
Res Iudicata – Bírák a Társadalmi Tudatosságért Egyesület 

Alapszabálya 

 

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 alapján 

a tagok az alábbi tartalommal fogadják el a szervezet alapszabályát, 

egységes szerkezetben a 2021. február 1. napján megtartott közgyűlésen elfogadott 

módosításokkal: 

 

1. 

Az Egyesület adatai 

 

1.1. Az Egyesület elnevezése: „Res Iudicata – Bírák a Társadalmi Tudatosságért Egyesület” 

 

1.2. Az Egyesület rövidített elnevezése: „Res Iudicata Egyesület” 

 

1.3. Az Egyesület magyar nyelvű elnevezésének megfelelő angol nyelvű elnevezése: „Res 

Iudicata – Judges for Social Awareness Association” 

 

1.4. Az Egyesület székhelye: 8074 Csókakő, Vértesi út 16. 

 

1.5. Az Egyesület alapító tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály 1. 

számú mellékletét képezi. 

 

1.6. Az Egyesület honlapjának címe: www.resiudicata.hu 

 

2. 

Az Egyesület célja és tevékenysége 

 

2.1. Az egyesület célja szakmai tájékoztató és ismeretterjesztő tevékenység útján a társadalom 

jogtudatosságának és a jogállami értékek elfogadottságának növelése, a bírói hivatás 

elismertségének mélyítése és az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom növelésének 

elősegítése. 

 

2.2. Az Egyesület tevékenysége: 

a) az igazságszolgáltatásban résztvevő hivatásrendek párbeszédét támogató szakmai 

összejövetelek szervezése 

b) szakmai előadások, konferenciák, vitafórumok szervezése 

c) a civil társadalom tájékoztatását és jogtudatosságának növelését szolgáló rendezvények 

létrehozása 

d) szakmai kiadványok szerkesztése 

e) honlap és közösségi médiafelület működtetése 

http://www.resiudicata.hu/


f) együttműködés más belföldi és külföldi szakmai, tudományos, kulturális és 

érdekképviseleti szervezetekkel, különösen bírói egyesületekkel 

 

2.3. Az Egyesület céljainak megvalósítása és gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében az 

ezekkel közvetlenül összefüggő gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely 

azonban nem veszélyeztetheti az Egyesület alapcél szerinti tevékenységének a megvalósítását. 

Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, a tagok részére 

nyereséget nem juttathat, azt az egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre 

használja fel.  

2.5. Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem 

tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – 

megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). 

Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 

 

2.7. Az Egyesület kizárólag olyan adományt fogadhat el, amely céljainak megvalósítását és az 

Egyesület tagjai bírói hivatásának független és pártatlan gyakorlását nem veszélyezteti.  

 

2.8. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független 

és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól anyagi támogatást nem fogad el. 

 

3. 

Az Egyesület működésének időtartama 

 

3.1. Az Egyesület működésének időtartama határozatlan. 

 

4. 

Tagdíj és vagyoni hozzájárulás 

 

4.1. Az Egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként havonta tagdíjat fizetnek, amelyet az 

Egyesület bankszámlájára történő utalással teljesítenek. A tagdíj összegét a Közgyűlés évente 

határozza meg. Az újonnan belépő tag a felvételét követő 15 napon belül köteles megfizetni a 

felvétel hónapjától kezdődően a tagdíj adott hónapra számított időarányos részét.  

 

4.2. A tagsági jogviszony megszűnése esetén a már befizetett tagdíj nem követelhető vissza, 

azonban tag kizárás esetén a döntés jogerőre emelkedésének hónapjára esedékes tagdíjat már 

nem kell megfizetni, és a hónapban megfizetett tagdíj időarányos része visszajár. 

 

4.3. A felajánlott adományok elfogadásáról az Elnökség dönt. Amennyiben az adomány 

juttatását követően az Elnökség az adomány visszautasításáról határoz, az összeget 

haladéktalanul vissza kell fizetni az adományozó részére, ha személye nem megállapítható, 

bírói letétbe helyezéséről kell intézkedni. 

 

5. 



A tagság 

 

5.1 Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, aki 

 

(a) magyar állampolgár,  

(b) nyilatkozik a belépési szándékáról (belépési nyilatkozat), 

(c) az egyesület céljaival egyetért és az Alapszabályban foglalt rendelkezéseket 

elfogadja és 

(d) a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXXII. törvény 

szerinti bírói szolgálati viszonyban áll, vagy akinek bírói szolgálati viszonya 

nyugállományba helyezése miatt vagy az általános öregségi nyugdíjkorhatár 

elérése miatt szűnt meg. 

 

6. 

A tagság keletkezése 

 

6.1. Az egyesületi tagság alapításkor az Egyesület nyilvántartásba vételével, az Egyesület 

alapítását követően a tagsági jogviszony a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. 

 

6.2. A belépési nyilatkozatot az Egyesülethez címezve kell benyújtani írásban vagy az 

Egyesület honlapján keresztül formanyomtatvány kitöltésével.  

 

6.3. Az Elnökség a belépési nyilatkozat elfogadásáról legkésőbb a beérkezésétől számított 8 

napon belül dönt. A belépési nyilatkozat elfogadásáról vagy elutasításáról szóló határozatot az 

Elnökség írásban megküldi a belépni kívánó személynek. 

6.4. Amennyiben a belépési nyilatkozatot az egyesület tagja ajánlásával látta el, a belépési 

nyilatkozat elfogadását az Elnökség csak abban az esetben utasíthatja el, ha a belépni kívánó 

személy nem felel meg az egyesületi tagság 5.1. pontban meghatározott feltételeinek. 

6.5. A belépni kívánó személy az Elnökség elutasító határozata ellen a kézbesítéstől számított 

15 napon belül a Közgyűléshez fellebbezéssel élhet. Fellebbezés esetén az Elnökség 

haladéktalanul összehívja a Közgyűlést, amely a fellebbezés tárgyában nyílt szavazással dönt. 

 

7. 

A tagság megszűnése 

 

7.1. A tagsági jogviszony megszűnik: 

a) a tag kilépésével, 

b) a tag halálával, 

c) a tag kizárásával és 

d) az egyesületi tagsági jogviszony megszűnik akkor is, hogyha a tag bírói jogviszonya nem 

az 5.1. d) pontban írt okból szűnt meg. 

 



 

7.2. Az Egyesület tagja a tagsági jogviszonyát az Elnökséghez címzett írásbeli nyilatkozatával 

vagy a Közgyűlésen szóban, bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A Közgyűlésen tett 

szóbeli kilépési nyilatkozatot a Közgyűlésről készített jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A 

tagsági jogviszony a nyilatkozat Elnökséghez történő megérkezés napján vagy a Közgyűlés 

napján szűnik meg. 

 

7.3. Az Elnökség kizárhatja azt a tagot, aki az 5.1. pontban írt feltételeknek nem felel meg, az 

Egyesület célját veszélyezteti, az Alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát 

súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít, továbbá, ha az esedékességtől számított hat 

hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása 

miatt a tag csak akkor zárható ki, ha az Elnökség írásban, igazolható módon, legalább 15 napos 

póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel a 

hátralék teljesítésére a tagot felhívta, de a felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen 

maradt.  

 

7.4. A kizárási eljárást bármely tag kezdeményezésére az Elnökség folytatja le. Az Elnökség a 

kizárási eljárás megindításáról és annak okairól az Egyesület tagjait szokásos módon 

tájékoztatja, és határidő tűzésével biztosítja, hogy az Egyesület tagjai a kezdeményezést 

véleményezhessék. A határidő lejártát követően az Elnökség az érintett tagot ülésén 

meghallgatja, azonban távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem 

akadályozza. Az ülésen biztosítani kell az érintett tag számára a védekezési lehetőségét. 

 

7.5. 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. Az Elnökség a kizárásról szóló határozatot a 

tagkizárási eljárás megindulásától számított 60 napon belül hozza meg és 8 napon belül 

igazolható módon közli az érintett taggal. 

 

7.6. A kizárt tag az Elnökség kizárást kimondó határozata ellen, a kézbesítéstől számított 15 

napon belül a Közgyűléshez fellebbezéssel élhet. Fellebbezés esetén az Elnökség nyomban 

összehívja a Közgyűlést, amely a fellebbezés tárgyában nyílt szavazással dönt. Az érintett tag 

a Közgyűlésen jelen lehet, felszólalhat, de szavazati jogát nem gyakorolhatja, és távolmaradása 

a Közgyűlés döntését nem akadályozza. A Közgyűlés a tag kizárását a jelenlevő tagok 

kétharmadának többségével erősítheti meg, ellenkező esetben a Közgyűlés megállapítja, hogy 

az Elnökség döntése hatályát veszítette. A Közgyűlés a határozatát, amely indokolást nem 

tartalmaz, 8 napon belül írásban, igazolható módon kell közölni az érintettel.  

 

8. 

A tagok jogai és kötelezettségei 

 

8.1. Az Egyesület tagja jogosult: 

a) az Egyesület rendezvényein részt venni, 

b) az Egyesületben tisztséget viselni, 

c) szavazati joggal – személyesen vagy képviselő útján – a Közgyűlésen részt venni, 



d) az Egyesület működésével kapcsolatosan az Egyesület tisztségviselőihez kérdést intézni és 

arra 15 napon belül választ kapni. 

 

8.2. Az Egyesület tagja köteles: 

a) a tagdíjat megfizetni; 

b) lakcímének, elektronikus levelezési címének megváltozását bejelenteni; 

c) az Alapszabályban, közgyűlési és elnökségi határozatokban foglaltakat betartani; 

d) az Egyesület tevékenységében és céljainak megvalósításában lehetősége szerint aktívan 

részt venni, a rábízott feladatokat ellátni, a rábízott egyesületi vagyont megóvni. 

 

8.3. Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik, ettől 

eltérő jogokat és kötelezettségeket az Alapszabály csak a pártoló tagokra vonatkozóan határoz 

meg. 

 

9. 

A pártoló tagság 

 

9.1. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes személy, aki az Egyesület céljaival 

egyetért, az Alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja, és nyilatkozik, hogy pártoló 

tagként kíván az Egyesülethez tartozni. A pártoló tag az egyesület tevékenységében csak 

vagyoni hozzájárulásával vesz részt.  

9.2. A pártoló tagságra vonatkozó tagfelvételi kérelmet az Egyesülethez címezve kell 

benyújtani írásban vagy az Egyesület honlapján keresztül, formanyomtatvány kitöltésével. 

9.3. Az Elnökség a kérelemről legkésőbb a beérkezésétől számított 8 napon belül dönt. A 

kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról szóló határozatot az Elnökség írásban megküldi a 

kérelmezőnek. A kérelem elfogadását az Elnökség csak abban az esetben utasíthatja el, ha a 

pártoló tagként csatlakozni kívánó személy nem felel meg az egyesületi tagság 5.1. pontban 

meghatározott feltételeinek. A kérelem elutasítása ellen jogorvoslatnak nincs helye. 

9.4. A pártoló tag jogviszonya a 7. címnek megfelelően szűnhet meg. 

9.5. A pártoló tag köteles az Alapszabályban, a közgyűlési és elnökségi határozatokban 

foglaltakat betartani és köteles a közgyűlés által megállapított tagdíjat megfizetni. 

 

10. 

A Közgyűlés 

 

10.1. Az Egyesület tagjaiból álló Közgyűlés az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve. 

 

10.2. A Közgyűlés dönt: 

a) az Alapszabály módosításáról; 

b) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározásáról; 

c) a vezető tisztségviselők megválasztásáról és visszahívásáról; 



d) az éves költségvetés elfogadásáról és a tagdíj megállapításáról; 

e) az éves beszámoló elfogadásáról; 

f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlásáról, ha a vezető tisztségviselő 

az Egyesülettel munkaviszonyban áll; 

g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyásáról, amelyet az Egyesület saját tagjával, 

vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt; 

h) az egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények érvényesítéséről; 

i) mindazon további kérdésben, amelyet jogszabály vagy az Alapszabály a hatáskörébe utal. 

 

10.3. A Közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. 

 

10.4. A Közgyűlést az Elnökség írásban, igazolható módon hívja össze legalább 15 nappal az 

ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval. A közgyűlési meghívó tartalmazza az Egyesület 

nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét és idejét, valamint a javasolt napirendi pontokat. A 

napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletességgel kell rögzíteni, hogy a 

szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell 

továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és 

időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi 

pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz. A közgyűlési 

meghívót az ülés előtt 15 nappal az egyesület honlapján is nyilvánosságra kell hozni. 

 

10.5. A meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az 

Egyesület szervei az Elnökségtől indokolt előterjesztéssel a napirend kiegészítését kérhetik. A 

napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség a kérelem beérkezésétől számított 2 napon 

belül dönt. Az Elnökség indokolt határozattal a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a 

kérelemnek helyt adhat, határozatát és a kérelem elfogadása esetén a kiegészített napirendi 

pontokat legkésőbb a határozat meghozatalától számított 2 napon belül írásban, igazolható 

módon közli a tagokkal. Ha az Elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelmet elutasítja vagy 

arról határidőben nem dönt, úgy a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat 

meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.  

 

10.6. A nem szabályszerűen összehívott közgyűlésen vagy a szabályszerűen nem közölt 

napirenden szereplő kérdésben akkor hozhat határozatot a Közgyűlés, ha a részvételre 

jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és a napirenden nem szereplő kérdés 

megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.  

 

10.7. Az Elnökség köteles haladéktalanul összehívni a Közgyűlést a szükséges intézkedések 

megtétele céljából, ha az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi vagy 

előreláthatólag nem lesz képes az esedékességkor a tartozásokat teljesíteni, illetve, ha az 

Egyesület céljainak elérése veszélybe került. Ilyen esetben az összehívott Közgyűlésen a tagok 

kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében szükséges 

intézkedéseket megtenni vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni. 

 

10.8. A tagok egyharmadának írásos és a napirendet is tartalmazó kérelmére az Elnökség 

köteles a Közgyűlést összehívni a kérelem kézbesítésétől számított 15 napon belüli időpontra. 



 

10.9. A tag a közgyűlésen való képviselettel – ide értve a szavazati jog gyakorlását is – másik 

tagot írásban meghatalmazhat. Egy tag egyidejűleg legfeljebb csak másik két tag képviseletét 

láthatja el, és a meghatalmazás csak egy adott közgyűlésre vonatkozhat, általános 

meghatalmazás képviseletre nem adható. 

 

10.10. A Közgyűlésen a tagokon, pártoló tagokon és tisztviselőkön kívül az Elnökség által 

meghívott személyek vehetnek részt. A közgyűlés megnyitását követően meg kell állapítani a 

határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra 

jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű 

szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a jelenlévők közül a levezető elnök személyét, 

továbbá a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv hitelesítő személyét. 

 

10.11. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két 

jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza az Egyesület nevét és székhelyét, a 

közgyűlés helyét és idejét; a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a 

jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét; a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket és 

elhangzott indítványokat; a határozati javaslatokat, a határozatok sorszámát és döntésének 

tartalmát, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát, 

név szerinti szavazás elrendelése esetén a szavazók személyét. 

 

10.12. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok 

többségével hozzák meg, azonban a határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület 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 az egyesületnek nem tagja; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;  

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

10.13. A Közgyűlés a döntéseit – az Alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában 

– egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az Egyesület alapszabályának 

módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata, míg az 

Egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez 

az összes szavazati joggal rendelkező tag háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata 

szükséges. 

 

10.14. A határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintettekkel a 

határozat meghozatalát követő 15 napon belül írásban, igazolható módon közli, továbbá az 

Egyesület honlapján közzéteszi és arról szokásos módon tájékoztatást ad. A Közgyűlés 

döntéseit a határozatok nyilvántartásában közzé kell tenni, amelyből a döntés száma, tartalma, 

időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. 

 



10.15. A tag a közgyűlésen tagsági jogait személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő 

eszköz igénybevételével is gyakorolhatja. Ilyen eszköz lehet a kép- és hangfelvétel egyidejű 

továbbítását biztosító bármilyen kommunikációs eszköz (például videohívás), amely alkalmas 

a hívó személy beazonosítására, a folyamatos, kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció 

biztosítására. A meghívóban kifejezetten jelezni kell, ha az elektronikus hírközlő eszköz útján 

történő részvételre a technikai feltételek hiányában nincs lehetőség. 

 

10.16. Az Elnökség összehívhatja a közgyűlést úgy is, hogy azon kizárólag elektronikus 

hírközlő eszköz igénybevételével lehet részt venni. A közgyűlési jegyzőkönyvre és a 

közgyűlésen hozott határozatokra ebben az esetben is a 10.11. és 10.14. pontokban foglaltak 

vonatkoznak. 

 

11. 

Az Elnökség és a vezető tisztségviselők 

 

11.1. Az Elnökség az Egyesület ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet 

jogszabály vagy Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 

 

11.2. Az Elnökségnek három tagja van: az elnök és két alelnök. Az Elnökség által kijelölt 

alelnök ellátja a szóvivői feladatokat. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés 2 (két) év határozott 

időtartamra választja az Egyesület tagja közül. 

 

11.3. Az Elnökség tagjai vezető tisztségviselők. A Közgyűlés további tisztségviselőket is 

megbízhat, akik azonban általános képviseleti joggal nem ruházhatók fel. 

 

11.4. Vezető tisztségviselő lehet az a nagykorú természetes személy, aki az Egyesület tagja, és 

akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A 

vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

 

11.5. Nem lehet vezető tisztségviselő, 

a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg 

a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült, 

b) aki közügyektől eltiltás büntetés hatálya alatt áll, 

c) aki olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, amely foglalkozás az Egyesület 

tevékenységéhez vagy a vezető tisztség ellátásához kapcsolódik, 

d) akit eltiltottak az általános vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 

11.6. A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnik: 

a) a megbízás időtartamának lejártával, 

b) lemondással, 

c) a vezető tisztségviselő halálával, 

d) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

történő korlátozásával, 

e) a vezető tisztségviselő visszahívásával. 



 

11.7. A megbízás időtartamának lejárta előtt 60 nappal, vagy a vezetői tisztségviselői 

megbízatás egyéb okból történő megszűnését követő 15 napon belül az Egyesület Közgyűlését 

össze kell hívni az új vezető tisztségviselő megválasztása érdekében 

 

11.8. A vezető tisztségviselő megbízatásáról az Egyesülethez címzett és az Elnökséghez 

benyújtott írásbeli nyilatkozatával bármikor lemondhat. A lemondás az új vezető tisztségviselő 

megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik 

hatályossá. 

 

11.9. A vezető tisztségviselőket a Közgyűlés a jelenlévő tagok kétharmadának szavazatával a 

tisztségéből visszahívhatja. A tisztség megszűnése a határozat meghozatalának napján válik 

hatályossá. 

 

11.10. Az Elnökség hatáskörébe 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) a tisztségviselők megválasztásának előkészítése; 

f) a Közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 

g) a Közgyűlés döntéseinek előkészítése és végrehajtása, 

h) válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 

i) döntés a tag felvételéről és 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 a Ptk. által előírt intézkedések megtétele; 

m) a tagsági jogviszony megszűnése esetén a volt tag tagjegyzékből történő törlése; 

n) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal. 

 

11.12. Az Elnökség határozatait az érintettekkel a határozat meghozatalát követő 15 napon 

belül írásban, igazolható módon kell közölni, a határozatokat az Egyesület honlapján közzé 

kell tenni és a tagságot szokásos módon tájékoztatni. Az Elnökség döntéseit a határozatok 

nyilvántartásában közzé kell tenni, amelyből a döntés száma, tartalma, időpontja és hatálya, 

illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. 

 

11.13. Az Egyesület törvényes képviseletét az Elnökség bármely tagja elláthatja. A képviseleti 

jog gyakorlásának terjedelme: általános. A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló. Az 

Egyesület iratait az Elnökség tagjai kezelik. 

 



11.14. Az Egyesület vezető tisztségviselői feladataikat díjazás nélkül látják el, de ezek ellátása 

során felmerült indokolt és igazolt költségeik, illetve kiadásaik megtérítésére igényt tarthatnak. 

 

11.15. Az adminisztratív feladatok ellátására az Egyesület tiszteletdíjas munkatársat 

alkalmazhat, amelyről az Elnökség dönt. 

 

12. 

Záró rendelkezések 

 

12.1. Az Alapszabályban írásbeli, igazolható módon történő kézbesítésnek minősül különösen 

az ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tag elektronikus levelezési címére 

történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus 

tértivevény). Ha az írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a 

tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított 

ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni. Ha az írásbeli 

jognyilatkozatot elektronikus levél útján küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig az a 

kézbesítés eredményéről érkező elektronikus visszaigazoláson feltüntetett átvételi időpontban 

a címzetthez megérkezettnek kell tekinteni. 

 

12.2. Szokásos módon történő tájékoztatás különösen honlapon történt közzététel. 

 

12.3. Az Alapszabály szerinti hozzátartozón a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában felsorolt 

személyeket kell érteni. 

 

12.5. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 

Kelt: Budapest, 2021. február 1. 


