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I. Általános rendelkezések  
 
1.  Az Egyesület neve:   Gépjárműbontók Országos Egyesülete 
2.  Az Egyesület nevének rövidítése: GOE 
3.  Az Egyesület székhelye:   6000 Kecskemét, Dobó Krt. 3. 
4.  Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság és az Európai Unió területén végzi. 
5. Az Egyesület kiadásait tagdíjakból, a tagok pénzügyi hozzájárulásából, természetes- és jogi 

személyek adományaiból, valamint hazai és Európai Uniós pénzalapokból pályázatokkal, 
támogatásokból fedezi. 

6.  Az Egyesület általános közhasznúsági fokozatú jogi személy.  
  
II. A Egyesület céljai 
 
1.  Az egyesület fő célja:  

Az Egyesületet a GOE tagszervezetei az egyesületi keretek közötti fellépésből eredő 
előnyök kihasználására, érdekvédelmük és érdekképviseletük ellátására, egymás 
kölcsönös támogatására, valamint ismeretterjesztésben, kutatásban való 
együttműködés megvalósítására, a környzet-, és egészségkárosító hatások 
megszüntetésére, megelőzésére illetve közlekedésbiztonság  megőrzésére hozták 
létre. 
 

2.  Az 1. pontban vázolt cél megvalósítása érdekében az Egyesület főbb tevékenységei:  
· A forgalomból véglegesen kivonásra kerülő gépjárművek vagy azok egyes 

részeinek bontásra történő átvételét, bontását, a bontott anyagok és hulladékok 
átmeneti vagy tartós tárolását végző, működtető, illetve bontóüzem 
működtetésében közreműködő természetes és jogi személyek képviselete az 
állami,  önkormányzati  és  más  szervezetek  előtt,  valamint  az  Európai  Unió  
területén. 

· Együttműködés kialakítása a magyar és a külföldi társszervezetekkel a tagok 
érdekeinek érvényesítése céljából.  

· A gépjárműbontó és ahhoz kapcsolódó tevékenységek szakmai tisztaságának 
megőrzése és ápolása. 

· Tevékenysége során tagjai érdekképviseletét ellátja.  
· A hazai bontók összefogása, a követelményeknek megfelelő, vagy megfelelni 

kívánó bontók érdekvédelme 
 
III. Az Egyesület feladatai 
 
A.)  Az Egyesület a Kszt. 26.§c) pontja 9. alpontjában megjelölt közhasznú tevékenységek 
szerinti  környezetvédelmi tevékenység: 
1. A környezetvédelmi szervezetek hálózatba szervezése és számukra szolgáltatáscsomag 
kialakítása versenyképességük növelése érdekében,  
2. A pedagógusokon keresztül a jövő nemzedékének környezettudatos gondolkodásmódjának 
kialakítása,       
3. A vállalati szféra bevonása a környezetvédelembe olyan formában, amellyel a non-profit 
szervezetek munkáját segíthetik, 
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4. A környezetben gazdátlanul elhagyott, gépjárműből származó veszélyes hulladékok 
összegyűjtésének megszervezése a súlyos környezet-, és egészségkárosító hatások megelőzése 
céljából, 
5. Közreműködés természetvédelmi értékek megőrzésében, 
6. Kezdeményezés a természetet és környezetet veszélyeztető jelenségek, tevékenységek 
mérséklésére illetve megszüntetésére, 
7. Együttműködés a környezetszennyezés csökkentésére irányuló tudományos munkában, 
8.  Tájékoztatás a közlekedésbiztonság védelme érdekében.    
 
B.)Az Egyesület a II. fejezetben megjelölt célok megvalósítása érdekében a következő 
feladatokat látja el: 
1. Az Egyesületi tagok általános érdekeinek feltárása, az érdekek egyeztetése és közös 

álláspont kialakítása. 
2. Az egyeztetett érdekek megjelenítése, képviselete és érvényesítése az állami, 

önkormányzati és más szervezetek előtt. 
3. Az Egyesület együttműködik az állami szervezetekkel, önkormányzatokkal, 

érdekképviseleti szervekkel és az érintett civil szervezetekkel, részt kér az autóbontó 
tevékenységet érintő gazdasági folyamatokat befolyásoló tervezésben.  

4. Tevékenységével támogatja tagjainak gazdasági fejlődését, üzleti forgalmuk fellendítését. 
5. Figyelemmel kíséri a nemzetközi autóbontós szakma fejlődését, a nemzetközi fejlesztési 

irányok alapján tájékoztatja tagjait az előttük álló feladatokról. 
6. Folyamatos jogszabályfigyelést végez, tájékoztatja és felkészíti tagjait az autóbontós 

szakmát érintő jogszabályi változásokra, azoknak való megfelelésre. 
7. Megteremti a feltételét a tagjait foglalkoztató vállalkozási, gazdasági és szakmai kérdések 

megtárgyalására és megoldására. Ennek érdekében szakmai előadásokat és konzultációkat 
szervez. 

8. Internetes honlapján szakmai tárgyú tájékoztatók, ismertetők, információk készítésével 
folyamatosan és naprakészen tájékoztatja tagjait az őket érintő kérdésekről. 

9. A feladatainak végrehajtása érdekében ügyvezető szervezetet hoz létre és működtet. 
11. Továbbképzési, konzultációs és oktatási feladatokat lát el. 
12. Az Egyesület tagjainak folyamatos tájékoztatása, de a tagságon kívül nem adhat ki 
információkat. 
 
IV. Az Egyesület tagjai  
 
1. Az Egyesületnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek.  
 
2. Az Egyesületnek rendes tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki/amely 

egyetért az Egyesület célkitűzéseivel, elfogadja az alapszabályt, kitölti a belépési 
nyilatkozatot, és rendszeresen fizeti a tagdíjat.  

 
3. Az Egyesületnek pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki/amely 

egyetért az Egyesület működésével, ehhez anyagi, szakmai, erkölcsi vagy más támogatást 
nyújt.  

 
4. Az Egyesületnek tiszteletbeli tagja csak természetes személy lehet. Tiszteletbeli tagoknak 

választhatók a közgyűlés által azok a magánszemélyek, akik az Egyesületnek különleges, 
kiemelkedő szolgálatot tettek. A tiszteletbeli tagok felvételéről az Egyesület közgyűlése 
határoz.  
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5, A tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik. A tagokat az Egyesület Ügyvezetője 
nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre bocsátott adatokat a személyiségi jogok és 
adatvédelmi szabályok betartásával megőrzi.  

 
6, Az Egyesületnek külföldi állampolgár rendes vagy pártoló tagja egyaránt lehet.  
 
  
V. A tagok jogai és kötelezetségei  
 
1. A rendes tag jogai:  
· Az Egyesület tagja (jogi személy képviselője) az Egyesület bármely tisztségére 

megválasztható. 
· Személyesen részt vehet az Egyesület közgyűlésének munkájában, egyéb ülésein, 

rendezvényein.  
· Javaslatokat, indítványokat tehet, intézkedéseket kezdeményezhet.  
· Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető 

kedvezményekkel.  
· Jogosult betekinteni az Egyesület valamennyi iratába, ha ez a személyiségi 

jogokat és az Egyesület gazdasági érdekeit nem sérti. 
  

2. A rendes tag kötelezettségei:  
· Aktívan működjék közre az Egyesület céljainak megvalósításában.  
· Tartsa be az Egyesület alapszabályának rendelkezéseit.  
· Rendszeresen fizesse be a tagdíjat.  
· Használhatja a GOE emblémáját, hivatkozhat a GOE tagságára, de nem 

nyilatkozhat az Egyesület nevében. 
 

3. A pártoló tag jogai:  
· A közgyűlésen szavazati joggal vesz részt.  
· Javaslat tételi joga van. 
· Jogosult az Egyesület szolgáltatásainak igénybevétele. 
 

4. A pártoló tag kötelezettségei:  
· Az Egyesület célkitűzései megvalósításának elősegítése.  
· Tagdíj fizetése. 
 

5. A tiszteletbeli tag jogai:  
· A tanácskozási joggal való részvétel az Egyesület közgyűlésén és rendezvényein. 
· Az Egyesület szolgáltatásainak igénybevétele.  
· Információkra és szavazatra nem jogosult. 

  
 
V. A tagság megszűnése 
 
1./ A rendes tagság megszűnik  

· kilépéssel,  
· törléssel,  
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· kizárással ( ha a tag 3 hónapig nem tesz eleget tagdíjfizetési kötelezettségének, a 
kizárás automatikus ) vagy  

· jogi személy esetén a tagszervezet megszűnésével.  
 

2. A rendes tag és a pártoló tag az Egyesületből írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet. 
 
3. Az Egyesület elnöksége határozattal kizárhatja azt a rendes tagot, illetve pártoló tagot, aki 

az Egyesület céljainak megvalósítását jelentősen veszélyezteteti, vagy azzal ellentétes 
magatartást tanúsít. A kizárást kimondó határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 
napon az Egyesület közgyűlésénél lehet fellebbezni. A fellebbezésnek halasztó hatálya 
van.  

 
4. Az Egyesület elnöksége határozattal törölheti a tagok sorából azt a tagot, aki a tagra 

vonatkozó alapszabályi rendelkezéseknek nem felel meg, vagy a tagsági díjjal írásbeli 
felszólítás ellenére, három hónapnál tovább hátralékban van. A törlést kimondó határozat 
ellen 15 napon belül az Egyesület közgyűléséhez lehet fellebbezni. A fellebbezésnek 
halasztó hatálya van.  

 
5. Az Egyesület elnöksége határozattal törölheti a tagok sorából azt a tiszteletbeli tagot, aki a 

tevékenységével, magatartásával érdemtelenné vált az Egyesületi tagságra. A törlést 
kimondó határozat ellen 15 napon belül az Egyesület közgyűléséhez lehet fellebbezni. A 
fellebbezésnek halasztó hatálya van.  

 
 
VI. Az Egyesület szervei 
 
1. Az Egyesület szervei: 

· Közgyűlés, 
· Elnökség (elnök és elnökségi tagok 3 fő), 
· Felügyelő Bizottság. 
 

2. Az Egyesületet bel- és külföldi kapcsolataiban az elnök, vagy az elnökség által kijelölt 
személy képviseli.  
 
3. Az Egyesület ügyintézésért valamint pénzügyi tevékenységéért az elnökség felelős.  
  
 
VII. A Közgyűlés  
 
1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlésen a tagok vesznek részt. A 

Közgyűlésben a jogi személyiséggel rendelkező tagokat delegált személyek képviselik. 
Minden jogi személyiséggel rendelkező tag egy fő delegálására jogosult. A tag jogait 
kijelölt képviselője útján is gyakorolhatja. A Közgyűlés  - bárki számára- nyilvános. 

 
2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:  

· az Egyesület alapszabályának megállapítása, módosítása,  
· döntés más szervezethez történő csatlakozásról, vagy egyesülésről. 
· az Elnökség, az Elnök és Felügyelő Bizottság  megválasztása és visszahívása,  
· döntés külföldi szövetségi kapcsolat létesítéséről, 
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· döntés az Egyesület feloszlatásáról, a megszűnő Egyesület vagyonáról, 
· döntés azokban az ügyekben, amelyeket az Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe utal, 
· a tagdíj mértékének megállapítása,  
· az Egyesület két Közgyűlés közötti időszakra terjedő tevékenységének 

megállapítása az elnökség előterjesztése alapján, valamint az erről szóló 
beszámoló elfogadása,  

· éves költségvetés, az egyesületi gazdálkodási tevékenység fő irányainak 
meghatározása, valamint az esetleges alapítványrendelés elhatározása,  

· más Egyesülettel való egyesülés kimondása,  
· szakosztályok/bizottságok létesítése és szakosztályi/bizottsági Elnökök 

megválasztása, 
· döntés minden olyan ügyben, amit jogszabály, alapszabály a Közgyűlés 

hatáskörébe utal, vagy amelyet az Elnök a Közgyűlés elé terjeszt, 
· A tagsági jogviszony kérdésében hozott határozat elleni fellebbezés elbírálása,  
· az Egyesület költségvetési és gazdálkodási, szervezeti és működési 

szabályzatának megalkotása.  
· Az Egyesület éves beszámolójának megállapítása és elfogadása 
· Az Egyesület éves közhasznúsági jelentésének megtárgyalása és elfogadása. 
 

3. A Közgyűlést évente legalább egy alkalommal – az éves beszámoló és a közhasznúsági 
jelentés elfogadására -, vagy szükség szerint kell összehívni. Összehívását az Elnök 
rendeli el, végrehajtásáról az Ügyvezető gondoskodik. A tagok 1/3-ának indoklással 
előterjesztett javaslatára, vagy a törvényességi felügyeletet ellátó szerv írásbeli 
kezdeményezésére a Közgyűlést össze kell hívni.  

 
4. A Közgyűlésre minden tagot írásbeli meghívó küldésével kell meghívni, továbbá a 

Közgyűlésről szóló hirdetményt az Egyesület székhelyén is ki kell függeszteni. A 
meghívónak illetve a hirdetménynek tartalmaznia kell a Közgyűlés helyét és idejét és a 
tárgyalandó napirendi pontokat. 

 
5. A meghívókat a tagoknak úgy kell kiküldeni, hogy azok a Közgyűlés időpontját legalább 

15 nappal megelőzően a tagokhoz megérkezzenek. Az Egyesület Közgyűlésének ülései 
nyilvánosak. 

 
6. A Közgyűlés határozatképes, ha a szabályszerű értesítés után az Egyesület tagjainak 50 %-a 

és még 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén az ismételten összehívott Közgyűlés 
(amelyet az elhalasztott közgyűlést követő minimum 30 percen túlra lehet összehívni, 
azonos napirenddel) a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. Az 
ismételt közgyűlés időpontja az eredeti meghívóban is feltüntethető.  

 
7. A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Tag törléséhez minősített többség, 

a jelenlevő tagok kétharmados többsége szükséges.  
 
8. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója 
[Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 
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nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, 
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 
 
9. A szavazás minden kérdésben (kivéve a személyi döntéseket) nyílt. Bármely szavazásra 

jogosult tag indítványára (annak elfogadása esetén) titkos, vagy minősített szavazás is 
tartható. Személyi kérdésekről minden esetben titkos szavazást kell tartani.  

 
10. A Közgyűlés levezetése és a jegyzőkönyv. 
· A Közgyűlés levezető elnöke az Egyesület elnöke. Akadályoztatása esetén, vagy 

kérésére a Közgyűlés az Elnökség valamely tagját megválaszthatja levezető 
elnöknek. 

· A Közgyűlésen jelenlévő tagok jelenléti ívet írnak alá. 
· A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni.  

A jegyzőkönyv tartalmazza: 
§ a Közgyűlés helyét és idejét, 
§ a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek és a két 

jegyzőkönyv hitelesítőnek a nevét és aláírását, 
§ a Közgyűlés fontosabb eseményeit az elhangzott indítványokat, az 

indítványozó nevének a feltüntetésével, 
§ a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok, 

ellenszavazatok és tartózkodások számát, 
§ a Közgyűlés meghozott határozatait, és igény esetén a kisebbségi 

véleményt. 
· A meghozott határozatokat a Közgyűlési Határozatok Tárába fel kell venni 

megjelölve a döntések pontos tartalmát, idejét, hatályát, a mellette és ellene 
szavazók számarányát, nyílt szavazás esetén a szavazók személyét. 

· A Közgyűlés jegyzőkönyvének hiteles példányát, a jelenléti ívet, a meghívás 
dokumentumait, a Közgyűlésről készült hang és/vagy videofelvételt az Egyesület 
irodájában meg kell őrizni. A Közgyűlés jegyzőkönyvét a honlapra is fel kell tenni. 

 
 
VIII. Az Elnökség  
 
1.  Az  Elnökség  az  Egyesület  operatív  és  koordináló  testülete.  Feladata  a  Közgyűlések  közti  

időszakban a Közgyűlés határozatainak megfelelően az Egyesület működésének az 
irányítása. Az Elnökség ülései bárki számára nyilvánosak. Az Elnökség tagjai 
tevékenységüket társadalmi jelleggel, ellenszolgáltatás nélkül végzik. 

 
2. Az Elnökség elnökből és az elnökségbe választott további két tagból áll. Az Elnököt és az 

elnökség tagjait a Közgyűlés választja meg, illetve hívhatja vissza. Az Egyesület elnökségi 
tagjai olyan magyar állampolgárok lehetnek, akik nincsenek eltiltva a közügyek 
gyakorlásától és nem állnak cselekvőképességüket korlátozó gondnokság alatt.  

 
3. Az Elnökség feladatai:  

· gondoskodik az Egyesület ügyeinek viteléről, tevékenységének szervezéséről,  
· végzi a működéssel kapcsolatos minden adminisztrációs, gazdálkodási feladatot 

az általa kialakított belső munkamegosztás alapján, 
· gondoskodik az éves költségvetés lehetőség szerinti végrehajtásáról,  
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· dönt két Közgyűlés közötti időszak között az Egyesület ügyeiben, kivéve azokat a 
tárgyköröket, amelyeket az alapszabály, vagy jogszabály a Közgyűlés kizárólagos 
hatáskörébe utal, 

· az Elnökség köteles beszámolni a Közgyűlés előtt a közgyűlések között végzett 
tevékenységéről.  

 
 4. Az Elnökség állandó tanácskozási jogú meghívottai, de szavazati joguk nincs  

a) a Felügyelő Bizottság elnöke és tagja, 
 
A tanácskozások minden esetben nyilvánosak. 
 

5. Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente egyszer ülésezik. Üléseit az Elnök 
hívja össze és vezeti. Az ülésre minden tagot írásbeli meghívó küldésével kell meghívni, 
továbbá az Elnökségi Ülésről szóló hirdetményt az Egyesület székhelyén is ki kell 
függeszteni. A meghívónak illetve a hirdetménynek tartalmaznia kell az Elnökségi Ülés 
helyét és idejét és a tárgyalandó napirendi pontokat. Az Elnökség határozatképes, ha azon 
tagjai közül legalább 2 fő részt vesz.. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű 
szótöbbséggel hozza.  

 
6. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója 

[Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján 
 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 
érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet 
által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél 
szerinti juttatás. 

 
7. Rendkívüli ülés összehívását az Elnökség bármely tagja kezdeményezheti. Haladéktalanul 

össze kell hívni az Elnökséget, ha azt az Elnökség tagjainak legalább egyharmada (2 fő) , 
vagy a Felügyelő Bizottság kéri. 

 
8. Az Elnökségi ülésekről emlékeztetőt kell készíteni, mely a határozatokat a szavazatszámmal 

együtt tartalmazza. Az emlékeztetőt a levezető elnök, és a hitelesítőnek megválasztott 
elnökségi tag hitelesíti. 

 
9. Az Elnökség határozatait az Elnökségi Határozatok Tárában kell felvenni, megjelölve a 

döntések pontos tartalmát, idejét, hatályát, a mellette és ellene szavazók számarányát, nyílt 
szavazás esetén a szavazók személyét. Az Elnökségi Határozatok Tárának vezetéséről az  
Egyesület elnöke gondoskodik. 

 
10. Az Elnökség tagjai nem lehetnek egymásnak a PTK. 685. paragrafusában meghatározott 

közeli hozzátartozói.  
 
11. Az Elnök és az Elnökség megbízatása 3 évre szól és meghosszabbítható.  
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IX. Az Elnök  
 
1. Az Elnök az Egyesület képviselője, tisztét társadalmi munkában látja el.  
 
2. Az Elnök a Közgyűlés által az Egyesület önálló képviseletére megválasztott tisztségviselő. 

Tevékenységével a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel, aminek minden Közgyűlésen 
beszámolni köteles. 

 
3.  Összehívja a Közgyűlést, ellátja az elnöki teendőket, összehívja és vezeti az Elnökség 

üléseit. 
 
4. Irányítja az Egyesület tevékenységét két elnökségi ülés között. Dönt mindazon 

kérdésekben, amelyeket az Alapszabály, vagy más szabályzatok nem soroltak más szerv 
kizárólagos hatáskörébe. 

 
5. Az Elnök kapcsolatot tart, illetve koordinálja a kapcsolattartást a tagokkal, a kormányzati, 

közigazgatási, önkormányzati, egyéb társadalmi és civil szervezetekkel.. 
 
6. Az Egyesület elnöke, mint az Egyesület képviseleti tisztségviselője magyar állampolgár, 

aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától és nem áll cselekvőképességét korlátozó 
gondnokság alatt.  

 
7. Az Elnököt távolléte esetén az Elnökség erre kijelölt tagja helyettesíti.  
 
8.  Az Elnök az Elnökség egy tagjával együtt gyakorolja az Egyesület bankszámlája feletti 

aláírási, utalványozási jogot.  
 
IX. Az elnök  
 
10. Az egyesület Elnöke: 
 
Név: Kovács Gyula 
Anyja neve: Hlavati Katalin 
Lakcím: 1154 Budapest, Nádastó u. 99. 
Személyi szám: 1-570101-0181 
Megbízatása 2010. szeptember 10. – től 3 évre szól és meghosszabbítható. 
. 
 
X. A Felügyelő Bizottság 
 
1. A Felügyelő Bizottság az Egyesület ellenőrző szerve. A Közgyűlés által megválasztott 

elnökből és 2 tagból áll.  
 
2. A Felügyelő Bizottságnak nem lehet tagja: 
 

· az Egyesület Elnöke, az Elnökéség tagja, 
· Aki a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére 

irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 
jogszabály másképp nem rendelkezik, 
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· a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pézbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelő cél szerinti juttatást, 

· a fent megjelölt személyek PTK. 685.§ szerinti hozzátartozója.  
 

3.A Felügyelő Bizottság feladatai: 
· az Egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzése, 
· az Egyesület gazdasági és pénzügyi tevékenységének és a költségvetés 

végrehajtásának ellenőrzése, 
· az Egyesület Alapszabálya, a belső szabályzatok és a vonatkozó jogszabályok 

betartásának ellenőrzése,  
· a testületi határozatok végrahajtásának ellenőrzése. 
 

4. A Felügyelő Bizottség az Elnökség tagjaitól jelentést, a munkavállalóktól tájékoztatást 
kérhet. A Felügyelő Bizottság az Egyesület könyveibe betekinthet, azokat 
megvizsgálhatja. 

 
5. A Felügyelő Bizottság tájékoztatja az Elnökséget és kéri a Közgyűlés összahívását, ha arról 

szerez tudomást, hogy 
 

· az Egyesület működése során jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit 
egyébként súlyosan sértő esemény történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása vagy enyhítése a Közgyűlés döntését teszi 
szükségessé, 

· az Elnökség tisztségviselőinek felellősségét megalapozó tény merült fel. 
 

6. Az Egyesület Közgyűlését a Felügyelő Bizottség indítványára (annak megtételétől 
számított harminc napon belül) össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a 
Közgyűlés összahívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. 

 
 
XI. Az egyesület gazdálkodása  
 
1. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, az Egyesület célját szolgáló befizetés az 

Egyesület vagyonát képezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az Egyesületi tagság 
bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen 
térítés nem illeti meg. 

 
2. Az Egyesület a tagdíjakkal, a pártoló tagok által rendelkezésre bocsátott anyagi 

eszközökkel és az esetleges gazdálkodási tevékenységből befolyt összeggel gazdálkodik. 
Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, annak felhasználása 
kizárólag az egyesületi célok elérése érdekében történhet. Az Egyesület gazdálkodása 
során nyereségre nem törekszik. 

 
3. Az Egyesület célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében kifejtett 

szolgáltatások nyújtásával gazdasági-vállalkozási tevékenységet másodlagosan folytathat. 
 
4. Az Egyesület indulóvagyona a tagok  által az alapításkor jutattott, tagonként befizetett 

20.000,- Ft (azaz húszezer forint), amely összeget minden később belépő tag köteles 
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(belépési díjként) befizetni. Az összeget a Közgyűlés változtathatja meg, 2/3-os 
többséggel. 

 
5. A tagok havonta kötelesek tagdíjat fizetni, melynek mértékét a Közgyűlés (2/3-os 

szótöbbséggel hozott határozatával) állapítja meg és hagyja jóvá. 
 
6. A tagdíjakat az Egyesület elsősorban fenntartási, ügyviteli költségek, valamint az 

Egyesületet terhelő járulékok és adók megfizetésére használja fel. 
 
7. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. A gazdálkodás rendjére az 

egyesületek gazdálkodására vonatkozó szabályok irányadók. 
 
8. Az Egyesület gazdálkodásáról olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelyből gazdálkodási 

tevékenysége nyomon követhető, a tagok által bármikor ellenőrizhető. 
 
9, Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok (a tagdíj fizetésén kívül) az 

Egyesület tartozásáért saját vagyonukkal nem felelnek. 
 
10.  Az Egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók 

illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság 
sérelmével. 

 
11. Az Egyesület címére juttatott adományokat könyv szerinti értéken, ennek hiányában a 

szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. 
 
12. Az Egyesület váltót illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 
 
 
XII. A tagdíj 
 
1. A tagdíj mértékét a Közgyűlés állapítja meg 2/3-os többséggel. 
2. A tiszteletbeli tagoknak tagdíjfizetési kötelezettsége nincs.  
 
  
XIII. Az Egyesült megszűnése 
 
1. Az Egyesület megszűnik, ha  

· feloszlását a Közgyűlés 2/3-os többséggel kimondja 
· más társadalmi szervezettel egyesül 
· feloszlatással 
· megszűnésének megállapításával.  

 
2. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik. A megszűnéssel 

kapcsolatosan az Elnök jár el. Az Egyesület vagyonát csak céljaival összhangban lehet 
felhasználni. 

 
 
 



GGOOEE  AAllaappsszzaabbáállyy                                                                                  1122//1133  oollddaall  

XIV. Az Egyesület közhasznú jogállás megszerzéséhez szükséges 
működési feltételek 
 
1. Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú 
szolgáltatásaiból. 
 
2. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 
 
3. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában 
meghatározott tevékenységére fordítja. 
 
4. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független 
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselő jelöltet választásokon, nem lehet 
alapító tagja párt. 
 
 
XV. Az Egyesület nyilvánossága 
 
1. Az Egyesület a működés módját, a szolgáltatások igénybevételének módját, valamint a 
beszámolói közléseket az Egyesület székhelyén történő kifüggesztéssel hozza nyilvánosságra. 
 
2. Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az Elnökkel előre egyeztetett 
időpontban bárki betekinthet, saját költségére másolatot készíthet. A kérelem történhet 
írásban, telefonon, faxon, e-mailben. Az Elnök a tudomására jutástól számított 3 napon belül 
köteles  a kérésnek eleget tenni. 

 
 
XVI. Beszámolási szabályok 
 
1. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet, köteles az éves beszámoló jóváhagyásával 
egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. 
 
2. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, abba 
bárki betekinthet, arról saját költségén másolatot készíthet. 
 
3. Az Egyesület köteles a közhasznúsági jelentést a tárgyévet követő évben legkésőbb június 
hó 30. napjáig a saját honlapján közzétenni. 
 
 
XVII. Összeférhetetlenségi szabályok 
 
1. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet 
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 szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 
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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. 
 
3. Nem lehet könyvvizsgáló az Egyesület alapítója, illetve tagja. Nem választható 
könyvvizsgálónak az Egyesület vezető tisztségviselője, a FB tagja, valamint ezek közeli 
hozzátartozója, továbbá az Egyesület munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított 
3 évig. 
 
4. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetetlenségi szabályokat a 
könyvvizsgálói tevékenységet végző személyeken kívül a gazdálkodó szervezet minden 
tagjára, vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is alkalmazni kell. 
 
5.A könyvvizsgálatért felelő személy az Egyesület számára más megbízás alapján munkát 
nem végezhet, és a gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot, ha a megbízás 
tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak e feladatait. 
 
6. Külön törvény a könyvvizsgálóval szemben más összeférhetetlenségi szabályt is 
megállapíthat. 
 
XVIII. Záró rendelkezések 
 

1. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a PTK, a Közhasznú szervezetekről 
szóló 1997. CLVI. Törvény, és az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv 
rendelkezései az irányadóak. 

 
2. Az Egyesület a Fővárosi Bíróságtól kéri a nyilvántartásba vételét. 

 
Jelen alapszabály módosítást az Egyesület a 2009. április hó 03. napján tartott Közgyűlése 
fogadta el. 
 
 
Budapest, 2010. szeptember 10. 
 
 

 
Kovács Gyula 

Elnök 
 

 
Beck László 

             Elnökségi tag 
 

Előttük, mint tanúk előtt: 
 
 

 
 

 
Adamik Erzsébet 

Lakcím: 1054 Budapest, Báthory u. 19. 
III./1. 

Szig. Szám: 827983 DA 

 
             Dr. Vitányi Márton 
Lakcím:  
 
Szig. Szám:  
 


