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Külpiaci Hídfőállás 

 Egyesület 

ALAPSZABÁLYA 

 

 

A Külpiaci Hídfőállás Egyesület alapító tagjai, ezen alapszabály elfogadásával 

egyhangúlag elhatározzák, hogy az Alkotmányban biztosított alapvető szabadságjogukkal, az 

egyesülési joggal élve, az 2013. évi  V. tv. (Ptk.), a 2011. évi CLXXV. tv. (Ectv.), az 

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról, a 2011. évi CLXXXI. tv. (Cnytv.) a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról 

és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvények  rendelkezéseinek figyelembe 

vételével Egyesületet hoznak létre és működtetnek az alábbiak szerint: 

 

 

1. Általános rendelkezések 

 

 

1.1 Az Egyesület neve:  Külpiaci Hídfőállás Egyesület (a továbbiakban: 

Egyesület) 

1.1.1 Egyesület neve oroszul: Associacia „Placdarm na Vneshnem Rinke”  

1.2 Az Egyesület rövidített neve:  „Placdarm”  Egyesület   

1.1.1 Egyesület neve oroszul:    Associacia „Placdarm” 

1.3 Az Egyesület székhelye:       1173. Budapest, Gyurgyalag u. 23.       

1.4 Az Egyesület önkormányzati elven működő civil szervezet.  

1.5 Az Egyesület jogi személy, melynek működése kiterjed az ország egész területére.  

 

Az Egyesület jogi személy, mely törvényben meghatározott típusban, törvény által nem tiltott 

tevékenység folytatására és cél elérése érdekében alapítható és működtethető, amelyet az 

Egyesület Ügyvezetője képviseli.  A képviseleti jog esetenként átruházható a Ptk. 3:30. § (3) 

bek. szerint, azaz az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatával, egyes ügycsoportokra vonatkozóan, 

e képviseleti jogot a megbízott, a képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen 

gyakorolhatja. 

 

2. Az Egyesület célja 
 

2.1  Az Egyesület általános célja:  

Közösség kialakítása annak érdekében, hogy a nemzetközi kereskedelemben rejlő, eddig 

kiaknázatlan lehetőségeket a kis- és közepes vállalkozások jobban felismerjék és kihasználják 

és a nemzetközi kereskedelem nyújtotta piacbővítés révén új munkahelyeket, stabilabb 

megélhetési feltételeket nyújthassanak a dolgozóik számára.   

Az Egyesület arra törekszik, hogy  a jelenleg behatárolt piaccal rendelkező, de növekedésre és 

terjeszkedésre képes kis-, közepes- és akár nagy vállalkozások számára is találjon lehetőséget 

a 

 külpiacra jutásra és ottani  partnerhálózat kialakítására,  

 innovatív, piacképes termékek beszerzésére külföldi  piacokon, 

 az adott piacokon a  stabil termékmárka kialakítására. 

Segítséget kíván nyújtani azon vállalkozások számára is, melyek jelenlegi anyagi lehetőségei 

és piacépítési képességei önálló külpiaci tevékenység kialakítását nem teszik lehetővé.  
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Egyesíteni a nemzetközi kereskedelem megkezdését szorgalmazó, vagy a külpiacokon – 

kiemelten az orosz nyelven kommunikáló kelet-európai és ázsiai piacokon -  tovább építkezni, 

terjeszkedni szándékozó cégek, valamint azon vállalkozások, szervezetek és szervek  

ismereteit, tapasztalatát, valamint készségeit, amelyek képesek hatékonyan  segíteni ezen 

törekvéseket. 

A cél elérése érdekében olyan fórumok létrehozása, melyek elősegítik a külpiacra törő 

vállalkozások számára a célpiac szereplőivel történő kapcsolatkialakítást, a külkereskedelmi 

tevékenység jogi- és pénzügyi hátterének kialakítását, a stratégia célok eléréséhez szükséges 

költséghatékony marketing és logisztika megvalósítását. 

3. Az egyesületi tagság keletkezése 

 

Az Egyesület tagja lehet bármely Magyarországon, vagy külföldön nyilvántartásba vett 

szervezet, magyar vagy külföldi jogi és természetes személy, ha tagságának nincsen törvényi 

vagy létesítő okirati akadálya, és  

 Írásban kéri felvételét az Egyesületbe;   

 Az Egyesület célkitűzéseit és határozatait magára nézve kötelező érvényűnek tartja; 

 Felvételi kérelmét a Kongresszus jóváhagyja. 

 

Az Egyesület tagjairól az Ügyvezető nyilvántartást vezet, és az abban szereplő személyes 

adatokat a személyiségi jogok tiszteletben tartásával kezeli. 

 

A tagok személyére vonatkozó adatok nem lehetnek nyilvánosak. 

A tagok  - a tagdíj megfizetésén túl- az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem 

felelnek. 

 

A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.  

 

Az Egyesület rendes tagjának joga, hogy: 

 részt vegyen az Egyesület tevékenységében és rendezvényein; 

 választható az Egyesület szerveibe; 

 az Egyesület tevékenységi körébe tartozó ügyben kezdeményezéssel éljen, ahhoz 

támogatást szerezzen, vagy más tagok kezdeményezéséhez csatlakozzon; 

 megismerje a személyére vonatkozó javaslatokat, s azokról véleményt nyilvánítson; 

 az Egyesület tagja a Kongresszuson 1 szavazati joggal rendelkezik és ezt gyakorolhatja 

 

Az Egyesület rendes tagjának kötelezettségei, hogy: 

 teljesítse az alapszabályban meghatározott kötelezettségeit; 

 képviselje és népszerűsítse az Egyesület céljait, programjait, személyes magatartásával 

is növelje az Egyesület tekintélyét és támogatottságát; 

 működjön közre az egyesületi célok megvalósításában 

 vállalt megbízatásait felelősségteljesen és megbízhatóan teljesítse; 

 ne támogasson olyan törekvéseket, melyek az Egyesület céljaival ellentétesek; 

 az egyesületen belüli vitáiban jóhiszeműen járjon el, tartsa tiszteletben vitapartnerei 

méltóságát; 

 fizesse az évi tagdíjat. 



-3.- 

 

      A Tagok kizáró és összeférhetetlenségi szabályai: 

 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, akit a határozat kötelezettség vagy 

felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít, akivel a 

határozat szerint szerződést kell kötni, aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, 

akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy 

alapítója, aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 

kapcsolatban áll, vagy,  aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

A Tagdíj:  

Jogi személyiségű, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tag esetén évi 200 

USD, azaz Kettőszáz USD, magánszemély esetében 25 USD, azaz Huszonöt USD, melyet 

egy összegben Forintban,  tárgyév március 15-ig kell megfizetni az adott év első banki 

munkanapján közzétett MNB devizaárfolyam alapján.  

Az alapítás évében az alapítók  arányos részt bejegyzést követő 2. hónap végéig fizetik 

meg. Az újabb tagok belépésük elfogadást követő 8 naptári napon belül fizetik meg a belépés 

évében esedékes arányos részt.    

Az egyesület pártoló tagja: 

 

Az Egyesület pártoló tagja lehet bármely természetes és jogi személy, vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, mely segítő szándékát írásban jelzi az Egyesület 

Ügyvezetője felé, és a felajánlott segítséget az Ügyvezető elfogadja. 

 

A Pártoló tag jogai: 

- erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület működését, 

- igénybe vehet az Egyesület szolgáltatásait, részt vehet az Egyesület rendezvényein, 

- a Kongresszuson csak tanácskozási joggal vehet részt, ott nem választhat, illetve nem 

is választható. 

 

A Pártoló tag kötelezettségei: 

-  kötelesek az Alapszabályban leírtakat betartani, 

-  az általuk vállalt támogatást megfizetni, 

-  olyan magatartást tanúsítani, amely az Egyesület céljainak megvalósítását nem 

akadályozza. 

 

4. A tagsági viszony megszűnése 

 

A tagsági viszony megszűnik: 

 - a tag írásban foglalt kilépésével, 

-  a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával, 

-  a tag kizárásával, 

-  a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, 

-  ha a tag az esedékes tagdíjjal egy éven túli késedelembe esik.   

-  Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok esetében a  

tagszervezet megszűnésével vagy átalakulásával; 
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Kilépés: a tagsági viszony megszüntetésére irányuló szándékot az elnöknek be kell jelenteni. 

A tag tagsági jogviszonyát az egyesület Ügyvezetőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal 

bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. 

 

Tagsági jogviszony felmondása: amennyiben az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a 

tag nem felel meg ezen feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt 30 napos határidővel 

írásban felmondhatja, melyről a közgyűlés dönt. 

 

Kizárás: az egyesületből történő kizárást csak fegyelmi eljárás során megállapított 

büntetésként lehet alkalmazni, ha tag jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy 

kongresszusi határozatát súlyosan vagy ismételten megsérti, vagy a tag a tagsági díjat 3 

hónapig nem fizeti.  

A kizárás alá vont tagot az eljárás megindításáról értesíteni kell. Az eljárás alá vont tagnak 

lehetősége van az eljárással kapcsolatban a védelme érdekében rendelkezésére álló tények 

és bizonyítékok előadására. 

 A tag kizárásáról szóló határozatot írásban kell foglalni és indokolással ellátni, melynek 

tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat és a jogorvoslati 

lehetőségről való tájékoztatást, a kizáró határozatot a taggal közölni kell. A kizárt tag a tagság 

idején keletkezett kötelezettségek alól nem mentesül.  

 

A tagsági viszony megszűnése esetén a tag a nyilvántartásból törlésre kerül. A törlésről a 

tudomásszerzést követően a Kongresszus dönt. 

 

A Kongresszus a törlésről hozott döntést és az alapul szolgáló tényeket, körülményeket 

megvizsgálja, szükség esetén – és amennyiben ez lehetséges – a tagot meghallgatja. A 

Kongresszus a tagot a nyilvántartásból 2 napon belül törölteti, amennyiben az erre okot adó  

tényeket és körülményeket megalapozottaknak találja.  

 

 

5. Az Egyesület vagyona és gazdálkodása 

 

Az Egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára. 

Az Egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági 

tevékenység végzésére jogosult. 

Az Egyesület céljainak megvalósítására felhasználhatók: az Egyesület mindenkori vagyona és 

annak hozadékai - az Egyesület kongresszusi határozata szerint.  

Az Egyesülethez bárki, bel-és külföldi természetes és jogi személy, jogcímes, valamint 

anonim módon vagyoni (pénzbeli vagy dologi) adományt, juttatást, hozzájárulást teljesíthet. 

Az adományok elfogadásáról és felhasználásáról elsődlegesen az Ügyvezető 10 millió forintig 

dönt, ezen összeghatár felett a Kongresszus dönt. A befizetések – beleértve a pályázatokon 

nyert pénzösszegeket is, növelhetik az Egyesület vagyonát. Az Egyesület pénzügyi 

tevékenységét az általa nyitott banki folyószámlán keresztül végzi. Az Egyesület éves 

pénzügyi terv alapján működik. 
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Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban meghatározott szabályok 

szerint - pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, 

amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a 

pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél 

szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 

 

Az Egyesület céljainak elérése érdekében vagyonával gazdálkodhat, szolgáltatásokat nyújthat, 

vállalkozhat, illetve vállalkozásokban részt vehet, azokhoz vagyoni hozzájárulással 

csatlakozhat az alábbi feltételek szerint: 

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem 

veszélyeztetve végezheti. Az Egyesület kereskedelmi tevékenységet (ideértve az Egyesület 

vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A tagság 

külpiaci tevékenységének népszerűsítését segítő marketing eszközök kialakítása, valamint 

fenntartása, illetve működtetése - e rendelkezés alkalmazásában - az Egyesület 

alaptevékenységének minősül. 

 

A vállalkozás azonban az Egyesület tevékenységének döntő meghatározó részét nem 

képezheti. A vállalkozási tevékenységek bevételei csak az Egyesület működtetésére és 

céljainak megvalósítására használhatók fel. Az Egyesület könyvvezetésében a vállalkozási 

tevékenység bevételeit és kiadásait az Egyesület alaptevékenységétől elkülönítetten kell 

vezetni. 

 

Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt e létesítő okiratban 

meghatározott célok megvalósítására fordíthatja. 

Az Egyesület a bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. Az 

Egyesület tagjai a tartozásokért – a befizetett tagdíjon túlmenően – saját vagyonukkal nem 

felelnek. 

 

Az Ügyvezető által e feladatkör ellátása során harmadik személynek okozott kárért az 

Egyesület a felelős. A tag e minőségében az Egyesületnek okozott káráért a polgári jog 

általános kártérítési szabályai szerint felelősséggel tartozik. 

 

6. Az Egyesület megszűnése 

 

Jogutód nélkül megszűnik az Egyesület, ha 

 -     határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt, 

 -     megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett, 

 -     a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését, vagy 

 -  az arra jogosult szerv megszünteti feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy 

vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a 

bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli. 

 

Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak 

egyesületekre válhat szét. 
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Az általános eseteken túl 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 megszűnt Egyesületnek a hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyona az Egyesület 

tagjait, tagság nélküli Egyesület esetén az alapítói jogok gyakorlóit illeti meg olyan 

arányban, amilyen arányban ők vagy jogelődjük a az Egyesület javára vagyoni 

hozzájárulást teljesítettek. 

A jogutód nélkül megszűnt Egyesület tagjai és alapítója a felosztott vagyonból való 

részesedésük mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt Egyesület ki nem elégített 

tartozásaiért. 

 

7. Az Egyesület szervezeti felépítése 

 

Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos 

megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy. 

Az Egyesület döntéshozó szerve a Kongresszus, mely a tagok összességéből áll. Évente 

legalább egyszer rendes Kongresszust kell tartani, egyet minden esetben tavasszal, melyen az 

előző éves pénzügyi terv teljesítéséről, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) 

rendelkezései szerint készített beszámolót kell megtárgyalni, Rendkívüli kongresszust kell 

tartani, ha azt a tagok legalább  egy negyede - az ok és cél megjelölésével - kéri, a 

tisztségviselők bármelyike azt kezdeményezi, vagy a bíróság elrendeli. 

A Kongresszus összehívása az Ügyvezető  feladata. A Kongresszusra - a Kongresszus 

helyének, időpontjának, a napirendi pontoknak, valamint a megismételt Kongresszus 

helyének, időpontjának (melyet 2 órán belül kell megismételni ) egyidejű közlésével - az 

Egyesület minden tagját meg kell hívni, úgy, hogy a kongresszusi meghívókat 15 nappal a 

kongresszusi ülés előtt szükséges kézbesíteni a tagok számára. 

     A Kongresszusra szóló meghívó tartalmazza, a Kongresszus időpontját, helyét, és a 

napirendi pontokat. 

     A napi rendi pontok felsorolását a kibocsátott meghívó tartalmazza, mely postai 

szolgáltató igénybevételének segítségével jut el az Egyesület tagjaihoz. 

 

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, az alapszabályban 

meghatározott időn belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy 

személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. 

 A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult 

dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy 

személy nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat 

meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyába. 

 

A felmerülő napirendi pontok kiegészítéséről e-mail üzenet formájában értesülnek a 

tagok. 

 

A Kongresszus a meghívóban nem szereplő napirendi pontokat is felveheti a napirendre, 

a jelenlévők ¾-es minősített szótöbbségű határozatával. 
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A Kongresszus akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok 50%-a + 1 fő jelen 

van. 

Határozatképtelenség esetén a megismételt Kongresszus - ugyanazon napirendi pontokkal 

melyek a határozatképtelenség miatt elmaradt Kongresszuson szerepeltek - időpontját az 

eredeti Kongresszus meghívójában kell megjelölni és fel kell tüntetni azt is, hogy a 

határozatképtelenség miatt megismételt Kongresszus a jelenlévők számára tekintet nélkül 

határozatképes. 

 

Kongresszus kötelező összehívása: 

-  az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, 

-  az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy 

-  az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

 

Ezen esetben a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében 

intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni. 

A Kongresszus kizárólagos hatásköre: 

  az alapszabály módosítása; 

  az egyesület megszűnésének, más egyesülettel történő egyesülésének és 

szétválásának elhatározása. 

 

Mely fenti kérdések eldöntéséhez a Kongresszuson jelenlévő tagok háromnegyedes 

szavazattöbbsége szükséges. 

 

 a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 

 az éves költségvetés elfogadása; 

 az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni 

helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása; 

 a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő 

az egyesülettel munkaviszonyban áll; 

 az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, 

vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával 

köt; 

 a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a 

felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési 

igények érvényesítéséről való döntés; 

 a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk 

megállapítása; 

 a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 

és 

 a végelszámoló kijelölése. 

 az Egyesület tevékenységének stratégiai és fejlesztési koncepcióinak elfogadása, 

tárgyévi szakmai terv elfogadása,  

 az Egyesület ellenőrző testület elnökének és tagjainak megválasztása, illetve 

visszahívása, 

 a rendelkezés a megszűnést követően fennmaradó vagyonról, 
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A Kongresszus a fenti hatáskörök tekintetében a jelenlévők szavazattöbbségével dönt. 

 

A Kongresszus a határozatait – amennyiben jogszabály, vagy az Egyesület Alapszabálya 

másképpen nem rendelkezik -  nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Szavazategyenlőség esetén a tárgyban – maximum 2 alkalommal – új szavazást kell tartani, 

melyek ismételt szavazategyenlősége esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 

A Kongresszus titkos szavazással hoz határozatot bármely kérdésben, ha a szavazásra 

jogosultak 2/3-a ezt indítványozza. 

 

A tisztségviselők ( ügyintéző és ellenőrző szerv ) megválasztása minden esetben titkos 

szavazással történik. 

 

A Kongresszus levezető elnökét a Kongresszus alkalmanként választja. A Kongresszus során 

a levezető elnök személyét egy alkalommal, nyilvános szótöbbséggel meg lehet változtatni. 

A Kongresszusról tartalmi jegyzőkönyvet kell készíteni.  

 

A Kongresszus határozatainak meghozatalára szavazatszámláló személy, vagy személyek 

kerülnek megválasztásra, nyílt szavazással,  szótöbbséggel. 

 

A Kongresszus levezetésére levezető elnök kerül megválasztásra, nyílt szavazással, 

szótöbbséggel. 

A Kongresszus megnyitása során jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személy 

kerül megválasztásra nyílt szavazással, szótöbbséggel. 

A Kongresszus határozatainak kihirdetése az Egyesület hirdetőtábláján és az Egyesület 

weblapján  megjelentetve történik. 

 

Rendkívüli Kongresszust kell összehívni: 

- ha az Egyesület tagjainak 25 %-a az, ok és cél megjelölésével indítványozza 

- ha a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv elrendeli 

- ha bármelyik tisztségviselő szükségesnek tartja. 

A rendkívüli Kongresszust az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 30 napon 

belül kell összehívni. 

A rendkívüli Kongresszust a rendes Kongresszusra vonatkozó szabályok érvényesek. 

 

Nem minősül előnynek az Egyesület 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. 

A Kongresszus döntéseinek nyilvánosságra hozataláról, határozatainak az érintettekkel való 

közléséről, valamint az Egyesület működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, 

beszámolói közlésének nyilvánosságáról az Egyesület Ügyvezetője a megbízottja útján úgy 

gondoskodik, hogy azt az Egyesület  www.placdarm.eu domain nevű honlapján közzé teszi. 

 

Az Egyesület vezető tisztségviselője  az Ügyvezető. 

 

Az Ügyvezető köteles tisztségét legjobb szaktudása és lelkiismeret szerint, az Egyesület 

célkitűzéseit szem előtt tartva a jogszabályi előírások alapján betöltetni. Két kongresszus 

közötti időben az Ügyvezető  dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a  

http://www.placdarm.eu/
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Kongresszus hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről az Ügyvezető a következő 

Kongresszuson köteles beszámolni.  

 

A Kongresszus ülései nem nyilvánosak. 

 

Az Egyesület Ügyvezetője    

 

Az Egyesület Ügyvezetője Boros Ferenc   (1173. Budapest, Gyurgyalag u. 23. sz. alatti 

lakos) 

 

Az Ügyvezetőt a Kongresszus 5 évre választja. A visszahívott Ügyvezető újraválasztható, ha 

egy későbbi Kongresszuson ilyen döntés születik. 

Az Ügyvezető tevékenységét az alapítótól kapott felkérés alapján társadalmi munkában végzi, 

azonban az Egyesület érdekében végzett tevékenységével kapcsolatban igazolt költségei 

megtérítésben részesülhet.  

 

A Főtitkár részére – mivel az Egyesület ügyviteli és szervező munkák ellátását is végzi – a 

Ügyvezető jogosult tiszteletdíjat megállapítani. 

 

Az Ügyvezető a feladatai ellátásáért az Egyesület egyéb tisztségviselőinek is megállapíthat 

díjazást, a szükséges készkiadásaik megtérítésére azonban a tisztségviselők feltétlenül igényt 

tarthatnak. 

 

A vezető tisztségviselők kizáró és összeférhetetlenségi szabályai: 

 

    Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

    Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült. 

    Nem lehet vezető tisztségviselő 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. 

 

 

8.     Az Egyesület képviselete 

 

Az  Egyesület képviselője az Egyesület Ügyvezetője akadályoztatottsága esetén az  Egyesület 

Főtitkára helyettesíti). Az Egyesület nevében banki aláírásra és utalványozásra az Egyesület 

Ügyvezetője jogosult. 
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9. A Ügyvezető megbízatásának megszűnése 

 

A Ügyvezető  megbízatása megszűnik:  

(a) az Ügyvezető  halálával; 

(b) lemondással;  

(c) a képviselt szervezet, vagy a természetes személy  tagságának megszűnésével  

(d) visszahívással 

Visszahívásra az Ügyvezető  érdemtelenné válása adhat okot, Jellemzően az  Egyesület 

érdekével ellentétes cselekedet,a kitűzött célok  és feladatok megvalósításának  hátráltatása, 

az Egyesület napi ügyvitelének elhanyagolása, büntetőbírósági ítéletben történt 

elmarasztalás, a társadalom erkölcsi normáinak megsértése stb. 

 

10. Az Ügyvezető feladatai 

 

 Az Egyesület képviselete és irányítása 

 Az Egyesület tevékenységének közvetlen irányítása 

 Kiadmányozási és utalványozási jog gyakorlása 

 Az Egyesület napi ügyeinek, adminisztratív feladatainak ellátása 

 Munkáltatói jogok gyakorlása 

 A Kongresszus összehívása 

 

11. A Főtitkár feladatai 

 

 Az Egyesület feladatainak adminisztratív, ügyviteli és szakmai feladatainak szervezése, 

      irányítása 

 Az Egyesület alapszabályában meghatározott célja szerinti programjának operatív   

irányítása és megvalósítása. 

 

 A Kongresszus határozatainak előkészítése, nyilvántartása, az iratokba való betekintés 

biztosítása a jelen alapszabály előírásai szerint 

 Az Egyesületi tagok, valamint a lakosság között a partneri együttműködés szervezése és  

      fenntartása. 

 A Kongresszusi - Ügyvezetői határozatok végrehajtása. 

 Az éves munka és pénzügyi terv elkészítésének és végrehajtásának irányítása 

 Éves beszámoló Kongresszus elé terjesztése 

 Az Egyesület feladatainak végrehajtásának szervezése és operatív irányítása 

 A tagokkal és az együttműködő társadalmi szervezetekkel való kapcsolat tartása 

 

A Főtitkár köteles olyan nyilvántartást vezetni, melyből a kongresszus, illetve a vezető szerv 

döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya 

(ha lehetséges személye) megállapítható.  

 

A Főtitkár a Kongresszus döntéseit az érintettekkel ellenőrizhető módon, írásban közli, 

egyebekben a döntések nyilvánosságra hozataláról, valamint az Egyesület működésének, 

szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról megbízottja 

útján úgy gondoskodik, hogy azt 7 nap időtartamra az Egyesület www.placdarm.eu  domain 

nevű honlapján közzé teszi. 

http://www.placdarm.eu/
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Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintést - az ilyen 

irányú igény előzetes bejelentését követően, a bejelentéstől számított 30 naptári napon belül, 

az általa meghatározott helyen és időpontban – a Főtitkár - köteles biztosítani. 

 

Amennyiben Főtitkár kinevezésére nem kerül sor, úgy főtitkári feladatokat, a Főtitkár  

kinevezéséig az Ügyvezető látja el, 

 

12.    Bizottságok, tagozatok, szakcsoportok 

 

Az Egyesület tagjai különböző szempontok alapján Bizottságokat, Tagozatokat, 

Szakcsoportokat, Tanácsadó, Koordináló Testületet hozhatnak létre, amelyek érdekeltségi 

területükön belül, illetve ilyen körben a Működési Szabályzatukban lefektetett munkát 

végezhetnek, véleményt formálhatnak.  

 

A Bizottságok, Tagozatok és Testületek vezetését az  Egyesület tagjai láthatják el. A Tagozat, 

vagy Bizottság alakítását és munkáját a  Kongresszus  később határozza meg és hagyja jóvá.  

A Kongresszus szükség esetén ad hoc, illetve állandó bizottságokat hozhat létre. 

 

13. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

A civil szervezet működése felett az ügyészség - 2011. évi CLXXC. tv. (Ectv.)), valamint a 

Ptk.-ban meghatározott eltérésekkel - az ügyészségről szóló törvény rendelkezései szerint 

törvényességi ellenőrzést gyakorol. A törvényességi ellenőrzés nem terjed ki az olyan 

ügyekre, amelyekben egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye. 

Ha a civil szervezet működésének törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész 

törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva keresettel a bírósághoz fordulhat.  

 

Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.), a  2011. évi 

CLXXV. tv. (Ectv.) rendelkezései az irányadóak. 

 

Ezt az Alapító Okiratot az Egyesület Kongresszusa egyhangúlag 2015. március  hó 28.  

napján 1/2015. (03.28.) sz. sz. határozatával elfogadta. 

 

Kelt: Budapesten, 2015.  március   hó  28. napján 

 

A Kongresszus nevében:                          

              

                                                                                       …………………………………… 

                                                                                                     Ügyvezető 

 

Alulírott Dr.Szabó Gábor jogi képviselő igazolom, hogy a Kongresszus által meghozott 

1/2015. ( 03. 28. ) sz. határozata megfelel a létesítő okirat (Alapszabály) módosításainak és 

hatályos tartalmának. 
 

 

Ellenjegyezte:                  


