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I. AZ EGYESÜLET NEVE

A  Recski  kényszermunkatábor,  internálótáborok,  kitelepítő  táborok,  szovjet
kényszermunkatáborokba  hurcolt  volt  politikai  rabjainak  és  elítéltjeinek,  valamint  hazai  politikai
elítéltek,  valamint  más  módon  meghurcoltak  érdekképviselete,  továbbiakban  "Recski  Szövetség
Egyesület"

II. MŰKÖDÉSI TERÜLETE

Magyarország
Országos központja: H-1051 Budapest, Nádor u. 36. V. em. 28.

III. AZ EGYESÜLET ELÉRHETŐSÉGEI

telefon: 36-1/312-5632 és mobil: 36-30/725-6076
e-mail cím: recskiszovetsegegyesulet@gmail.com
weboldal: http://www.recskiszovetseg.hu
facebook: https://www.facebook.com/recskiszovetsegegyesulet/

IV. AZ EGYESÜLET CÉLJA

A recski kényszermunkatábor létesítésével, az internálásokkal, kitelepítésekkel, SzU-ba hurcolásokkal,
elítélésekkel  és  az  ehhez  kapcsolódó  deportálás  jellegű  kényszerintézkedésekkel  elkövetett
törvénytelenségek feltárása és mindennemű hatásának felszámolása.

Az  áldozatok  teljes  körű  rehabilitálásának  elérése.  Biztosítékok  megteremtése  annak  érdekében,
hogy hasonló törvénytelenségek NE ISMÉTLŐDHESSENEK meg.

Az  Egyesület  kizárólag  érdekképviseleti  szerv.  Pártpolitikai  tevékenységgel  nem  foglalkozik,
országgyűlési  választásokon  jelöltet  nem  indít,  és  nem  támogat,  de  a  nemzet  érdekeit  szolgáló
dolgokban vélemény megformálását nem politikai tevékenységnek tekinti.

V. A SZERVEZET TEVÉKENYSÉGE

A  recski  kényszermunkatábor,  más  internálótáborok,  kitelepítő  táborok,  szovjet
kényszermunkatáborok,  politikai  elítéltek élő és holt  tagjainak felkutatása,  nyilvántartásba vétele.
Érdekei képviselete a hatóságok felé, egyedi és szervezeti úton a tömegkommunikáció bevonásával. 

Előadások  nyilvános  rendezése,  dokumentumok  gyűjtése  és  kiadása  a  törvénytelenségekkel
kapcsolatban, kutatás, film, könyv, folyóirat, album készítése és adatrögzítés digitális adathordozón
keresztül. 

A magyar társadalmi események figyelemmel kísérése. Küzdelem a tiszta közéletért. A magyarság -
beleértve a határon túli közösségeit is - érdekeinek képviselete. A magyar közösséget foglalkoztató
nemzeti sorskérdésekben állásfoglalás kifejtése.
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A  Recsken  létesített  Nemzeti  Emlékpark  fenntartásának  és  működtetésének,  fejlesztésének
figyelemmel kísérése, hogy ezzel is az emlékezést szolgálja.

VI. AZ EGYESÜLET CÉLJAINAK ELÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

Céljainak eléréséhez elengedhetetlen, hogy állásfoglalásaink a nyilvánosság előtt megjelenhessenek.
Törvényes  eszközökkel  küzdünk  a  parlamenti  demokrácia  megvalósulásáért,  és  megóvásáért,  a
törvénytelenségek ismétlődésének lehetetlenné tételére.

VII. TAGSÁG

Az  egyesületnek  tagja  lehet  az  a  természetes  személy,  jogi  személy,  jogi  személyiséggel  nem
rendelkező  szervezet,  aki  az  egyesület  célkitűzéseivel  egyetért,  az  egyesület  elnöksége  taggá
választja és az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja. 

Az Egyesületnek négyféle tagsága van: 

1) Rendes tag, aki politikai üldöztetés áldozata volt és törvénytelen eljárások eredményeként a RECSKI
KÉNYSZERMUNKATÁBORBAN,  más  INTERNÁLÓ-,  vagy  KITELEPÍTŐ-TÁBORBAN,  illetve  börtönökben
POLITIKAI ELÍTÉLTKÉNT, akár a SZOVJETUNIÓBA HURCOLTATÁSSAL szenvedett el rabságot. Rendes
tagságra jogosult mind az a személy, aki áldozata volt a diktatúra törvénytelen és intézményesített
megtorlásainak,  ha  csak  magatartásával  az  elnyomóhatalmat  szolgálva,  ki  nem  zárta  magát  a
MEGHURCOLTAK KÖZÖSSÉGÉBŐL. A rendes tagságra jogosult halála esetén a tagsági jogviszony a
túlélő özvegyre és/vagy gyermekeire - amennyiben kérelmet nyújt be – száll, mindenféle minősítés
nélkül. 

2) Pártoló tag, aki az egyesület célkitűzéseit erkölcsileg, anyagilag, vagy más módon támogatja és az
egyesület  tevékenységével  egyetért.  Pártoló  tagot,  kérelmére,  az  elnökség  veszi  fel,  egyszerű
szótöbbségi határozattal. Kiskorú tag csak a 14. életév betöltése után vehető fel.

3)  Tiszteletbeli tag, aki közéleti tevékenységével, kiemelkedő eredményességgel járult hozza közösségi
céljaink eléréséhez. Tiszteletbeli tagot az Elnökség előterjesztése alapján a Küldöttgyűlés választja.

4)  Örökös  tiszteletbeli  tag,  akit  az  elnökség  érdemei  elismeréseként  előterjesztésre  örökös  taggá
választ. Elutasítás esetén az előterjesztő a küldöttgyűléshez fellebbezhet.

VIII. A TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE

A tagsági  viszony  a  belépési  nyilatkozat  alapján  a  felvételre  jogosult  szerv  döntése  alapján  a
nyilvántartásba vétellel keletkezik. A tagozatok csak javaslatot tesznek a tagfelvételre, a döntés az
országos  elnökség  hatáskörébe  tartozik.  Elutasítás  esetén  a  felettes  szervhez,  azaz  a
Küldöttgyűléshez lehet fellebbezni. 
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IX. A TAGDÍJ

A kitűzött célok megvalósítására a tagok tagdíjat kötelesek fizetni az elnökségnek az éves rendes
küldöttgyűlést  megelőző ülésén megállapított mértékben.  Lehetőség van egyéni  felajánlásra is.
Sem a tiszteletbeli, sem az örökös tagnak tagdíjat nem kötelező fizetnie. A tagnak a tagdíjat az őt
nyilvántartó  tagozatnál  kell  fizetnie  a  tárgy  negyedévre  minden  megkezdett  negyedév  első
hónapjának  (január,  április,  július,  október  hó)  10  napjáig  az  elnökség  által  megállapított
összegben. A tagozat a befizetett összegnek az elnökség által megállapított hányadát minden hó
utolsó napjáig köteles az egyesület elnökségének befizetni. 

X. A TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE

1 A tagsági jogviszony megszűnik:

a., a tag halálával,
b., a nem természetes személy jogutód nélküli megszűnésével.
c., a jelen egyesület jogutód nélküli megszűnésével.

2. A tagsági jogviszony megszüntethető:

a.,  a  tagnak az elnökséghez  írásban bejelentett kilépésével,  a  bejelentésnek az elnökséghez
érkezés napján;

b., az egyesület elnöksége általi kizárásával, ha a tag a jelen alapszabály rendelkezéseit, illetve
a küldöttgyűlés, vagy az elnökség határozataival szemben súlyosan, vagy ismételten sértő
magatartást  tanúsít.  A  kizárás  alá  vont  tagot  értesíteni  kell  az  eljárás  megindításáról.
Lehetőséget  kell  részére  biztosítani  a  védelmében  felhozható  tények  és  bizonyítékok
előadására.  A  tag  kizárását  kimondó  határozatot  írásba  kell  foglalni  és  indoklással  kell
ellátni.  Az  indoklásnak  tartalmaznia  kell  a  kizárás  alapjául  szolgáló  tényeket  és
bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot
a taggal közölni kell. A kizáró határozat ellen fellebbezési lehetőség nincs.;

c., a tagnak a jogviszonya felmondással szűnik meg tagdíjfizetés elmaradása esetén.
A tagot előzetesen írásban póthatáridő megjelölésével a tagsági jogviszony megszűnésének
jogkövetkezményére történő figyelmeztetéssel fel kell hívni az elmaradt tagdíj megfizetésére
és  a  póthatáridő  eredménytelen  eltelte  esetén  van  helye  felmondásnak.  A  felmondás
hatályosulásakor szűnik meg a jogviszony.

XI. A TAGOK JOGAI

A valamennyi  természetes  személy  rendes  tag  választó  és  választható,  és  egyenlő  jogokkal  és
kötelezettségekkel rendelkezik. Tiszteletbeli-, pártoló-, örökös tiszteletbeli tag szavazati joggal nem
rendelkezik és vezető tisztségviselővé nem választható (2011. évi CLXXV. törvény 4.§ (5) bekezdés.
Az  örökös  tiszteletbeli  tagot  a  küldöttgyűlés  választja  meg.  Kizárólag  a  rendes  tagoknak  van
szavazati joga és kizárólag Ők választhatók vezető tisztségviselővé.

- Részvétel az Egyesület tevékenységében és a Küldöttgyűlés munkájában.
-  A  Küldöttgyűlés  keretén  belül  szavazati  jogát  gyakorolni, megválasztják,  illetve  felmentik  az

Elnökséget és értékelik annak munkáját.
- Közösségi érdekvédelem igénylése az Egyesület Törvényes lehetőségein belül.
- Jogosult segély iránti indokolt kérelmet előterjeszteni az elnökséghez. 
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XII. A TAGOK KÖTELESSÉGEI

- Az Elnökség felkérésére, szükség szerinti részvétel valamely célfeladat végrehajtásában.
- A Küldöttgyűlés határozatainak megtartása.
-  Köteles  az  Egyesület  alapszabályának,  a Küldöttgyűlés  és  az  elnökség  határozatainak  a  rá

vonatkozó előírásait megtartani.
- Köteles lakcímváltozását a tagozat elnökségéhez 8 napon belül bejelenteni.

XIII. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE

A.) A Küldöttgyűlés

1.,  A Küldöttgyűlés,  az Egyesület  legfőbb szerve,  valamennyi  küldöttjének részvételével  ülésező
tanácskozó és döntést hozó testülete. A küldöttgyűlés lehet rendes, rendkívüli és tisztújító. Az
Egyesület  Küldöttgyűlést  tisztújításkor  és  az  elnökség  által  nagyon  fontos  kérdésben,  (pl.
egyesülés,  szétválás, megszűnés) esetén - de minimum évente egyszer -  hív össze. Össze kell
hívni,  amennyiben  tagok  1/3-a  bizalmatlansági  indítványt  nyújtott  be  a  küldöttgyűlés  által
választott tisztségviselővel szemben. Rendkívüli  küldöttgyűlést kell összehívni  az elnökségi  tag
megbízása megszűnése esetén új elnökségi tag megválasztása végett.

(Ptk.3:81.§)  Az ügyvezető szerv köteles a küldöttgyűlést  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.

2.,  A  küldöttválasztás  módja:  A  tagozatokban  minden  megkezdett  15  tagonként  1  fő  küldött
választható 5 éves ciklusra. 

A küldöttgyűlést - igény szerint - az elnökség javaslata alapján az elnök hívja össze, legalább az
ülés időpontja előtt 8 nappal.  Az elnök hívja össze a küldöttgyűlést  az összes tagok, vagy a
küldöttek indokolt  akaratából,  azok  30  %-a  írásbeli  kérésére,  hogy  a  küldöttgyűlés  az
összehívásra okot adó körülményt megtárgyalhassa és szükség szerint intézkedhessék.   

3. A Küldöttgyűlés hatásköre
a., az alapszabály módosítása;
b., az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c., a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása;
d., az éves költségvetés elfogadása;
e., az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló 

jelentésének - elfogadása;
f.,  a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói  jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az  

egyesülettel munkaviszonyban áll;
g., az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető  

tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
h., a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok 

vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
i., a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
j., a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és
k., a végelszámoló kijelölése.
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4., A Küldöttgyűlés meghirdetése
     a., ideje: a küldöttgyűlés tervezett ideje előtt legalább 8 nappal;
     b., módja: papíralapon a lakcímre;
   c.,  az igénylő érdekeltek részére az általuk megadott e-mail címre (honlap és Facebook nem

elegendő)

5. A Küldöttgyűlés működése
A küldöttgyűlés tisztségviselőit - levezető elnököt, jegyzőkönyv-vezetőt, szavazat-számlálókat,
jegyzőkönyv-hitelesítőket - a küldöttgyűlés kezdetén az elnök irányításával választják meg nyílt
szavazással.  Dönt  a  legfontosabb  szervezeti,  személyi,  valamint  pénzügyi  kérdésekben.  A
gyűlések résztvevői: a küldöttek, a meghívottak és a tanácskozási joggal rendelkezők. 

A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő
szavazásra  jogosult  részt  vesz.  A  határozatképességet  minden  határozathozatalnál  vizsgálni
kell. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok
többségével  hozzák meg.  A  küldöttgyűlés  határozatát  –  az  alapszabály  vagy  törvény  eltérő
rendelkezése  hiányában  –  egyszerű  szótöbbséggel,  nyílt  szavazással  hozza.  Az  egyesület
alapszabályának  módosításához,  az  egyesület  egyesüléséhez  és  szétválásához  a  közgyűlés
háromnegyedes  szótöbbséggel  hozott  határozata  szükséges.  Az  egyesület  céljának
módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló küldöttgyűlési döntéshez a szavazati joggal
rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

Összehívásakor  egyértelműen  közölni  kell  a  meghívó  levélben,  hogy  határozatképtelenség
esetén  a  gyűlés  felfüggesztésre  kerül,  azonos  tárgykörrel,  azonos  helyen,  eredetitől  eltérő,
későbbi  időpontban új  gyűlést  tartanak,  melyen  a  megjelentek  számára tekintet  nélkül  -  a
jogszabályi előírások szerint – határozatképes az eredeti napirendi pontok tekintetében.

Az egyesület a határozatait általában az ülésen a küldöttek nyílt szavazásával hozza. Kivételes
esetben a küldöttek elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével is hozhatnak határozatot. (2011.
évi CLXXV. tv 4. § (7) bek. 

A szavazásból a Ptk. 3:19. §-ában felsoroltak kizártak:
a., akit a határozat kötelezettség, vagy felelősség alól mentesít, vagy a jogi személy terhére  
     másfajta előnyben részesít,
b., akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
c., aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
d., akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja, vagy 
     alapítója, 
e., aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll,
f., aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Amennyiben elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartanak a küldöttek ülést, akkor az ott
elhangzottakat és a meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek
legyenek.  Ha  a  döntéshozó  szerv  ülésén  hozott  határozatot  be  kell  nyújtani  a  nyilvántartó
bírósághoz,  jegyzőkönyvet  kell  készíteni,  amelyet  az  ügyvezető  aláírásával  hitelesít.(2011.  évi
CLXXV. tv. 4.§ (7)).

A Ptk. 3:74.§ (2) bekezdése alapján a tag a küldöttgyűlés ülésén tagsági jogait személyes részvétel
helyett  elektronikus  hírközlő  eszközök  igénybevételével  csak  akkor  gyakorolhatja,  ha  a tagok
azonosítása és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosított. ( e-mail,
csoportos e-mail, csoportos chat-videochat, kihangosított konferencia telefonbeszélgetés )

Elektronikus  szavazáskor  valamennyi  tagot  meg  kell  keresni.  Az  elektronikus  szavazásra  is
érvényes, hogy csak a tagok 50 %-ának válaszával határozatképes az elektronikus szavazás.
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B.) Az elnökség

A 9 tagú elnökséget és az Országos Bizottságok elnökeit, 5-5 évre a küldöttgyűlés választja meg .

a., Az elnökség a megválasztott elnök, főtitkár, és 7 elnökségi tag, összesen 9 tag részvételével
jön létre.

b., az elnökséget a küldöttgyűlés 5 évre választja. Választható minden tag, aki nem esik kizárás
alá.  (Az  elnökségbe,  vagy az  egyesület  bizottságaiba  a  behívás  (kooptálás)  a  Legfelsőbb
Bíróság 1998. évi 9. sz. Bírósági Határozatokban közzétett jogesete alapján törvénysértő.) 

c., tisztségviselő lehet:
ca., aki cselekvőképességét nem vesztette el,
cb., nem áll jogerős büntető ítélet hatálya alatt,
cc., nem tiltották el foglalkozástól, 
cd., a (kizárt) de visszavett tag 5 évig nem lehet tisztségviselő.
ce., a tisztségviselő feladatát személyesen köteles ellátni, helyettest nem bízhat meg. 

d., az elnökség köteles a küldöttgyűlés összehívására:
da., az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
db., az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni,
dc., az egyesület céljának elérése veszélybe került,
dd.,  az  összes  rendes  tagok  10  %-a,  vagy  a  küldöttek  30  %-a  írásbeli  kérésére,  hogy  a
küldöttek az összehívásra okot adó körülményt megszüntethessék.

Az  Országos  Elnökség  ülésein  az  Egyesületben  működő  Országos  Bizottságok  elnökei
meghívás esetén vehetnek részt. 

e., Az elnökség az egyesület ügyvezető szerve. Az egyesület képviseletére kizárólag az elnök és a
főtitkár jogosult, mindkettő önálló módon és általános terjedelemben.

f., Az  elnökség  határozatait  egyszerű  szótöbbséggel,  nyílt  szavazással  hozza.  Az  elnökség
határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a
fele jelen van.

A  Ptk.  3:74.§  (2)  bekezdése  alapján  a  tag  az  elnökség ülésén  tagsági  jogait  személyes
részvétel helyett elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével csak akkor gyakorolhatja,
ha a tagok azonosítása és  a  tagok közötti kölcsönös és  korlátozásmentes kommunikáció
biztosított. ( e-mail,  csoportos e-mail,  csoportos chat-videochat,  kihangosított konferencia
telefonbeszélgetés )

Amennyiben elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartanak elnökségi ülést, akkor az
ott elhangzottakat  és  a  meghozott  határozatokat  úgy  kell  rögzíteni,  hogy  azok  utóbb is
ellenőrizhetőek legyenek. Ha a döntéshozó szerv ülésén hozott határozatot be kell nyújtani a
nyilvántartó  bírósághoz,  jegyzőkönyvet  kell  készíteni,  amelyet  az  ügyvezető  aláírásával
hitelesít. (2011. évi CLXXV. tv. 4.§ (7). Elektronikus szavazáskor valamennyi elnökségi tagot
meg  kell  keresni.  Az  elektronikus  szavazásra  is  érvényes,  hogy  csak  a  tagok  50  §-ának
válaszával határozatképes az elektronikus szavazás. 

g., az elnökség jogai
ga., tagjainak díjazás megállapítása. 100 fős tagságon felül kötelező.
gb., az arra érdemeseknek emléklap, tárgy- vagy pénzjutalom nyújtása,
gc., az arra rászorultaknak, illetve érdemeseknek segély folyósítása. 
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h., az elnökség kötelezettségei
ha., mindazon feladatok ellátása, mely nem esik a küldöttgyűlés hatáskörébe,
hb., a napi ügyek vitele,
hc., beszámolók küldöttgyűlés elé terjesztése,
hd., költségvetés küldöttgyűlés elé terjesztése,
he., vagyonkezelés,
hf., bizottsági tisztségviselők megválasztása
hg., a küldöttgyűlés összehívása,
hh., a küldöttgyűlés napirendi pontjainak megállapítása,
hi., részvétel a küldöttgyűlésen és válasz a felvetett kérdésekre,

i., az elnökség hatásköre:
Az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az alapszabály nem utal a küldöttgyűlés
kizárólagos hatáskörébe, többek között:
ia., ellátja az egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat;
ib., az egyesületet érintő fontos ügyekben előterjesztést fogalmaz meg a küldöttgyűlés 
       számára; 
ic., szükség szerint kidolgozza és elfogadja, illetve betartatja az Egyesület belső szabályzatát;
id., dönt a tagfelvételi kérdésekben;
ie., befogadja a tag kilépési nyilatkozatát;
if., első fokon dönt a tagkizárás ügyében (másodfokon az Egyesület küldöttgyűlése jár el);
ig., meghatározza az éves tagdíj mértékét, az alakulás évében fizetendő éves tagdíj  
      kivételével;
ih., irányítja és felügyeli az egyesület belső és külső kommunikációját; 
ii., elkészíti és a küldöttgyűlés elé terjeszti az Egyesület éves költségvetését, éves 
     beszámolóját;
ij., ellátja a küldöttgyűlés által esetenként hatáskörébe utalt feladatokat.

j.,  az elnökségi tagság megszűnése
ja., a tag halálával,
jc., a tag lemondásával,
jd., a tag visszahívásával,
je., a tagság megszűnésével,
jf., a határozott idő elteltével.

Az elnökségi tagság megszűnését követően 6 hónapon belül új tagot kell választani.

1., Az Egyesület elnöke
a., elnökségi ülést hív össze negyed évente, illetve szükség esetén.
b., ellátja az ügyvezetést, harmadik személyek felé képviseli az egyesületet, 
c., kezeli a vagyont, a pénzeszközöket, felelős a tagdíjak beszedéséért,
d., kezeli az iratokat, bizonylatokat,
e., tagnyilvántartást vezet, 
f., alkalmazottakat foglalkoztat az elnökség jóváhagyásával,
g., akadályoztatása esetén feladatait a főtitkárra ruházhatja az elnökség jóváhagyásával. 

2., Az elnökkel és elnökségi tagokkal szembeni követelmények
A Felügyelőbizottság tagjaival szembeni követelményeket a Ptk. 3.22.§ (3-6) bek. szabályozza,
mely szerint:

a.,   a vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni,  
b.,  vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a      
       tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták
c.,   nem lehet vezető tisztségviselő 
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-     akit bűncselekmény elkövetése miatt szabadságvesztésre ítéltek, amíg a büntetett   
      előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült,
-     akit jogerősen eltiltottak a foglalkozástól, az eltiltás hatálya alatt,
-     akit jogerősen eltiltotta a vezető tisztségviselői tevékenységtől, az eltiltás időtartama
      alatt.
-     aki közügyektől eltiltó ítélet hatály alatt áll ( Btk. 61.§ (2) bek. i) pont)
-     akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak
-     akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatály alatt az
      ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem 
     lehet.

C.) A tagozatok
Az Országos Egyesület keretén belül területi tagozatok működhetnek az alábbiak szerint:

- a területi tagozatok nem önálló jogi személyek
- bárhol alakulhat helyi tagozat, ha öt egyesületi tag úgy dönt - és erről az Országos Elnökséget

írásban tájékoztatja - a tagozati elnök megnevezésével.
- a tagozatok önállóan működnek, szoros kapcsolatban az Országos Központtal. Tagjaik sorából

tagozati elnököt választanak, akik az elnökségi üléseken meghívottként vesznek részt, ha nem
választott elnökségi tagok.

- a tagozatok önállóan toborozhatnak tagságot.
- a tagozatok saját belátásuk szerinti időközönként taggyűléseket (küldöttgyűlést) tartanak.
- a továbbiakban minden helyi taggyűlésre meg kell hívni az országos elnököt, illetve főtitkárt,

továbbá írásban is tájékoztatást kell küldeni a helyi határozatokról az Országos Elnökségnek.

1 Központi Tagozat Budapest székhellyel, 
2 Észak-Magyarországi Tagozat Hatvan székhellyel,
3 Dél-Dunántúli Tagozat Pécs székhellyel,
4 Nyugat-Dunántúli Tagozat Szombathely székhellyel.

D.) A Felügyelő Bizottság (F.B)
A bizottság tagjait, a bizottsági elnök javaslatára az Országos Elnökség nevezi ki, illetve menti
fel egyszerű szótöbbség keretében. 

A 3 tagú Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait  a küldöttgyűlés választja 5 évre.  Miután a
tagság  létszáma  a  száz  főt  meghaladja,  kötelező  felügyelő  bizottság  létrehozása,  mely
feladata, hogy  az ügyintéző és képviseleti  szervtől függetlenül  ellenőrizze  a  szervezet
törvényes működését. Az F.B. ülése határozatképes, ha azon az F.B.  tagok 2/3 része részt vesz.
Az F.B. döntéseit a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza, és határozat alakban közli az
elnökséggel.  Az  F.B.   határozatait  nyílt  szavazással  hozza.  Ülésein  az  egyesület  elnöke
tanácskozási joggal részt vehet.

Feladata
- Az  F.B.  kötelessége  az  elnökség  éves  beszámolójának  véleményezése  és  a

véleménynek a küldöttgyűlés elé tárása.
- Az egyesület határozatai végrehajtásának ellenőrzése. (Bővebben a XVI. Ellenőrzés)

Joga
- Az elnökség valamennyi iratába, nyilvántartásába betekinteni 
- Az elnökségtől, ill. ügyintéző szerveitől felvilágosítást kérni
- Az  egyesület  gazdálkodását,  áruállományát,  értékpapírkészletét  szerződéseit

megvizsgálni, belátása szerint szakértővel megvizsgáltatni.
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A Felügyelőbizottsági elnökkel és tagokkal szembeni követelmények

- A Felügyelőbizottság tagjaival szembeni követelményeket a Ptk. 3.22.§ (2-6) bek. és 3:26
§ (2) bek. szabályozza, mely szerint:
a.,    a vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni,  
b.,    vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a    
         tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták,
c.,   nem lehet vezető tisztségviselő, akit bűncselekmény elkövetése miatt  
       szabadságvesztésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
       következmények alól nem mentesült,akit jogerősen eltiltottak a foglalkozástól, az 
       eltiltás hatálya alatt,akit jogerősen eltiltotta a vezető tisztségviselői tevékenységtől,
       az eltiltás időtartama alatt.

E.) Az Egyesület vezető tisztségviselői:

Egyesület elnöke
Egyesület főtitkára
Elnökségi tagok:   7   fő  

összesen: 9 fő

XIV. ELLENŐRZÉS

Az Országos Küldöttgyűlés választja meg a Felügyelő Bizottság vezetőjét és a tagokat, akik ellenőrzik
az Egyesület pénzgazdálkodását és a Bizottság vezetője beszámol a következő közgyűlésen az elmúlt
idő pénzügyi gazdálkodásáról és állapotáról.

Utalványozási  joga  az  elnöknek,  illetve  a  főtitkárnak  van  egymagukban  is.  Az  utalványozót  az
Egyesület tevékenységi körében erkölcsi és anyagi felelősség terheli az általa utalványozott összeg
jogos felhasználásáról

Az Egyesületet  külső kapcsolatokban  harmadik  személyekkel  szemben az elnök,  illetve  a főtitkár
képviseli  egymagában is. Akadályoztatásuk esetén az általuk meghatalmazott személy. Minden, az
Egyesülettel  kapcsolatos  jelentékenyebb tevékenységről  az  elnök,  vagy a  főtitkár tájékoztatja  az
Elnökséget.  Fontos  kérdésekben  köteles  meghallgatni  az  Elnökséget  és  az  Elnökség  egyszerű
szótöbbséggel hozott határozata alapján eljárni.

Mind a Küldöttgyűlést, mind a Tisztújító Küldöttgyűlést, valamint az Elnökségi üléseket az elnök hívja
össze  és  elnökletével  vezeti.  Az  elnök  tartós  akadályoztatása  esetén  a  főtitkár  jogosult  ezen
tevékenységek ellátására. 

XV. BEVÉTELEK ÉS PÉNZKEZELÉS

Az  Egyesület  pénzforrásait  a  tagdíjak  és  önkéntes  felajánlások,  valamint  a  jogszabályokban
engedélyezett anyagi támogatások alkotják. A pénzkezelési feladatokat az egyesület alkalmazásában
álló alkalmazott, illetve a könyvelést végző szervezet látja el a Felügyelő Bizottság felügyeletével.

Az  alapszabályban  nem  szabályozott  kérdésekre  a  2013.  évi  V.  törvény  és  a  2011.  évi  CLXXV.
törvény rendelkezései irányadóak. 
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k.m.f.

                                                                                                                        
Kis Miklós Somssich Tamás Sándor

elnök főtitkár

Ez  az  Alapszabály  tartalmazza  a  2013.  november  14-én,  valamint  a  korábbi  közgyűlések által
elfogadott módosításokat egységes szövegbe dolgozva.

Az  alapszabályban  nem  szabályozott  kérdésekre  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.
törvény  (Ptk.)  és  az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.

ZÁRADÉK

Igazolom,  hogy  az  alapszabály  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  szövege  megfelel  a
létesítőokirat-módosítások  alapján  hatályos  tartalmának  (2011.  évi  CLXXXI.  törvény  38.  §  (2)
bekezdés). 

Kelt: Budapest, 2020. év. december hó 28. napján

                                                            
Somssich Tamás

képviselő

                                                                                                                        
okirati tanú I. okirati tanú II.
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