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TANOSZ Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete 

 

A L A P S Z A B Á L Y A 

 

egységes szerkezetbe foglalva 

 

A TANOSZ Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) az 1992-ben 

alapított TANOSZ (Tankönyvesek Országos Szövetsége) jogutódjaként országos kiterjedésű, 

törvényesen működő, lakossági önszerveződésű társadalmi céllal megalakult Egyesület, amelyet a 

tagok önkéntes társulásukkal hoztak létre.  

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1.1. A szervezet neve:  

Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete (továbbiakban: Egyesület vagy TANOSZ) 

 

1.2. Székhelye: 

1095 Budapest, Soroksári út 48. (Adattár telephelye: 1021 Budapest, Tárogató lejtő 15.) 

 

1.3. Működési területe 

 

1. Tanácskozásokat, ankétokat és konferenciákat szervez a tankönyvírók és szakértők számára a 

gyakorlati tapasztalatok átadása, kicserélése, hasznosítása céljából. Részlegei: a) Tankönyvírói; b) 

Kiadói; c) Oktatáskutatói és tankönyvelméleti; d) Tudományos és felsőoktatási 

2. Tankönyvkutatásokat folytat, ilyen témákra pályázik. 

3. Igyekszik összegyűjteni és közkinccsé tenni az iskolai tankönyvválasztás és a tankönyvhasználat 

tapasztalatait. 

4. Lehetőségeket alakít ki és biztosít a kiadók, szerzők, nyomdák és terjesztők, valamint a felhasználók 

közötti kapcsolatokhoz, információáramoltatáshoz, érdekeik egyeztetéséhez. 

5. Kiadói tagjai kiadványaiból címjegyzéket állít össze, honlapján közzé teszi, és ennek elérhetőségét 

továbbítja az iskoláknak, pedagógiai szolgáltató intézményeknek, sajtónak. 

6. Tankönyvek és más iskolai segédletek (szakkönyvek, információhordozó taneszközök) anyagából 

történő kiállítások és bemutatóhelyek szervezését segíti. 

7. Jó kapcsolatokat épít ki és tart fenn a hazai és külföldi pedagógus és tankönyvszakmai 

szervezetekkel, intézményekkel. 

8. Javaslatokat tesz kitüntetésekre, zsűritagságra, köztestületekben történő részvételre. 

 

 

1.4. Jogállása 

A Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete önálló jogi személy, amely a 2013. évi V. törvény a 

Polgári Törvénykönyvről rendelkezései, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról és a 

civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv.  (a továbbiakban: Ectv.) 

alapján működő társadalmi szervezet. Az Egyesület a demokratikus önkormányzatiság elve alapján 

működik. Önálló ügyintézői és képviseleti szervvel, továbbá önálló költségvetéssel rendelkezik. 

 

II. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE 

 

Az egyesület célja 

1. A tankönyvek kiadásával kapcsolatos információk összegyűjtése, közzététele. 

2. Az új tankönyvek és iskolai segédletek ismertetése, tankönyvkritikák megjelentetése. 

3. A tagságot érintő gazdasági és oktatásügyi intézkedések véleményezése, a tagság 

érdekeinek képviselete. 

4. A tankönyvügyben érdekeltek együttműködésének és érdekegyeztetésének elősegítése. 

5. A versenyszerű, választékot kínáló, minőségi tankönyvkiadás megmaradásának 

támogatása, az esélyegyenlőség megteremtése. 

6. Tankönyvtörténeti gyűjtemény kialakítása, tankönyvtörténeti kutatások folytatása.    
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Az egyesület tevékenysége 

 

7. A Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete elősegíti a tankönyvek kiadásával, 

iskolai használatával, beválásával kapcsolatos információk összegyűjtését, 

áramoltatását, közzétételét. 

8. Az új tankönyvek és iskolai segédletek (állami és magánkiadók kiadványai egyaránt) 

kiadásának figyelemmel kísérése, lehetőség teremtése azok ismertetésére, a 

tankönyvkritikák megjelentetésére.  

9. Nemzetközi és történeti összehasonlító tankönyvkutatások, az iskolai 

tankönyvhasználatra irányuló felmérések elősegítése. 

10. A Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete figyelemmel kíséri a tagjait érintő 

gazdasági és oktatásügyi intézkedéseket, véleményét jelzi az illetékes minisztériumnak, 

valamint a társadalmi és pedagógiai szakmai szervezeteknek. 

11. Szóbeli, nyomtatott és elektronikus (internetes) információáramoltatási formákban 

segíti a tankönyvügy különféle szegmenseinek koordinálását, együttműködését, 

tapasztalatcseréjét, érdekegyeztetését. 

12. A tankönyvügyben érdekelt, közreműködő  alkotók:  szerzők, szerkesztők, kiadói 

szakemberek és  a tankönyveket használó pedagógusok (iskolai könyvtárosok)  és diákok 

(szülők), valamint a kutatók eszmecseréjének, együttműködésének  elősegítése. 

13. A pedagógusok és a szélesebb társadalom számára ismerteti a versenyszerű 

tankönyvkiadás megmaradásának előnyeit. 

14. Kapcsolatok kiépítése és ápolása mindazokkal, akik a tankönyvkiadás területén 

hazánkban, vagy más országokban szerepet játszanak. 

15. Jelenlegi és egykori jelentős tankönyvírók nyilvántartása, címlistájának összeállítása. A 

kiemelkedő tankönyvírók elismerésének kezdeményezése, illetve saját erőből történő 

megvalósítása. 

16. Kiállítások, tanácskozások, kedvezményes vásárok kezdeményezése, szervezése.  

 

III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA 

 

3.1. Az Egyesület tagjai 

 

 Az Egyesület tagja egyesület, alapítvány, egyéb jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet vagy civil társaság lehet. Az Egyesület tagja természetes személy is lehet. Az Egyesület 

tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik. 

 

3.1.1. A tagság feltételei: 

 

a./ Az Egyesület tagként a felvételi feltételeknek megfelelő egyesületet, alapítványt, egyéb jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetet vagy civil társaságot,  természetes személyt ismeri el.  

 

b./ Felvételét kérheti az Egyesületbe, aki a belépési nyilatkozatban elfogadja az Egyesület 

Alapszabályát és egyéb Szabályzatait, valamint vállalja a tagsági díj fizetését, továbbá évente egy 

alkalommal részt vesz az Egyesület közgyűlésén. 

 

c./ Az Egyesülethez benyújtott rendes tagsági kérelmet az Elnökség bírálja el. A tagok adatai nem 

nyilvánosak.  

  

3.1.2.  A tag jogai: 

 

1. Az Egyesület tagja jogosult az Egyesület tevékenységében részt venni. A közgyűlés 

határozatainak meghozatalában szavazati joggal rendelkezik. Az Egyesület tevékenységével 

illetve működésével kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tehet.  

A vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, indítványt 

tehet a közgyűlés és az elnökségi ülés napirendi pontjaira. Betekinthet az Egyesület 
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nyilvántartásaiba, jogosult igénybe venni az Egyesületnek a tagok részére biztosított 

szolgáltatásait. 

2. Az Egyesület tagja részt vehet az Egyesület rendezvényein, összeférhetetlenségi és elfogadó 

nyilatkozata alapján az Egyesület bármely vezető tisztségére megválasztható és 

újraválasztható. A nem természetes személy tagnak a törvényes képviselője választható meg az 

egyesület vezető tisztségviselői tisztségére. 

3. Az Egyesület valamennyi tagja a vezető tisztségviselők megválasztásakor és az Egyesület 

legfőbb szervének egyéb határozatai meghozatalakor személyenként egy szavazattal 

rendelkeznek. Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg. 

4. A tagok egytizede, de legalább 5 fő írásban az ok és a cél megjelölésével rendkívüli közgyűlés 

és rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti. 

5. A tag tagsági jogait személyesen, nem természetes személy tag törvényes képviselője útján, 

illetve meghatalmazott útján gyakorolhatja. 

 

3.1.3.  A tag kötelezettségei: 

 

1. Az Egyesület tagja köteles aktívan részt venni az Egyesület céljainak megvalósításában. 

2. Az Egyesület tagja köteles megfizetni a tagdíjat. 

3. Az Egyesület tagja köteles megtartani, illetve teljesíteni a közgyűlés határozatában 

foglaltakat. 

Az Egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek 

teljesítésére, nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület 

tevékenységét. 

 

3.1.4. A tagsági jogviszony keletkezése 

1. Az egyesületi tagság az alapításkor az Egyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást 

követően a belépési kérelemnek az elnökség általi elfogadásával keletkezik. 

2. Az elnökség annak a személynek a kérelmét fogadhatja el, aki a belépési kérelmében 

kijelenti, hogy az Egyesület alapszabályát megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek 

elfogadta. 

 

3.1.5. A tagsági viszony megszűnése 

 

1. A tagsági jogviszony megszűnik 

a) a tag kilépésével; 

b) a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával; 

c) a tag kizárásával; 

d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 

2. A tag tagsági jogviszonyát az Egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor 

indokolás nélkül megszüntetheti. 

 

3.1.6.  A tagsági jogviszony felmondása 

 

Ha a tag nem felel meg a tagság feltételeinek, az Egyesület a tagsági jogviszonyt 30 napos felmondási 

idővel írásban felmondhatja. A felmondásról elnökségi előterjesztésre a közgyűlés dönt. A közgyűlés a 

felmondás okait a felmondó határozatban rögzíti, és azt postai levél útján illetve email útján megküldi 

a tag részére.   

A közgyűlés döntése ellen fellebbezésnek nincsen helye. 

 

3.1.7.  A tag kizárása 

 

1. A tagnak jogszabályt, az Egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy 

ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv 

kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. 

 

2. Az Egyesület bármely elnökségi tagjának kérésére az Egyesület Elnöke dönt, hogy az elnökségnek 



 4  

javaslatot tegyen-e az érintett tag kizárására. A kizárással érintett tagot meg kell hívni az elnökség 

ülésére, meghívójában meg kell jelölni a kizárás pontos okát. Az elnökségi ülésen a kizárással érintett 

tag jogosult előadni a kizárással kapcsolatos álláspontját, azonban távolléte nem akadálya a 

határozathozatalnak. A tag kizárása az elnökség hatáskörébe tartozik. A kizárás tárgyában hozott 

döntést az elnökség írásban köteles közölni az érintett taggal. A kizárt tag a kizárás írásbeli közlésének 

megtörténtétől, illetve a tudomására jutástól számított 15 napon belül panasszal fordulat a 

közgyűléshez, a Közgyűlés a kérdésben a következő ülésén dönt.  

 

3. 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 kizáró határozatot a taggal közölni kell. 

 

4. A közgyűlés által meghozott kizáró határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye. A kizárt tag 

az Egyesület székhelye szerint illetékes törvényszéktől kérheti a közgyűlési határozat felülvizsgálatát 

a Ptk. jogi személy határozatainak bírósági felülvizsgálatáról szóló rendelkezései szerint. 

 

IV. AZ EGYESÜLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

4.1. Közgyűlés 

4.2. Elnökség 

4.3. Felügyelő Bizottság 

4.4. Tisztségviselők (Képviselők) 

 

4.1.1. KÖZGYŰLÉS 

 

1.) Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, amelynek tagjai az Egyesület tagjai. 

2.) A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.  

3.) A közgyűlés nem nyilvános. 

 

4.1.1.) 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;  

k) a végelszámoló kijelölése 

 

4.1.2. A közgyűlés összehívása 

 

a/ A közgyűlést kötelezően össze kell hívni:  

 

1./ Rendes közgyűlés 

a közgyűlést szükség szerint az elnök bármikor összehívhatja (a közgyűlés összehívásáról az 

elnökség határoz, mely határozat alapján a közgyűlést az elnök hívja össze), de évente legalább 

egy alkalommal össze kell hívni, legkésőbb az adózás rendje szerinti beszámolási 
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(mérlegbeadási) határidő lejáratát megelőző hónap utolsó napjára;  

 

2./Rendkívüli közgyűlés 

 

A közgyűlés kötelező összehívása: Az elnök köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések 

megtétele céljából, ha 

a) az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

b) az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy 

c) az Egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

Ezen bekezdés alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény 

megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni. 

 

4.1.3. A közgyűlés összehívásának rendje 

 

a) A közgyűlést az elnök – akadályoztatása esetén a titkár írásban  a javasolt napirend közlésével 

az Egyesület székhelyére vagy más helyre hívja össze. A közgyűlést elektronikus vagy 

papíron kinyomtatott meghívóval kell összehívni. A meghívót a közgyűlés tervezett időpontja 

előtt 15 nappal kézbesíteni kell a tagok részére.  

b) A meghívónak tartalmaznia kell:  

az Egyesület nevét, 

az ülés idejét és helyszínét, 

az ülés napirendjét, 

figyelmeztetést, hogy a megismételt közgyűlés az írásban közölt napirendi pontok tekintetében 

a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlés időpontja a 

közgyűlés összehívására irányuló meghívóban is megjelölhető. 

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 3 napon belül a tagok napirend kiegészítést 

kérhetnek a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 

jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az elnökség nem dönt vagy 

elutasítja azt, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően 

külön dönt a napirend kiegészítése tárgyában. 

c) A meghiúsult közgyűlés és a megismételt közgyűlés között legalább 15 napnak kell eltelnie. 

d) Az Egyesület az ülését a székhelyén vagy más helyen tartja. 

e) Ha az Egyesület ülését nem szabályszerűen hívták össze, akkor lehet megtartani, ha az ülésen 

valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. 

f) A közgyűlést az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén annak titkára vezeti. 
g) A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak legalább fele jelen van. A 

közgyűlés a határozatait az általános kérdésekben nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel 

hozza meg, az egyesület alapszabályának módosításához a jelenlévő tagok háromnegyedes 

szótöbbsége, míg az egyesület céljainak módosításához, valamint az egyesület megszűnéséhez 

a szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata 

szükséges.  Bármelyik tag indítványára dönthet úgy a közgyűlés, hogy titkos szavazással 

határoz. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a 

határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

h) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az; 

 akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy 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 nem tagja az Egyesületnek, 

 aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll 

 aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

i) A közgyűlésen hozott határozatokat a levezető elnök szóban kihirdeti. 
 

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben meg kell jelölni a közgyűlés helyét, 

idejét, továbbá a jelenléti ívre utalással fel kell sorolni a közgyűlésen megjelent személyeket. A 



 6  

jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a javasolt, illetve elfogadott napirendet és az egyes napirendi 

pontokkal kapcsolatosan hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke, a 

jegyzőkönyvvezetőnek megválasztott személy és a közgyűlés tagjai közül választott hitelesítők 

aláírásukkal hitelesítik. A közgyűlési határozatokat igazolható módon kell közölni az érintettekkel. 

 

4.1.4. Határozathozatal ülés tartása nélkül 

 

Az alapszabály nem teszi lehetővé a határozathozatalt ülés tartása nélkül. 

 

4.1.5. A közgyűlés tisztségviselői 

 

Levezető Elnök: Az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén a titkár  

Jegyzőkönyvvezető: a levezető elnök javaslatára a közgyűlés által a jelenlévők közül megválasztott 

személy. 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: a levezető elnök javaslatára a közgyűlés által a jelenlévő tagjai közül 

megválasztott legalább két személy. 

 

4.1.6. A közgyűlés törvénysértő határozatainak bírósági felülvizsgálata 

 

Az Egyesület tagja, vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja kérheti a bíróságtól a tagok 

vagy az alapítók és a jogi személy szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a 

határozat jogszabálysértő, vagy az alapszabályba ütközik.  

A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül lehet 

keresetet indítani az Egyesület ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a 

határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő 

határidő elteltével per nem indítható. 

A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására halasztó 

hatálya nincs. A bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a határozat végrehajtását 

felfüggesztheti. A felfüggesztést elrendelő végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. A perben bírósági 

meghagyás nem bocsátható ki. 

Ha a határozat jogszabályt sért, vagy az alapszabályba ütközik, a bíróság a határozatot hatályon kívül 

helyezi, és szükség esetén új határozat meghozatalát rendeli el. 

A határozat hatályon kívül helyezését kimondó bírósági ítélet hatálya a határozat felülvizsgálatának 

kezdeményezésére jogosult, de perben nem álló más személyekre is kiterjed. 

Ha a jogszabálysértés vagy az alapszabályba ütközés nem jelentős és nem veszélyezteti a jogi személy 

jogszerű működését, a bíróság a jogsértés tényét állapítja meg. 

 

4.2. ELNÖKSÉG 

 

4.2.1. Az Elnökség az Egyesület öt főből álló ügyvezető és képviseleti szerve.  Az Egyesület vezető 

tisztségviselői az elnökség tagjai. 

 

a) Az Elnökség tagjai a közgyűlés által nyíltan megválasztott elnök, elnökhelyettes, elnökségi 

tagok és a titkár. 

 

b) Az Elnökség ülésein a tagok szavazati joggal vesznek részt, minden tagnak egy szavazata van.  

 

c) A tisztújító közgyűlést az Egyesület 4 évente tartja, az Elnökség tagjait a közgyűlés a 

következő tisztújító közgyűlésig, nyílt szavazással, de legfeljebb 4 évre választja meg. 

Mandátumuk lejáratával az Elnökség tagjai újraválaszthatók, illetőleg tisztségükből 

visszahívhatók. 

 

d) Ha egy egyesületi tagot a bíróság szándékos bűncselekmény elkövetéséért jogerősen elítélt, és 

ez Elnökség tudomására jut, tájékoztatnia kell a közgyűlést. A közgyűlés minősített többséget 

igénylő határozattal haladéktalanul megszüntetheti a tagságát, az érintett azonban élhet a Ptk. 

3:35.- 3:37. § által biztosított bíróság előtti jogorvoslattal, amely a határozat végrehajtását nem 
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gátolja. 

 

e) Az Elnökség határozatai ellen jogorvoslatért a tudomásra jutástól számított 15 napon belül 

lehet írásban a közgyűléshez fordulni 

 

4.2.2. Az Elnökség: 

 

Az elnökség 5 főből áll.  

 

Tagjai: 

Kereszty Péter elnök 

Romankovics András elnökhelyettes 

Horváth Tibor elnökségi titkár 

Dr. Szóró Ilona elnökségi tag 

Vágó Lászlóné elnökségi tag 

 

A vállalt megbízatások 4 évre szólnak. Az elnökség tisztségviselői, tagjai vezető tisztségviselők. Az 

elnökség tagjai magyar állampolgárok.  

A törvényben meghatározott kizáró ok és összeférhetetlenség az elnök, elnökhelyettes, a titkár és a 

tagok vonatkozásában nem áll fenn. Az elnökség tagjai megfelelnek a Ptk. 3:22. §-ban 

meghatározottaknak, a vezető tisztségviselőkkel szembeni követelményeknek velük szemben kizáró 

ok nem áll fenn.    

 

4.2.2.1. Az elnökségi tagok vezető tisztségviselők, a velük szembeni követelmények és 

kizáró okok: 

 

a) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

b) 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. 

c) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

d) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült. 

e) 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 az Egyesület vezető tisztségviselője nem lehet. 

f) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, 

akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 

4.2.3. Az Elnökség ügyvezetéssel kapcsolatos feladata(i): 

 

Az ügyvezetés feladatkörébe tartozik 

a) az Egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések 

meghozatala; 

b) a beszámolók előkészítése és azok közgyűlés elé terjesztése; 

c) az éves költségvetés elkészítése és 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 alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők 

megválasztatásának előkészítése; 

f) a közgyűlés összehívásáról az elnökség határoz, mely határozat alapján a közgyűlést az elnök 

hívja össze,  

g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 
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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. 

 

4.2.3.1. Az Elnökség üléseinek tisztségviselői, lebonyolításának rendje, határozat-képessége:  

 

Az Elnökség ülésének összehívására, az elnökségi ülés helyének meghatározására, az elnökségi ülés 

meghívójának tartalmára, az elnökségi ülés napirendjére, az elnökségi ülés határozatképességére, az 

ülés lebonyolítására és az elnökségi ülés jegyzőkönyvének elkészítésére, valamint a határozatok 

kihirdetésére az alapszabály 4.1.3. pontjában foglaltak az irányadóak azzal, hogy az elnökségi 

határozatokat az Elnökség elektronikus vagy postai úton 8 napon belül megküldi a tagok részére. 

 

4.2.4. Tiszteletbeli elnök 

 

A közgyűlésnek lehetősége van egy személyt tiszteletbeli elnökül választani. A tiszteletbeli 

elnök szavazati jog nélkül részt vehet a közgyűlésen, javaslatokat, észrevételeket tehet, illetve 

kérésre szaktanácsot ad az Egyesület működésével kapcsolatos szakmai kérdésekben. 

Tiszteletbeli elnök ezen tisztségénél fogva szavazati joggal nem rendelkezik a közgyűlésen, de 

amennyiben tagként is részt vesz az Egyesület munkájában, úgy tagi jogviszonyánál fogva a 

közgyűlésen van szavazati joga.  

 Tiszteletbeli elnök vállalja, hogy az Egyesületet képviseli olyan fórumokon, ahol az Egyesület 

Elnöksége, vagy a tagság ezt bármilyen oknál fogva nem tudja megtenni.  

 

Tiszteletbeli elnök: dr. Karlovitz János 

 

4.3. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 

 

4.3.1.   A felügyelőbizottság létrehozása és tagsága 

 

A tagok három tagból álló felügyelő bizottság létrehozását rendelik el azzal a feladattal, hogy az 

ügyvezetést az Egyesület érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. 

A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a 

vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá, aki vagy akinek hozzátartozója az 

Egyesület vezető tisztségviselője. 

A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A 

felügyelőbizottság tagjai az Egyesület ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem 

utasíthatóak.  

Az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a döntéshozó szerv 

választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön 

létre. 

A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát az 

Egyesület vezető tisztségviselőjéhez intézi. 

 

4.3.2.  A felügyelőbizottság működése 

 

A felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket 

megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni. 

A felügyelőbizottság az Egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a 

vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az Egyesület 
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fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és 

szakértővel megvizsgáltathatja. 

A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. Az alapszabály ennél 

alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis. 

 

4.3.3.   A felügyelőbizottság tagjainak felelőssége 

 

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő 

teljesítésével az Egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség 

szabályai szerint felelnek az Egyesülettel szemben. 

 

4.3.4.  A felügyelőbizottság 3 tagból áll. A felügyelőbizottság elnökét maga választja tagjai közül. 

A felügyelőbizottság feladata az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és az 

egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése. 

A felügyelőbizottság tagjai: 

Dr. Karlovitz János 

Horváth László 

Hercegi Zsolt 

 

A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása négy évre szól. 

 

4.4.  TISZTSÉGVISELŐK 

 

4.4.1. Az Egyesület vezető tisztségviselői: 

    

Az Egyesület vezető tisztségviselői az Elnökség tagjai.  

 

A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a 

szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben.     

 

4.4.2.  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. 

 

4.4.3.  Pénzforgalmi számla feletti rendelkezési jog 

 

A pénzforgalmi bankszámla felett az elnök rendelkezik, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes és a 

titkár együttesen jogosult a külön íven vezetett meghatalmazással rendelkezni. 
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Felelős irányítója az Egyesület szervezeti, ügyviteli és pénzügyi-számviteli tevékenységének ellátására 

szolgáló irodai munkaszervezetnek (Egyesületi Iroda); 

Az elnökség előzetes jóváhagyásával kinevezi (megbízza/alkalmazza), illetőleg felmenti az Egyesületi 

Iroda felelős vezetőjét; valamint a gazdasági vezetőt [(fő-)könyvelő]; gyakorolja a munkáltatói jogkört 

az Egyesület alkalmazottai, valamint a hozzá kirendelt (kivezényelt) munkavállaló(k) felett a 

kirendelés keretei között átruházott hatáskörben.  

Felügyeli: 

 az Egyesület Irodája működési szabályzatainak kidolgozását;  

 a jóváhagyását követően azok folyamatos végrehajtását;  

 az Egyesület ügykezelését, iratkezelését, személyes adat- és titokkezelésének rendjét. 

         

4.4.4. A vezető tisztségviselők (képviselők) helyettesítésének szabályai: 

 

1.) Az elnököt, a tisztségét megillető teljes hatáskörében tartós (előreláthatólag 30 harminc napot 

meghaladó) akadályoztatása esetén az elnökhelyettes és a titkár helyettesíti. A jogi személy 

nevében aláírásra a jogi személy képviselője jogosult. Ha nem ő az aláíró, és a jogszabály a 

nyilatkozat érvényességéhez írásbeli alakot kíván, két képviseleti joggal felruházott személy 

aláírása szükséges. 

 

2.) A vezető tisztségviselőket, a tisztségüket megillető hatáskörükben ideiglenes (előreláthatólag 3 

három munkanapot meghaladó, de 30 harminc naptári napot el nem érő) akadályoztatásuk esetén 

az irányadó szabályok szerint helyettesítik.  

 

3.) Az elnök az elnökhelyettest, valamint az elnökségi tagokat, illetőleg a titkár, továbbá az elnökségi 

tagok bármelyike egymást, illetőleg a vezető tisztségviselő(k) bármilyen, a hatáskörébe és 

ügykörébe tartozó feladat tekintetében megbízhatja és meghatalmazhatja a képviseletével vagy a 

munka ellátásával. 

 

4.4.5.  Az Egyesület képviselete és jegyzése 

 

1.) Az Egyesületet harmadik személyek irányában, a bíróság és más hatóságok irányába a 4.2.2. 

pontban felsorolt választott vezető tisztségviselők képviselik, illetőleg jegyzik. E jogkörükben 

közvetlenül járnak el személyesen:  

- az elnök egyszemélyben önállóan;  

- az elnökhelyettes, a titkár, és az elnökségi tagok közül bármelyik kettő együttesen; és ekkénti 

nyilvántartását kérik a Bíróságtól. 

2.) Az Egyesületet az elnök akként jegyzi, hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy 

előnyomtatott Egyesület neve alá a hiteles aláírási címpéldány szerint a teljes nevét önállóan 

írja.  

Az Egyesületet az erre felhatalmazott tisztségviselők közül bármelyik kettő akként jegyzi, 

hogy a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott Egyesület neve alá a hiteles 

aláírási címpéldány szerint a teljes nevüket együttesen írják.  

  

4.4.6. Kötelezettségvállalás és utalványozás az Egyesület nevében 

 

1.) Az Egyesület nevében, a terhére kötelezettségvállalást jelentő bármilyen alakiságú és tartalmú 

szerződést, illetőleg jognyilatkozatot   ide nem értve a bankszámla feletti rendelkezést is   az 

elnök önállóan, illetve mindenki más, az erre felhatalmazott tisztségviselők közül bármelyik 

kettő együttesen ír alá. 

 

2.) Az Egyesület nevében, a terhére kötelezettségvállalást jelentő bármilyen alakiságú és tartalmú 

szerződés, illetőleg jognyilatkozat alapján, valamint a vezető szervek (Közgyűlés, Elnökség,) 

határozatának végrehajtása körében. A jogi személy nevében aláírásra a jogi személy 

képviselője jogosult. Ha nem ő az aláíró, és jogszabály a nyilatkozat érvényességéhez írásbeli 

alakot kíván, két képviseleti joggal felruházott személy aláírása szükséges.  
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 utalványozási jogot gyakorolnak: 

 

 az elnök: korlátozás nélkül 

 az elnökhelyettes:  korlátozás nélkül  

 a titkár egyszemélyben önállóan:  ötvenezer Ft-ig; 

 az elnökségi tagok és a titkár közül bármelyik kettő együttesen: ötvenezer Ft-ig; 

 

 

V. AZ EGYESÜLET VAGYONI FORRÁSAI ÉS GAZDÁLKODÁSA 

 

Az Egyesület a rendelkezésére álló vagyoni eszközökkel a közgyűlés által jóváhagyott költségvetés 

szerint gazdálkodik.  

   

5.1. Az Egyesület bevételei 

 

Az Egyesület bevétele lehet:  

 

1. a tagoktól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól az Egyesület céljára vagy 

működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány;  

2. a tevékenysége folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;  

3. az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; 

4. a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel; 

5. a tagdíj;  

6. egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel;  

7. a vállalkozási tevékenységből származó bevétel; rendezvények bevételei, 

8. meghatározott célokra eszközölt gyűjtések bevételei,  

9. vállalkozásból származó bevételek, 

10. egyéb bevételek. 

 

5.2. Az Egyesület vagyona 

 

Az Egyesület vagyona lehet:  

1. készpénz (folyószámlán elhelyezett összeg)  

2. értékpapír (kötvény, letéti jegy stb.)  

3. ingó és ingatlan vagyon.  

4. nem pénzbeli támogatás: vagyoni értékkel rendelkező forgalomképes dolog, szellemi alkotás, 

illetőleg vagyoni értékű jog részben vagy egészében, véglegesen vagy ideiglenesen történő 

teljesen vagy részben ingyenes átruházása vagy átengedése, illetve szolgáltatás biztosítása; 

5. támogatás: pénzbeli és nem pénzbeli juttatás; 

 

5.3. Az Egyesület bevételeinek felhasználása, nyilvántartása 

 

1. Az Egyesület gazdálkodó (vállalkozási) tevékenysége nyomán létrejövő nyereség kizárólag az 

Alapszabályban meghatározott célok, feladatok teljesítésére használható fel. 

2. Az Egyesületnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó 

bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 

3. Megszűnés esetén az Egyesület tartozásainak kiegyenlítése után fennmaradt vagyont a 

nyilvántartó bíróság által kijelölt közhasznú szervezetnek adják át.  

4. Az Egyesület elnöksége mindenkor a hatályos pénzügyi-számviteli jogszabályok rendelkezései 

szerint gazdálkodik, a jóváhagyott költségvetés alapján.  

 

5.4.  Az Egyesület költségei 

 

1. a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);  

2. az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, 
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kiadások);  

3. a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);  

4. az egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, 

kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani.  

 

VI. AZ EGYESÜLET BESZÁMOLÁSI ÉS NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYAI 

 

6.1.  Gazdálkodással kapcsolatos rendelkezések 

 

a) Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület 

tartozásaiért a tagdíjon felül saját vagyonukkal nem felelnek.  

b)  Megszűnés esetén az Egyesület tartozásainak kiegyenlítése után fennmaradt vagyon sorsáról a 

közgyűlés dönt.  

c) Az Egyesület elnöksége munkájának és gazdálkodása szakszerűségének, törvényességének   

biztosítása érdekében – mellékfoglalkozásban, vagy másodállásban, vagy vállalkozási 

szerződéssel szakértőt alkalmazhat. 

  

6.2.  Az Egyesület beérkezett támogatásának elosztása és elszámolási rendje 

 

a) Az Egyesülethez beérkezett támogatások elosztásáról és felhasználásáról a közgyűlés dönt.  

b) Az Egyesület által nyújtott pénzbeli támogatásokról, a támogatásban részesült köteles a támogatás 

odaítélésekor megállapított határidőre – a támogatott EGYESÜLET (Egyesület) nevére kiállított 

számlamásolat egyidejű benyújtásával – elszámolni. 

 

6.3.  A tagdíj 

 

A tagszervezetek a tagjaik által hozzájuk befizetett tagdíjakból vagy más forrásból tagdíj fizetésével is 

hozzájárulnak az Egyesület működéséhez. A mindenkori tagdíj mértékét az Egyesület rendes évi 

közgyűlése állapítja meg, amely a határozathozatalt követő év január elsejétől lép érvénybe. 

Az éves tagdíj természetes személyek esetén 3.000,- Ft/tag/év, jogi személyek esetében 5.000,- 

Ft/tag/év. A tagdíj mindenkori összegét a közgyűlés állapítja meg. 

- A tagdíj befizetése kötelező.  

- A tagdíjat minden év március 31-ig kell megfizetni. 

 

6.4. Az Egyesület működésével kapcsolatos irataiba történő betekintés 

 

a) Az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba, ide vonatkozóan a közhasznúsági jelentésbe 

– a személyiségi jogvédelmi szabályok és az üzleti titkok védelmének figyelembevételével 

bárki betekinthet. 

b) Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba történő betekintésre előzetes 

megbeszélés után, a székhely hivatalos nyitva tartása alatt kerülhet sor. Az iratokról az 

Egyesület titkára térítés ellenében másolatot készít. 

 

 

VII. AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSE FELETTI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELET 

 

Az Egyesület működése felett a törvényességi felügyeletet – a rá irányadó szabályok szerint a jogi 

személy nyilvántartását ellátó törvényszék látja el. 

 

VIII. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 

 

 

Az Egyesület megszűnhet: 

8.1. Jogutódlással 

8.2. Jogutód nélkül  
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8.1. Jogutódlással történő megszűnés 

 

Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak Egyesülettel egyesülhet, és csak Egyesületekre 

válhat szét. 

 

8.2. Jogutód nélküli megszűnés 

 

Az Egyesület jogutód nélküli 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. 

 

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

1. Az Alapszabályban nem részletezett kérdésekben a 2013. évi V. törvény a Polgári 

Törvénykönyvről, valamint a 2011. évi CLXXV. tv. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról 

és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

 

Az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövegét a 2015. május 27. napján megtartott, közgyűlés 

határozatával elfogadta és megállapította.  

 

Budapest, 2015. május 27. napján 

 


