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A Szentimrevárosi Egyesület Alapszabálya 
 
Változások jelölése a jelenleg hatályos 2008. 03.30-i Alapszabályhoz képest: 

 2013.04.07-i Közgyűlés által elfogadott, de a Fővárosi Törvényszék 2015. január 12-én meghozott 
16.Pk.65.859/1991/25. számú végzésében foglaltak szerint módosított szöveg: szürke háttér - törölt szöveg/ új szöveg 

 2015.03.29-i Közgyűlés által elfogadott módosított szöveg: sárga háttér - törölt szöveg/új szöveg 
 

I. Az Egyesület neve:  Szentimrevárosi Egyesület, 
Rövidítése:   SZIE 
Az Egyesület székhelye: 1114 Budapest, Eszék u. 9-11. 

 

II. Az Egyesület célja, tevékenysége és gazdálkodása 
 
A világban élő keresztények az élet minden területén keresztény erkölcsi felfogásuk szerint kívánnak élni. Összefogottan, 
szervezetten akarnak részt venni a társadalom életében. Cselekedeteik alapja a hit, a szeretet és a remény, amely nemcsak a 
liturgiában, hanem a mindennapokban is jelenvaló. 
 
1. Az Egyesület a jelen kornak megfelelő formában akarja kifejezni és működtetni mindazon lelki és szellemi erőket, 

amelyeket a krisztusi tanítás ad. 
 
2. Az Egyesület segíteni kívánja tagjait, hogy egyénenként is megtalálják azt az életformát, amellyel krisztusi elvek szerinti 

teljes életet élhetnek, hogy gondolkodásukban és tetteikben felkészült, szolgáló, felelős keresztények legyenek. 
 
3. Az Egyesület tagjai a katolikus lelkiség eredeti jelentéséhez hűen támogatják a keresztény-keresztyén felekezetek 

párbeszédét, közeledését. Segítséget és támaszt kívánnak adni felekezeten kívüli testvéreik istenkereséséhez is. 
 
4. Az Egyesület, mint világi szervezet támogatja a helyi egyház munkáját mind a lelki élet, mind a társadalmi munka 

területén. 
 
5. Az Egyesület céljait kortól függetlenül minden tagjával közösen akarja megvalósítani, de különösen a fiatalok 

aktivitására számít. 
 
6. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében az igényeknek megfelelő szakosztályokat működtethet, mint például: 

hitéleti, karitász (pl. hátrányos helyzetűek támogatása), klub, zenei körök, kulturális körök, cserkészkör, sportkörök stb. 
 
7. Az Egyesület programjairól, szolgáltatásairól a tagokat és érdeklődőket havi rendben megjelenő kiadványban 

tájékoztatja. Az Egyesület véleményt formál a tagjait érintő helyi és tágabb társadalmi kérdésekben és szükség esetén 
állásfoglalását nyilvánosságra hozza. 

 
8. Az Egyesület vagyoni-pénzügyi forrásai: 

 a tagdíjak, 
 a pártoló tagok juttatásai, 
 közérdekű kötelezettség-vállalásból és egyéb forrásokból származó bevételek (pl. pályázatok elnyeréséből, banki 

kamatból, vagyoni érték átruházásából és egyéb juttatásokból), 
 az Egyesület által folytatott tevékenység nyereségéből származó hozzájárulás. 

 
9. Az Egyesület tulajdonában lehet ingó és ingatlan vagyon. 
 
10. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat. 
 
11. A Választmány és az Ellenőrző Bizottság tagjai, valamint a szakosztályok vezetői feladataikat díjazás nélkül látják el. 
 
 

III. Közhasznúság 
 
1. Az Egyesület céljának, ill. feladatainak megvalósítására, tagsága és minden jó szándékú érdeklődő számára közhasznú 

tevékenységet folytat az alábbiakban megjelölt területeken: 
(Zárójelben azon konkrét közfeladatot meghatározó jogszabályhely, amely közfeladathoz kapcsolódóan az Egyesület a 
közhasznú tevékenységét végzi): 

 
 (az 1997. évi CLVI. tv. a közhasznú szervezetekről, továbbiakban Khtv., 26. § c./ pont alpontjai szerint     
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 (2) szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 
 (4) környezeti, szociális stb. nevelés, képességfejlesztés és ismeretterjesztés, 
 (5) kulturális tevékenység, 
 (6) kulturális örökség megóvása, különösen a helyi értékek védelme, 
 (9) környezetvédelem, 
 (11) hátrányos helyzetű csoportok (pl. hallás-, látás- és mozgáskorlátozottak) társadalmi esélyegyenlőségének 

elősegítése, 
 (14) sport. 

 
 A családok  védelme  és  a  családok  jólétének  erősítése,  a  munkavállalás  és  a  családi  élet  összeegyeztetésének 

elősegítése (2011. évi CCXI. tv. a családok védelméről 1. § (1)-(3) bek. 2.§-4.§, 6. §); 
 Szociális, gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  szolgáltatások  (2011.   évi  CLXXXIX.  tv.   Magyarország   helyi 

önkormányzatairól 13. § (1) bek. 8.); 
 Általános iskolai és gimnáziumi tanulók alapfokú művészetoktatása, fejlesztő nevelése (2011. évi CXC. tv. a 

nemzeti köznevelésről 4. § (1) bek. a)-u)); 
 Kulturális  szolgáltatás,  nyilvános  könyvtári  ellátás  biztosítása,  helyi  közművelődési  tevékenység  (2011.  évi 

CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) bek. 7.); 
 A kulturális örökség védelme (2001. évi LXIV. tv a kulturális örökség védelméről 5. § (1) bek.); 
 A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása (2011.   évi  

CLXXXIX.  tv.   Magyarország   helyi önkormányzatairól 13. § (1) bek. 11.; 1996. évi LIII. tv a természet 
védelméről 61-62. §); 

 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségének biztosítása (1998. évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról); 

 Szabadidősport (2011.   évi  CLXXXIX.  tv.   Magyarország   helyi önkormányzatairól 13. § (1) bek. 15.). 
 
2. Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül bárki más is részesülhet. 
 
3. Az Egyesület a gazdasági-vállalkozási tevékenységét csak a közhasznú vagy az Alapszabályban meghatározott alapcél 

szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végzi. 
 
4. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott közhasznú 

tevékenységére fordítja. 
 
5. Az Egyesület pártoktól független, politikai pártoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az Egyesület közvetlen politikai 

tevékenységet nem folytat, így országgyűlési, megyei, vagy fővárosi önkormányzati képviselőt sem állít és nem 
támogat. 

 
6. A Közgyűlés, valamint a Választmány határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 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 az Egyesület által 
tagjának, tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 
7. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a 

személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt  – annak megszűnését megelőző két évben 
legalább egy évig –,   
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem 
egyenlítette ki,  
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő 
bírságot szabott ki,  
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy 
törölte. 

 
8. Döntések és nyilvánosság 
 

a) az Egyesület szerveinek döntéseit a Választmány a Közgyűlési Határozatok Tárában, a Választmányi Határozatok 
Tárában és az Ellenőrző Bizottsági Határozatok Tárában tartja nyilván. Ezekben feltünteti a döntések tartalmát, 
időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát, ill. nyílt szavazás esetén azok személyét is. 

b) konkrét személyekkel kapcsolatos döntés esetén az Egyesület Ügyvezetője gondoskodik az Egyesület szervei 
döntéseinek az érintettekkel írásban, igazolható módon való közléséről 15 napon belül. Az értesítést, ha ismert az 
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illető(k) email-címe, először email-en kell megtenni, visszajelzést kérve. Ha három napon belül nem érkezik 
visszajelzés, akkor postai küldeményben kell értesítést küldeni, tag esetén a tag regisztrált címére. 
c) az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba a választmányi ülések helyén   az egyesület székhelyén, 
előre egyeztetett időpontban bárki betekinthet; 
 d) az Egyesület a működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint beszámolóiról, jelentéseiről 
időszaki kiadványában és levelezési listáján, valamint a honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot; 

 

IV. Az Egyesület tagsága 
 
1. Az Egyesület rendes, belépő, tiszteletbeli és pártoló tagokból áll.  
 
2. Az Egyesület rendes tagja (továbbiakban: tag) lehet minden 16. évét betöltött magyar, illetve külföldi állampolgár, aki az 

Egyesület céljait magáénak vallja, felekezeti hovatartozástól függetlenül. 
 
3. A tiszteletbeli tagságot a Választmány javaslata alapján a Közgyűlés adományozza, évente legfeljebb két olyan nem 

Egyesületi tag természetes, jogi személynek illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, aki az Egyesület 
érdekét szolgáló, vagy az Egyesület céljaival egyező kiemelkedő tevékenységet folytatott. A tiszteletbeli tagságot a 
Közgyűlés törölheti   határozatával bármikor felmondhatja. A tiszteletbeli tag az Egyesület szerveinek ülésén 
tanácskozási joggal vehet részt és vezető tisztségviselővé nem választható. 

 
4. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki az Egyesület céljait magáénak vallja és az Egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz 
részt.  A pártoló tag az Egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető tisztségviselővé nem 
választható. A pártoló tag felvétele a Választmány hatáskörébe tartozik. 

 
5. Magánszemélyek mellett egyesületi pártoló tagságot nyerhet az a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, amely az Egyesület céljait támogatja. 
 
6. Az Egyesület alapító tagja az a személy, aki az alakuló Közgyűlésen lépett be az Egyesületbe. 
 
7. Az Egyesületbe  rendes taggá történő felvételét kérheti a IV.2. pontban megjelölt természetes személy, akinek felvétele 

az alábbiak szerint történik:  A felvételt kérő személy írásos felvételi kérelmet és nyilatkozatot nyújt be a 
Választmányhoz arról, hogy elfogadja az Alapszabályban foglaltakat. A felvételi kérelem mellé az Egyesület két 
tagjának írásbeli ajánlását kell mellékelni. A felvételi kérelem alapján a Választmány a felvételt kérő /tagjelölt/ nevét a 
Tagnyilvántartásba bevezeti, ezzel a tagjelölt belépő taggá válik. A felvételi kérelmet az Egyesület rendes tagjai körében 
meghirdeti és az írásbeli ajánlásokkal együtt betekintésre bocsátja. A belépő tag a tagsági díjjal azonos nagyságú és azt 
helyettesítő belépő tagsági díjat fizet időarányosan, melynek befizetési határideje a belépő taggá válást követő 30. nap. 
A belépő tagsági díj határidőre történő befizetésének elmulasztása a belépő tagsági viszony automatikus megszűnését 
vonja maga után. A belépő tagság időtartama a Tagnyilvántartásba történt bejegyzés napjától a következő közgyűlés 
időpontjáig tart. A Választmány javaslatot tesz a legközelebbi Közgyűlésnek a belépő tag felvételére rendes taggá. A 
belépő tag felvételéről a legközelebbi Közgyűlés dönt. A Közgyűlés döntéséről a Választmány írásban tájékoztatja a 
belépő tagot. 

 
8. Az Egyesület tagja jogosult:  

- az Egyesület tevékenységében részt venni; 
- az Egyesület Közgyűlésén, a Közgyűlés határozatainak meghozatalában részt venni, a Közgyűlésen szavazati 

jogát gyakorolni; 
- az Egyesület tevékenységével, működésével kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tenni;  
- a vezető tisztségviselőktől az Egyesület tevékenységéről felvilágosítást kérni; 
- a Közgyűlés és a Választmány ülésének napirendjére indítványt tenni; 
- betekinteni az Egyesület nyilvántartásaiba; 
- igénybe venni az Egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait; 
- részt venni az Egyesület rendezvényein;  
- arra, hogy az Egyesület bármely vezető tisztségére meg- és újraválasztásra kerüljön. 

 
9. Az Egyesület tagja köteles:  

- - részt venni az Egyesület céljainak megvalósításában, ezzel kapcsolatban feladatot vállalni; 
- - megfizetni a tagdíjat; A tagdíj 3000,- Ft/év, amelyet minden év március 31. napjáig kell befizetni. 
- - betartani illetve teljesíteni az Alapszabályban és a Választmány határozataiban meghatározott tagi 

kötelezettségeket, méltó módon képviselni az Egyesületet; 
- - tartózkodni az Egyesület céljának megvalósítását, az Egyesület tevékenységét veszélyeztető, azt sértő 

magatartástól. 
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10. A tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei: 
 
A tiszteletbeli tag jogaira és kötelezettségeire a rendes tagok jogai és kötelezettségei vonatkoznak azzal az eltéréssel, hogy 
a Közgyűlésen tanácskozási joggal vehet részt, tisztségre nem választható és tagdíjat nem fizet. 
 
11. A pártoló tag jogai és kötelezettségei: 
 
A pártoló tag jogaira és kötelezettségeire a rendes tagok jogai és kötelezettségei vonatkoznak az alábbi eltérésekkel: 

- a Közgyűlésen tanácskozási joggal vehet részt; 
- tisztségre nem választható; 
-  a pártoló tag legalább 1500,- Ft/év tagdíjat köteles fizetni belépéskor, majd minden év március 31. napjáig; 
-   bármilyen szolgálattal vagy juttatással segítheti az Egyesület tevékenységét, de ez számára önkéntes vállalás, nem 

kötelezettség. 

12. A tagsági viszony megszűnésére vonatkozó rendelkezések 
 
12.1. A tagsági viszony megszűnik, ha a tag az Egyesületből kilép. A tagnak a kilépéséről írásban, igazolható módon kell 
nyilatkoznia és a kilépésről szóló nyilatkozatát a Választmánynak kell megküldenie. A tagsági viszony a kilépésről szóló 
nyilatkozatnak a Választmány általi átvételének napján szűnik meg. 
 
12.2. A tagsági jogviszony megszűnik a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével. 
 
12.3. Az Egyesület határozatával, írásban, a tag tagi jogviszonyát harminc (30) napos felmondási határidővel felmondhatja, 
ha a tag a tagdíj megfizetésével az esedékességtől számított háromszázhatvan (360) napos fizetési késedelembe esik. A 
felmondásról rendelkező közgyűlési határozat meghozatala előtt legalább negyvenöt (45) nappal a Választmánynak 
írásban, igazolható módon fel kell hívnia a tagot – harminc (30) napos határidő tűzésével - a tagdíjhátralék megfizetésére. 
A felszólításban a tagot a fizetési kötelezettség ismételt elmulasztásának jogkövetkezményére - azaz a megadott határidő 
eredménytelen eltelte esetén tagsági viszonyának megszüntetésére - figyelmeztetni kell. A felmondás a tagnak megküldött 
felszólításban közölt fizetési határidő eredménytelen eltelte esetén gyakorolható.  
 
12.4. Jogszabályt, az Alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az Egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi 
magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezmények és a taggal szembeni eljárás szabályai 
a) A jogszabályt, az Alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az Egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi 
magatartás esetén a tag írásbeli figyelmeztetése; súlyosan, vagy ismételten sértő magatartása esetén a tag kizárása 
alkalmazható jogkövetkezményként. 
b) A jogszabályt, az Alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az Egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi 
magatartás miatti jogkövetkezmény alkalmazására irányuló eljárást bármelyik tag javaslatára a Választmány rendeli el. 
c) A jogkövetkezmény alkalmazására irányuló eljárásban az érintett egyesületi tagot a Választmány vagy a Választmány 
által e feladatra kijelölt személy (a továbbiakban: vizsgáló) jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja. Az eljárás alá vont 
taggal az eljárás megindítását és az ellene felhozott kifogásokat, azok bizonyítékait közölni kell. Lehetőséget kell 
biztosítani számára, hogy védekezését és bizonyítékait előadja. 
d) A vizsgáló jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja továbbá azokat a személyeket is, akik az ügyre tartozó 
bizonyítandó tényekről tudomással bírnak. A vizsgáló okiratokat szerezhet be, tisztázza a tényállást, és a rendelkezésre álló 
bizonyítékok alapján harminc (30) napon belül elkészíti a Választmányhoz címzett jelentését és határozati javaslatát. 
e) A határozati javaslat elkészítésétől számított tizenöt (15) napon belül az Ügyvezető köteles a Választmány ülését 
összehívni. A Választmány megtárgyalja a vizsgáló által készített jelentést és a jogkövetkezmény alkalmazása tárgyában 
előterjesztett határozati javaslatot. A vizsgálat adatainak ismeretében bármely választmányi tag indítványozhatja a 
határozati javaslat módosítását, illetve módosított tartalmú határozati javaslat elfogadását. 
f) A Választmány a megvitatott, illetve módosított határozati javaslatról az ügy megtárgyalását követően nyomban határoz. 
g) A jogkövetkezmény alkalmazásáról rendelkező választmányi határozatban fel kell tüntetni a jogorvoslati jogra 
vonatkozó tájékoztatást. A határozatot meg kell indokolni, az indokolásnak tartalmaznia kell a jogkövetkezmény 
alkalmazásának alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat. A határozatot a taggal írásban közölni kell. 
g) Az írásbeli figyelmeztetést, vagy a kizárást tartalmazó választmányi határozattal szemben a Közgyűléshez címzett, de az 
Ügyvezetőnél benyújtandó fellebbezéssel élhet a tag, a határozat kézhezvételétől számított tizenöt (15) napon belül.  
i) A Közgyűlés a fellebbezésnek az Ügyvezetőhöz való megérkezésétől számított hatvan (60) napon belül, határozattal 
dönt a Választmány határozatáról, azt határozatával helybenhagyhatja, vagy megsemmisítheti. 
 
j) Amennyiben a Közgyűlés a határozatot helyben hagyja, a hátrányos jogkövetkezménnyel sújtott tag az Egyesület 
székhelye szerint illetékes Törvényszéktől kérheti a közgyűlési határozat felülvizsgálatát. 
 
 

V. Az Egyesület szervei, tisztségviselői, képviselői és azok hatásköre 
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A. A Közgyűlés 
 
1. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve, amelyet a tagok összessége alkot és amely szerv az Egyesületet 
érintő minden kérdésben dönthet.  
 
2. A Közgyűlés ülése nyilvános, az ülés nyilvánossága jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. 
 
3. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik: 
a) az Alapszabály megállapítása és módosítása; 
b) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 
c) a vezető tisztségviselők (Választmány tagjai) megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása; 
d) az éves költségvetés elfogadása; 
e) az éves beszámoló - ezen belül a Választmánynak az egyesület vagyoni helyzetéről szóló ill. éves jelentése - elfogadása; 
f) a közhasznúsági jelentés megvitatása és elfogadása 
g) a vezető tisztségviselők feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselők az egyesülettel 
munkaviszonyban állnak; 
h) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, az 
Ellenőrző Bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; 
i) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és az Ellenőrző Bizottsági tagok vagy más egyesületi 
szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 
j) az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása, az Ellenőrző Bizottság 
jelentéseinek elfogadása; 
k) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;  
l) a végelszámoló kijelölése; 
m) a tagsági jogviszony felmondása; 
n) a tagdíj megállapítása; 
o) tiszteletbeli tagság adományozása; 
p) minden egyéb, amit az Alapszabály, vagy jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal. 
 

B) A Választmány, az ügyvezető és a helyettes ügyvezetők 
 
1. Az Egyesület operatív ügyvezető szerve a Választmány. Az Egyesület vezető tisztségviselői a Választmány tagjai. A 
Választmány hét tagból és egy póttagból áll. E hét választmányi tagból legfeljebb hat lehet a megelőző Választmányból 
újraválasztott. Választmányi tagság megszakítás nélkül legfeljebb 8 évig tölthető be. 
A póttag a Választmány rendes tagjának írásbeli lemondását követően nyer mandátumot és megbízatása legfeljebb a 
Választmány eredeti megbízatásának időtartamára szól. 
A választmányi tagok az Egyesület tagjai közül a papság egy képviselőjét a Választmány mandátumával azonos 
időtartamra, tanácskozási joggal meghívják a Választmányba. A meghívás a Választmány első ülésén – legalább négy tag 
támogatásával – történik. 
 
2. A Választmány tagjait és póttagját a Közgyűlés választja meg titkos szavazással az Egyesület tagjai közül. 
A Választmány tagjainak megbízatása a megválasztásuk napjától számított egy év időtartama szól. 
A Választmány tagjai kötelesek a Közgyűlésen részt venni, az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, a 
Közgyűlésen az Egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.  
 
3. A Választmány feladat- és 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) az Egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának, a Választmány és az Ellenőrző Bizottság  
megválasztatásának előkészítése; 
f) a Közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése, javaslattétel a Közgyűlés levezető elnöke, a 
jegyzőkönyvvezető és a szavazatszámlálók személyére; 
g) a Választmány által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 
h) részvétel a Közgyűlésen, beszámolás a Közgyűlésnek 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 a vonatkozó 
jogszabályokban (elsősorban a: Ptk.) előírt intézkedések megtétele; 
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m) döntéshozatal az Egyesületet érintő minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 
 
4. A Választmány tagjaival szembeni követelmények és kizáró okok: 
 
A Választmány tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges 
körben nem korlátozták. 
Nem lehet a Választmány tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, 
amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 
Nem lehet a Választmány tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.  
Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, nem lehet a Választmány tagja az eltiltás hatálya alatt, ha az 
Egyesület folytatja az ítéletben megjelölt tevékenységet. 
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet a Választmány tagja az, akit eltiltottak az ilyen (ti. 
vezető tisztségviselői) tevékenységtől. 
 
A Választmány tagjai ügyvezetési feladataikat személyesen kötelesek ellátni.  A Választmánynak a lényeges gazdasági 
kérdésekben szakember véleményét kell kérnie. A Választmány a pénz kezelésével felelős személyt bíz meg, aki nem 
feltétlenül az Egyesület tagja. 
 
5. A Választmány tagjainak titoktartási és felvilágosítási kötelezettségei: 
 
A Választmány és annak tagjai a tagok részére kötelesek az Egyesületre vonatkozóan felvilágosítást adni és a tagok 
számára biztosítani a betekintést az Egyesület irataiba és nyilvántartásaiba. A Választmány a felvilágosítást és az 
iratbetekintést a tag által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. A Választmány megtagadhatja a 
felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha a tag a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy a felhívás ellenére nem 
tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a tag a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól 
kérheti az Egyesület kötelezetését a felvilágosítás megadására. 

6. A Választmány tagjának megbízatása megszűnik: 
- a határozott idő lejártával; 
- visszahívással; A tagok – a Közgyűlés határozatával – a Választmány tagját, vagy tagjait bármikor, indoklás nélkül 
visszahívhatják. 
- a tisztségről való lemondással; A lemondást a Választmány ülésén be kell jelenteni vagy írásban, igazolható módon kell 
közölni az Ügyvezetővel, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a Választmány bármelyik tagjával. 
- a tag halálával; 
- a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával; 
- a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 
 
7. A Választmány szükség szerint, de legalább negyedévenként ülésezik. Az ülés időpontját legalább egy hónappal előbb 
az egyesületi kiadványban közzéteszi. A Választmány ülését az Ügyvezető írásban, a napirend megjelölésével hívja össze. 
Az összehívás akkor szabályszerű, ha a Választmány tagjai az ülésről legalább hét nappal az ülés időpontját megelőzően 
írásban (email-ben vagy postai küldeményben) értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról legalább 2 nappal az ülés időpontját 
megelőzően email-ben vagy postai küldeményben leírást kapnak. A Választmányt össze kell hívni, ha ezt a Választmány 
három tagja vagy az Ellenőrző Bizottság két tagja kéri. 
A Választmány ülései nyilvánosak azzal, hogy a nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. 
A Választmány ülése akkor határozatképes, ha azon legalább négy választmányi tag jelen van. A Választmány üléseit az 
Ügyvezető, akadályoztatása esetén az általa megbízott választmányi tag vezeti.  
A Választmány a határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével (legalább három támogató 
szavazat) hozza. Személyi kérdésekben titkos szavazást kell tartani. A Választmány határozatai ellenkező rendelkezés 
hiányában az ülést követő napon lépnek hatályba. 
Határozatképtelenség esetén legkésőbb harminc (30) napon belül a Választmányt ismételten össze kell hívni. A 
határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülés is csak akkor határozatképes, ha azon legalább három (3) 
választmány tag jelen van.  
A Választmány ülésén jegyzőkönyvet kell vezetni. A választmányi ülés jegyzőkönyvének minden esetben tartalmaznia 
kell a döntések tartalmát, a meghozatal időpontját, a döntést támogatók, ellenzők és a tartózkodók számát, valamint (nyílt 
szavazás esetén) a döntések mellett és ellen szavazók, valamint a tartózkodók személyét név szerinti megjelöléssel A 
jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen hozott határozatokat sorszámmal ellátva. 
A Választmány határozatait, a határozat pontos dátumának és a határozat tárgyának, rendelkező részének feltüntetésével 
az “Választmányi Határozatok Tárában” kell rögzíteni.  
 
8. A Választmány tagjai kétharmadának (6   5 választmányi tag) egyetértésével állásfoglalást hozhat nyilvánosságra helyi 
vagy tágabb társadalmi kérdésekben. 
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9. Az Egyesület vezető tisztségviselője (a Választmány tagja), illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 
 
10. Az Egyesület ügyvezetőjének feladatai és hatásköre: 

a) az Egyesület tevékenységének irányítása; 
b) a Közgyűlés és a Választmány által hozott határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése; 
c) a Választmány munkájának irányítása; 
d) a Választmány üléseinek vezetése; 
e) az Egyesület képviselete (aláírási joga van); 
f) a Választmány üléseinek összehívása; 
g) az Egyesület gazdálkodásának irányítása; a kiadások és azok bizonylatainak (számlák) ellenőrzése;  
h) az Egyesület pénzügyeinek kezelése, az utalványozási jog gyakorlása; 
i) a munkáltatói jogok gyakorlása; 
j) a tagnyilvántartás vezetése; 
k) a Közgyűlési Határozatok Tárának és a Választmányi Határozatok Tárának vezetése, 
l) a Választmány felhatalmazásával elvi megállapodások megkötése; 
m) minden olyan feladat ellátása, amelyet az Alapszabály, vagy jogszabály az Ügyvezető hatáskörébe utal. 

Az Egyesület ügyvezetőjét és az ügyvezető két helyettesét a Választmány teljes létszámú ülésén, a Választmány a saját 
tagjai közül, titkos szavazással választja. 

Az Egyesület helyettes ügyvezetői az ügyvezetőt távollétében, vagy akadályoztatása esetén, az ügyvezető által adott 
meghatalmazás alapján és szerint helyettesítik.  
 
11. Az Egyesületet a bíróság, más hatóságok és hivatalos szervek előtt, valamint más szervezetekkel és harmadik 
személyekkel szemben az ügyvezető képviseli. Távolléte, vagy akadályoztatása esetén erre bármelyik helyettes ügyvezetőt 
meghatalmazhatja. 
 
12. Az Egyesület bankszámlái feletti rendelkezési jogot bármelyik két személy együttesen gyakorolja az ügyvezető és a 
helyettes ügyvezetők közül. 
 
 

C) Az Ellenőrző Bizottság 
 
1. Az Egyesület az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az Alapszabály és az egyesületi határozatok 
végrehajtásának, betartásának, az Egyesület gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére Ellenőrző Bizottságot 
választ. 
 
2. Az Ellenőrző Bizottság három (3) tagból áll. Az Ellenőrző Bizottság tagjai: az Ellenőrző Bizottság elnöke és az 
Ellenőrző Bizottság két tagja. Az Ellenőrző Bizottság tagjait a Közgyűlés választja meg titkos szavazással. Az Ellenőrző 
Bizottság a tagjai közül elnököt választ, aki az Ellenőrző Bizottság tevékenységét irányítja és felelős az Ellenőrző 
Bizottság működésére vonatkozó szabályok megtartásáért. Az Ellenőrző Bizottság tagjainak megbízatása a megválasztásuk 
napjától számított egy (1) év időtartama szól. 
 
3. Nem lehet az Ellenőrző Bizottság tagja az a személy, aki:   
- A Közgyűlés vagy a Választmány elnöke vagy tagja, ide nem értve a Közgyűlés azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek 
be; 
- a Választmány tagjaival hozzátartozói, vagy egyéb érdekeltségi kapcsolatban áll; 
- az Egyesülettel megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik; 
- az Egyesület célszerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által, megkötés nélkül igénybe vehető, nem pénzbeli 
szolgáltatásokat és az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, a jelen okiratnak megfelelő célszerinti 
juttatást,  
- illetve az előzőekben meghatározott személyek közeli hozzátartozója.  
 
4. Az Ellenőrző Bizottság feladatai és hatásköre: 
- az Egyesület pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata; 
- a közhasznú szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése; 
- a tagi kötelezettségek (tagdíj) befizetésének ellenőrzése; 
- az éves beszámoló felülvizsgálata; 
- a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti 
vizsgálata; 
- a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése; 



A Szentimrevárosi Egyesület Alapszabálya, 2015. március 29. 

 8

- az egyesületi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése; 
- az Egyesület alapszabályszerű és törvényes működésének ellenőrzése. 
 
5.   A Ellenőrző Bizottság tagjai feladataik ellátása során jogosultak az Egyesület könyveibe és irataiba betekinteni, azokat 
megvizsgálni; a Választmánytól, az Ügyvezetőtől jelentést, az Egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy 
felvilágosítást kérni, akik a jelentést ill. a tájékoztatást/felvilágosítást tizenöt (15) napon belül kötelesek megadni. 
 
6. Az Ellenőrző Bizottság évente legalább egyszer ülésezik és legalább évente megvizsgálja az Egyesület gazdálkodását, a 
működés jogi kereteit. Vizsgálata eredményéről az Ellenőrző Bizottság évente beszámol a Közgyűlésnek. 
 
7. Az Ellenőrző Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a Választmány ülésein. 
 
8. Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, lényeges kérdésekben szakértők véleményét kérheti. Az 
Ellenőrző Bizottság működésének módját a Választmány működésének szabályaihoz igazodva kell kialakítani. Az 
Ellenőrző Bizottság ülését az Ellenőrző Bizottság elnöke hívja össze, bármelyik tag kezdeményezésére. Az összehívást 
legalább nyolc (8) nappal korábban kell - szóban vagy írásban - megtenni. Az Ellenőrző Bizottság ülésének 
határozatképességéhez legalább két (2) tagja jelenléte szükséges. Az Ellenőrző Bizottság a döntéseit legalább két (2) 
egyező szavazattal hozza meg. Az Ellenőrző Bizottság a határozatait írásban rögzíti, és azokat Választmány tudomására 
hozza. 
 
9.1. Az Ellenőrző Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságnak megfelelően a Közgyűlést vagy a Választmányt 

tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 
a) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény 

(mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre 
jogosult vezetőszerv döntését teszi szükségessé; 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel. 
 
9.2. A Közgyűlést vagy Választmányt az Ellenőrző Bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc (30) 
napon belül – intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eltelte esetén a Közgyűlés és a Választmány összehívására az 
Ellenőrző Bizottság is jogosult. 
 
9.3. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az 
Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 
 
10. Az Ellenőrző Bizottsági tagság megszűnik: 
- a mandátum lejártával, 
- lemondással, 
- visszahívással, 
- elhalálozással. 
 

D. A Szakosztályok 
 
1. Az Egyesület tagjai szakosztályokat hozhatnak létre. 
 
2. A szakosztályok vezetőit és működési szabályait a résztvevő egyesületi tagok választják, illetve határozzák meg. 
 
3. A szakosztályok tizennégy (14) napon belül bejelentik megalakulásukat a Választmánynak. Amennyiben az Egyesület 
működését alapvetően befolyásoló döntést hoznak, ezt a Választmánnyal egyeztetniük kell (pl. külső pályázatok 
benyújtása, publikáció stb.). Anyagi hozzájárulást a Választmánytól igényelhetnek. 
 
4. A szakosztályok munkájukról a Közgyűlésnek tartoznak beszámolni, azonban az Egyesület céljaival ellentétes működés, 
vagy más alapos okok miatt a Választmány a szakosztály működését Közgyűlésen kívül is felfüggesztheti. 
 
 

VI. A Közgyűlés működése 
 
1. A Közgyűlést az Ügyvezető - akadályoztatása esetén az Ügyvezető egyik helyettese – írásban, a javasolt napirend 
közlésével az Egyesület székhelyére vagy más olyan budapesti helyre hívja össze, amely helyszín - a tagság létszámát és a 
fizikai körülményeket figyelembe véve - alkalmas a Közgyűlés ülésének megtartására. 
A közgyűlést írásbeli (a tagnak az Egyesületnél nyilvántartott lakcímére vagy email-címére küldött) meghívóval kell 
összehívni.  
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A meghívót olyan időben kell kézbesíteni a tagok részére, hogy a meghívó megküldése napjától a tervezett közgyűlés 
napjáig terjedő idő legalább tizennégy (14) nap legyen. A meghívóhoz csatolni kell a már rendelkezésre álló határozati 
javaslatokat és az előterjesztők indokolását. 
 
2. A meghívónak tartalmaznia kell: 
a) az Egyesület nevét és székhelyét; 
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 
c) az ülés napirendjét; 
d) azt a figyelmeztetést, hogy a megismételt Közgyűlés az írásban közölt napirendi pontok tekintetében a megjelent tagok 
számától függetlenül határozatképest. A Közgyűlés összehívására irányuló meghívóban megjelölhető a megismételt 
közgyűlés napja is. 
 
A meghiúsult Közgyűlés és a megismételt Közgyűlés között legalább egy (1) órának kell eltelnie. A napirendet a 
meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben 
álláspontjukat kialakíthassák. 
 
3.1. A Közgyűlés ülését megelőző negyedik (4.) napig a tag az Ügyvezetőtől a napirend kiegészítését kérheti, a 
kiegészítési javaslata indoklásával. A napirend kiegészítése iránti kérelemről az Ügyvezető dönt. Amennyiben az 
Ügyvezető nem dönt, vagy a napirend kiegészítése iránti kérelmet elutasítja, úgy a Közgyűlés a napirend elfogadásáról 
szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítése tárgyában. 
 
3.2. Az Egyesület ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve ha valamennyi 
részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 
 
4. A Közgyűlésen az Egyesület tagja személyesen vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással 
meghatalmazott képviselője útján gyakorolhatja tagsági jogait. A tag képviseletében csak az Egyesület másik tagja járhat 
el. Egy tag legfeljebb tíz (10) meghatalmazást fogadhat el a Közgyűlésre. A meghatalmazást úgy kell megadni, hogy az a 
Közgyűlés esetleges határozatképtelensége miatt megismételt Közgyűlésre is érvényes legyen; ezt a tényt a 
meghatalmazáson fel kell tüntetni. 
 
5. A közgyűlési tisztségviselők, azaz a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítő (két fő) és a szavazatszámlálók (két 
fő) megválasztására a Választmány tesz javaslatot. A közgyűlési tisztségviselők megválasztásáról a Közgyűlés a jelenlévő 
vagy meghatalmazott által képviselt, szavazati joggal rendelkező tagok szótöbbségével, nyílt szavazással határoz. 
 
6. A Közgyűlést az Egyesület ügyvezetője, vagy az általa felkért egyesületi tag vezeti le. 
 
7.1. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok ötven (50) %-a + 1 fő jelen van, vagy 
meghatalmazottal képviselteti magát.  
 
7.2. A Közgyűlésen minden tagot (meghatalmazottat), aki az adott napirendi pont vonatkozásában szavazhat, tagonként 
egy (1) szavazat illet meg. 
 
8.1. A Közgyűlés a határozatait általában a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével, 
nyílt szavazással hozza meg. 

8.2. A jelenlévő és meghatalmazással képviselt tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges: 
- az Alapszabály módosításához; 
- az Egyesület céljának módosításához; 
- az Egyesület megszűnésének elhatározásához; 
- a más egyesülettel történő egyesülés kimondásához; 
- tag kizárásához; 
- a Választmány bármelyik tagjának visszahívásához. 
 
8.3. A Egyesület költségvetésének elfogadásához a jelenlévő és meghatalmazással képviselt tagok abszolút többsége 
szükséges. 
 
Szavazategyenlőség esetén a Közgyűlést levezető elnök szavazata dönt. Titkos szavazás esetén előálló 
szavazategyenlőséget ismételt szavazással kell döntésre vinni. 
 
9. Bármelyik tag indítványára a Közgyűlés úgy határozhat, hogy a megjelölt napirenddel kapcsolatban titkos szavazással 
határoz. A Közgyűlés a Választmány, valamint az Ellenőrző Bizottság tagjait titkos szavazással választja meg.  
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10.1. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása 
során figyelmen kívül kell hagyni. 
 
10.2. A közgyűlési 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 vagy alapítója; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;  
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 
11. A Közgyűlésen hozott határozatokat a szavazatszámlálók jelentése alapján a levezető elnök szóban kihirdeti. A 
meghozott határozatokat az Ügyvezető a határozat meghozatalától számított legfeljebb tizenöt (15) napon belül, a határozat 
pontos dátumának és a határozat tárgyának, rendelkező részének feltüntetésével a „Közgyűlési Határozatok Tárába” 
bevezeti. 
 
12. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben meg kell jelölni a Közgyűlés helyét, idejét, továbbá a 
jelenléti ívre utalással fel kell sorolni a Közgyűlésen megjelent személyeket, és azokat a tagokat, akiket másik tag képvisel 
meghatalmazással. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a javasolt és az elfogadott napirendet, az egyes napirendi pontokkal 
kapcsolatban hozott határozatokat, sorszámmal ellátva. A közgyűlési jegyzőkönyvnek minden esetben tartalmaznia kell a 
döntések tartalmát, a döntést támogatók, az azt ellenzők és a nem szavazók (azaz az igen, a nem és a tartózkodók) számát.  
A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztott két személy aláírásával hitelesíti. 
 
13. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal, minden naptári év első negyedében ülésezik. 

14. A Közgyűlést össze kell hívni: 
– ha a tagok egytizede cél és az ok megjelölésével ezt az Ügyvezetőtől írásban kéri, 
– ha a Választmány, az Ügyvezető vagy az Ellenőrző Bizottság rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja 
szükségesnek, 
– ha a törvényszék a Közgyűlés összehívását elrendeli, 
- amennyiben a tagság legalább ötöde, vagy a Választmány három, illetőleg az Ellenőrző Bizottság két tagja kéri. 

 

VII. A Szentimrevárosi Egyesület nevesített emlékérme 
 
1. A SZIE azon tagjainak, vagy támogatóinak, akik az Egyesület célkitűzéseinek megvalósulását döntően elősegítették, a 

Választmány az Egyesület nevesített emlékérmét adományozhatja. 
 
2. Évente legfeljebb két emlékérem adományozható, amelyeket lehetőleg a Közgyűlésen kell átadni. 
 
3. Az érem előlapja dombormű, hátlapján szerepelnie kell az adományozott nevének, az adományozás évének, valamint a 

„Szentimrevárosi Egyesület” feliratnak. 
 

VIII. Egyebek  
 
1. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint 
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak. 
 

2. Az Egyesület a jelen módosított Alapszabályát az Egyesület a 2015. március 29. napján tartott Közgyűlésén fogadta el. 

 
 
Az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának, 
ellenjegyzem Budapesten, 2015. április……………. napján: 


