
Szabadúszó Fordítók, Tolmácsok Egyesületének 
többször módosított, egységes szerkezetbe foglalt

Alapszabálya

Preambulum

Az Egyesület alapítói attól vezérelve, hogy 
 képviseljék a magyar nyelvi közvetítők szakmai érdekeit,
 erősítsék  a  szakma  minden  szereplőjében  az  együttműködésre  és  egymás

érdekeinek figyelembevételére való nyitottságot,
 elősegítsék az etikai normák és a tisztességes piaci magatartás érvényesülését,
 hozzájáruljanak  a  nyelvi  közvetítés  és  a  nyelvi  közvetítők  képzése

minőségének emeléséhez,
 összehangolják azt az európai minőségi követelményekkel és normákkal,
 ösztönözzék  a  szabadúszó  fordító-  és  tolmácstársadalom  társadalmi

felelősségvállalását,
 tájékoztassák a nagyközönséget a nyelvi közvetítők tevékenységéről,

egyesületet alapítanak és csatlakozásra hívnak minden e területen dolgozó természetes
személyt, aki

 a fenti cél érdekében tevékenykedni kíván, 
 magára  nézve  az  egyesület  alapszabályát  és  csatlakozó  dokumentumait

elismeri,
 a felvételi kritériumoknak megfelel.

I. Az Egyesület alapítása, neve, székhelye, hatóköre

Az Egyesületet a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk) 3:63 – 3:87§-aiban, továbbá 3:1 –
3:48§-aiban szabályozott egyesületként alapítják meg az alább felsorolt alapítók: 

1. Katona Ádám (1221 Budapest, Tanító u. 7.)
2. Dr. Berta Evelin (7200 Dombóvár, Jókai u. 10. II/2.)
3. Kovács Kristóf (7100 Szekszárd, Wosinsky ltp. 6. I. em. 1.)
4. Sotkovszky Lili (1036 Budapest, Lajos u. 70-72.)
5. Gonda László (4181 Nádudvar, Eötvös u. 8.)
6. Szikszai Zoltán (2151 Fót, Deák Ferenc u. 25.)
7. Zilahy Nóra (1145 Budapest, Columbus u. 38. III/2.)
8. Mayer Vivien (2451 Ercsi, Toldi u. 9.)
9. Dr. Hajós Sándor Alex (2089 Telki, Tulipán u. 12.)
10. Babcsányi Judit (2030 Érd, Folyondár u. 59.)
11. Wagner Veronika (1015 Budapest, Csalogány u. 12. IV/7.)
12. Beták Patrícia (2523 Sárisáp, Fő út 118.)
13. Szabó Emese (1082 Budapest, Corvin köz 5. V/2.)
14. Hollander Dániel (1118 Budapest, Brassó út 102/A)

Az Egyesület neve: Szabadúszó Fordítók, Tolmácsok Egyesülete

Az Egyesület székhelye: 2523 Sárisáp, Fő út 118.

Az Egyesület határozatlan időre jön létre.
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Az Egyesület működésének földrajzi kiterjedése (hatóköre): országos

II. Az Egyesület célja és eszközei:

2.1. Az Egyesület célja
A  szabadúszó  fordítók  és  tolmácsok  szakmai  érdekképviselete,  a  fordító-  és
tolmácsszakma  elismertetése,  az  iparág  szereplői  között  folytatandó  párbeszéd,
információcsere  és  tudásmegosztás  kialakítása  a  szakma  egyes  szereplői  közötti
együttműködések  elindításán  és  megszilárdításán  keresztül.  Az  Egyesület  találkozók,
workshopok, konferenciák és közösségi  események szervezésével,  valamint  és oktatási
intézményekkel  való  együttműködésen  keresztül  segíti  a  magyarországi  fordítók  és
tolmácsok  képzését.  Az  Egyesület  egyik  legfontosabb  feladatának  tekinti  a  szakmai
színvonal  emelését  és  a  szabadúszói  életforma  népszerűsítését  és  megkönnyítését.
Közösségbe  invitálja  a  nyelvi  szakembereket.  Az  Egyesület  tagjai  vállalják,  hogy
tevékenységük során az Egyesület által kialakítandó szigorú minőségi és szakmai etikai
normákat  betartják.  Az  Egyesület  minél  szélesebb  körű  nemzetközi  kapcsolatok
kialakítására törekszik.
Az  Egyesület  nyitott  a  piac  keresleti  és  kínálati  oldalának  szereplői  felé,  keresi  a
párbeszédet  a  megrendelőkkel,  fordítóirodákkal,  fordítástechnológiai  cégekkel,
képzőintézményekkel, egyéb szakmai szervezetekkel és szabályozó testületekkel egymás
szempontjainak  kölcsönös  megismerése  és  tiszteletben  tartása  érdekében,  a  vitás  és
rendezetlen területeken szükséges lépések előremozdítása érdekében.

2.2. A fenti célok elérését az Egyesület az alábbi eszközökkel valósítja meg:

 Részt vesz a szakma jogszabályi hátterének és kereteinek módosítása folyamatában, a
szabadúszó fordítók, tolmácsok érdekeit képviselve,

 Fórumot  biztosít  a  tagjai  közötti  szakmai  információ-  és  tapasztalatcseréhez,
tudásmegosztáshoz és konstruktív szakmai dialógushoz.

 Workshopok, tréningek szervezésével  segíti  a tagjai  folyamatos  szakmai fejlődését,
önképzését.

 Tájékoztatással és tréningekkel segíti a tagjai vállalkozóként való érvényesülését.  
 Törekszik a korszerű fordítási, tolmácsolási technikák megismertetésére, terjesztésére

tagjai között.
 Törekszik a minőségi munkavégzést biztosító és segítő információk közvetítésére.
 Elősegíti a tisztességes piaci magatartás és az üzleti etikai normák érvényesülését.
 Együttműködik a hazai és külföldi szakmai egyesületekkel, civil szerveződésekkel a

szakmai tapasztalatok bővítése érdekében,
 Elősegíti,  hogy  a  nyelvi  közvetítői  szolgáltatásokat  igénybe  vevők  megismerjék  a

szakma minőségi követelményeit.
 Célzott akciókon keresztül segíti a nyelvi közvetítők tevékenységét.
 Célzott  akciókon  keresztül  segíti  a  pályakezdőket  szakmai  pályafutásuk  méltó

megkezdésében.
 Az Egyesület  az  egyesületi  cél  megvalósításával  közvetlenül  összefüggő gazdasági

tevékenység végzésére jogosult.

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást  nem nyújt.  Közvetlen politikai tevékenységnek minősül:  a párt
érdekében  végzett  politikai  tevékenység,  az  országgyűlési  képviselői  választáson  történő
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jelöltállítás,  a  megyei,  fővárosi  önkormányzat  képviselő-testületébe  történő jelöltállítás,  az
Európai Parlament tagjának történő jelölés, a megyei jogú város képviselő-testületébe történő
jelöltállítás,  valamint  a  polgármester  jelölése;  nem  minősül  közvetlen  politikai
tevékenységnek a külön törvényben meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve
nemzetiségi  önkormányzati  képviselői  választáson  történő  jelöltállítás  valamint  a
polgármester jelölése.

III. Az Egyesület tagjai, tagdíj

3.1. Tagság kategóriák, a tagsági jogviszony keletkezése

3.1.1. Rendes tagság
Az Egyesület rendes tagjai lehetnek azok a természetes személyek, akik

 az alábbi kategóriák valamelyikébe igazoltan beletartoznak:
a) fordítási  és/vagy  tolmácsolási  tevékenységgel  ennek  megfelelő  elismert

képesítés birtokában foglalkoznak, igazolható gyakorlatuk meghaladja a kettő
évet

b) fordítási  és/vagy  tolmácsolási  tevékenységgel  ennek  megfelelő  elismert
képesítés  birtokában  foglalkoznak,  de  gyakorlatuk  nem  éri  el  igazolható
módon  a  kettő  évet  („pályakezdő”)  és  vállalják,  hogy  a  tagi  felvételétől
számított kettő éven belül igazolják a szükséges gyakorlatot, vagy

c) bár  elismert  képesítéssel  még  nem  rendelkeznek,  de  fordítási  és/vagy
tolmácsolási  tevékenységgel  foglalkoznak,  gyakorlatuk  igazolható  módon
meghaladja  a  kettő  évet  és  vállalják  a  képesítés  megszerzését  a  tagi
felvételétől számított kettő éven belül 

 felmutatott  szakmai  tevékenysége  megfelel  az  Egyesület  céljainak,
alapszabályának
 az  Egyesület  alapszabályát,  az  Egyesület  Etikai  Kódexét,  továbbá  az
Egyesületnek  a  hazai  fordító,  tolmács  piaci  működés  körében  fennálló
együttműködési  megállapodásában  foglaltakat  magukra  nézve  kötelezőnek
elfogadják és
 felvételi kérelmüket az Egyesület  Elnöksége – az általa elfogadott gyakorlati
és szakmai kritériumok szerint – elfogadta

3.1.2. A tagfelvétel menete

A belépési nyilatkozatot az Elnökség részére (annak bármelyik tisztségviselője részére)
kell benyújtani.

A tagsági jogviszony az Egyesület Elnöksége elfogadó határozatának napján kezdődik.

Elismert  képesítésnek  minősül  a  jelen  pont  szempontjából:  amely  birtokában  a
jelentkezéskor  hatályos  jogszabályok  alapján díjazás  ellenében tolmácsolási,  fordítási
tevékenység folytatására jogosult a jelentkező.

Az  új  tagok  felvételéről  az  Elnökség  –  a  Közgyűléssel  történő  írásos  egyeztetést
követően – dönt, amelynek menete az alábbi:
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 Az Elnökség az általa felvételre javasolt tagok nevét és alapvető szakmai adatait e-
mailben megküldi a tagok részére. A tagoknak az adatok kézhezvételétől számítva tíz
nap áll  a rendelkezésükre,  hogy valamely tag elleni  esetleges  vétójukat  (szintén e-
mailben) megküldjék az Elnökség részére. A vétót megfelelő indoklással kell ellátni.

A tíznapos határidő lejáratát követően, amennyiben egyik tagjelölt ellen sem érkezett
vétó, az Elnökség a soron következő ülésén saját határozati javaslatának megfelelően
dönt az új tagok felvételéről, majd azt három napon belül e-mailben közli a tagokkal.
A tagsági jogviszony az elnökségi határozat meghozatalának napján kezdődik.

Amennyiben az erre biztosított tíznapos határidő alatt valamely tag felvétele ellen vétó
érkezik,  az  Elnökség  megvizsgálja  a  kérdést,  és  az  ügyben  határozattal  dönt.  A
felvételre javasolt többi tag felvételét a vétó nem érinti.

3.1.3. Tiszteletbeli tagság
Tiszteletbeli  tag  lehet  az  a  természetes  személy,  akit  az  Egyesület  Közgyűlése
megválaszt. Nem választható olyan személy, akit az Egyesület korábban kizárt a tagjai
sorából. 

Tiszteletbeli taggá választást bármely rendes tag kezdeményezheti a Közgyűlésen.

A tagsági jogviszony kezdő időpontjáról a megválasztásról szóló közgyűlési határozat
rendelkezik, rendelkezés hiányában a határozathozatal napja a kezdőnap.

3.2. A tagsági jogviszony megszűnése

3.2.1. A rendes tagság megszűnik
a) tag kilépésével
b) a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával
c) tag kizárásával
d) a tag halálával

a) A tag tagsági jogviszonyát az Egyesület Elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozatával
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. 
Kilépés esetén a tagsági jogviszony az írásbeli kilépő nyilatkozat Elnökséggel történő
közlésével szűnik meg.

b) Megszűnik a tagsági jogviszonya annak a tagnak, aki tagdíjfizetési kötelezettségének
határidőre nem tesz eleget és késedelme a négy hónapot meghaladja azt a megadott
póthatáridőre sem teljesíti, és a Közgyűlés felmondja a jogviszonyát. Az Elnökség a
tagnak kiküldött felszólításban a tagdíjhátralék teljesítésére 30 napos póthatáridőt tűz,
és kifejezetten felhívja az érintett tag figyelmét arra, hogy a póthatáridő elmulasztása a
tagsági  jogviszony  felmondását  vonhatja  maga  után.  Amennyiben  a  tag  a
felszólításnak  nem  tesz  eleget  határidőben,  az  Egyesület  közgyűlése  a  tagsági
jogviszony harminc napos felmondási idő melletti felmondásáról dönthet. 

c) Kizárható az a tag, aki
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 jogszabályt,  az  Egyesület  Alapszabályát  vagy közgyűlési  határozatát,  Etikai
Kódexét,  tagsági  kötelezettségeit  súlyosan  vagy  ismételten  sértő  magatartást
tanúsít,
 az  igazolt  éves  egyesületi  aktivitása  nem  éri  el  a  Közgyűlés  által  előírt
követelményszintet, vagy azt nem igazolja,
mutatott  szakmai  tevékenysége  ellentétbe  kerül  az  Egyesület  feladataival,
céljaival.

A kizárás a Közgyűlés hatáskörébe tartozik, azt bármelyik rendes tag vagy egyesületi
szerv  kezdeményezheti  az  Elnökség  részére  (annak  bármely  tisztviselője  részére)
benyújtott indítvánnyal, amely azt a soron következő Közgyűlés elé terjeszti.

A tagsági jogviszony a kizárást elrendelő közgyűlési határozat napjával szűnik meg.

d) Megszűnik a tagsági jogviszony a rendes tag halálával.

Eljárási szabályok kizárás esetén:

A kizárással érintett tagot az eljárás megindításáról az Elnökség írásban értesíti.  Az
értesítésben ki kell térni az eljárás indításának indokaira, továbbá arra, hogy az érintett
az ellene felhozottakkal szembeni védekezését a döntés meghozatala előtt előadhatja.
Az értesítésben tájékoztatni  kell  az érintett  tagot  arról,  hogy a tagsági  jogviszonya
megszűnéséről rendelkező, írásba foglalt egyesületi közgyűlési határozattal szemben a
határozat tudomására jutásától számított harminc napos határidőn belül pert indíthat az
Egyesület  székhelye  szerint  illetékes  törvényszék előtt.  A határozat  meghozatalától
számított  egyéves  jogvesztő  határidő  elteltével  per  nem  indítható.  A  perindítás  a
határozat  végrehajtását  nem  gátolja,  a  bíróság  azonban  indokolt  esetben  -  a  tag
kérelmére - a határozat végrehajtását felfüggesztheti.

A kizárást  kimondó  határozatot  írásba  kell  foglalni  és  indokolással  kell  ellátni.  A
kizárás  tárgyában  hozott  írásbeli  határozatot  az  érintett  taggal,  nyolc  napon  belül
közölni  kell,  a  tagi  nyilvántartásban szereplő  postai  címére  kiküldött  tértivevényes
küldeményként, vagy átvétel igazolása mellett személyes átvétel útján. Amennyiben a
postai  úton  küldött  határozat  kézbesítési  akadályba  ütközik  („nem  kereste”,
„elköltözött”,  „cím  elégtelen”  más  hasonló  jelzéssel  visszakézbesíti  a  posta),  a
második  feladástól  számított  ötödik  napon  a  határozat  kézbesítettnek  minősül.  A
kizárást  tartalmazó  határozatot  indokolással  kell  ellátni  és  abban  rögzíteni  kell  a
kizárást  megalapozó  tényeket  és  bizonyítékokat  (a  jogorvoslati  lehetőségről  való
tájékoztatáson kívül), valamint azok értékelését.

3.2.2. Tiszteletbeli tagság megszűnése:
a) lemondással
b) Egyesület általi visszavonással
c) a tag halálával

a) Megszűnik a tagsági jogviszony, ha a tiszteletbeli tag ezen tagságáról lemond, és ezt
írásban  bejelenti  az  Elnökségnek.  Lemondásra  bármikor,  indokolás  nélkül
lehetősége van a tiszteletbeli tagnak. A tagsági jogviszonya a lemondó nyilatkozat
Elnökséggel való közlés napján szűnik meg.
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b) Az Egyesület Közgyűlése bármikor dönthet a tiszteletbeli tagság visszavonásáról,
ha a tiszteletbeli tag méltatlanná vált a tiszteletbeli tagságra.

c) Megszűnik a tagsági jogviszony a tiszteletbeli tag halálával.

3.3. A tagok jogai, kötelezettségei

3.3.1. A rendes tagok jogai:
 az Alapszabály nyújtotta  keretek között  az Egyesület  tevékenységében részt
vehet, rendezvényeit látogathatja
 egyesületi tisztségeket választ és azokra választható
 az egyesületi  tisztségviselőkhöz, elnökséghez, közgyűléshez kérdést intézhet,
javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat bármilyen, az Egyesületet érintő kérdésben
 tanácskozási és szavazati joggal részt vehet az Egyesület Közgyűlésén 
 a Közgyűlés napirendjére, napirendi pontjaira javaslatot tehet
 kezdeményezheti az Elnökségnél tag kizárását, tagsági viszony felmondását
 kezdeményezheti a Közgyűlésnél a tiszteletbeli tagi cím visszavonását
 az Egyesület által a tagoknak nyújtott szolgáltatásokat igénybe veheti
 az Egyesület emblémáját használhatja

A rendes tagok kötelezettségei:
 közreműködni az egyesületi célok és feladatok megvalósításában, elősegíteni
az  Egyesület  törekvéseinek  érvényesülését  (a  tag  nem  veszélyeztetheti  az
Egyesület céljának megvalósítását)
 betartani az Alapszabályban foglaltakat és végrehajtani az Egyesület döntéseit
 fizetni az egyesületi tagdíjat
 folyamatosan  törekedni  a  magas  színvonalú  szakmai-,  és  etikus  üzleti
tevékenységre.

3.3.2. Tiszteletbeli tagok jogai
 az Alapszabály nyújtotta  keretek között  az Egyesület  tevékenységében részt
vehet, az Egyesület bizonyos rendezvényeit látogathatja
 a Közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehet
 az egyesületi tisztségviselőkhöz, Elnökséghez, Közgyűléshez kérdést intézhet,
javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat bármilyen, az Egyesületet érintő kérdésben
 az Egyesület által a tagoknak nyújtott bizonyos szolgáltatásokat igénybe vehet
 az Egyesület emblémáját használhatja

A  tiszteletbeli  tagok  választójoggal  nem  rendelkeznek,  illetve  nem  választhatók
tisztségre.

A tiszteletbeli tagok kötelezettségei:
 tagdíj fizetési kötelezettség nem terheli

3.3.4. Az Egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése
iránt bármely tag - a tiszteletbeli tag csak érintettsége esetén -, a határozat tudomására
jutásától számított harminc napos határidőn belül pert indíthat az Egyesület székhelye
szerint illetékes törvényszéken. A határozat meghozatalától számított egy éves jogvesztő
határidő elteltével per nem indítható.  Nem jogosult a perindításra az,  aki a határozat
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meghozatalához  szavazatával  hozzájárult,  kivéve,  ha  tévedés,  megtévesztés  vagy
jogellenes  fenyegetés  miatt  szavazott  a  határozat  mellett.  A  perindítás  a  határozat
végrehajtását  nem gátolja,  a  bíróság azonban indokolt  esetben -  a  tag kérelmére  -  a
határozat végrehajtását felfüggesztheti.

3.4. Tagdíj
Az  Egyesület  alapításakor  az  alapító  tagok  a  folyó  évre  induló  tagdíjat  fizetnek.  Az
alapításkor  fizetendő  tagdíj  mértéke  tagonként  11.000,-  Ft,  amelyet  az  Egyesület  alakuló
Közgyűlésétől számított tíz naptári napon belül kötelesek a tagok készpénzben az Egyesület
Elnökénél az Egyesület rendelkezésére bocsátani.

Az Egyesület rendes tagjai éves tagdíjat fizetnek. Az éves tagdíj minden tárgyév január 31-ig
esedékes.  Az éves tagdíj  az annak összegét  meghatározó Közgyűlés  napjától  számított  15
naptári napon belül esedékes.

A pályakezdőnek minősülő rendes tagok (3.1.1.b. pont) ezen minőségük időtartama alatt a
Közgyűlés  határozata  alapján  kedvezményben  részesülhetnek.  A  kedvezmény  a  tagdíj
összegére és annak legfeljebb kettő részletben történő előírására vonatkozhat.

A  tagdíj  összegéről  a  Közgyűlés  határozattal  dönt.  Az  éves  tagdíjat  az  Egyesület
bankszámlájára történő átutalással kötelesek a rendes tagok megfizetni az esedékességi időn
belül.

IV. Az Egyesület szervei:

Közgyűlés
Elnökség
Felügyelőbizottság

4.1. Közgyűlés

A Közgyűlés az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve, mely a tagok összességéből áll.

A  Közgyűlés  az  ülését  az  Egyesület  székhelyén  tartja,  de  az  Elnökség  a  meghívottak
számának függvényében ettől eltérő helyszínre is összehívhatja a közgyűlést.

A Közgyűlés  nem nyilvános;  azon a tagokon és az Egyesület  elnökség tagjain kívül az
Elnökség által meghívottak, továbbá az Egyesület Alapszabálya vagy közgyűlési határozata
alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

4.1.1. Rendes közgyűlés

A  rendes  közgyűlést  szükség  szerint,  de  évente  legalább  egy  alkalommal  kell
összehívni, az év első öt hónapjában. Ezen az Elnökség köteles beszámolni a végzett
munkáról, az Egyesület pénzügyeinek alakulásáról, beterjeszteni az éves költségvetést.
A  meghívót  a  tagok  részére  a  Közgyűlés  napját  megelőző  15  naptári  nappal kell
megküldeni,  írásban  igazolható  módon,  a  tagok  tagnyilvántartásban  szereplő  e-mail
címére. A meghívónak tartalmaznia kell az Egyesület nevét és székhelyét, a Közgyűlés
idejét, napirendjét és helyét.
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A meghívóban rögzített napirendet olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a tagok a
tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

4.1.2. Rendkívüli közgyűlés

Ha az Egyesület tagságának 15%-a az ok és a cél megjelölésével kéri, vagy a bíróság
elrendeli a közgyűlés összehívását, az Elnökség köteles azt négy héten belül összehívni.

Köteles  továbbá  összehívni  az  Elnökség  a  közgyűlést  ugyanezen  határidőn  belül,  a
szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

 az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
 az  Egyesület  előre  láthatólag  nem lesz  képes  a  tartozásokat  esedékességkor

teljesíteni, vagy
 az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.

Az ezen okból  összehívott  közgyűlésen  a  tagok kötelesek  az  összehívásra  okot  adó
körülmény  megszüntetése  érdekében  intézkedést  tenni  vagy  az  Egyesület
megszűnéséről dönteni. 

4.1.3. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 az Alapszabály módosítása;
 az  éves  költségvetés,  illetve  az  előző  évről  szóló  számviteli  beszámoló
elfogadása;
 az ügyintéző és képviseleti szerv éves beszámolójának elfogadása;
 az  Egyesület  más  egyesülettel  való  egyesülésének  és  szétválásának  vagy
megszűnésének elhatározása;
 az  ügyintéző  és  képviseleti  szerv  tagjainak  megválasztása  és  visszahívása,
díjazásuk megállapítása;
 a  vezető  tisztségviselő  feletti  munkáltatói  jogok  gyakorlása,  ha  a  vezető
tisztségviselő az Egyesülettel munkaviszonyban áll;
 döntés tagkizárásról, az új tagok felvételekor vétójog gyakorlása;
 az  olyan  szerződés  megkötésének  jóváhagyása,  amelyet  az  Egyesület  saját
tagjával, vezető tisztségviselőjével, vagy ezek hozzátartozójával köt;
 a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és más egyesületi
szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
 a  felügyelőbizottság  tagjainak  megválasztása,  visszahívásuk  és  díjazásuk
megállapítása;
 a  választott  könyvvizsgáló  megválasztása,  visszahívása  és  díjazása
megállapítása;
 a végelszámoló kijelölése;
 az Egyesület szakmai és etikai kódexének elfogadása, módosítása;
 éves tagdíj összegének megállapítása;
 döntés  mindazokban az ügyekben,  amelyeket  az Alapszabály a  legfőbb szerv
kizárólagos hatáskörébe utal.

4.1.4.  A  Közgyűlést  az  Elnök  (vagy  az  Elnökség  tagja)  hívja  össze.  A  Közgyűlést  az
Egyesület  elnöke  vezeti,  akadályoztatása  esetén  más  elnökségi  tagra  ruházhatja  a
Közgyűlés vezetését.
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A Közgyűlés  a  meghirdetett  napirendi  pontok szerint  folyik.  A Közgyűlésen  csak a
szabályszerűen  közölt  napirenden  szereplő  kérdésben  hozható  határozat,  kivéve,  ha
valamennyi  részvételre  jogosult  jelen  van  és  a  napirenden  nem  szereplő  kérdés
megtárgyalásához  egyhangúlag  hozzájárult.  A  meghívó  kiküldésétől  számított  10
naptári napon belül a tagok az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik e-mailben,
a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítése tárgyában az Elnökség dönt. Ha a
napirend kiegészítése  iránti  kérelemről  az Elnökség nem dönt,  vagy azt  elutasítja,  a
Közgyűlés  a  napirend  elfogadásáról  szóló  határozat  meghozatalát  megelőzően  külön
dönt  a  napirend  kiegészítése  tárgyában.  A  napirend  kiegészítése  tárgyában  hozott
döntésről  az  Elnökség  a  tagokat  tagok  tagnyilvántartásban  szereplő  e-mail  címére
küldött tértivevényes elektronikus levélben értesíti, kiegészítés hiányában a 4.1.1. pont
szerint  kiküldött  meghívóból  szereznek  igazoltan,  bizonyítható  módon  tudomást  a
napirendi pontokról, megtárgyalásra kerülő indítványokról.
 
Ha a Közgyűlés ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani,
ha az ülésen valamennyi  részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az
ülés megtartásához.
   
A Közgyűlésen minden egyesületi tag személyesen vagy képviselője útján részt vehet. A
képviseletet legalább magánokirattal kell igazolni. 

A  Közgyűlés  további  tisztségviselőit  (szavazatszámláló,  jegyzőkönyv-vezető,  kettő
jegyzőkönyv-hitelesítő)  a  Közgyűlésen  szabályosan  jelenlévő  személyek  közül  a
jelenlévők egyszerű szótöbbségével meghozott szavazatával választják meg a szavazati
joggal rendelkező tagok.

A Közgyűlésen  hozott  határozatokat  a  levezető  elnök  szóban,  nyomban  kihirdeti.  A
Közgyűlésről  jegyzőkönyv  készül,  ennek  elkészíttetése  az  elnökség  feladata.  A
közgyűlési  jegyzőkönyvben  rögzítik  a  Közgyűlésen  elhangzott,  napirendhez  kötődő
lényeges történéseket. A közgyűlési jegyzőkönyvet legkésőbb a közgyűlés napját követő
8 naptári napon belül hitelesíteni kell.
A Közgyűlésről készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell különösen:

 a  Közgyűlést  levezető  elnök,  a  szavazatszámláló,  a  jegyzőkönyv-vezető,
valamint kettő jegyzőkönyv-hitelesítő nevét;
 a Közgyűlés határozatképességének megállapítását;
 a tárgyalt napirendek összefoglalását;
 a  Közgyűlés  által  meghozott  határozatokat  szó  szerint  és  a  szavazás
eredményére vonatkozó adatokat.

A jegyzőkönyv  mellékletét  képező jelenléti  ív  tartalmazza  a  megjelentek  nevét,  tagi
minőségét (rendes/tiszteletbeli tag), székhelyét, képviselője nevét és aláírását.

A jegyzőkönyvet és jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető
írja alá, és azt a közgyűlésen erre megválasztott két tag hitelesíti.
 
A Közgyűlésen a tiszteletbeli tagok szavazati jog nélkül részt vehetnek, indítványokat,
javaslatokat a tagokra vonatkozó szabályok szerint tehetnek.

Minden egyesületi rendes tag egy (1) szavazattal rendelkezik. 
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A határozat meghozatalakor nem szavazhat az a tag: 
a)  akit  a  határozat  kötelezettség  vagy  felelősség  alól  mentesít  vagy  a  jogi  személy

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 a jogi személynek nem tagja

vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A Közgyűlés napirendjén lévő kérdésekről a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel és nyílt
szavazással  határoz  azzal  a  kivétellel,  hogy  az  Egyesület  tisztségviselőit  titkos
szavazással választja meg. 

Az alábbi döntésekhez a közgyűlés minősített többségének (a szavazásra jogosult tagok
2/3-ának „igen” szavazatával meghozott) döntése szükséges:

 szakmai és etikai kódex elfogadása, módosítása 

A Közgyűlésen jelenlévő tagok 3/4-es szótöbbséggel meghozott határozata szükséges: 
 az Egyesület Alapszabályának módosításához.

Valamennyi  szavazati  joggal  rendelkező  tag  (rendes  tag)  3/4-es  szótöbbséggel
meghozott határozata szükséges:

 az Egyesület céljának módosítása
 döntés az Egyesület megszűnéséről
 az Egyesület más egyesülettel való egyesülésről, az Egyesület feloszlásáról szóló

döntés meghozatala

Az  alábbi  döntésekhez  a  Közgyűlés  valamennyi  rendes  tagjának  50%+1  „igen”
szavazatával meghozott döntése szükséges:

 döntés a Közgyűlés hatáskörébe tartozó tagkizárásról;
 döntés a tiszteletbeli tag megválasztásáról

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult  tagok 50 %-a + 1
szavazásra jogosult tag jelen van. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az
adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül
kell hagyni. 

Határozatképtelen  vagy  határozatképtelenné  vált  Közgyűlés  esetén  megismételt
közgyűlést  lehet  tartani.  A  megismételt  közgyűlés  a  megjelent  szavazati  joggal
rendelkező  tagok  számára  tekintet  nélkül  határozatképes  akkor,  ha  a  megismételt
közgyűlés  időpontját  és  helyét,  illetve  a  megjelent  tagok  számára  tekintet  nélküli
határozatképességre vonatkozó figyelmeztetést az eredeti meghívó tartalmazta.

A Közgyűlés által meghozott határozatokat a közgyűlés napját követő 15 naptári napon
belül a meghívó kiküldésével azonos módon meg kell küldeni (határozatok kihirdetése)
a tagoknak.  
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4.1.5.  Amennyiben  az  Egyesület  Alapszabálya  bármikor  lehetővé  teszi  a  tisztségviselői
visszahívását, a visszahívás joga a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

4.1.6. Határozathozatal ülés tartása nélkül

A hatáskörébe tartozó kérdésekről a közgyűlés ülés tartása nélkül is határozhat. Ebben
az esetben a határozathozatalt az Elnökség a határozat tervezetének a tagok részére e-
mailben történő megküldésével kezdeményezi.  A tagoknak a tervezet kézhezvételétől
számítva  tíz  nap  áll  a  rendelkezésükre,  hogy  a  szavazatukat  (szintén  e-mailben)
megküldjék az Elnökség részére.

Az  ülés  tartása  nélküli  döntéshozatal  során  az  Alapszabály  határozatképességre  és
szavazásra  vonatkozó  rendelkezéseit  azzal  az  eltéréssel  kell  alkalmazni,  hogy  a
határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek
az Elnökség részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte ülés tartása esetén
szükséges lenne a határozatképességéhez (ez a szavazásra jogosult tagok 50%-a +1 fő).

Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a közgyűlést  az Elnökségnek össze kell
hívnia.

A  szavazásra  megszabott  határidő  utolsó  napját  követő  három  napon  belül  –  ha
valamennyi  tag  szavazata  ezt  megelőzően  érkezik  meg,  akkor  az  utolsó  szavazat
beérkezésének  napjától  számított  három  napon  belül  –  az  Elnökség  megállapítja  a
szavazás eredményét, és azt további három napon belül e-mailben közli a tagokkal. A
határozathozatal  napja  a  szavazási  határidő  utolsó  napja,  ha  valamennyi  szavazat
korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

4.2. Elnökség

Az  Elnökség  az  Egyesület  ügyvezető  szerve,  tagjai  vezető  tisztségviselők.  Az  Elnökség
legalább  3,  legfeljebb  5 főből  áll.  Az  Elnökség  tagjait  a  Közgyűlés  3  éves  határozott
időtartamra választja  meg,  titkos  szavazással.  Elnökségi  taggá  nem  választható  az
Egyesület tagjain kívüli személy. 

Az Elnökség tagjaira a Ptk 3:22.§-ában foglalt,  alább részletezett  kizáró okok irányadóak.
Elnökségi  tag  az  a  nagykorú  személy  lehet,  akinek  cselekvőképességét  a  tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Nem lehet elnökségi tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre  ítéltek,  amíg a büntetett  előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem
mentesült, továbbá az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól
jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet
folytató  jogi  személy vezető tisztségviselője  nem lehet.  Az eltiltást  kimondó határozatban
megszabott  időtartamig  nem  lehet  vezető  tisztségviselő  az,  akit  eltiltottak  a  vezető
tisztségviselői tevékenységtől.

Az Elnökség tagjai:
- Beták Patrícia (anyja neve: Rácz Mária Margit, lakcím: 2523 Sárisáp, Fő utca

118.)
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- Zsinka  Julianna  (anyja  neve:  Magyary  Edit  Mária,  lakcím:  1111  Budapest,
Bercsényi u. 7. 4. em. 1.)

- Papp Zoltán Róbert  (anyja neve:  Ujhelyi  Erzsébet,  lakcím: 4464 Tiszaeszlár,
Fogarassi utca 2/A)

- Kovács-Erényi  Mónika  (anyja  neve:  Kovács  Ildikó  Lenke,  lakcím:  1165
Budapest Összefogás sétány 3. I. em. 6.)

- Csurja Csaba (anyja neve: Vanó Éva, lakcím: 2600 Vác, Vám u. 2.)

Az Elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal kell megtartani.

Az Elnökség a tagjai közül Elnököt és egy Társelnököt választ. 
 
Az Elnökség feladatai:

 a Közgyűlések közötti időszakokban az Egyesület munkájának szervezése, irányítása,
 a Közgyűlések határozatainak, döntéseinek végrehajtása, 
 a  rendes  tagok  felvételi  rendszerében  a  szakmai  és  gyakorlati  követelmények

kialakítása, elnökségi határozatban meghozatala 
 a tagfelvételi kérelmek előzetes értékelése az elnökségi határozatok alapján, e körben

az elnökségi  döntés Közgyűlés  elé  terjesztése,  hogy a Közgyűlés  gyakorolhassa a
tagfelvétellel kapcsolatos vétójogát,

 döntés  az  új  tagok  felvételéről  (figyelemmel  a  Közgyűlés  esetleges  vétójogának
gyakorlására),

 a rendes tagok kapcsán a szakmai, gyakorlati követelmények meg nem tartása esetén
javaslat a tagkizárásra a Közgyűlés részére,

 a Közgyűlések előkészítése, összehívása, lebonyolítása,
 az Egyesület éves beszámolójának előkészítése, költségvetés előkészítése
 az  Egyesület  működéséhez  szükséges  valamennyi  –  a  Közgyűlés  kizárólagos

hatáskörébe nem tartozó – kérdésben való döntés és cselekvés,
 az Egyesület tagjait érintő etikai kérdésekben vélemény nyilvánítása,
 mindaz, amit a törvény az Elnökség feladatává tesz, azaz:

- az Egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben
a döntések meghozatala; 

- a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése; 
- az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése; 
- az  egyesületi  vagyon  kezelése,  a  vagyon  felhasználására  és  befektetésére

vonatkozó,  a  Közgyűlés  hatáskörébe  nem tartozó  döntések  meghozatala  és
végrehajtása; 

- az Egyesület jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és
a tisztségviselők megválasztásának előkészítése; 

- a Közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése; 
- az Elnökég által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 
- részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 
- a tagság nyilvántartása; 
- az  Egyesület  határozatainak,  szervezeti  okiratainak  és  egyéb  könyveinek

vezetése; 
- az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 
- az Egyesületet  érintő megszűnési  ok fennállásának mindenkori  vizsgálata  és

annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és 

Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha
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 háromtagú  elnökség  esetén:  mindhárom  elnökség  tag  jelen  van.  Határozatait
ebben az esetben egyhangúan, nyílt szavazással hozza meg;

 négytagú elnökség esetén: ha legalább 3 elnökségi tag jelen van. Határozatait 4
elnökségi tag jelenléte esetén egyszerű szótöbbséggel, 3 jelenlévő elnökségi tag
esetén egyhangúan, nyílt szavazással hozza meg;

 öttagú elnökség esetén: ha az 5 elnökségi tag közül legalább 3 elnökségi tag jelen
van.

Határozatait  4  vagy  5  elnökségi  tag  jelenléte  esetén  egyszerű  szótöbbséggel,  3  jelenlévő
elnökségi tag esetén egyhangúan, nyílt szavazással hozza meg. 

Az  Elnökség  ülésének  helyéről,  időpontjáról,  napirendi  pontjáról  legalább  15  nappal
korábban, írásban, igazolható módon, az elnökségi tagok email címére kiküldve kell értesíteni
az Elnökség tagjait és a meghívottakat. Az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni,
amelyet az Elnökség jelen lévő tagjai írnak alá. Az Elnökség döntéseit határozatba foglalja,
amely határozatokról külön nyilvántartást vezet. Az Elnökség határozatait az ülésen nyomban,
szóban ki kell hirdetni. 

Az Elnökség tevékenységéről éves beszámolót készít.
 
Az Egyesületet külső felek felé az Elnök, illetve a Társelnök és az elnökségi tag az alábbiak
szerint képviselik: 
Az Elnök képviseleti joga általános és önálló.
A Társelnök és az elnökségi tagok képviseleti joga általános és együttes.
Az Elnök, Társelnök és elnökségi tagok az Elnökség feladat- és hatáskörében járnak el.

Az elnökségi tagok munkájukat önállóan, az elnökségi tagok közötti munkamegosztás szerint
végzik.   

Az elnökségi tag megbízatása megszűnik:
 határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
 megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
 visszahívással;
 lemondással;
 az elnökségi tag halálával;
 az elnökségi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben

történő korlátozásával;
 az elnökségi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

Az Egyesület rendes tagjai az elnökségi tagot bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják. 
Az  Elnökség  tagja  megbízatásáról  az  Egyesülethez  címzett,  az  Egyesület  bármely  másik
elnökségi tagjához vagy a Közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha az
egyesület  működőképessége  ezt  megkívánja,  a  lemondás  az új  elnökségi  tag kijelölésével
vagy  megválasztásával,  ennek  hiányában  legkésőbb  a  bejelentéstől  számított  hatvanadik
napon válik hatályossá.

4.3. Felügyelőbizottság

A  Felügyelőbizottság  feladata  az  egyesületi  szervek,  valamint  a  jogszabályok,  az
alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése. Ennek
körében  kiemelt  feladatként  véleményezi  az  egyesület  éves  szakmai  és  pénzügyi  tervét,
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valamint éves szakmai és pénzügyi beszámolóját, ezekre vonatkozóan kérdéseket tesz fel az
elnökségnek,  illetve  kiegészítést  kérhet.  A  felsorolt  dokumentumok  elfogadásáról  döntő
közgyűlésen beszámol az e körben végzett tevékenységéről a közgyűlésnek, és javaslatot tesz
a dokumentumok elfogadására vonatkozóan.
A felügyelőbizottsági tagokat a közgyűlés választja meg titkos szavazással, megbízatásuk 3
évre szól. A Felügyelőbizottság tagjai vezető tisztségviselők. A Felügyelőbizottság 3 főből
áll. A Felügyelőbizottság tagjait a Közgyűlés 3 éves határozott időtartamra választja meg,
titkos szavazással. Felügyelőbizottsági  taggá nem választható az Egyesület tagjain kívüli
személy. 

A  Felügyelőbizottság  tagjaira  szintén  irányadóak  a  Ptk  3:22.§-ában  foglalt,  fentiekben
részletezett kizáró okok. 

A Felügyelőbizottság tagjai:
- Dr. Kovács Tímea (anyja neve: Szerencsés Dóra, lakcím: 1067 Budapest Szondi

u. 33.)
- Kondi Viktória (anyja neve: Cséfalvay Katalin, lakcím: 1056 Budapest, Bástya

utca 19.)
-  Sengler Gábor (anyja neve: Szalay Enikő, lakcím: 1088 Budapest, József krt.

19.)

A felügyelőbizottság szükség szerint, legalább évente egyszer ülésezik.
A felügyelőbizottsági tagok munkájukat önállóan, a felügyelőbizottsági tagok közötti

munkamegosztás szerint végzik.

A  felügyelőbizottsági  tag  megbízatásának  megszűnésére  és  visszahívására  az
elnökségi  tag  megbízatásának  megszűnésére  és  visszahívására  vonatkozó  szabályok
irányadók.

A  felügyelőbizottsági  tagokat  az  elnökségi  ülések  időpontjáról  és  napirendjéről
megfelelő időben tájékoztatni kell. Tanácskozási joggal részt vehetnek az elnökségi
üléseken.

A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha mindhárom felügyelőbizottsági tag jelen van.
Határozatait egyhangúan, nyílt szavazással hozza meg.

V. A szervezet gazdálkodása

Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. 
A  tagok  -  a  tagdíj  megfizetésén  túl  –  az  Egyesület  tartozásaiért  saját  vagyonukkal  nem
felelnek.
Az Egyesület vagyona elsősorban a 

 a tagok által fizetett díjakból,
 a tiszteletbeli tagok
 és  magánszemélyek,  jogi  személyek  felajánlásaiból,  támogatásaiból,

hozzájárulásaiból képződik.

Az  Egyesület  elsődlegesen  gazdasági-vállalkozási  tevékenységet  nem  végez,  ilyen
tevékenységet  csak  egyesületi  cél  megvalósításának  előmozdítása  érdekében,  céljait  nem
veszélyeztetve, kiegészítő jelleggel végezhet. Az Egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek  működéséről  és  támogatásáról  szóló  2011.  évi
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CLXXV. törvény (a továbbiakban Ectv.) 2.§7., 10. és 11. pontjaival összhangban végezhet
ilyen tevékenységet.

Az adománygyűjtésre és a nyilvántartási szabályokra az Ectv. 24-26.§-ában, a könyvvezetésre
és a beszámolás rendjének szabályozására pedig a 27-30.§-ában foglaltakat kell irányadónak
tekinteni.
Az Egyesület  vagyonát az Ectv. 17.§(3) bekezdése szerint folytatott gazdasági-vállalkozási
tevékenység eredménye is gyarapíthatja. Az Egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt és
vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenység ellátását és
működésének  fenntartását.  A  Közgyűlés  feladata  a  működőképesség  fenntartása,  és  a
fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges
intézkedések meghozatala, illetve kezdeményezése.
Az Egyesület bevételei/kiadásai az Ectv. 19.§-ában meghatározottak szerint alakulnak.

VI. Az Egyesület megszűnése, törvényességi ellenőrzés

6.1. Az Egyesület jogutódlással megszűnése:
Egyesület  más  jogi  személlyé  nem alakulhat  át,  csak  egyesülettel  egyesülhet  és  csak
egyesületekre válhat szét.

Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha:
-  az  Egyesület  megvalósította  célját  vagy  az  Egyesület  céljának  megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
- az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt;
- a tagok kimondják a megszűnését;
- az arra jogosult szerv megszünteti
feltéve,  hogy az Egyesület  vagyoni  viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás
lefolytatását követően a bíróság az Egyesületet a nyilvántartásból törli.

Az  Egyesület  megszűnésének  részletes  szabályaira  a  Ptk.  és  az  Ectv.  vonatkozó
rendelkezései irányadóak. 

A  legfőbb  szerv  nem  dönthet  az  Egyesület  feloszlatásáról,  ha  az  Egyesülettel  szemben
lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy az Egyesület fizetésképtelenségét a bíróság
megállapította.

6.2. Az Egyesület működése felett a törvényességi ellenőrzést a székhelye szerint illetékes
megyei főügyészség gyakorolja.

A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a 
 2011.  évi  CLXXV törvény az egyesülési  jogról,  közhasznú jogállásról,  valamint  a

civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
 2011.  évi  CLXXXI  törvény  a  civil  szerveztek  bírósági  nyilvántartásáról  és  ezzel

összefüggő eljárási szabályokról
 a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

Kijelentem, hogy az Alapszabály fentiek szerinti szövege megfelel az Alapszabály 8/2017.
(05.17.) sz. közgyűlési  határozattal,  9/2017. (05.17.) sz. közgyűlési  határozattal,  10/2017.
(05.17.) sz. közgyűlési határozattal, 11/2021. (02.19.) sz. közgyűlési határozattal módosított,
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