

 Vezeti a tag-nyilvántartást, hozzá kapcsolódóan a tagdíj-befizetések 

nyilvántartását. 

 Dönt minden olyan kérdésben, ami nem tartozik a közgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe. 

 Elfogadja az egyesület ügyrendjét, szabályzatait. 

Az elnök köteles az elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe 

behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy 

abból az elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, valamit a döntést 

támogatók és ellenzők számaránya, valamint személyük megállapítható legyen. 

6.3.5. Az elnökség tagjai: 

 Mányik Richárd (lakcíme: 2211 Vasad, Bercsényi út 12.) – elnök 

 Mali Erika (lakcíme: 6000 Kecskemét, Alkony utca 26.) – alelnök 

 Bauer Gyöngyi Erzsébet (lakcíme: 1165 Budapest, Mészáros József u. 1-3. II. 

em. 26.) – alelnök 

6.4. AZ ELNÖK 

Az elnök a közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 5 (öt) év 

időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az egyesület szervezetének 

képviseletére önállóan jogosult vezetője. 
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6.4.1. Az elnök hatáskörei és feladatai: 

 Az egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése. 

 Munkáltatói jogok gyakorlása az egyesület munkavállalói felett. 

 A közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása. 

 Az elnökségi ülések előkészítése és levezetése. 

 Az egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben, illetve hatóságok 

és bíróság előtt. 

 A közgyűlés és az elnökség határozatait tartalmazó Határozatok Könyvének 

vezetése. 

 Az egyesület éves költségvetésének, pénzügyi tervének, az előző éves pénzügyi 

terv teljesítéséről szóló, a számviteli törvény rendelkezései szerint készített 

beszámoló elkészítése és jóváhagyás céljából a közgyűlés elé terjesztése. 

 A közgyűlés és az elnökség határozatainak az alapszabályban megjelölt 

módon az érintettekkel való közlése. 

 Amennyiben ez mások vagy az egyesület jogát, jogos érdekét nem sérti vagy 

veszélyezteti, a közgyűlés és az elnökség által meghozott határozatokat, 

továbbá az egyesület beszámolóit az egyesület internetes honlapján 

nyilvánosságra hozza. 

6.5. Az alelnökök hatásköre: 

 Amennyiben az elnök tartós, de 45 (negyvenöt) napot meg nem haladó 

akadályoztatása előre látható, úgy a feladatait az elnökség maguk közül 

választott tagja látja el. A megbízást írásba kell foglalni. 

 Az elnök előre nem látható, de 45 (negyvenöt) napot meg nem haladó 

akadályoztatása esetén a kettő alelnök együttesen látja el az elnök feladatait. 

 Az elnök 45 (negyvenöt) napot meghaladó, előre látható akadályoztatása 

estén jelen Alapszabály 6.2. pontja alapján az elnökség jogosult, előre nem 

látható akadályoztatása esetén pedig köteles összehívni a rendkívüli 

közgyűlést az elnök visszahívása és új elnök választása céljából. Abban az 

esetben, ha az elnökség a jelen pont szerint nem hívja össze a rendkívüli 

közgyűlést, vagy az összehívott rendkívüli közgyűlés nem hívja vissza az 

elnököt és nem választ új elnököt, a kettő alelnök együttesen látja el az elnök 

feladatait. 

6.6. Az elnök és az elnökség tagjainak visszahívása: 

A közgyűlés minősített határozattal – a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok 

legalább 3/4-es szavazat-többségével – visszahívhatja az egyesület bármely 

tisztségviselőjét, amennyiben 

 tisztségével össze nem egyeztethető magatartást tanúsít, illetve tisztségére 

bármilyen ok miatt méltatlanná válik, 

 összeférhetetlenség esetén, ha az összeférhetetlenségi okot annak 

felmerülésétől számított 30 (harminc) napon belül nem szünteti meg, 

 szándékosan, illetve súlyos gondatlanságból kárt okoz az egyesületnek, 

 valamint alkalmatlanság esetén. 

A tisztségviselő visszahívására – az indokok megjelölésével - bármely egyesületi tag 

írásbeli javaslatot tehet. A javaslatot az elnökséghez kell beterjeszteni. Az érintett 

tisztségviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell a visszahívására irányuló 
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kezdeményezésről és annak indokairól. A tisztségviselő visszahívására vonatkozó 

indítványt az elnökség a közgyűlés elé terjeszti döntésre. Az érintett 

tisztségviselőnek a határozathozatal előtt lehetőséget kell adni arra, hogy a 

közgyűlés előtt felszólalhasson, álláspontját kifejthesse, bizonyítékait 

bemutathassa. 

A tisztségviselő visszahívásról szóló határozatot az közgyűlés ülésén azonnal ki kell 

hirdetni, majd írásba foglalni és indokolni kell. Az érintett tisztségviselő részére a 

határozatot kézbesíteni kell. 

A visszahívott tisztségviselő a visszahívását kimondó határozat ellen a Ptk. szerint 

jogorvoslattal élhet. 

 

VII. FEJEZET 

AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSE ÉS GAZDÁLKODÁSA 

7.1. Az egyesület működése: 

Az egyesület a tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre 

emelkedése napján kezdheti meg. 

7.2. Az egyesület gazdálkodása: 

 Az egyesület a rendes tagok által befizetett tagdíjakból, a pártoló tagok által 

vállalt vagyoni hozzájárulásból, valamint a részére juttatott támogatói 

befizetésekből és esetleges egyéb jövedelmekből gazdálkodik. 

 A tagdíj összegét, befizetésének módját, határidejét az Alapszabály V. fejezete 

szerint a közgyűlés határozza meg. A tagok tagdíj- és egyéb befizetéseiről az 

elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. 

 A rendes tagok a tagdíj, a pártoló tagok az általuk vállalt vagyoni 

hozzájárulás megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal 

nem felelnek. A tiszteletbeli tagok az egyesület tartozásaiért saját 

vagyonukkal nem felelnek. 

 Az egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját 

vagyonával felel. 

 Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az 

alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. 

 Az egyesület befektetési tevékenységet a közgyűlés által elfogadott befektetési 

szabályzat alapján folytathat.  

 Az egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára 

alapították, és az egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag 

másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő, a tevékenységét nem 

veszélyeztető módon folytathat. 

 Az egyesület a bevételeit az alábbi célokra használhatja fel: 

- a működéshez szükséges anyagok, kellékek és eszközök megvásárlása, 

- működési költségek fedezetének biztosítása (bérleti díj, rezsi, személyi 

jellegű kifizetések, stb.), 

- képzéseken, szakmai találkozókon való rendszeres részvétel, 

- kapcsolatok létesítése és fejlesztése. 

- elnökségi tagok tiszteletdíjának és egyéb költségeinek kifizetése, 
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 Az egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi ellenőrzést. 

7.3. Az Egyesület pénzeszközeinek felhasználása: 

Az egyesület pénzeszközeinek célszerű felhasználásának biztosítása érdekében éves 

költségvetést készít. A következő évre vonatkozó költségvetést az elnök terjeszti a 

közgyűlés elé jóváhagyás végett. 

 

VIII. FEJEZET 

AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE 

8.1. Az egyesületet az elnök önállóan képviseli. 

8.2. Az egyesület bankszámlája felett az elnök önállóan jogosult rendelkezni. 

 

IX. FEJEZET 

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 

9.1. Az egyesület jogutódlással megszűnik: 

Ha a közgyűlés elhatározza az egyesületnek egy másik egyesülettel való egyesülését, 

illetve kettő vagy több egyesületre történő szétválását. Az egyesület csak egyesülettel 

egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.  

9.2. Az egyesület jogutód nélkül megszűnik az alábbi esetekben: 

a) a közgyűlés határoz az egyesület megszűnéséről, 
b) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása 

lehetetlenné vált és új célt nem határoztak meg, 
c) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt, 
d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti 

vagy megállapítja megszűnését, 
e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az 

egyesületet a nyilvántartásból törlik. 

Az egyesület jogutód nélküli megszűnésének minden esetben feltétele, hogy az 
egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását 
követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törölje. Az egyesület 
nyilvántartásból való törlésére az egyesület nyilvántartásba vételére vonatkozó 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

Az egyesület végelszámolására, illetve kényszer-végelszámolására – az Ectv-ben 

szabályozott eltérésekkel – a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 

végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény szabályait kell alkalmazni. Egyesület, 

mint civil szervezet esetében egyszerűsített végelszámolásnak nincs helye.  

Az egyesület csőd- vagy felszámolási eljárására - az Ectv-ben szabályozott 

eltérésekkel – a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. törvény 

szabályait kell alkalmazni. A csőd- vagy felszámolási eljárás elrendelésekor az 

egyesület köteles haladéktalanul elkülöníteni az eljárás dologi és személyi 

ráfordításait fedező összeget. 

A közgyűlés nem dönthet az egyesület megszűnéséről, ha az egyesülettel szemben 
lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy az egyesület fizetésképtelenségét a 
bíróság megállapította. 

9.3. Az egyesület megszűnését követő eljárás: 
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Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek 
kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott – ennek 
hiányában a nyilvántartó bíróság által kijelölt -, az egyesület céljával megegyező 
vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. 
 

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 

X. FEJEZET 

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 

10.1. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:63 – 3:87. §-ai, az 

Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.), a Fogyatékos 

személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, 

továbbá a Segítőkutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának 

szabályairól szóló 27/2009. (XII.3.) SZMM rendelet rendelkezései, illetőleg a további 

vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók. 

10.2. Az egyesület jelen, egységes szerkezetben módosított Alapszabályát a tagok 

közgyűlése elfogadta. 

10.3. Az egyesület elnöke intézkedik arra vonatkozóan, hogy az egyesület módosított 

Alapszabálya a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges 

mellékletekkel együtt a Fővárosi Törvényszékhez benyújtásra kerüljön. 

10.4. Igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege 

megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának. 

Budapest, 2015. április 24. 
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Mányik Richárd 
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Készítettem és ellenjegyzem. 
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