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Alapszabály
 

I. Általános rendelkezések

1. (1) Az Egyesület neve: Város és Folyó Egyesület. Az Egyesület rövidített neve: Valyo 
Egyesület (a továbbiakban: Egyesület).
(2) Az Egyesület székhelye: 1085 Budapest Mária u. 18. fszt. 1.
(3) Az Egyesület működési területe: országos.
(4) Az Egyesület honlapja: http://www.valyo.hu/.
(5) Az Egyesület pecsétje: körpecsét viza hal ábrával, Város és Folyó szöveggel.

2. Az Egyesület jogi személy, olyan társadalmi szervezet, amely  az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. 
évi CLXXV. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény  61-64. §-ai 
szerint működik.

II. Az Egyesület célja és tevékenysége

3. Az Egyesület az urbanisztika, a környezetvédelem és a kultúra területén tevékenykedő 
társadalmi szervezet, amely céljai elérését közösségformálással mozdítja elő. 

4. Az Egyesület céljai különösen:
a) a vízpartok mint természeti terek és a városi terek kapcsolódásának elősegítése, az 
azokhoz való hozzáférhetőség és fenntartható használat kialakítása;
b) a településeken élők vízpartokhoz való viszonyának megerősítése;
c) fenntartható és részvételi városfejlesztéssel, köztérhasználattal, közlekedésfejlesztéssel, 
környezettudatossággal, természetvédelemmel, vízi létesítményekkel, víz- és 
hulladékgazdálkodással, turizmussal, sport- és szabadidős tevékenységekkel és szociális 
érzékenységgel kapcsolatos szemléletformálás;
d) a közbiztonság és köztisztaság növelésének elősegítése elsősorban a települések vízparti 
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területeivel kapcsolatban;
e) a települések vízparti területeivel, vízi létesítményeivel kapcsolatban a természet és a helyi 
lakosság érdekeinek képviselete és az ezeket érintő helyi, regionális, országos és Európai 
Uniós szintű döntéshozatal formálása;
f) lehetőségek folyamatos feltérképezése és nemzetközi együttműködések kialakítása a fenti 
célok előmozdítása érdekében;
g) a tudomány népszerűsítése és a tudományos ismeretterjesztés;
h) az önkéntesség, a részvételiség és a közösségiség gondolatának és alkalmazásának 
terjesztése.

5. Célja megvalósítása érdekében az Egyesület a következő tevékenységeket végzi: 
a) mintaterületeket, mintaprojekteket, partrehabilitációs és egyéb településfejlesztési 
projekteket tervez, valósít meg, kivitelez és üzemeltet;
b) kulturális, művészeti, köztérhasználattal kapcsolatos, turisztikai célú, sport- és szabadidős 
rendezvényeket kezdeményez, szervez, támogat és valósít meg;
c) a fenti témákkal kapcsolatos érdekérvényesítés elsősorban a helyi lakosság igényeinek 
megfelelően és bevonásával;
d) előadásokat, fórumokat, vitaüléseket, szemináriumokat rendez, kiadványokat ad ki és a 
témával kapcsolatos ismerethordozókat terjeszt;
e) a témához kapcsolódó kulturális, szabadidős, oktató-nevelő és oktatást kiegészítő 
tevékenységekben vesz részt, segíti azokat, illetve kezdeményez és véghezvisz ilyen típusú 
programokat;
f) pályázatokat hirdet a fenti témákhoz kapcsolódóan;
g) együttműködik más szervezetekkel;
h) nemzetközi kapcsolatokat tart fenn más külföldi szervezetekkel;
i) kutatásokat, elemzéseket, piac- és közvéleménykutatásokat készít, illetve készíttet.

6. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat. A pártoktól szervezetileg is 
független, anyagi támogatást nem nyújt nekik és nem fogad el tőlük. Közvetlen politikai 
tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, illetve országgyűlési, európai parlamenti 
képviselői, megyei, fővárosi, megyei jogú városi önkormányzati választáson jelölt állítása, 
polgármesteri jelöltállítás.

7. Az Egyesület - céljai megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében - gazdasági-
vállalkozási tevékenységet folytathat.

III. Az Egyesület tagjai

8. Az Egyesület tagja lehet minden olyan természetes vagy  jogi személy, valamint jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Egyesület 2013. október 24-i alakuló 
Közgyűlésén részt vett, illetve akit/amelyet az Elnökség tagként felvesz, amennyiben 
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a) szakmai önéletrajz és motivációs levél benyújtása mellett nyilatkozik belépési szándékáról;
b) elfogadja az Egyesület céljait;
c) vállalja az Egyesület tagjait az Alapszabály alapján terhelő kötelezettségek teljesítését;
d) az Egyesület célja szerinti területen vagy  ahhoz kapcsolódó területen folytat tevékenységet, 

ide értve az önkéntes tevékenységet is;
e) rendelkezik legalább két tag ajánlásával.

9. Az Egyesület tiszteletbeli tagja az a természetes személy, jogi személy vagy  jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, akit vagy amelyet a Közgyűlés az urbanisztika, a 
városfejlesztés, a környezetvédelem vagy  más rokonterületen kifejtett jelentős elméleti vagy 
gyakorlati munkássága, illetve az Egyesület céljai előmozdítása érdekében végzett 
tevékenysége miatt megválaszt, és aki/amely a tiszteletbeli tagságot elfogadja.

10. Az Egyesület pártoló tagja lehet olyan természetes személy, jogi személy, vagy  jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, illetve amely  az Egyesület pártoló tagja kíván 
lenni, az Egyesület tevékenységét időszakosan vagy rendszeresen vagyoni hozzájárulásával 
támogatni kívánja, és akit/amelyet az Elnökség pártoló tagként megválaszt.

11. Az Egyesület tiszteleteli és pártoló tagja párt vagy  politikai tevékenységet folytató szervezet, 
illetve pártot képviselő személy nem lehet.

12. Az egyesületi tagság megszűnik
a) lemondással;
b) kizárással; illetve
c) törléssel. 

13. A tagság megszűnik, ha a tag a tagságról lemond. A lemondásról szóló írásbeli nyilatkozatot az 
Elnöknek kell megküldeni. A tagsági viszony  az értesítés kézhezvételével vagy  a megjelölt 
időpontban megszűnik. A tagságról való lemondás a tagot terhelő vagyoni kötelezettség 
teljesítése alól nem mentesít.

14. (1) A tagság megszűnik, ha a tagot a Közgyűlés az Egyesület Szervezeti és Működési 
Szabályzatában meghatározott eljárás során az Egyesületből kizárja. A tagot az Egyesületből 
ki lehet zárni, ha
a) az Alapszabály rendelkezéseit megsérti;
b) az Egyesület érdekeit sértő magatartást tanúsít; vagy
c) a tagságra más módon méltatlanná vált.

(2) A tag tagdíjhátralék miatt akkor zárható ki, ha az Elnökség azt megelőzően írásban, 
igazolható módon felhívta a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére azzal a kifejezett 
figyelmeztetéssel, hogy az ismételt mulasztás a tag kizárását eredményezheti, és a fizetési 
határidő eredménytelenül telt el. A Közgyűlés kizárást elrendelő határozatát közölni kell a 
taggal.
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15. (1) A tagot a tagnyilvántartásból törölni kell a tag halála vagy megszűnése esetén.
(2) A törlési eljárás részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

IV. A tagok jogai és kötelezettségei

16. Az Egyesület tagjai részt vehetnek az Egyesület tevékenységében, felszólalhatnak, az 
Egyesület működésével és tevékenységével kapcsolatban véleményt nyilváníthatnak és 
javaslatokat terjeszthetnek elő. A tagok javaslatairól az Elnökség a soron következő ülésén 
dönt.

17. Az Egyesület tagja jogosult igénybe venni az Egyesületnek a tagok részére biztosított 
szolgáltatásait.

18. Az Egyesület tagja a Közgyűlésen 
a) részt vehet és felszólalhat;
b) szavazati joggal rendelkezik;
c) amennyiben a törvényben foglalt feltétleknek eleget tesz, az Egyesület bármely tisztségére 

megválasztható;
d) a Közgyűlés napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tehet;
e) kezdeményezheti tiszteletbeli tag felvételét.

19. Az Egyesület tagja az Elnökség és Ellenőrző Bizottság ülésén jelen lehet és a napirendi 
pontok vonatkozásában felszólalhat.

20. A tiszteletbeli és a pártoló tag az Egyesület szerveibe nem választhat és nem választható, de a 
Közgyűlésen és az Elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehet.

21. Az Egyesület tagjai, tiszteletbeli tagjai és pártoló tagjai kötelesek betartani az Alapszabályt, 
illetve végrehajtani a Közgyűlés és az Elnökség határozatait, és nem veszélyeztethetik az 
Egyesület céljainak megvalósítását.

22. (1) Az Egyesület tagjai a Közgyűlés által megállapított éves tagdíjat kötelesek minden év 
február 15-ig fizetni. Az év  közben felvett tagok az adott évre meghatározott tagdíjat kötelesek 
a belépéstől számított 30 (harminc) napon belül megfizetni.
(2) A tagdíj megfizetése történhet átutalással az Egyesület számlájára vagy  készpénzben az 
Elnöknek. 

23. A pártoló tagok és egyéb támogatók jogait és kötelezettségeit az Elnökség döntése alapján 
kétoldalú megállapodások rendezik. A szerződéskötés és a támogatásokkal való elszámolás 
rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
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V. Az Egyesület szervezete

24. Az Egyesület szervei:
a) a Közgyűlés;
b) az Elnökség;
c) az Ellenőrző Bizottság.

A Közgyűlés

25. (1) A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve. A Közgyűlés ülései nyilvánosak.
(2) A Közgyűlésen való részvételre tanácskozási joggal az Egyesület tagjain kívül más 

meghívottakat is fel lehet kérni.

26. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörei
a) dönt az Alapszabály elfogadásáról;
b) dönt az Alapszabály módosításáról;
c) meghatározza az Egyesület tevékenységének irányvonalait;
d) 5 évre megválasztja az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság elnökét és tagjait;
e) dönt a tisztviselők visszahívásával kapcsolatos indítványokról;
f) dönt a tag kizárásával kapcsolatos indítványokról;
g) megvitatja és elfogadja az Elnökség beszámolóját az Egyesület beszámolási időszakban 

végzett tevékenységéről, költségvetéséről és gazdálkodásáról;
h) megvitatja és elfogadja az Ellenőrző Bizottság éves beszámolóját;
i) dönt az Egyesület éves költségvetésének elfogadásáról;
j) dönt a tagdíj összegének és esedékességének megállapításáról;
k) dönt az Egyesület más szervezetben betöltött tagságáról vagy a tagság megszűnéséről;
l) dönt az Egyesület más szervezettel való egyesüléséről vagy feloszlásának kimondásáról;
m) dönt a tiszteletbeli taggá választásról.

27. (1) A Közgyűlést legalább évente egyszer az Elnökség hívja össze. A Közgyűlést akkor is 
össze kell hívni, ha azt 
a) a tagok egytizede;
b) az Ellenőrző Bizottság elnöke;
c) az Elnökség legalább két tagja; vagy
d) az Elnök 
az ok és a cél megjelölésével indítványozza, illetve ha azt a bíróság elrendeli.
(2) A Elnökség a soron következő Közgyűlés időpontját legalább 25 nappal korábban 

közzéteszi az Egyesület honlapján. A közzétételtől számított 7 napig bármely tag javaslatot 
tehet napirendi pontra.
(3) A Közgyűlés helyét, időpontját és napirendjét tartalmazó meghívót legalább 15 nappal 

korábban, postai úton vagy  a tag által erre a célra megadott e-mail címen az Elnökség köteles 
megküldeni valamennyi tag részére.
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28. (1) A Közgyűlés ülése személyes részvétellel videókonferencia, vagy  más, a 
személyazonosság igazolására alkalmas elektronikus eszköz igénybevételével is lefolytatható. 
Ebben az esetben a jegyzőkönyv  tartalmazza az elektronikus eszközt igénybe vevő tagok 
nevét, az elektronikus eszköz típusát és a személyazonosság igazolásának tényét.
(2) A Közgyűlés a (3) bekezdés kivételével a szavazásra jogosult tagok 50%-a + 1 fő jelenléte 

esetén határozatképes. A határozatképességhez szükséges létszámba a Közgyűlésen az (1) 
bekezdésben meghatározott módon résztvevő tagok is beszámítanak.
(3) Az Egyesület más szervezettel való egyesülését vagy  feloszlását kimondó, az Elnökség 

tagjának visszahívásáról döntő, illetve az Alapszabályt módosító Közgyűlés a szavazásra 
jogosult tagok kétharmadának jelenléte esetén határozatképes.
(4) Az Elnökség tagja csak az új elnökségi tag megnevezésével egyidejűleg hívható vissza, a 

két kérdésről a Közgyűlés egyszerre határoz.
(5) A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlést az Elnökség 30 napon belül, azonos 

napirendi pontokkal hívja össze. A megismételt Közgyűlésre nem vonatkoznak a 27. pontban 
említett határidők. A megismételt Közgyűlés az (6) pont kivételével a megjelentek számára 
tekintet nélkül határozatképes, erre a megismételt Közgyűlésre szóló meghívóban a tagokat 
figyelmeztetni kell. A megismételt Közgyűlést az eredeti közgyűlési meghívóban az eredeti 
Közgyűlés napjára lehet összehívni.
(6) Tag kizárásáról, illetve az Egyesület más szervezettel való egyesüléséről vagy feloszlásáról 

a megismételt Közgyűlés is csak akkor határozhat, ha azon a tagok több mint fele részt vesz.

29. (1) A Közgyűlési határozat érvényességéhez a (2) bekezdésben foglalt eseteket kivéve a 
szavazásra jogosult és ténylegesen jelen lévő tagok 50% + 1 aránya szükséges. 
Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
(2) A szavazásra jogosult és ténylegesen jelen lévő tagok kétharmadának szavazata 

szükséges az Alapszabály  elfogadásához és módosításához, az Egyesület más szervezettel 
való egyesülésének vagy  feloszlásának kimondásához, illetve az Elnökség valamely  tagjának 
visszahívásához.
(3) A Közgyűlés személyi, tagfelvételi és kizárási ügyekben titkosan dönt, egyébként 

határozatait nyílt szavazással hozza. A Közgyűlés a tagok egyötödének indítványára írásban, 
titkosan szavaz.
(4) A Közgyűlés a szavazás lebonyolításához szavazatszámláló bizottságot választhat.

30. A Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönnyvet hitelesítő két tagot választ. A 
Közgyűlésről készült jegyzőkönyvet az Elnök, a jegyzkönyv vezetője és a hitelesítésre felkért 
két tag írja alá. A Közgyűlés határozatait az Elnökség az Egyesület minden tagjának megküldi 
és a Határozatok Tárában közzéteszi.

Az Elnökség

31. Az Elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve.
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32. (1) Az Elnökség a Közgyűlés által öt évre megválasztott Elnökből, alelnökből és legalább egy, 
legfeljebb öt elnökségi tagból áll.
(2) Az Elnökség tagjai e megbízatásuk mellett az Egyesületben más tisztséget nem tölthetnek 

be.
(3) Az Elnökség tagja az lehet, aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a 

cselekvőképességet a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozza, és a 
közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és aki
- magyar állampolgár, vagy
- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkezik, vagy
-  a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény  hatálya 
alá tartozik, és bevándorolt vagy  letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel 
rendelkezik.

33. (1) Az elnökségi tagság megszűnik
(a) lemondással;
(b) visszahívással;
(c) a határozott idő lejártával.

(2) A lemondást az elnökségi ülésen kell bejelenteni és jegyzőkönyvben rögzíteni, vagy 
írásban, igazolható módon kell közölni.
(3) Ha az elnökségi tagság annak lejárta előtt megszűnik, az újonnan megválasztott tag 

megbízatása az eredetileg megválasztott tag megbízatási idejének hátralévő időtartamára szól.

34. Az Elnökség hatáskörébe tartozik minden olyan ügy  intézése, amely nem tartozik a Közgyűlés 
vagy az Elnök hatáskörébe, így különösen
(a) két Közgyűlés között vezeti és szervezi az Egyesület tevékenységét; 
(b) az Egyesület Alapszabályban meghatározott céljai előmozdítása érdekében javaslatokat 

tesz, indítványokat terjeszt elő, és döntéseket hoz az Egyesület szakmai tevékenységével 
összefüggésben;
(c) a személyi kérdések körében az Elnök számára javaslatot tehet

(i) az Egyesület tagjai közül titkár(ok) megbízására;
(ii)az Egyesület működése során jelentkező hosszú távú egyedi faladatok ellátására 

meghatározott időtartamra, de legfeljebb a következő Közgyűlés időpontjáig az 
Egyesület tagjai közül megbízottakat kijelölésére; egyidejűleg határoz a megbízott 
díjazásának módjáról és összegéről. A megbízásról és annak költségvonzatairól a soron 
következő Közgyűlést tájékoztatni kell;

(iii) a Közgyűlés által megválasztott tisztségviselő lemondása vagy  más okból történő 
távozása  esetén a Közgyűlés összehívásáig az Egyesület más tagjának felkérésére az 
adott feladat ellátására. Erről a következő Közgyűlést tájékoztatni kell;

(d) határoz a tagfelvétel kérdésében;
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(e) dönt a pártoló tagokkal kötött megállapodásokról;
(f) szakosztályokat, szakértői testületet, munkacsoportokat hozhat létre, határoz azok 

megalakulásáról, jóváhagyja ügyrendjüket, dönt költségvetési támogatásukról, elfogadja éves 
beszámolójukat, határozatban megállapítja azok megszűnését;
(g) az Egyesület céljai megvalósítása érdekében pályázati tevékenységet végez, gondoskodik 

a pályázati kötelezettségek teljesítéséről;
(h) az Egyesület céljai előmozdítása érdekében pályázatot írhat ki, gondoskodik azok 

elbírálásáról és ellenőrzéséről;
(i) határoz az Egyesület kommunkációs stratégiájáról és kiadványairól;
(j) minden év  május 31-ig elkészíti az Egyesület éves beszámolóját és következő évi szakmai 

koncepcióját; az éves beszámolót a Közgyűlés határozatát követően honlapján közzéteszi;
(k)  titkár(ok), az egyedi feladattal megbízott tag vagy  külső személy, az adminisztrátor, illetve 

a könyvelő részére tiszteletdíjat vagy megbízási díjat állapíthat meg;
(l)  összehívja a Közgyűlést.

35. (1) Az Elnökséget írásban, vagy  rövid úton (telefonon vagy  elektronikus levélben) a napirend 
közlésével az Elnök hívja össze évente legalább négy  alkalommal. Az Elnökséget össze kell 
hívni, ha az Elnökség hatáskörébe tartozó kérdésben kell döntést hozni.
(2) Az Elnökség legalább három tagja vagy  az alelnök indítványára, illetve az Ellenőrző 

Bizottság elnöke, vagy a bíróság kérésére rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni.
(3) Az Elnökség ülései nyilvánosak.

36. (1) Az Elnökség határozatképes, ha azon a tagok több mint fele részt vesz. Az Elnökség ülése 
személyes részvétellel videókonferencia, vagy  más, a személyazonosság igazolására 
alkalmas elektronikus eszköz igénybevételével is lefolytatható. Ebben az esetben a 
jegyzőkönyv  tartalmazza az elektronikus eszközt igénybe vevő tagok nevét, az elektronikus 
eszköz típusát és a személyazonosság igazolásának tényét.
(2) Az Elnökség határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. 

Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
(3) Az Elnökség üléséről jegyzőkönyv készül, amelyet az Egyesület titkára vagy  a jegyzőkönyv 

vezetésére felkért más személy  vezet. A jegyzőkönyvet a jelen lévő elnökségi tagok 
aláírásukkal hitelesítik.
(4) Az Elnökség döntéseiről határozatot hoz, amelyeket közzétesz a Határozatok Tárában.

37. Két elnökségi ülés között sürgős esetben az Elnök vagy  az Elnökség két tagja 
kezdeményezésére az Elnökség elektronikus szavazással is hozhat döntést. A szavazás 
határidejét az elektronikus levél kiküldésétől számított legalább két napban kell meghatározni. 
Az elektronikus szavazást az Elnökség bármely  tagjának kérésére fel kell függeszteni, ekkor a 
szavazást az Elnökség soron következő ülésén kell lebonyolítani. Az elektronikus szavazás 
eredményét az Elnök elektronikusan azonnal, illetve a soron következő Elnökségi ülésen is 
közli az Elnökség tagjaival. Az elektronikus úton kiküldött levelet, az erre adott válaszokat, 
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illetve az elektronikus levél kiküldéséről készült feljegyzést az Elnök megőrzi, és a soron 
következő Elnökségi ülés jegyzőkönyvéhez csatolja.

38. (1) Az Egyesületet az Elnök, akadályoztatása esetén az Alelnök képviseli.
(2) Egyes konkrét esetekre vonatkozóan az Elnök az Elnökség bármely  tagját 
meghatalmazhatja az Egyesület képviseletére.

39. (1) Az Elnök
a) bármikor indítványozhatja a Közgyűlés összehívását;
b) ellenőrzi és jóváhagyja a kiadások számláit;
c) megbízólevelet ad ki;
d) kezeli az Egyesület pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol;
e) vezeti a pénztárkönyvet;
f) kezeli az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait;
g) elkészíti az Egyesület éves beszámolóját és költségvetését;
h) vezeti az Egyesület tagnyilvántartását;
i) vezeti a Határozatok Tárát.
(2) Az Elnököt akadályoztatása esetén az Alelnök helyettesíti.
(3) Az Elnök, illetve az Elnök helyettesítése során az Alelnök intézkedéseit a Közgyűlés vagy 
az Elnökség döntésének megfelelően, döntés hiányában pedig az Egyesület érdekeivel 
összhangban teszi meg.
 

Ellenőrző Bizottság

40. Az Ellenőrző Bizottság az Egyesület felügyelő szerve.

41. (1) Az Ellenőrző Bizottság a Közgyűlés által megválasztott elnökből és két tagból álló testület.
(2) Az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagja nem lehet
a) az Elnök;
b) az Elnökség tagja;
c) az a) és b) pontban megjelölt személyek hozzátartozója.

42. Az Ellenőrző Bizottság
a) ellenőrzi az Egyesület jogszabály- és alapszabályszerű működését és gazdálkodási rendjét; 
ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól és 
megbízottjaitól tájékoztatást és felvilágosítást kérhet, betekintést nyerhet a Egyesület 
működési, gazdasági ügyeibe és könyvelésébe, azokat megvizsgálhatja;
b) elnöke és tagjai tanácskozási joggal részt vesznek az Elnökség ülésén; 
c) beszámol tevékenységéről a Közgyűlésnek; 
d) szükség esetén rendkívüli Közgyűlés összehívására tesz javaslatot az Elnökségnek, elnöke 
a Közgyűlést összehívhatja; 
e) kezdeményezi az Elnökség összehívását, az Egyesület működése során olyan 
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jogszabálysértés vagy  a szervezet érdekeit súlyosan sértő esemény történt, amely  az 
Elnökség döntését teszi szükségessé; 
f) haladéktalanul értesíti a törvényességi felügyeletet ellátó szervet abban az esetben, ha a 
Közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi 
meg.

43. Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. Az Ellenőrző Bizottság ülése 
határozatképes, ha az ülésen az elnök és legalább egy  tag jelen van. Működésére egyebekben 
az Elnökség működési szabályait kell alkalmazni. 

VI. Az Egyesület vagyona és gazdálkodása

44. (1) Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A 
tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
(2) Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

45. Az Egyesület induló vagyona 100.000 Ft (százezer forint), amelyet a tagok az Alapszabály 
elfogadásától számított 30 (harminc) napon belül bocsátanak az Egyesület rendelkezésére. Az 
induló vagyon magában foglalja az alapító tagok éves tagdíját. 

46. (1) Az Egyesület bevételei
a) a tagdíj;
b) a pártoló tag által nyújtott támogatás;
c) a gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevétel;
d) a költségvetési támogatás;
e) az egyéb pályázat útján kapott támogatás;
f) a más szervezettől vagy magánszemélytől kapott adomány;
g) a befektetési tevékenységből származó bevétel.
(2) A tagdíj mértékét az Elnökség indítványára a Közgyűlés állapítja meg.
(3) A pártoló tag által nyújtott támogatás mértékét és feltételeit az Elnökség által a pártoló 

taggal kötött támogatói szerződés határozza meg. A szerződés feltételeiről és a támogatás 
felhasználásáról a következő Közgyűlést tájékoztatni kell.
(4) Az Egyesület gazdálkodási-vállalkozási tevékenységet az Alapszabályban meghatározott 

céljai előmozdítása érdekében végezhet. A gazdálkodási-vállalkozási tevékenységből 
származó bevétel nem érheti el az Egyesület éves bevételének 60%-át.
(5) Az adományok elfogadásáról az Elnökség dönt. Az Egyesület pártoktól adományt és 

támogatást nem fogad el.
(6) Az Egyesület nevében adománygyűjtés az Elnökség írásbeli meghatalmazása alapján 

végezhető. Az adománygyűjtés nem járhat más személyek zaklatásával, illetve az emberi 
méltóság és a személyhez fűződő jogok sérelmével.
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VII. Az Egyesület megszűnése

47. Az Egyesület megszűnik egy  másik egyesülettel való egyesüléssel (összeolvadás, beolvadás), 
feloszlással, feloszlatással, a törvényességi ellenőrzési eljárás vagy  az Egyesület 
fizetésképtelensége miatt indult eljárás eredményeképpen a bíróság általi megszűntetéssel, 
vagy  megszűnésének megállapításával. Az Egyesület megszűnésének minden esetben 
feltétele annak nyilvántartásból való törlése.

48. Az Egyesület jogutódlással történő megszűnése esetén a hitelezői igények kielégítése után 
megmaradó vagyon a jogutód szervezetet illeti meg.

Az Alapszabályt az Egyesület 2013. október 24-én, Budapesten tartott Alakuló Közgyűlése fogadta 
el.

...........................................................................

Tömör Miklós
elnök

Előttünk, mint tanúk előtt:

1.) Név: ...................................................

Lakcím: ...................................................

2.) Név: ...................................................

Lakcím: ...................................................
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