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I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

 

 

1. Az Érdi Városi Polgárőr Egyesület (a továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. 

évi II. törvény rendelkezéseit figyelembe véve, a tagok által létrehozott önkormányzati elv 

alapján működő társadalmi szervezet. 

 

2. Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és pártoknak 

anyagi támogatást nem nyújt, illetőleg tőlük anyagi támogatást el nem fogad. Az egyesület a 

parlamenti-, valamint a megyei, fővárosi, kerületi vagy egyéb helyi önkormányzati 

választásokon képviselőjelöltet nem állít, és jelöltet nem támogat. 

 

3. Az egyesület társadalmi szervezet, amelyre a Polgári Törvénykönyv vonatkozó, és az egyesülési 

jogról szóló 1989. évi II. törvény (Etv.) törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

4. Az egyesület által nyújtott szolgáltatásokat – ideértve a közhasznú szolgáltatásokat is – az 

egyesülettel tagsági viszonyban nem álló személyek és szervezetek is igénybe vehetik. A 

szolgáltatás igénybevételét az elnöknél kell bejelenteni, és az elnök köteles annak módjáról 

haladéktalanul intézkedni.  

 

5. Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az egyesület az 

Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. 

 

6. Az egyesület közhasznúsági fokozata: közhasznú. 

 

7. Az egyesület neve: Érdi Városi Polgárőr Egyesület 

 

8. Az egyesület rövidített elnevezése: Érdi Polgárőrség 

 

9. Az egyesület székhelye: 2030 Érd, Fűtő u. 41. 

 

 

 

II. 

AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATA 
 

 

 

1. Az egyesület állampolgárok önkéntes egyesülete, amely közérdekű kötelezettségvállalásra, 

bűncselekmények megelőzésére, a különböző tulajdonformák védelmében tevékenységet végző 

lakosok rendszeres működésének szervezeti összefogására, a vagyonvédelem és a közbiztonság 

javítására alakult. 

 

2. Célja az élet és a testi épség óvásával a lakosság biztonságérzetének javítása, a társadalmi 

bűnmegelőzés kereteinek szélesítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti együttműködés 

erősítése.  
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3. Az egyesület feladata a köztulajdon és az állampolgári tulajdon védelme, a személyes biztonság 

megteremtése, különös tekintettel a fiatalkorúakra, az őket foglalkoztató oktatási és nevelési 

intézményekre. 

 

4. Az egyesület rendszeres járőrözést szervez működési területén. A járőrök feladata: felügyelet, 

megfigyelés, bűnmegelőzés, riasztás, helyszínbiztosítás, a hivatalos szervek munkájának 

segítése. A járőrszolgálat beosztását az egyesület vezetősége végzi. 

 

5. A járőr a rendelkezésre álló eszközökkel bűncselekmény gyanúja esetén azonnal értesíti a 

bűnüldöző szerveket, balesetek, tűzesetek és egyéb veszélyhelyzetek esetén az illetékes 

szerveket. 

A járőröknek tartózkodniuk kell az erőszakos beavatkozástól, kivéve a jogos önvédelmet. A 

járőrszolgálatban résztvevők kötelesek a törvényes rendet a szolgálat ideje alatt is betartani és 

betartatni, kerülve az esetlegesen kialakuló konfliktushelyzeteket. 

 

6. Az egyesület közhasznú tevékenységként a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi 

CLVI. törvényben foglaltaknak megfelelően a közrend és közbiztonság védelmét, valamint a 

bűnmegelőzést és áldozatvédelmet látja el. 

 

 

 

III. 

AZ EGYESÜLET TAGSÁGA 
 

 

 

1. Rendes tagság:  

Az egyesület tagja lehet bármely büntetlen előéletű természetes személy, aki magyar 

állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetve magyarországi tartózkodási engedéllyel (EU 

tagállam állampolgára esetén bejelentett magyarországi lakcímmel) rendelkező nem magyar 

állampolgár, az egyesület céljait és az Alapszabályt elfogadja, valamint belépési nyilatkozatban 

vállalja a tagsággal együtt járó jogokat és kötelezettségeket, a tagdíj megfizetését. Az egyesület 

rendes tagja lehet cselekvőképtelen, illetőleg korlátozottan cselekvőképes személy is. 

A rendes tagságra jelentkezettek felvétele az elnökség hatáskörébe tartozik, a felvételhez 

legalább 2 elnökségi tag igenlő szavazata szükséges. A felvétellel kapcsolatban az elnökségnek 

joga van a rendőrség illetékes vezetőinek véleményét kikérni, és azt a döntésnél fölhasználni. 

Az egyesület rendes tagja az Országos Polgárőr Szövetség más tagszervezetének nem lehet 

rendes tagja, tehát más OPSZ tagszervezet tagjaként polgárőr feladatot nem láthat el. 

 

2. Pártoló tagság:  

Az egyesület pártoló tagja lehet az a magyar vagy külföldi természetes-, vagy jogi személy, 

illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely adományaival segíti az 

egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni, illetőleg részvételét jogszabály 

kizárja. 

Pártoló tagság adományozásáról, a pártoló tag felajánlásainak elfogadásáról az elnökség dönt. 
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3. Tiszteletbeli tagság: 

A közgyűlés az egyesület tiszteletbeli tagjának választhatja azt a természetes személyt, aki 

elfogadja az Alapszabályt, s aki ugyan anyagilag nem támogatja az egyesületet, de őt a 

közgyűlés valamilyen oknál fogva tiszteletbeli tagságra érdemesnek tartja. 

 

4. Az egyesület megalakulását követően a további tagfelvételről az elnökség dönt. A tagfelvételi 

kérelmet elutasító döntés ellen az érintett írásban a közgyűléshez fellebbezhet a határozat 

tudomására jutásától számított 30 napon belül. 

 

5. Az egyesületi tagság megszűnik: 

– a tag kilépésével; 

– a tag névsorból való törlésével; 

– jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet mint pártoló tag 

jogutód nélküli megszűnésével; 

– a tag kizárásával; 

– a tag halálával. 

 

6. A tag a kilépését írásban köteles közölni az egyesület elnökségével. 

 

7. Az egyesületi tagdíjat negyedévente, félévente vagy évente kell megfizetni. A tagdíj az adott 

időszak 15. napjáig esedékes. A tagdíjat az Egyesület bankszámlájára kell befizetni. 

Tagdíjfizetés elmulasztása esetében az elnökség köteles az adott tagot ésszerű póthatáridő 

tűzésével írásban felszólítani a tagdíj befizetésére. A póthatáridő elmulasztása esetében az 

elnökség – mint első fokú határozatot hozó szerv – jogosult határozattal a mulasztó tagot az 

egyesület tagságából törölni.  A törlést kimondó határozattal szemben az érintett tag – a 

vonatkozó határozat kézhezvételétől számított – 15 napon belül fellebbezést nyújthat be a 

közgyűléshez, melyet a következő közgyűlés köteles megtárgyalni. A közgyűlés határozatának 

megtámadására az egyesület bármely szervének határozatának megtámadására irányadó 

szabályok szerint van lehetőség. 

 

8. Tagot az Egyesületből kizárni kizárólag abban az esetben lehet, ha tevékenységével és/vagy 

magatartásával az egyesület Alapszabályban rögzített céljait veszélyezteti és/vagy lehetetlenné 

teszi, valamint ha megszegi a jelen Alapszabályban rögzített bármely kötelezettségét (kivéve a 

tagdíjfizetés elmulasztása), illetve magatartása és/vagy tevékenysége más egyesületi tagot sért.  

A tag kizárását bármely másik tag írásban kezdeményezheti az ok megjelölésével és az esetleges 

bizonyítékok megjelölésével az elnök útján az elnökség felé. Az elnök köteles az indítvány 

kézhezvételétől számított 15 napon belül a fegyelmi eljárást megindítani. A fegyelmi eljárás 

megindításáról – annak okai és a bizonyítékok megjelölésével – az elnök köteles az eljárás 

kezdeményezőit, az érintett személyt, valamint az elnökség tagjait írásban értesíteni, egyúttal 

köteles az első fegyelmi tárgyalás időpontját is közölni ezen személyekkel, mely nem lehet 

később, mint az értesítés keltétől számított 15 nap. Az értesítést legkésőbb a kijelölt tárgyalási 

nap előtt 10 nappal ajánlott és tértivevénnyel ellátott küldeményként kell postára adni. Az 

értesítéssel egyidejűleg az eljárás során okiratként rendelkezésre álló bizonyítékokat is meg kell 

küldeni az érintett személynek is. 

Az első fokú fegyelmi eljárást az elnökség köteles lefolytatni az elnök vezetésével, mely köteles 

az eljárás során az eljárás alá vont személyt személyesen is meghallgatni és köteles az eljárás 

alá vont részére biztosítani, hogy a vele szemben felhozottakkal kapcsolatos védekezését szóban 
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és/vagy írásban előterjessze. Az eljárás alá vont személy jogosult az eljárás során való jogi 

képviseletre ügyvédnek meghatalmazást adni. Az elnökség a fegyelmi eljárás jogszerű 

lefolytatásához jogosult jogi szakértő közreműködését igénybe venni, akinek a személyéről 

köteles az érintett személyt és esetleges jogi képviselőjét is írásban tájékoztatni. 

Az eljárás során megtartott tárgyalások jegyzőkönyvét az elnök köteles a tárgyalás napját 

követő 8 napon belül írásban, ajánlott és tértivevénnyel ellátott küldeményként megküldeni az 

érintett személynek és jogi képviselőjének. Az első fokú fegyelmi eljárást legkésőbb annak 

megindításától számított 6 hónapon belül be kell fejezni, de a határidőt az elnökség egy 

alkalommal, különös méltánylást érdemlő indokkal és legfeljebb 2 hónappal 

meghosszabbíthatja. A határozatot az érintett személynek és jogi képviselőjének 8 napon belül 

ajánlott és tértivevénnyel ellátott küldeményként meg kell küldeni. Az első fegyelmi tárgyalást 

követő további tárgyalások időpontját a személyesen jelenlévő érintettel és esetleges 

képviselőjével szóban, illetve a távollévők esetében legkésőbb a kitűzött határnap előtt 10 

nappal ajánlott és tértivevénnyel ellátott küldeményként kell közölni. 

Az első fokú fegyelmi eljárás során határozatot kizárólag tárgyaláson hozhatja meg az elnökség. 

A határozathozatalra való visszavonulás előtt az elnök köteles az eljárás berekesztéséről 

tájékoztatni az érintettet és képviselőjét azzal a figyelmeztetéssel, hogy a berekesztés után 

további észrevételt vagy indítványt nem tehetnek. A berekesztést követően az elnökség zárt 

ülésen hozza meg a határozatot, melyet köteles azt követően szóban az érintett személlyel 

közölni a határozat rövid indokolásával együtt. A határozatot a kihirdetést követően 8 napon 

belül írásban, ajánlott és tértivevénnyel ellátott küldeményként meg kell küldeni az érintett 

személynek és jogi képviselőjének. A határozatnak tartalmaznia kell a döntés mellett annak 

részletes indokolását, valamint a határozattal szembeni jogorvoslatra történő kioktatást is.  

Az első fokú fegyelmi határozattal szemben az érintett személy a határozat általa történő 

kézhezvételétől számított 15 napon belül 3 példányban, írásban, fellebbezést nyújthat be a 

közgyűléshez. A határidőben történő fellebbezés esetén az első fokú határozat nem emelkedik 

jogerőre. Ha az érintett személy a nyitva álló határidőben nem nyújt be fellebbezést, úgy az első 

fokon eljárt elnökség köteles külön határozatban megállapítani, hogy a határozat jogerőre 

emelkedett, mely határozatot a fegyelmi határozattal azonos módon köteles megküldeni.  

Ha a fellebbezés nem határidőben történik, úgy az első fokon eljárt elnökség jogosult a 

fellebbezést elutasító határozatot meghozni, mely határozatot a fegyelmi határozattal azonos 

módon köteles megküldeni. Ez utóbbi határozattal szemben az érdemi határozattal szembeni 

fellebbezésre irányadó szabályok szerint lehet fellebbezést benyújtani. 

Az érdemi határozattal, illetőleg a fellebbezést elutasító határozattal szemben benyújtott 

fellebbezést a soron következő közgyűlés napirendjére kell tűzni, és a fellebbezést a közgyűlés 

köteles mint másodfokú fegyelmi testület elbírálni. Az elnökség a közgyűlési meghívóval 

egyidejűleg köteles a fegyelmi határozatot, valamint az azzal szemben benyújtott fellebbezést is 

a tagoknak megküldeni. 

A másodfokú döntés meghozatala előtt az érintett tag számára lehetővé kell tenni, hogy a vele 

szemben felhozott vádakkal kapcsolatos védekezését szóban és/vagy írásban személyesen 

és/vagy meghatalmazott jogi képviselője útján a közgyűlésen megjelentek számára előterjessze. 

A másodfokú határozatot a közgyűlés titkos szavazás útján, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. 

A kizárást kimondó határozatban a közgyűlés köteles a döntést megindokolni és a döntés 

alapjául szolgáló bizonyítékokat felsorolni. 

A kizárást kimondó határozatot az érintett tag a tudomására jutástól számított 30 napon belül 

bíróság előtt megtámadhatja. A jelenlévő tag esetében a tudomásra jutás napja a határozat 

kihirdetésének napja. Jelen nem lévő tag részére a határozatot a közgyűlés elnöke köteles a 

közgyűlés napjától számított 15 napon belül ajánlott és tértivevénnyel ellátott levél útján 
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megküldeni. Amennyiben az érintett tag a közgyűlés határozatát megtámadja, úgy a bíróság 

jogerős döntéséig a határozat végrehajtását fel kell függeszteni. 

 

9. A rendes tagok jogai és kötelezettségei: 

– az egyesület ügyintéző, képviseleti és felügyeleti szervének magyar állampolgár, 

Magyarországon letelepedett, illetve magyarországi tartózkodási engedéllyel (EU tagállam 

állampolgára esetén bejelentett magyarországi lakcímmel) rendelkező nem magyar 

állampolgár is tagja lehet, feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától, illetve más, 

jogszabályban rögzített kizáró (összeférhetetlenségi) ok nem áll fenn (cselekvőképtelen tag 

nem lehet tisztségviselő, míg korlátozottan cselekvőképes tag csak képviseleti joggal nem 

járó tisztséget vállalhat el);  

– részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein; 

– választhat és választható az egyesület szerveibe (cselekvőképtelen tag nem lehet 

tisztségviselő, míg korlátozottan cselekvőképes tag csak képviseleti joggal nem járó 

tisztséget vállalhat el); 

– minden tag azonos szavazati joggal rendelkezik, amely jog kizárólag személyesen 

gyakorolható; 

– részt vehet az egyesület működéséről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában; 

– az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát a tudomására jutástól számított 30 

napon belül a bíróság előtt megtámadhatja; 

– minden tag köteles a közgyűlés által meghatározott mértékű belépési díjat és tagdíjat 

megfizetni; 

– minden tag köteles tevékenyen, aktívan közreműködni az egyesületi célok megvalósítása 

érdekében; 

– a tag köteles az egyesület adatait (pl.: létszám, vezetőség, járőrök tevékenysége és útvonala) 

bizalmasan kezelni, mely adatokat a jogszabályi rendelkezések keretei között, a vonatkozó 

jogszabályokban meghatározott szervezetek részére adhat ki; 

– a tag az egyesület tevékenységéről, működéséről a jogszabályokban meghatározott 

szervezeteken kívül 3. személy részére nyilatkozatot nem tehet. Ezen nyilatkozatok 

megtételére kizárólag az egyesület képviseletére felhatalmazott személyek jogosultak. 

 

10. A pártoló tagok jogai és kötelezettségei: 

– részt vehetnek az egyesület rendezvényein; 

– az egyesület közgyűlésein tanácskozási joggal vehetnek rész; 

– kiadványaikban szerepeltethetik azt a tényt, hogy az egyesület pártoló tagjai, feltüntethetik a 

nyújtott támogatás mibenlétét és mértékét; 

– kötelezettséget vállalnak a vállalt támogatás teljesítésére. 

 

11. Tiszteletbeli tagok jogai és kötelezettségei: 

– részt vehetnek az egyesület tevékenységében és rendezvényein; 

– az egyesület közgyűlésein tanácskozási joggal vehetnek részt; 

– kötelezettséget vállalnak az egyesület céljainak erkölcsi támogatására; 

– kötelezettséget vállalnak az Alapszabály elfogadására. 
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12. Az egyesület által nyújtott közhasznú szolgáltatásaiból a tagokon kívül más is 

részesülhet. A szolgáltatás igénybevételét az elnöknél kell bejelenteni, és az elnök köteles 

annak módjáról haladéktalanul intézkedni. 
 

 

 

IV. 

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE 
 

 

 

Az egyesület szervei: 

1. A közgyűlés, 

2. A közgyűlés által közvetlenül választott elnökség, 

3. Felügyelő Bizottság 

 

Az egyesület tisztségviselői: 

a) elnök, 

b) 2 fő elnökségi tag, 

c) a közgyűlés által meghatározott tisztségviselők. 

d) felügyelő bizottság 3 fő tagja 

 

 

 

V. 

A KÖZGYŰLÉS ÉS TISZTSÉGVISELŐK 
 

 

 

1. Az egyesület legfőbb határozathozó szerve a rendes tagokból álló közgyűlés, melyet évenként 

legalább egyszer össze kell hívni (rendes közgyűlés). Az összehívásról az elnök gondoskodik. A 

közgyűlési meghívókat legalább a közgyűlés megtartására kijelölt nap előtt 10 nappal, ajánlott 

levél útján postára kell adni. A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés pontos helyszínét és 

idejét, valamint a javasolt napirendet. A közgyűlésen szavazati joggal a rendes tagok vehetnek 

részt. 

 

2. Rendkívüli közgyűlés összehívását írásban kell kérni az ok és cél megjelölésével. A rendkívüli 

közgyűlést a megkereséstől számított egy hónapon belül kell megtartani. Rendkívüli közgyűlést 

legalább 3 nappal a megtartására kijelölt nap előtt átadott írásbeli vagy szóbeli meghívással kell 

összehívni. 

 

3. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, 

– ha az elnökség kezdeményezi; 

– ha a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv elrendeli; 

– bíróság határozata alapján; 
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– ha a tagok legalább egyharmada ok és cél megjelölésével kezdeményezi. 

 

4. Tanácskozási joggal vehetnek részt a közgyűlésen: 

– az elnökség által meghívottak; 

– a pártoló és tiszteletbeli tagok. 

5. A közgyűlés a tisztségviselőket titkos szavazással választja, egyszerű többséggel, 4 évi 

időtartamra. Más kérdésekben – az Alapszabály eltérő rendelkezésének hiányában – a szavazás 

ugyancsak egyszerű többséggel, nyílt szavazással történik. 

 

6. A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint fele jelen van. 

 

7. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést 15 napon belül, az eredeti napirendi 

javaslatban szereplő témakörökben ismét össze kell hívni, oly módon, hogy a megismételt 

közgyűlés időpontját és helyszínét az eredeti közgyűlés meghívójában kell feltüntetni. A 

megismételt közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes – kivéve az 

egyesület megszüntetéséről hozandó döntés esetét –, ha a fent írtakról a tagokat az eredeti 

időpontra összehívott közgyűlés meghívójában már tájékoztatták. 

 

8. A szavazati jog más tagra nem ruházható át. 

 

9. Az általános szabályoktól eltérően titkos szavazást kell tartani, ha a szavazati joggal 

rendelkezők több mint egyharmada ezt kéri. 

 

10. A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 

hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) 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 a társadalmi szervezet által 

tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 

juttatás. 
 

11. A közgyűlés nyilvános, de adatvédelmi okokból, illetőleg személyiségi jogok védelme miatt a 

közgyűlés egyes napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű többséggel meghozott 

döntésével zártnak minősítheti a közgyűlést. Zárttá minősítés esetén meg kell határozni, hogy 

mely napirendi pontok tárgyalásakor minősítik zártnak a közgyűlést. 

 

12. A közgyűlés az előre írásban megküldött napirendet tárgyalhatja. A tagok által legalább 5 

nappal korábban, írásban előterjesztett napirendi pont felvételéről a közgyűlés napirend előtt 

határoz. A meghirdetett napirenden csak a közgyűlés változtathat. 

 

13. A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá, és 

a közgyűlés által megválasztott két tag hitelesít. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a jelenléti 

ív alapján jelenlévőnek minősített szavazóképes tagok számát, a hozzászólások lényegét, a 

határozati javaslatok szövegét, valamint a szavazatok számszerű arányát. 

 

14. A közgyűlés jegyzőkönyvét az egyesület irattára őrzi. A jegyzőkönyv nyilvános, és abba bárki 

betekinthet. A jegyzőkönyvet köteles az elnök haladéktalanul az egyesület hivatalos honlapján - 
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www.erdipolgarorseg.hu – közzétenni. A szavazás lebonyolításának rendjét a közgyűlés 

határozza meg.  

 

15. A közgyűlés által meghozott határozatokat a Közgyűlési Határozatok Könyvében tartja nyílván 

az egyesület, melybe bárki betekinthet. A Közgyűlési Határozatok Könyvét szintén az irattár 

őrzi. A Közgyűlési Határozatok Könyvét köteles az elnök az egyesület hivatalos honlapján - 

www.erdipolgarorseg.hu – közzétenni. A Közgyűlési Határozatok Könyvét úgy kell vezetni, 

hogy abból a közgyűlés döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók 

és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható legyen.  

 

16. Az V/14. és V/15. ponton túl az alapszabály tartalmazza, hogy az egyesület működésére, 

szolgáltatásai igénybevételének módjára vonatkozó adatok, iratok, valamint a közgyűlés 

határozatai, a közhasznúsági jelentései és éves beszámolói, a közgyűlési és elnökségi ülések 

meghívói, továbbá az egyéb egyesületi beszámolók nyilvánosak, azokat bárki az egyesület 

hivatalos honlapján - www.erdipolgarorseg.hu - megtekinthet. 

 

17. Az egyesület elnöke köteles a közgyűlésen hozott határozattal érintetteket – természetes és jogi 

személyeket, szervezeteket, hatóságok – a határozathozatalt követő 10 munkanapon belül 

ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni. Amennyiben a küldemény a 

hatályos jogszabályok szerint nem tekinthető kézbesítettnek, úgy köteles ennek tudomására 

jutásától számított 30 napon belül közleményként valamely országos napilap útján is 

nyilvánosságra hozni. 

 

18. Az elnök köteles a közgyűlésen hozott határozatokat a megszavazásuk napjától számított 30 

munkanapon belül a szervezet hivatalos oldalán - www.erdipolgarorseg.hu - nyilvánosságra 

hozni. 

 

19. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) az Alapszabály elfogadása és módosítása;  

b) az elnökség éves szakmai beszámolójának és a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: 

Sztv.) szerinti beszámolójának, a következő évi szakmai és pénzügyi tervének az 

elfogadása; 

c) az éves költségvetés elfogadása; 

d) az elnök és az elnökség tagjainak megválasztása, illetve visszahívása; 

e) az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, illetve szétválásának elhatározása; 

f) az egyesület jogi személyiségű szervezeti egységeinek létrehozása; 

g) az egyesület önkéntes feloszlásának kimondása; 

h) a szervezeti és működési, a gazdálkodási-pénzügyi szabályzat elfogadása, ami nem lehet 

ellentétes az Alapszabállyal; 

i) a tagfelvétel jóváhagyása és elutasítása kérdésében hozott határozat elleni fellebbezés 

elbírálása; 

j) a belépési díj és tagdíj mértékének meghatározása; 

k) törlés kérdésében való másodfokú határozathozatal; 

l) döntés a kizárási kérdésekben; 

http://www.erdipolgarorseg.hu/
http://www.erdipolgarorseg.hu/
http://www.erdipolgarorseg.hu/
http://www.erdipolgarorseg.hu/
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m) esetenként döntés mindazokban az ügyekben, amelyekben a tagok egyharmada vagy 

bármely tisztségviselő a közgyűlést – az elnökségen keresztül – erre kéri, és az elnökség a 

közgyűlés elé bocsátja; 

n) az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentés elkészítése; 

o) minden olyan kérdés, amelyet a hatályos jogszabályok vagy az alapszabály a közgyűlés 

kizárólagos hatáskörébe utal, illetve amelyet a közgyűlés saját hatáskörébe von. 

 

19. A közgyűlés csak akkor mondhatja ki az egyesület feloszlását, ha az egyesület képes bármilyen 

jogcímen fennálló tartozásai kiegyenlítésére. 

 

20. A tisztségviselők megválasztása: 

a) Az egyesület elnökét és az elnökségi tagokat a közgyűlése négy évre választja, titkos 

szavazással. A tisztségviselők újraválaszthatók. 

b) A tisztségviselők a tagok egyharmadának kezdeményezésére az összehívott közgyűlés 

egyszerű szavazattöbbségével visszahívhatók. 

c) Megválasztottnak azt kell tekinteni, aki a tisztségre leadott szavazatok egyszerű többségét 

megszerezte, amennyiben az érvényes szavazatok száma meghaladja a leadható szavazatok 

50%-át.  

d) Ha több jelölt esetén az első választási fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a 

megválasztásához szükséges többséget, újabb választási fordulót kell tartani. A legkevesebb 

szavazatot kapott személy nem vesz részt a további szavazáson. A tisztségviselők választása 

során a választást meg kell ismételni mindaddig, amíg a testület valamennyi tisztségviselői 

helye nincs betöltve. 

e) A ciklus lejártakor a közgyűlés által megválasztott jelölőbizottság vezetője terjeszti elő a 

jelöltekre vonatkozó javaslatát a közgyűlésen. A közgyűlésen résztvevő, szavazásra 

jogosultak további jelöltek felvételét kérhetik bármelyik tisztségre. A jelölt elfogadásához a 

jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyharmadának nyílt szavazással kinyilvánított 

egyetértése szükséges. 

21. Nem választható meg két évig vezető tisztségviselővé 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.  

22. 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. 

23. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselője (ügyintéző és képviseleti szervének tagja) 

az lehet, aki megfelel az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 8. § (1) 

bekezdésében foglaltaknak megfelel, így a törvény szerint: 
 

A társadalmi szervezet ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet, aki a közügyek 

gyakorlásától nincs eltiltva, és 

a) magyar állampolgár, 

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkezik, vagy 
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c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény 

hatálya alá tartozik, 

 

24. Az egyesület, mint közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával 

egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a 

közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, melyről a közgyűlés egyszerű 

szótöbbséggel dönt. A közhasznúsági jelentés tartalmára az 1997. évi CLVI. törvényben 

foglalt rendelkezések az irányadók. Az elfogadott közhasznú jelent köteles az egyesület 

a tárgyévet követő évben legkésőbb június hó 30. napjáig saját honlapján – 

www.erdipolgarorseg.hu –, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető 

módon közzétenni. 

25. Az egyesület köteles az éves beszámolóját a következő évben megtartott rendes 

közgyűlésen megtárgyalni és azt jóváhagyni. A beszámoló jóváhagyásához az 

egyesületi rendes tagok kétharmadának szavazata szükséges. 

 

 

 

VI. 

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 
 

 

 

1. A közgyűlés felügyelő bizottságot hoz létre, amely bizottság egy vezetőből és két tagból áll. A 

felügyelő bizottság feladata minden évben a zárszámadást követően megvizsgálni a zárszámadás 

helyességét, és annak eredményét köteles az elnökség útján a közgyűlés elé terjeszteni. A 

Felügyelő Bizottság három tagját a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással, három 

évre választ meg.  

 

2. A Felügyelő Bizottság tagjai közül elnököt választ. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke, 

vagy tagja az a személy, aki 

- a közgyűlés elnöke vagy tagja, 

- az egyesületnél a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 

- az egyesület cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe 

vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve 

- az előzőekben meghatározott személy hozzátartozója. 

 

3. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. A 

vezetőségtől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást 

kérhet, továbbá az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

 

4. A Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - a közgyűlést, 

valamint az elnökséget össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a közgyűlés és 

az elnökség összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. 

 

5. A Felügyelő Bizottság tagja az elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vesz. 

 

http://www.erdipolgarorseg.hu/
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6. A Felügyelő Bizottság köteles az egyesület intézkedésre jogosult vezető szervét tájékoztatni és 

annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

-  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 közgyűlés döntését 

teszi szükségessé; 

-  a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

 

7. Ha a közgyűlés vagy az elnökség a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 

törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

 

8. A Felügyelő Bizottság működése nyilvános. Üléseit szükség szerint tartja, de évente legalább két 

ülést tart. Üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa felkért tag vezeti. 

 

9. A Felügyelő Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. 

 

10. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyről a Felügyelő Bizottság 

elnöke gondoskodik. 

 

11. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 

 

 

 

VII. 

AZ ELNÖKSÉG 
 

 

 

1. A közgyűlések közötti időszakban az egyesület munkáját az elnökség irányítja. 

 

2. Az egyesület üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente tartja. Az elnökség az egyesület 

működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, 

melyek kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartoznak vagy amelyet a közgyűlés saját hatáskörébe 

vont, illetve más szervének vagy tisztségviselőjének hatáskörébe utalt.  

 

3. Az elnökség köteles beszámolni határozatairól a következő közgyűlésen. A közgyűlés a 

beterjesztett határozatot hatályon kívül helyezheti, és új határozatot hozhat. 

 

4. Az elnökség tagjai: 

a) elnök; 

b) a közgyűlés által választott 2 fő mint elnökségi tag. 

 

5. Az elnökségi tagság megszűnik: 

c) a mandátum lejártával, vagy megszűnésével; 

d) visszahívással; 

e) a közgyűlés által tudomásul vett lemondással; 

f) elhalálozással, illetőleg a tagsági viszony más módon való megszűnésével. 
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6. Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei: 

a) részvétel az elnökség munkájában; 

b) aláírási és utalványozási jog az SzMSz szerint; 

c) a közgyűlés által hozott határozatok és ajánlások végrehajtása; 

d) kapcsolattartás az egyesület tagjaival; 

e) betekintési jog a gazdasági levelezésbe, okmányokba, okiratokba; 

f) felvilágosítást kérhet a tisztségviselőktől az egyesület tevékenységével kapcsolatban. 

 

7. Az elnökség feladata és hatásköre: 

a) Az egyesület törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása; 

b) Szabályzatok előkészítése; 

c) A közgyűlési határozatok végrehajtása és ezek alsóbb színtű végrehajtásának ellenőrzése; 

d) A tagfelvételi kérelmek első fokú elbírálása; 

e) Első fokon döntés a törlési és kizárási ügyekben; 

f) Az éves költségvetési terv elkészítése; 

g) A havi szolgálatbeosztások elkészítése, és a szolgálatok ellenőrzése. 

 

8. Az elnökség működése: 

a) Az elnökség határozatait az elnökségi üléseken hozza, melyet legalább negyedévente 

tartanak. Az ülések idejét, napirendjét az elnökségi tagokkal az elnök előre közli, legkésőbb 

az ülést megelőző 2. napon. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha az elnökségi tagok 

egyharmada az ok és a cél megjelölésével azt kéri. 

b) Az elnökség határozatképes, ha az elnökség ülésén az elnökségi tagok legalább kétharmada 

jelen van. 

c) Az elnökségi ülések nyilvánosak, de adatvédelmi okokból, illetőleg személyiségi jogok 

védelme miatt az elnökség egyes napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű 

többséggel meghozott döntésével zártnak minősítheti az ülést. Zárttá minősítés esetén meg 

kell határozni, hogy mely napirendi pontok tárgyalásakor minősítik zártnak az elnökségi 

ülést. 

d) Határozatait általában egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza, de ettől eltérően is 

rendelkezhet. 

e) Titkosan kell szavazni, ha bármelyik elnökségi tag azt kéri. 

 

9. Az elnökség kétharmados szavazattöbbsége szükséges:  

a) szabályzatok elfogadásához, módosításához, 

b) a gazdálkodással összefüggő kérdések elbírálásához. 

 

10. Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

 

11. A jegyzőkönyvet az egyesület irattára őrzi. A jegyzőkönyv nyilvános, abba írásbeli bejelentés és 

előzetes egyeztetés alapján bárki betekinthet. 
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12. Az elnökség által meghozott határozatokat az Elnökségi Határozatok Könyvében tartja nyílván 

az egyesület, melybe bárki betekinthet. Az Elnökségi Határozatok Könyvét szintén az irattár 

őrzi. Az Elnökségi Határozatok Könyvét köteles az elnök az egyesület hivatalos honlapján - 

www.erdipolgarorseg.hu – közzétenni. Az Elnökségi Határozatok Könyvét úgy kell vezetni, 

hogy abból a közgyűlés döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók 

és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható legyen. 

 

 

 

VIII. 

AZ EGYESÜLET ELNÖKE 
 

 

 

1. Az egyesület legfőbb tisztségviselője az elnök. Tevékenységét társadalmi feladatként látja el. 

 

2. Az egyesület elnökét a közgyűlés választja, 4 éves időtartamra. 

 

3. Az elnök feladata és hatásköre: 

a) Az egyesület rendes és rendkívüli közgyűlésének összehívása; 

b) A közgyűlés és az elnökség alapszabályszerű tevékenységének felügyelete; 

c) Az egyesület képviselete 3. személyek előtt; 

d) Mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az alapszabály, illetve a 

közgyűlés az elnökség a hatáskörébe utal. 

 

4. Az elnök köteles a közgyűlés és az elnökség által hozott olyan határozatokat, amelyek bármely 

tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapít meg, illetve harmadik személyt (beleértve a 

hatóságokat is) érinthet, a döntés meghozatalától számított 10 munkanapon belül, írásban, ajánlott 

postai küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni. Amennyiben a küldemény a hatályos 

jogszabályok szerint nem tekinthető kézbesítettnek, úgy köteles ennek tudomására jutásától 

számított 30 napon belül közleményként valamely országos napilap útján is nyilvánosságra hozni. 

 

5. Az elnök köteles gondoskodni az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba 

való betekintésről, illetőleg köteles azokról felvilágosítást adni. Az iratokba való betekintés 

iránti igényt írásban kell az elnök részére megküldeni. 

 

6. Az elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért 

iratbetekintést haladéktalanul, egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás 

szerinti határidőben, illetőleg jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben 

teljesíteni. Az elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből 

megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje. 

 

7. Az elnök feladatai ellátásának szakmai támogatására az egyesület rendes tagságából elnöki 

tanácsadó(ka)t jelölhet ki. Az elnök az egyesület működésével és irányításával kapcsolatos 

döntéseknél köteles figyelembe venni az elnöki tanácsadó(k) javaslatait is. 

 

8. Az elnök tevékenységéről a közgyűlésnek számol be. 

http://www.erdipolgarorseg.hu/
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9. Az egyesület elnöke köteles a közgyűlésen hozott határozattal érintetteket – természetes és jogi 

személyeket, szervezeteket, hatóságok – a határozathozatalt követő 10 munkanapon belül 

ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni. Amennyiben a küldemény a 

hatályos jogszabályok szerint nem tekinthető kézbesítettnek, úgy köteles ennek tudomására 

jutásától számított 30 napon belül közleményként valamely országos napilap útján is 

nyilvánosságra hozni. 

 

10. Az elnök köteles a közgyűlésen, valamint az elnökség ülésén hozott határozatokat a 

megszavazásuk napjától számított 30 munkanapon belül a szervezet hivatalos oldalán - 

www.erdipolgarorseg.hu - nyilvánosságra hozni. 

 

 

 

IX. 

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 
 

 

 

1. Az egyesület bevételei: 

- az alapítótól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára 

vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány; 

- a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; 

- az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó 

bevétel; 

- a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel; 

- a tagdíj; 

- egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel; 

- a vállalkozási tevékenységből származó bevétel. 

 

Az egyesület kereskedelmi, vállalkozási, valamint befektetési tevékenysége nem lehet a 

szervezet elsődleges tevékenysége. 

 

2. Az egyesület költségei: 

- a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); 

- az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, 

kiadások); 

- a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, 

kiadások); 

- a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek 

(ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani 

 

3. A tagok a tagdíjon és más önként vállalt hozzájáruláson túl nem felelnek saját vagyonukkal az 

egyesület tartozásáért. 

 

4. A tagok kizárólag a tagdíj és más önként vállalt hozzájárulás összegére vonatkozóan jogosultak 

az egyesület gazdálkodását véleményezni, azzal kapcsolatban észrevételt tenni. Azok az 

egyesületen kívüli támogatók, akik anyagi támogatást nyújtottak az egyesület működéséhez, 

jogosultak részletes tájékoztatást kérni a támogatás összegének felhasználásáról. 

 

http://www.erdipolgarorseg.hu/
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5. Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt kizárólag az 

Alapszabályában meghatározott tevékenységére fordíthatja. 

 

6. Az egyesület a cél szerinti tevékenységből és a vállalkozási tevékenységből származó bevételeit 

és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 

 

7. Az egyesület köteles tevékenységéről minden évben a számviteli törvény szerinti beszámolót 

készíteni, és azt a közgyűlés elé terjeszteni. A beszámolót a közgyűlési meghívó mellékleteként 

kell a tagoknak megküldeni. A számviteli beszámoló elfogadása a közgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe tartozik. 

 

8. Az egyesület jogosult a X. pontban meghatározottak szerint adományt gyűjteni. 

 

9. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 

azokat nem veszélyeztetve végezhet. 

 

 

 

X. 

A KÖZCÉLÚ ADOMÁNYGYŰJTÉS SZABÁLYAI 
 

 

 

1. Az egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, 

illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság 

sérelmével. 

 

2. A közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a közhasznú 

szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. 

 

3. A közhasznú szervezet részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a 

szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. 

 

 

 

XI. 

AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE ÉS JEGYZÉSE 
 

 

 

1. Az egyesületet az elnök önállóan, illetve két elnökségi tag együttesen jogosult képviselni és 

jegyezni.  

 

2. Az egyesület pénzintézet előtti jegyzésére - önállóan - csak az elnök jogosult. Arra az elnökségi 

tagok sem önállóan, sem pedig együttesen nem jogosultak. 

 

 

 

XII. 

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 
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1. Az egyesület megszűnik: 

a) a közgyűlés erre vonatkozó határozatával; 

b) a Ptk. 63. szakaszának a. és b. pontjai, az Etv. 12. és 20. szakaszának rendelkezései szerint. 

 

2. Az egyesület megszűnése esetén a vagyont a hitelezők kielégítése után más, hasonló célokkal 

rendelkező társadalmi szervezet rendelkezésére kell bocsátani. A közgyűlés ettől eltérően nem 

rendelkezhet. 

 

3. Ezen alapszabályt az egyesület közgyűlése 2011. március hó 21. napján hagyta jóvá. 


