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ALAPSZABÁLY 

 

egységes szerkezetben a Fővárosi Bíróság 7.Pk.60.505/2006/1. sorszámon hozott 
végzése alapján, a 2006. június 23-án tartott, megismételt alakuló ülésen elfogadott 

módosításokkal (a módosítások dőlt betűvel látszanak) 

 

I. fejezet 

Általános rendelkezések  

1.) Az Egyesület neve: Párbeszéd a Vidékért Egyesület. 

2.) Az Egyesület székhelye: 1014 Budapest, Országház u. 30., 2. udvar, ún. past 
presidenti irodahelyiség. 

3.) Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az 
Alkotmány keretei között. 

4.) Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet. 

 

II. fejezet 

Az Egyesület célja, tevékenységei  
 
1.) Az egyesület célja: a tudományos élet, a civil szféra és a szakmai 

érdekképviseletek közötti együttműködés eredményeként kiformált tudatos 
vidékfejlesztési koncepcióval elősegíteni a vidéken élő emberek 
életminőségének javítását, a lakóhelytől független esélyegyenlőség 
biztosítását, az ország területén lévő növény- és állatvilág, az élő és épített 
környezet karbantartását, 

 ezen belül különösen: 
 

 – A vidék közhasznúságának tudatosítása a lakosságban, ami a 
következőkben nyilvánul meg:  

 a) Az egészséges életkörnyezet, a természet közeli élet biztosítója, 
törekedve a lakóhelytől független esélyegyenlőségre.  

 b) A vidéken élő emberek lehetnek az ország területének természeti és 
 épített környezeti értékeinek gondozói.  
 c) A vidék az egészséges élelem megtermelésének színtere.  
 d) A vidéki térségekben megtermelhető megújuló energiaforrások, 
 ezen belül is a bioenergia, mind nagyobb szerepet kapnak az ország 
 energiaellátásában.  
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 e) A vidék terület a kisvállalkozások (ezen belül is a szolgáltatás és a 
kis sorozatgyártásra specializálódott üzemek) elhelyezésére.  

 f) A második lakóhely, a kikapcsolódás, az egészségi regeneráció 
 színtere.  
 g) Az ország peremterületeinek határokat átlépő kapcsolatrendszere, az 
 egész  magyar állampolgári közösség regionális integrációjának 
 biztosítója.  
 h) Az ország peremterületein élők biztosítják a határok másik oldalán 
 lakó magyar kisebbségekhez a magyar–magyar kapcsolatok alapjait.  
 – A vidéki életminőség javítása, a helyi munka- és jövedelemszerzési 

lehetőségek bővítésének elősegítése, a vidék megtartó képességének 
növelése. 

 – A közösségi művelődési formák újraélesztésének elősegítése. 
 – Információáramlás erősítése, a vidéken a vidékért dolgozók 

informáltságának javítása. 
 – Az innovációk terjedésének elősegítése, tudástranszfer megvalósítása a 

kutatás és a gyakorlat között. 
 – A vidéki érdekek megfogalmazásának és érvényesítésének elősegítése.  
 – A magyar vidékről alkotott kép, a vidék imázsának a szó, az írás, a film 

és a média segítségével való formálása. 

E célokat közhasznú tevékenységként, a XII. fejezet 1.) pontjában 
megfogalmazottakkal összhangban, nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül, 
közhasznú egyesület formájában végzi. 

2.) Az 1.) pontban vázolt cél megvalósítása érdekében az Egyesület főbb 
tevékenységei  

– A vidéki értékek felmérése, dokumentálása. 
– A vidéki települések (tanyák, falvak, kisvárosok) tudatos fejlesztésének 

támogatása. 
– Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, 

foglalkoztatásának elősegítése. 
– A lakosság mozgósítása, akciók, rendezvények szervezése céljainak 

megvalósítása érdekében.  
– A vidékfejlesztéshez források feltárása. 
– A közös célok érdekében kifejtett tagi tevékenység összehangolása.  
– A rendelkezésre álló eszközökkel az Egyesület céljaihoz kötődő 

tudományos-kulturális tevékenység és annak publikálásának segítése. 
– A különböző szintű döntéshozó szervezetek, intézetek részére felkérésre 

vagy saját kezdeményezésre javaslatokat fogalmazhat meg. 
 

3.) Céljai megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat, illetve 
alapítványt rendelhet.  
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III. fejezet 

Az Egyesület tagjai  

1.) Az Egyesületnek rendes -ezen belül alapító-, pártoló és tiszteletbeli tagjai 
lehetnek. 

2.) Az alapító tagok azok a tagok, akik az alakuló ülésen részt vettek, és a 
megalakulás kimondása mellett az alapszabályt elfogadták.  

3) Az Egyesületnek rendes tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, 
aki/amely két, alapító vagy legalább háromévi egyesületi tagsági viszonnyal bíró 
rendes tag ajánlásával bír, egyetért az Egyesület céljaival, elfogadja az 
alapszabályt, rendszeresen fizeti a tagdíjat. 

4.) Az Egyesületnek pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, 
aki egyetért az Egyesület céljaival, ehhez anyagi, szakmai, erkölcsi vagy más 
támogatást nyújt.  

 A pártoló tagok felvétele írásbeli kérelem alapján történik. A pártoló tagok 
felvételéről az elnökség határoz a közgyűlés utólagos tájékoztatási 
kötelezettségével. 

5.) Az Egyesületnek tiszteletbeli tagja lehet a kiemelkedő tevékenységet és 
példaértékű munkásságot nyújtó, az Egyesület céljaival egyetértő személy. A 
tiszteletbeli tagság odaítéléséről az elnökség javaslata alapján a közgyűlés dönt.  

6.) A rendes tagok felvétele írásban benyújtott kérelemmel és belépési 
nyilatkozattal történik. A felvételi kérelemhez csatolni kell a fenti 2.) pontban 
meghatározott, a tagsághoz szükséges két ajánlását. A kérelmező rendes 
tagságáról az elnökség határoz a közgyűlés utólagos tájékoztatási 
kötelezettségével.   

 A tagokat az elnökség nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre álló adatokat 
adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi. 

7.) Az alapító tagok jogai: 
a) Az Egyesület alapító tagja az Egyesület bármely tisztségére megválasztható. 
Képviselettel együtt járó tisztségre az Egyesület alapító tagja csak akkor 
választható meg, ha betöltötte 18. életévét. 
b) Személyesen, szavazati joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésének 
munkájában. Minden alapítónak egy szavazata van. 
c) Javaslatokat, indítványokat tehet, intézkedéseket kezdeményezhet. 
d) Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető 
kedvezményekkel, részt vehet az Egyesület rendezvényein. 
e) Írásban benyújtandó ajánlást tehet rendes tag személyére. 

 f) Jogosult betekinteni az Egyesület valamennyi iratába, ha ez a személyiségi 
jogokat és az Egyesület gazdasági érdekeit nem sérti. 
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8. Az alapító tagok kötelezettségei: 

a) Aktívan működjék közre az Egyesület céljainak megvalósításában. 
b) Tartsa be az Egyesület alapszabályának rendelkezéseit. 
c) Rendszeresen fizesse be a tagdíjat. 

9. A rendes tag jogai: 
a) Az Egyesület rendes  tagja az Egyesület bármely tisztségére megválasztható.  
Képviselettel együtt járó tisztségre az Egyesület rendes tagja csak akkor 
választható meg, ha betöltötte 18. életévét. 
b) Személyesen, szavazati joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésének 
munkájában. Minden tagnak egy szavazata van. 
c) Javaslatokat, indítványokat tehet, intézkedéseket kezdeményezhet. 
d) Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető 
kedvezményekkel, részt vehet az Egyesület rendezvényein. 
e) Jogosult betekinteni az Egyesület valamennyi iratába, ha ez a személyiségi 
jogokat és az Egyesület gazdasági érdekeit nem sérti. 
f) Három év tagsági viszony után kérheti a rendes tagi ajánlási jog megadását az 
elnökségtől. 

10.) A rendes tag kötelezettségei: 
a) Aktívan működjék közre az Egyesület céljainak megvalósításában. 
b) Tartsa be az Egyesület alapszabályának rendelkezéseit. 
c) Rendszeresen fizesse be a tagdíjat. 

11.) A pártoló tag jogai: 
a) Az Egyesület közgyűlésén tanácskozási joggal való részvétel. 
b) Javaslattétel.  
c) Részvétel az Egyesület rendezvényein. 
d) Az Egyesület szolgáltatásainak igénybevétele.  
e) A jogi személy pártoló taggal kötött szerződés által meghatározott egyéb 

jogok. 
12.) A pártoló tag kötelezettségei: 

a) Az Egyesület céljai megvalósításának elősegítése. 
b) A jogi személy taggal kötött szerződésen alapuló egyéb kötelezettségek. 

13.) A tiszteletbeli tag jogai: 
a) Az Egyesület közgyűlésén tanácskozási joggal való részvétel. 
b) Részvétel az Egyesület rendezvényein. 
c) Az Egyesület szolgáltatásainak igénybevétele.  

14.) A tiszteletbeli tag kötelezettségei:   
a) Az Egyesület céljai megvalósításának támogatása. 
b)Az Egyesület jó hírnevének erősítése. 
c) Az Egyesület alapszabálya rendelkezéseinek betartása. 



 5

 

IV. fejezet 

A tagság megszűnése  

1.) A rendes tagság megszűnik 
a) kilépés, 
b) törlés, 
c) kizárás, 
d) a jogi személy megszűnése, 
e) halálozás esetén. 

2.) A rendes tag és a pártoló tag az Egyesületből írásbeli bejelentéssel bármikor 
kiléphet. 

3.) Az elnökség határozattal kizárhatja azt a rendes tagot és pártoló tagot, aki az 
Egyesület céljainak megvalósítását jelentősen veszélyezteti, vagy azzal 
ellentétes magatartást tanúsít. A kizárást kimondó határozat meghozatala előtt 
az eljárás megindításáról a tagot írásban értesíteni kell. A kizárás alá vont tag 
az értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül írásban nyilatkozatot, 
érdemi védekezést nyújthat be az elnökség felé. Az elnökség a kizárás alá vont 
tag nyilatkozata megismerése után dönt a kizárásról. A kizárást kimondó 
határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Egyesület 
közgyűléséhez lehet fellebbezni. A fellebbezésnek halasztó hatálya van 

 Amennyiben a kizárást kimondó határozat törvénysértő, a tag a kizárást 
kimondó határozatot a tudomására jutástól számított  30 napon belül bíróság 
előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem 
gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.   

    A jogorvoslatokra történő figyelmeztetés a kizárást kimondó határozat kötelező 
tartalmi eleme.  

4.) Az Elnökség határozattal törölheti a tagok sorából azt a tagot, aki a tagra 
vonatkozó alapszabályi rendelkezéseknek nem felel meg, vagy a tagsági díjjal 
írásbeli felszólítás ellenére, öt hónapnál tovább hátralékban van. A törlést 
kimondó határozat ellen 15 napon belül az Egyesület közgyűléséhez lehet 
fellebbezni. A fellebbezésnek halasztó hatálya van.  

 

V. fejezet 

Az Egyesület szervezete  

1.) Az Egyesület szervei 
– közgyűlés, 
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– elnökség, 
– felügyelő bizottság. 
 

2. Az Egyesület vezető tisztségviselői 
 – elnök, 
 – elnökségi tagok, 
 – a felügyelő bizottság elnöke és tagjai. 
3.) Az Egyesületet bel- és külföldi kapcsolataiban az elnök képviseli. 

 

VI. fejezet 

A közgyűlés  

1.) Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlést a tagok összessége 
alkotja. 

2.) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
a) az alapszabály megállapítása, módosítása, 
b) az elnökség, az elnök, a felügyelő bizottság elnöke és tagjainak 
megválasztása és visszahívása, (visszahívásra ad okot a betöltött tisztséghez nem 
méltó magatartás tanúsítása, valamint tisztségviselői feladatok elégtelen, 
hanyag ellátása)   
c) a tagdíj mértékének megállapítása, 
d) az Egyesület éves működéséről szóló  elnökségi beszámoló, a felügyelő 
bizottsági jelentés és a közhasznúsági jelentés elfogadása, 
e) az éves költségvetés, az egyesületi gazdálkodási tevékenység fő irányainak 
 meghatározása, valamint az esetleges alapítványrendelés elhatározása, 
f)  más egyesülettel való egyesülés kimondása, 
g) díjalapítás és odaítélése, 
h) szakmai tagozatok létrehozása, 
i) döntés minden olyan ügyben, amit a jogszabály, az alapszabály a közgyűlés 
hatáskörébe utal, vagy amelyet az elnökség a közgyűlés elé terjeszt, 
j) a tagsági jogviszony kérdésében hozott határozat elleni fellebbezés elbírálása, 
k) az egyesület költségvetési és gazdálkodási, szervezeti és működési 
szabályzatának megalkotása, 
l) az egyesület feloszlásának kimondása. 
 

3.) A közgyűlést legalább évente, vagy szükség szerint kell összehívni. 
Összehívását az elnökség rendeli el, az összehívás végrehajtásáról az elnök 
gondoskodik. A tagok 1/3-ának indoklással előterjesztett javaslatára, vagy a 
törvényességi felügyeletet ellátó szerv írásbeli kezdeményezésére a közgyűlést 
össze kell hívni. A közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha ezt a bíróság 
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elrendeli. A közgyűlést írásban kell összehívni, a tervezett napirend 
megjelölésével, a tervezett időpont előtt 15 nappal. 

A közgyűlések nyilvánosak. 

4.) A közgyűlés határozatképességéhez a szavazati joggal rendelkező tagok több 
mint felének jelenléte szükséges. Határozatképtelenség esetén az ismételten 
összehívott közgyűlés, amelyet az elhalasztott közgyűlést követő 5. napon 
belülre kell összehívni, azonos napirenddel, a megjelentek számára való tekintet 
nélkül határozatképes. Ez esetben azonban az Alapszabályt módosítani nem 
lehet a közgyűlésen. 

5.)   A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 

6.) A szavazás minden kérdésben –kivéve a tisztségviselők megválasztását- nyílt. 
Bármely szavazásra jogosult tag indítványára – annak elfogadása esetén – titkos 
szavazás is tartható.  

 A közgyűlés az egyesület tisztségviselőinek megválasztásáról titkos szavazással 
dönt. 

VII. fejezet 

Az elnökség  

1.) Az elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve, operatív és koordináló 
testülete. 

2.) Az elnökség a közgyűlés által megválasztott elnökből és további négy tagból áll. 

3.) Az Elnökség feladatai: 
a) gondoskodik az Egyesület ügyeinek viteléről, tevékenységének 

szervezéséről, 
b) végzi a működéssel kapcsolatos minden adminisztrációs, 

gazdálkodási feladatot, belső munkamegosztás alapján, 
c) gondoskodik az éves költségvetés lehetőség szerinti 

végrehajtásáról, 
d) elkészíti a közhasznúsági jelentés, valamint az Egyesület éves 

beszámolója tervezetét és azt jóváhagyás céljából a közgyűlés elé 
terjeszti, 

e) két közgyűlés közötti időszakban dönt az Egyesület ügyeiben, 
kivéve azokat a tárgyköröket, amelyeket az alapszabály vagy 
jogszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 

4.) Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább évente háromszor tartja. Az 
elnökség ülései nyilvánosak. Az elnökség határozatképes, ha azon legalább 3 
tagja részt vesz. Az elnökség döntéseihez a jelenlévő elnökségi tagok egyhangú, 
nyílt szavazata szükséges.  
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5.) Az elnökség beszámol a közgyűlés előtt a közgyűlések között végzett 
tevékenységéről. 

6.) Az elnökség tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik.  

7.) Az elnökség tagjai nem lehetnek egymásnak a Ptk. 685. §-ában meghatározott 
közeli hozzátartozói. 

8.) A tisztségviselők mandátuma 4 évre szól és meghosszabbítható. 

9.) Az elnökséget az elnök hívja össze. Az elnökség összehívása írásos meghívóval 
történik, amelynek tartalmaznia kell: 

a) Az elnökségi ülés időpontját (év, hó, nap, óra). 
b) Az elnökségi ülés helyét. 
c) A napirendi pontokat. 
d) A napirendi pontokhoz kapcsolódó esetleges írásos 

előterjesztéseket. 
10.) A meghívót az Elnökségi ülést megelőzően legalább öt nappal ki kell küldeni. 

 

VIII. fejezet 

Az elnök 

1.) Az elnök az Egyesület képviselője. Tisztét társadalmi munkában látja el. 

2.) Vezeti az elnökség és a közgyűlés üléseit. 

3.) Távolléte esetén az elnökség egy általa kijelölt tagja helyettesíti. 

4.) Az elnök az elnökség egy tagjával együtt gyakorolja az Egyesület bankszámlája 
feletti aláírási, utalványozási jogot. A második aláíró elnökségi tagot így ebben 
a tekintetben ugyancsak képviseleti jog illeti meg. 

 Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot az elnökkel együttesen 
Németh Tamás (1025 Budapest, Szépvölgyi út 64.) elnökségi tag gyakorolja.  

5.) Az elnök feladata a közgyűlés és az elnökség döntéseiről olyan nyilvántartás 
vezetése, amelyből a döntések tartalma, ideje, hatálya, a mellette és ellen 
szavazók számaránya, illetve – nyílt szavazás esetén – személye megállapítható. 

 

IX. fejezet 

A felügyelő bizottság 
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1.) A felügyelő bizottság feladata az Egyesület alapszabályban rögzített 
tevékenységének, gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése és a közhasznú 
tevékenység felügyelete. Működéséért a közgyűlésnek felel. 
 
3.) A felügyelő bizottság 3 tagú. Tagjait és a tagok közül elnökét a Közgyűlés 
választja meg. 
 
4.) A felügyelő bizottság elnökét az Egyesület választott testületeinek üléseire 
tanácskozási joggal meg kell hívni. 
 
5.) A felügyelő bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik, 
amely ülést a felügyelő bizottság elnöke a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal 
írásban hív össze a napirend egyidejű írásbeli közlésével.  
 
A felügyelő bizottsági ülések nyilvánosak, amennyiben ez az Egyesület vagy 
mások jogát, jogos érdekét nem veszélyezteti. Zárt ülés elrendeléséről az előző 
bekezdésben foglalt indokok alapján a felügyelő bizottság elnöke jogosult dönteni. 
 
A felügyelő bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, 
szavazategyenlőség esetén a bizottság elnökének szavazata dönt. Munkarendjét 
maga határozza meg.  
 
A határozatokat az érintettekkel a felügyelő bizottság elnöke közli írásban. 
A határozatokat az Egyesület elnöke által vezetett határozatok közé kell behelyezni.  
 
6.) A felügyelő bizottság munkájáról és megállapításairól a közgyűlésnek éves 
jelentést készít. 
 
7.) A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet 
tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy  

a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet 
érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek 
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az 
intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; 
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

 
8.) Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára – annak 
megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő 
eredménytelen eltelte esetén a vezetőszerv összehívására a felügyelő bizottság is 
jogosult. 
 
9.) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében 
szükséges intézkedéseket nem teszi meg a Felügyelő Bizottság köteles 
haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 
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10.) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a 
személy,  
 a) aki a vezető szerv elnöke vagy tagja,   
 b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység 
 kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
 jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 
 c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki 
 által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a 
 társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 
 létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –,  
 illetve  az a)–c) pontban  meghatározott személyek hozzátartozója. 
 
 

X. fejezet 

Az egyesület gazdálkodása  

1.) Az Egyesület éves költségvetési terv szerint gazdálkodik. 

2.) Az Egyesület bevételei: 
a) tagdíjak, 
b) egyéb források (pártoló tagok adományai, alapítványok támogatásai, az 

egyesület gazdálkodási, vállalkozási tevékenysége, önkormányzati 
támogatás, kormányzati megbízatás stb.). 

3.) Az Egyesület tartozásaiért csak saját vagyonával felel.  

4.) Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak 
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 

5.) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az 
alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. 

XI. fejezet 

A tagdíj  

1.) A tagdíj mértékét a közgyűlés állapítja meg. 

2.) A tagdíjat tárgyév május 15. napjáig kell befizetni az Egyesület bankszámlájára. 

3.) A tiszteletbeli és pártoló tagoknak tagdíjfizetési kötelezettsége nincs. 

 

XII. fejezet 

Közhasznúsági rendelkezések  
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1.) Az Egyesület közhasznú tevékenységei a 1997. évi CLVI. törvény (Khtv.) 26. § 
c) pontja szerint 

 tudományos tevékenység, kutatás, 
 nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
 kulturális tevékenység,  
 kulturális örökség megóvása,  
 műemlékvédelem, 
 természetvédelem, állatvédelem,  
 környezetvédelem,  
 hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 
 munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, 

foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, 
 euroatlanti integráció elősegítése. 

2.) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete 
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

3.) Az Egyesület éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését a közgyűlés 
fogadja el, a Ksztv. 11. § (1)-(5) bekezdése szerinti tartalommal. 

 Az elnökség elkészíti az éves beszámoló tervezetét, melyet megküld a felügyelő 
bizottságnak észrevételezés céljából. Az elnökség az éves beszámoló tervezetét a 
felügyelő bizottság észrevételeivel együtt terjeszti a közgyűlés elé, amely ezután 
az általános szabályok szerint dönt annak elfogadásáról. 

4.) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Egyesület 
vezető tisztségviselője –elnökségének és felügyelő szervének tagja- az a személy, 
aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két 
évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló 
törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve 
az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet 
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. 
A Egyesület vezető testületeinek –a közgyűlésnek és az elnökségnek-  
határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: 
hozzátartozó) a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő 

jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a 
közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a 
társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján 
nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 
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5.) Az Egyesület közgyűlésének, elnökségének döntéseivel kapcsolatosan 
nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetéséről az elnök gondoskodik. 
Az Egyesület közgyűlésének, elnökségének működése során hozott 
határozatokat, döntéseket írásba kell foglalni és folyamatos sorszámmal kell 
ellátni. A döntések, határozatok melléklete a testületi szerv üléséről készült 
emlékeztető. Az emlékeztető tartalmazza a testületi ülés helyét, időpontját, a 
jelenlevők felsorolását, aláírását, a döntést támogatók és ellenzők számarányát 
(lehetőleg személyét is), a döntés hatályát. 

A döntéseket, határozatokat kézbesíteni kell személyesen, vagy postai úton 
azoknak, akiket az érint. Ezen túl a döntésekről, határozatról hirdetményt kell 
elhelyezni az Egyesület székhelyén. 

6.) Az Egyesület nem zárja ki, hogy az Egyesület székhelyén lévő hirdetőtáblán 
meghirdetett módon tagjain kívül mások, azaz 

-tudományos kutatók 

-agrárszervezetek 

-a vidék fejlesztését szolgáló tevékenységet folytató vállalkozók 

 is részesülhessenek a közhasznú szolgáltatásaiból. 

7.) Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés 
bárki számára biztosított. Az Egyesület elnöke gondoskodik az iratokba való 
betekintésről, illetve azokról felvilágosítást ad. Az iratokba való betekintés iránti 
kérelmet írásban kell az elnök részére megküldeni. 

 Az elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv, vagy személy 
által kért iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést 
kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy 
hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni. Az iratbetekintés minden 
esetben az Egyesület székhelyén történik. 

 Az elnök köteles gondoskodni arról, hogy az iratbetekintésről külön 
nyilvántartás készüljön, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat 
megnevezése, a kérelem benyújtásának és teljesítésének ideje. 

8.) Az Egyesület működésének a módját, a szolgáltatások igénybevételének a 
módját, a beszámolói közléseket, valamint a közgyűlés és az elnökség döntéseit a 
székhelyen történő kifüggesztéssel hozzák nyilvánosságra.  

9.) Az Egyesület tevékenységéről szóló éves beszámoló, jelentés szabadon 
megtekinthető az Egyesület székhelyén, ahol ezzel kapcsolatosan hirdetményt 
kell elhelyezni. Ezen túl a tagok gondoskodnak arról, hogy az érdeklődők 
tudomást szerezzenek a beszámolóról, jelentésről. 
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10.) Az Egyesület a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb 
június 30-ig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára 
elérhető módon köteles közzétenni. 

 A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, és arról – saját költségére – 
másolatot készíthet. 

 

XIII. fejezet 

Az Egyesület megszűnése 

1.) Az Egyesület megszűnik: 

- feloszlással, 

- más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, 

-  feloszlatással,  

- megszűnésének megállapításával 

2.) Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a jelen alapszabály előírásai 
szerint kell rendelkezni. A megszűnéssel kapcsolatosan az elnökség jár el.  

3.) Az Egyesület jogutódlással történő megszűnése esetén az Egyesület vagyona a 
jogutódra száll át. A vagyont csak a megszűnt Egyesület céljaival összhangban 
lehet felhasználni. 

4.) Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a megmaradt vagyon a Magyar 
Tudományos Akadémia Társadalomkutató Központ tulajdonába kerül. 

 

Záró rendelkezések 

Jelen alapszabályt az Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. 
évi II. törvény illetőleg a Ptk. 61. és következő paragrafusai alapján a közhasznú 
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseire is figyelemmel a mai 
napon elfogadta. 

 

Budapest, 2006. június 23. 

  

……………………………                                           

            Glatz Ferenc 


