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I. 

AZ EGYESÜLET ADATAI 

 

1. Az egyesület neve:   WOMEN IN IT SECURITY Egyesület 

2. Az egyesület rövidített neve:  WITSEC Egyesület 

3. Az egyesület székhelye:   1196 Budapest, Batthyány utca 149/B. 

4. Egyesület működési területe:  Magyarország 

5. Bírósági nyilvántartási száma:  01-02-0016983 

6. Adószáma:    19100610-1-43 

 

II. 

AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA 

 

1. Az egyesület önálló jogi személy. 

2. Az egyesület a tevékenységét  

a. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);  

b. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 

és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.);  

c. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 

szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) 

keretein belül folytatja, és a jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben ezen 

jogszabályok, valamint a civil szervezetekre vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok 

rendelkezései alkalmazandók. 

3. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független 

és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 

III. 

AZ EGYESÜLET CÉLJAI 

1. Az egyesület céljai:  

a. az információbiztonság területén dolgozó hölgyek érdekvédelme és szakmai 

támogatása; 

b. információbiztonsági tudatosság fejlesztése; 

c. tehetséges fiatalok támogatása az információbiztonság területén; 

d. információbiztonság, informatika népszerűsítése a fiatalok, kiemelten fiatal lányok 

körében. 

 

IV. 

AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGEI 

 

1. Az egyesület a céljai elérése érdekében az alábbi tevékenységeket végzi: 

a. konferenciák, továbbképzések, rendezvények szervezése, támogatása és lebonyolítása; 

b. kiadványok szerkesztése és kiadása az információbiztonság területén;  

c. információbiztonság területén szakmai hálózat építése, melyet a tagok 

tevékenységükkel folyamatosan fenntartanak; 
d. fiatalok, pályakezdők szakmai mentorálása; 

e. információbiztonsági tudást fejlesztő kirándulások és előadások szervezése, illetve 

tartása. 

 

2. WITSEC egyesület jelen létesítő okiratában meghatározott cél megvalósítása érdekében 

vagyonával önállóan gazdálkodik, azonban elsődlegesen gazdasági-vállalkozási 



tevékenység folytatására nem alapítható. Az egyesület a létesítő okiratban meghatározott 

cél (a továbbiakban: alapcél) szerinti tevékenységet folytathat és – célja megvalósítása 

gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében – gazdasági-vállalkozási tevékenységet is 

végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti. Az egyesület 

csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az 

alapcél szerinti tevékenységének ellátását és működésének fenntartását. Az egyesület 

vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát és gazdálkodása során elért 

eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja, 

a tagok részére nyereséget nem juttathat. 

 

V. 

A TAGSÁGI JOGVISZONY 

 

1. Egyesület tagjává az a 18. életévét betöltött nő nemű természetes személy válhat, aki a 

belépési kérelemben az egyesület alapszabályát elfogadja, és a tagsági viszonyból származó 

kötelezettségek teljesítését vállalja. 

 

2. Az egyesület tagjává válást a kérelmező – az alapításkori nyilvántartásba vételt kivéve – a 

megfelelően kitöltött és aláírt belépési kérelem benyújtásával kérelmezheti. A belépési 

kérelmet az elnökséghez kell benyújtani papíron vagy elektronikusan.  

 

3. A belépési kérelem tárgyában az elnökség dönt, a kérelem kézhezvételétől számított 90 

napon belül. A döntésről az elnökség a kérelmezőt írásban (papíron vagy elektronikusan) 

értesíti. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.  

 

4. Az egyesületnek rendes és pártoló tagjai (a rendes és pártoló tagok együttes említésük 

esetén a továbbiakban: tagok) lehetnek. 

 

5. (1) Az egyesület rendes tagja lehet az a természetes személy, aki:  

a. elfogadja az egyesület alapszabályát, és vállalja az abban foglalt egyesület tagjait 

terhelő kötelezettségek teljesítését; 

b. az egyesületi tagdíjat esedékességkor megfizeti; 
c. nő nemű; 

d. 18. életévét betöltötte. 

 

(2) Az egyesület rendes tagja jogosult az egyesület tevékenységében személyesen, vagy 

törvényes képviselője útján részt venni, ennek keretében különösen: 

a. tanácskozási, indítványozási és szavazati joggal részt venni az egyesület közgyűlésén; 

b. egyesületi tisztségviselőt választani és tisztséget viselni; 

c. részt venni az egyesület tevékenységében és rendezvényein; 

d. igénybe venni az egyesület által nyújtott szolgáltatásokat, kedvezményeket; 

e. a vezető tisztségviselő(k)től felvilágosítást kérni az egyesület működéséről, 

gazdálkodásáról.  

 

6. Az egyesület rendes tagja köteles:  

a. betartani az alapszabály (és amennyiben jogszabály kötelezővé teszi, az egyéb egyesületi 

szabályzatok) rendelkezéseit, illetőleg az egyesület szerveinek határozatait; 

b. teljesíteni az egyesület tevékenységével összefüggő feladatait, és tőle elvárható módon 

elősegíteni az egyesület célkitűzéseinek megvalósítását;  

c. köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, ami az egyesület céljának megvalósítását 

vagy tevékenységét veszélyezteti; 



d. a tagdíjat határidőben befizetni. 

 

7. A rendes tag tagsági viszonya megszűnik: 

a. a rendes tag kilépésével: a kilépési nyilatkozatot az elnökséghez kell írásban (papíron 

vagy elektronikusan) benyújtani, és az – amennyiben a nyilatkozatban nem kerül külön 

időpont megjelölésre – a benyújtást követő naptári naptól hatályos. A kilépés 

legkorábban a benyújtást követő naptári napon léphet hatályba. A kilépés 

érvényességéhez az egyesület szervei vagy tagjai részéről hozzájárulás vagy elfogadás 

nem szükséges, azonban a kilépő tag az egyesülettől használatra átvett eszközökkel 

köteles legkésőbb a tagsági jogviszony megszűnésének napján leszámolni;  

b. a rendes tag kizárásával: az Elnökség bármely tag indokolt írásbeli (ide értve az e-mailt) 

kezdeményezésére kizárhatja az egyesületnek azt a tagját, aki tevékenységével, 

mulasztásával akadályozza az egyesület céljainak megvalósítását, valamint 

magatartásával jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát 

súlyosan vagy ismételten sérti. A kizárás oka lehet, ha a tag jogszabályt, az egyesület 

alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten megsérti. A 

kizárási eljárást bármelyik tag az ok tudomásra jutásától számított 30 napon belül az 

egyesület elnökségénél kezdeményezheti, és az ezt követő első elnökségi ülésen, de 

legkésőbb 90 napon belül kell határozattal lezárni. A tagot az eljárás megindítása után, 

de még a határozat meghozatala előtt meg kell hallgatni, és lehetővé kell tenni számára, 

hogy jogi képviselőt vegyen igénybe, illetve a védekezését a szükséges körben és 

mértékben előadhassa, illetve bizonyíthassa, az eljárás adatait és iratait megismerje, 

azokról másolatot készítsen. A tag kizárását kimondó elnökségi 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 kizárásról szóló döntést az elnökségen szóban ki kell hirdetni, és a tag 

részére a meghozatalát követő legkésőbb 8 napon belül írásban is postázni kell. A 

kézbesítésre a postai küldemények kézbesítésére vonatkozó jogszabályok az irányadók 

azzal, a kézbesítési cím a tag által legutoljára bejelentett levelezési postacím, ennek 

hiányában a tag által legutoljára bejelentett állandó lakcím. A kizárásról szóló döntéssel 

szemben a tag a közléstől számított 30 napon belül fellebbezéssel élhet, másodfokon az 

egyesület közgyűlése jár el. Egyesület közgyűlése tag kizárása tárgyában hozott 

határozatával szemben a tag bírósági jogorvoslattal élhet; 

c. a rendes tagsági jogviszonynak a tagdíj nemfizetése miatti törlésével: amennyiben a tag 

bármely összegű tagdíj megfizetésével 15 napot meghaladó késedelembe esik, az 

egyesület elnöksége köteles írásban (a megadott postai és e-mail címén), 15 napos 

pótbefizetési határidő biztosítása mellett felszólítani a tagot a tartozás megfizetésére 

azzal a figyelmeztetéssel, hogy amennyiben a fizetési kötelezettségének ezen 

póthatáridőben sem tesz eleget, úgy az elnökség a tagsági jogviszonyt törli. A tagi 

jogviszony törléséről az elnökség indokolással ellátott írásbeli határozatot köteles hozni, 

amit a póthatáridő eredménytelen leteltét követő 15 napon belül az érintett tag részére 

postázni kell. A kézbesítésre a postai küldemények kézbesítésére vonatkozó 

jogszabályok az irányadók azzal, hogy a kézbesítési cím a tag által legutoljára 

bejelentett levelezési postacím, ennek hiányában a tag által legutoljára bejelentett 

állandó lakcím. Amennyiben a tag a hátralékos tagdíjat az egyesület elnökségének 

írásbeli felszólításában meghatározott póthatáridőben megfizeti, a tagsági jogviszony 

törlése jogszerűen nem gyakorolható. Amennyiben viszont a tag a hátralékos tagdíjat a 

póthatáridő eltelte után fizeti be, úgy az elkésettnek minősül, és nem akadálya a tagsági 

jogviszony törlésének. 

d. a rendes tag halálával 

e. az egyesület bírósági nyilvántartásból való törlésével 



f. jogi személy pártoló tag jogutód nélküli megszűnésével. 

 

8. (1) Az egyesület pártoló tagja lehet az a nagykorú természetes személy, vagy jogi személy, 

aki (vagy amely) az egyesület céljaival egyetért és az elnökség a pártoló tagság iránti 

kérelmét elfogadja. A pártoló tag tagsági viszonya a belépési kérelem elnökséghez történő 

benyújtásával keletkezik, melynek tárgyában az elnökség dönt. 

 

(2) A pártoló tag jogosult az egyesület közgyűlésén tanácskozási joggal részt venni, a 

közgyűlési napirendi pontok vonatkozásában véleménynyilvánítási és észrevételezési joga 

van. Jogosult továbbá a közgyűléstől felvilágosítást kérni. Szavazati joggal nem 

rendelkezik, valamint vezető tisztségviselővé nem választható. 

 

(3) A pártoló tag köteles az alapszabály és a közgyűlés határozatait betartani. Nem 

veszélyeztetheti az egyesület céljainak megvalósítását és az egyesület tevékenységét. 

 

(4) A pártoló tag tagsági viszonyának megszűnésére az alapszabály V.7. a), b), d), e), f), 

pontjaiban foglaltak megfelelően alkalmazandók. 

 

9. Természetes rendes tag és pártoló tagsági jogviszonyát személyesen, meghatalmazottja 

útján vagy jogi személy pártoló tag esetében pedig törvényes képviselője útján 

gyakorolhatja. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők. 

 

10. Rendes, és pártoló tag tagsági jogviszonyát az egyesület elnökségéhez intézett írásbeli 

nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. 

 

 

VI. 

AZ EGYESÜLET SZERVEI 

 

1. Közgyűlés 

 

1.1. Az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés. A közgyűlés ülései nyilvánosak, amely 

nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. 

 

1.2. A közgyűlés a tagok összessége, az egyesület legfőbb döntéshozó szerve. Az egyesületi 

tag – amennyiben jelen alapszabály vagy jogszabály nem zárja ki – jogosult a közgyűlésen 

részt venni, és a tagsági jogait az alapszabályban rögzítettek szerint gyakorolni. 

 

1.3. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik (rendes közgyűlés), amelyen meg 

kell tárgyalnia legalább az éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv 

teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített beszámolót 

azzal, hogy az erről szóló előterjesztéshez kapcsolódó írásos előkészítő anyagot a 

meghívóval együtt kézbesíteni kell a tagok részére. A beszámoló elfogadására a 

határozathozatal általános szabályai az irányadók.  

 

1.4. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni a tagok legalább egyharmada által aláírt írásbeli 

kérelem esetén, melyben megjelölik az összehívás okát és célját. A tagok egyharmadának 

kérelmére az elnökség a közgyűlést a kérelem beérkezését követő harminc napon belül 

köteles összehívni. A közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli, vagy 

az egyéb okból (pl. tag kizárása) szükséges. Amennyiben az elnökség ennek határidőben 

nem tesz eleget, bármelyik indítványozó tag is jogosult a közgyűlés összehívására.  



 

1.5. Az elnökség 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 

Az így összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény 

megszüntetése érdekében intézkedést tenni, vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni. 

 

1.6. A közgyűlést az elnökség írásban, az átvételt és annak időpontját igazolható módon (e-

mailben és honlapon történő közzététellel, vagy tértivevényes postai levéllel vagy írásbeli 

elismervénnyel igazolt személyes átvétel) hívja össze, az egyesület székhelyére, vagy 

bármely más közgyűlés tartására alkalmas helyre, ideértve az online platformokat (virtuális 

közgyűlés) is. A meghívót legalább a közgyűlés időpontját megelőző 15 nappal korábban 

kézbesíteni kell a tagok részére. A meghívóban fel kell tüntetni a közgyűlés helyét, idejét és 

napirendjét, valamint a határozatképtelenség esetére összehívott megismételt közgyűlés 

időpontját azzal a felhívással, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet 

nélkül határozatképes. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, 

hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 

 

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított három napon belül a tagok az elnökségtől a 

napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének 

tárgyában az elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az 

elnökség nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat 

meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. Amennyiben a 

közgyűlésen nem jelent meg minden részvételre jogosult; és/vagy a napirend 

kiegészítésének tárgyában hozott határozattal kiegészített napirendi kérdés 

megtárgyalásához egyhangúan nem járulnak hozzá, abban az esetben a kiegészített napirend 

tárgyában a közgyűlési határozatban meghatározott időn belül az elnökségnek újabb 

közgyűlést kell szabályszerűen összehívni, amelyen a kiegészített napirendet tárgyalni kell. 

 

1.7. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több, mint a fele jelen 

van. Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlés határozatképtelen, három napon belüli 

időpontra azonos napirenddel megismételt közgyűlést kell összehívni, ami a megjelentek 

számára tekintet nélkül határozatképes, melyről a tagokat a meghívóban tájékoztatni kell. 

Amennyiben a megismételt közgyűlés nem az eredeti közgyűlés napjára esik, úgy új 

meghívó kiküldése szükséges, melyben ismét figyelmeztetni kell a tagokat a távolmaradás 

következményeire. A határozatképességet minden határozathozatal előtt vizsgálni kell. 

 

1.8. A közgyűlést az erre megválasztott tag, mint levezető elnök vezeti. A közgyűlés első 

napirendi pontja a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyv vezetőjének és 

hitelesítőinek, szükség szerint egyéb tisztségviselőinek, szavazatszámlálóknak stb. a 

megválasztása. A közgyűlés lebonyolításában résztvevő tisztségekről a közgyűlés nyílt 

szavazással dönt, bármelyik szavazásra jogosult tag ajánlására.  

 

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a közgyűlés levezető elnöke, a 

jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítésére megválasztott két tag ír alá. A 

jegyzőkönyv tartalmazza az egyesület nevét és székhelyét, a közgyűlés levezető elnökének, 

a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőinek a nevét, a közgyűlésen lezajlott 

fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat, hozzászólásokat, beszámolókat stb., 



valamint a határozati javaslatok és elfogadott határozatok pontos szövegét, a szavazás 

módjával (titkos vagy nyílt) és eredményével („igen”, „nem”, „tartózkodott” szavazatok 

száma) együtt. A jegyzőkönyv melléklete a közgyűlésen megjelentek névsora (jelenléti ív). 

A jelenléti íven fel kell tüntetni a tag, valamint képviselője nevét és lakóhelyét vagy 

székhelyét, és - ha a tagokat nem azonos számú szavazat illeti meg - a tagot megillető 

szavazatok számát. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető 

aláírásával hitelesíti. A meghozott határozatokat olyan módon kell bevezetni a határozatok 

könyvébe, hogy a közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést 

támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható legyen.  

 

A jegyzőkönyvek illetve egyéb egyesületi iratok megőrzéséről, valamint a határozatok 

könyvének vezetéséről az elnökség gondoskodik. Az egyesület működésével kapcsolatosan 

keletkezett iratokba az egyesület székhelyén – az erre irányuló kérelem kézhezvételétől 

számított nyolc napon belül, az elnökséggel előzetesen egyeztetett időpontban – bárki 

betekinthet, azokról saját költségére másolatot készíthet.   

 

1.9.  A közgyűlés a határozatait nyílt szavazással, és általában egyszerű szótöbbséggel 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 közgyűlési döntéshez a 

szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata 

szükséges. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Ha másodszorra is 

szavazategyenlőség áll fenn, akkor az előterjesztést (határozati javaslatot) elvetettnek kell 

tekinteni. 

A határozatokat illetve a szavazás eredményét a közgyűlésen szóban azonnal ki kell hirdetni. 

A határozatok írásba foglalásáról (határozatok könyvébe való bevezetéséről) az elnökség a 

közgyűlést követő nyolc napon belül gondoskodik.  

 

A közgyűlés titkos szavazást rendelhet el vagy a tagok egyharmadának kezdeményezésére. 

A tisztségviselő(k) megválasztására vonatkozó indítványok esetén is csak abban az esetben 

kell titkos szavazást tartani, ha az egyes tisztségekre jelölt tagok száma a betölthető 

tisztségek számát meghaladja. 

 

1.10. A közgyűlés 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 elnökségnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló 

jelentése – 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 vagy ezek hozzátartozójával köt; 

h. a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselő(k) vagy más egyesületi 

szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés 

i. az egyesületi tagdíj megállapítása;  

j. a tag kizárása tárgyában hozott Elnökségi döntés iránt benyújtott fellebbezés 

elbírálása;  

k. a végelszámoló kijelölése; 

l. döntés az elnökség tagjának kizárása tárgyában; 



m. a tag jogviszonyának egyesületi felmondással történő megszüntetése esetén a 

fellebbezésben történő döntéshozatal.  

 

1.11. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

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; vagy 

f. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

2. Elnökség 

 

2.1. Az egyesület ügyvezető szerve a 7 (hét) tagú elnökség. Az elnökség tagjai az egyesület 

vezető tisztségviselői. Az elnökség tagjai: az elnök, a titkár és öt elnökségi tag.  

 

Az elnökség tagjait a közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel választja 5 évre. 

Az elnökségi tagok újraválaszthatók. Az elnökség tagjai közé választható az cselekvőképes, 

nagykorú és magyar állampolgár természetes személy, aki az egyesület tagja. 

 

2.2. Az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az alapszabály nem utal a közgyűlés 

vagy más egyesületi szerv kizárólagos hatáskörébe. Az elnökség két közgyűlés közötti 

időszakban végzett tevékenységéről a közgyűlésnek köteles beszámolni.  

Az elnökség szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik. Az elnökség ülését az 

elnökség hívja össze legalább tíz nappal korábban elektronikus vagy postai úton 

tértivevényes küldeményben. 

 

Elnökség határozatképes, ha azon legalább négy tagja jelen van. Az elnökség határozatait 

egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség ülései nyilvánosak. Az elnökség 

határozatairól nyilvántartást kell vezetni, melyből megállapítható a határozat 

meghozatalának időpontja, tartalma és hatálya. A határozatok érintettekkel postai vagy 

elektronikus úton való közléséről az elnökség a határozat meghozatalát követő nyolc napon 

belül gondoskodik. 

 

2.3. Az egyesület képviseletét az elnökség tagjai önállóan látják el. Az elnökség tagjai 

kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre 

válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. 

 

2.4. Az elnökség feladatkörébe tartozik: 

a. az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a 

döntések meghozatala; 

b. a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; 

c. az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése; 

d. az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, 

a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 

e. az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a 

tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; 

f. a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 



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

h. részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 

i. a tagság nyilvántartása; 

j. az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 

k. az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

l. az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; 

m. a tag felvételéről való döntés; 

n. elsőfokú döntés a tag kizárása tárgyában; 

o. tag tagsági jogviszonyának felmondással történő megszüntetésében való döntés; 

p. ellátja az alapszabály által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.  

 

2.5. Az elnökségi tagjainak tisztsége megszűnik: 

a. megbízatási idejének leteltével; 

b. visszahívásával; 

c. lemondásával; 

d. elhalálozásával; 

e. a cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával; 

f. a jogszabályokban foglalt összeférhetetlenségi vagy kizáró ok bekövetkeztével.  

 

Az elnökség visszahívására és kizárására a rendes tag kizárására vonatkozó okok és 

eljárási szabályok (V.7.b. pont) megfelelően alkalmazandók, azzal az eltéréssel, hogy  

a. egyesület elnökségi tagjának kizárása tárgyában első fokon közgyűlés jár el; 

b. a visszahívásra vonatkozó indítványt legalább a tagok egyharmada, írásban, 

indokolással ellátva tehet, mely indítványt a közgyűlés elé kell terjeszteni;  

c. a visszahívásra vonatkozó indítványt előterjesztő tagok kötelesek azt az elnökséggel 

illetve közvetlenül a többi taggal is közölni, 

d. az egyesület elnöksége köteles az indítvány megtárgyalása céljából a kézhezvételtől 

számított harminc napon belülre rendkívüli közgyűlést összehívni; 

e. amennyiben az elnökség határidőben nem tesz eleget a rendkívüli közgyűlés 

összehívási kötelezettségének, úgy azt a határidő leteltét követő 30 napon belül 

bármelyik tag – az egyesület alapszabályában foglaltak betartása mellett – 

összehívhatja; 

f. az egyesület elnökségének visszahívásáról döntő rendkívüli közgyűlés levezető 

elnöksége nem lehet azonos személy az ügyvezetőkkel;  

g. a visszahívásról (kizárásról) szóló döntéssel szemben az érintett elnökségi tag a 

közléstől számított harminc napon belül bírósági jogorvoslattal élhet. 

 

2.6. Nem lehet az elnökség tagja, ekként az egyesület vezető tisztségviselője az, 

a. akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták, 

b. akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, 

amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült, 

c. akit e foglalkoztatástól jogerősen eltiltottak. Az eltiltást kimondó határozatban 

megszabott időtartamig nem lehet ügyvezető az, akit eltiltottak az ügyvezetői 

tevékenységtől. 

d. akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az 

ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy ügyvezetője nem lehet.    

e. akit közügyek gyakorlásától jogerős bírói ítélettel eltiltottak. 

 



Nem lehet az elnökség tagja a felügyelő bizottság elnöksége (amennyiben később 

felállításra kerül), vagy tagja, illetve ezek hozzátartozója. Az elnökség tagja, illetve az 

ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett civil szervezetet tájékoztatni arról, hogy 

ilyen tisztséget egyidejűleg más civil szervezetnél is betölt. Az ügyvezető szerv tagjaival 

szembeni, jelen alapszabályban nem részletezett alkalmassági, kizárási és 

összeférhetetlenségi okokra a vonatkozó jogszabályok (különösen: Ptk., Ectv.) az 

irányadók.  

 

2.7. Az egyesület elnöke 2018. január 23. napjától kezdődően: 

név: Zengőné Szeiler Andrea Mária 

cím: 1164 Budapest, Lakatos utca 4. 

 

Az egyesület elnökének feladatai: 

a. önállóan képviseli az egyesületet;  

b. összehívja az elnökség üléseit és a közgyűlést;  

c. végrehajtja az elnökség és a közgyűlés által hatáskörébe utalt feladatokat; 

d. az egyesület munkavállalói felett munkáltatói jogokat gyakorol; 

e. képviseli az egyesületet bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik 

személyekkel szemben. 

 

2.8. Az egyesület titkára 2018. január 23. napjától kezdődően: 

név:  Biró Gabriella 

cím: 1196 Budapest, Batthyány utca 149/B. 

 

Az egyesület titkárának feladatai: 

a. önállóan képviseli az egyesületet, helyettesíti az elnököt;  

b. irányítja az egyesület ügyviteli munkáját; 

c. az elnökség akadályoztatása esetén gyakorolja az egyesület munkavállalói felett a 

munkáltatói jogokat; 

d. ellátja az alapszabályban meghatározott egyéb feladatokat. 

e. képviseleti joga önálló, kivéve bankszámla feletti rendelkezési jogot. 

f. irányítja, illetve ellátja az egyesület írásbeli adminisztrációját;  

g. vezeti a tagnyilvántartást és a határozatok könyvét. 

h. intézi az egyesület gazdasági ügyeit, rendszeren beszámol az elnökségnek az 

egyesület vagyoni helyzetéről.  

i. vezeti a pénz- és vagyoni nyilvántartásokat;  

j. kialakítja és felügyeli a bizonylati rendet;  

k. előkészíti az éves költségvetést, zárszámadást, vagyonmérleget, és azt a elnökség, 

majd a közgyűlés elé terjeszti; 

 

2.9. Az egyesület elnökségének további tagjai 2018. január 23. napjától kezdődően: 

 

név:  Tikos Anita 

cím: 1213 Budapest, Acélmű utca 7. 

 

név:  Szarvák Anikó 

cím: 1035 Budapest, Szentendrei út 19. 9/88. 

 



 Az egyesület elnökségének további tagjai 2019. április 25. napjától kezdődően: 

 

név:  Soós Enikő 

cím: 9221 Levél, Szövetkezet utca 62. 

 

név:  Polereczki Andrea 

cím: 6200 Kiskőrös, Attila utca 1. II/6. 

 

Az egyesület elnökségének további tagjai 2020. április 29. napjától kezdődően: 

 

név:  Bálint Bianka 

cím: 2740 Abony, Bodócs köz 18. 

 

Az egyesület elnökségi tagjainak feladatai: 

a. önállóan képviselik az egyesületet, szükség esetén helyettesítik az elnököt és a titkárt;  

b. előkészítik a közgyűlés és az elnökség elé kerülő előterjesztéseket;  

c. szervezik az egyesület rendezvényeit;  

d. segítik az egyesület elnökségét feladatainak ellátásában, végzi az elnökség által 

írásban átruházott feladatokat; 

e. ellátják az alapszabályban meghatározott egyéb feladatokat; 

f. képviseleti joguk önálló, beleértve a bankszámla feletti rendelkezési jogot is; 

g. gondoskodnak a közgyűlés és az elnökség ülései jegyzőkönyvének vezetéséről;  

 

IX. 

AZ EGYESÜLET BANKSZÁMLÁJA 

 

1. Az egyesület bankszámlája felett az egyesület elnöke vagy bármely elnökségi tagja önállóan 

jogosult rendelkezni. Pénzügyi tranzakció csak az elnökség egyszerű többséggel meghozott 

jóváhagyó döntése után indítható. 

 

X. 

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 

 

1. Az egyesület a szolgáltatásai fenntarthatósága biztosítása érdekében az ésszerű gazdálkodás 

elve szerint jár el, amely alapján az éves költségvetését úgy tervezi meg, hogy kiadásai és 

bevételei (adományok és felajánlások, költségvetési támogatások, gazdasági-vállalkozási 

tevékenységek bevétele, önkéntesek nem pénzbeli hozzájárulása, más bevételek) 

egyensúlyban legyenek. Egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára. Az 

egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági 

tevékenység végzésére jogosult. 

 

2. Az egyesület gazdálkodása során alapcél szerinti bevétele különösen: 

a. tagdíj;  
b. külső, esetleg állami támogatások; 
c. adományok, ajándékok és felajánlások; 
d. pályázatok;  
e. az egyesület saját tevékenységéből, rendezvényeiből származó bevételek. 

 

3. Az egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, a tartozásaiért saját vagyonával felel. A 

tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem 

felelnek. 



 

4. Az egyesület tagdíja évente 10.000,- forint, azaz tízezer forint. Az egyesületi tagdíj minden 

tárgyév január 31. napjáig esedékes, pénztári befizetéssel, illetve új tag esetén a belépéstől 

számított 30 naptári napon belül, arányosított összeget, azaz ha a belépés az első félévben 

történik, akkor 10000, ha a másodikban, akkor 5000 forintot. A tagdíj összegét a közgyűlés 

az évi rendes ülésén felülvizsgálhatja, és szükség szerint módosíthatja.  

 

5. Az egyesületnek hitel, visszatérítendő támogatás csak úgy nyújtható, ha a visszatérítési 

kötelezettség nem haladja meg az egyesület rendelkezésre álló vagyonát. E rendelkezés 

alkalmazásában figyelembe kell venni a követelések és tartozások egyenlegét, valamint a 

támogatási döntésben meghatározott költségvetési támogatás értékét. 

 

XI. 

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 

 

1. (1) Az egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és csak 

egyesületekre válhat szét.  

 

(2) Az egyesület más egyesülettel összeolvadás vagy beolvadás útján egyesülhet. 

Összeolvadásnál az összeolvadó egyesületek megszűnnek, és új egyesület jön létre általános 

jogutódlás mellett. Beolvadásnál a beolvadó egyesület szűnik meg, általános jogutódja az 

egyesülésben részt vevő másik egyesület. 

 

(3) Az egyesület különválás vagy kiválás útján több egyesületté szétválhat. Különválás 

esetén az egyesület megszűnik, és vagyona a különválással létrejövő több egyesületre, mint 

jogutódra száll át. Kiválás esetén az egyesület fennmarad, és vagyonának egy része a 

kiválással létrejövő egyesületre, mint jogutódra száll át. 

 

(4) Az egyesület átalakulására, egyesülésére, szétválására és jogutód nélküli megszűnésére 

egyebekben a Ptk. vonatkozó (3:39.-3:48.§§) rendelkezései az irányadóak. 

 

2. Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha:  

a. határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;  

b. megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel 

bekövetkezett;  

c. a tagok kimondják megszűnését;  

d. az arra jogosult szerv megszünteti; 

e. az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása 

lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg;  

f. az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt, és az 

egyesületet a bírósági nyilvántartásból törlik. 

 

3. A jogutód nélküli megszűnésnek minden esetben feltétele az, hogy a jogi személy vagyoni 

viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság törölje 

a jogi személy szervezetet a nyilvántartásból.  
 

4. Fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában 

rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A 

vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra. Az egyesület 

bírósági megszüntetése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a bíróság a 

jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja. 



 

5. Egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselővel szemben e 

minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági 

törléstől számított egy éven belül - az egyesület törlésének időpontjában tagsági 

jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó 

egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni. 

 

6. Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig 

kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőjével szemben a 

szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető 

tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői 

érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés 

esetén nem alkalmazható. 

 

XII. 

AZ EGYESÜLET TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSE 

 

1. Az egyesület működése felett a törvényességi ellenőrzést a bíróság gyakorolja. 

 

XIII. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

1. Az egyesület határozatlan időre jön létre.  

 

2. Az egyesület tagjainak felsorolását az egyesület tagjegyzéke tartalmazza.  

 

3. Jelen alapszabályt az egyesület a 2020. április 29. napján megtartott közgyűlésén fogadta 

el. 

 

 

 

Záradék: Igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 

létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. 

 

 

 

Budapest, 2020. április 29. 

 

 

 

_____________________________ 

Zengőné Szeiler Andrea Mária 

elnök 

  

 


