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Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület 

 

A L A P S Z A B Á L YA 

EGYSÉGES SZERKEZETBEN



A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt létesítő okiratának egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 2014. 
január 25-i közgyűlésen 4/2014. (I.25) számú határozattal elfogadott módosítások alapján 
hatályos tartalomnak.  

 

I. Általános rendelkezések: 
 
1. A civil szervezet neve:  Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület  

2. Székhelye: 9161 Győrsövényház, Gárdonyi Géza út 45. 
3. Jogállása: önálló jogi személy, mely közhasznú jogállással bír 

4. Az egyesület működése feletti törvényességi felügyeletet az ügyészség gyakorolja.  
 
 

II.  Az egyesület célja, feladatai 
 

Az egyesület közhasznú jogállása:  
Az Egyesület az alábbi jogszabályban meghatározott közfeladatot látja el: 
Általános iskolai nevelés-oktatás, alapfokú művészetoktatás, amely a 2011. évi CXC. tv .a nemzeti 
köznevelésről  4 . § (1) bekezdés alapján állami feladat. 
Óvodai nevelés, amely a 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § 
(1) 6. bekezdés alapján helyi önkormányzati feladat.  

1. A személyek és közösségek fejlődését megalapozó nevelés megújulása; ennek 
érdekében közreműködik az emberismeretből fakadó Waldorf -pedagógia alapelveinek és 
alkalmazásának magyarországi és Győr-Moson-Sopron megyei meghonosításában.  

2. A gyermeknevelés megújulása érdekében célja: helykezdeményezéssel önigazgató 
waldorf-pedagógiai intézmények alapítása, ehhez a szellemi, anyagi és társadalmi 
feltételek megteremtése, működésük megszervezése és – mások segítségével – a waldorf-
pedagógiai intézmények fenntartása, működtetése illetve mindezek elősegítése. Az 
egyesület közvetlen céljai közé tartozik a Waldorf-óvoda és - iskola, mint alap-, és 
középfokú oktatási intézmény megalapítása és fenntartása, működési feltételeinek 
folyamatos biztosítása, szülői közösség szervezése, kapcsolódó kulturális és szociális 
rendezvények és kezdeményezések megvalósítása, valamint a nevelési, kulturális 
tevékenységekre alkalmas épületek felépítése, felszerelése. 

Az egyesület tevékenységei:  

3.  Támogatja a nevelési, a szervezeti és a gazdálkodási tudatosulás útját vállaló szabad 
nevelési kezdeményezéseket.  

4. közösségi szálláshely, gyermek és ifjúsági tábor felépítése működtetése,  
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5. könyvkiadási tevékenység vagy a könyvek megjelentetését előmozdító, segítő 
tevékenység 

6. waldorf-pedagógiai, nevelő önképzések, továbbképzések és képzések megszervezése, 
amely tartalmazza az óvodai képzést, az általános iskolai alapképzést, a középfokú 
képzést. 

 

7. Az egyesület működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, esetlegesen 
gazdasági vállalkozási tevékenység végzésével is.  

 
 

III. A társadalmi szervezet tagsága, a tagok jogai és kötelezettségei: 
 
1. Az egyesület tagsága:  
 
Az egyesület tagja lehet minden olyan természetes személy, aki  

� egyesület céljaival egyetért,  
� elfogadja annak alapszabályát,  
� vállalja közreműködésével az egyesület céljainak megvalósítását 
� aki a belépési nyilatkozat aláírásával felvételét kéri az egyesületbe, s 
� akit a tagok közé a szervezet közgyűlése felvesz.  

 

2.  A tagsági viszony keletkezése és megszűnése:  

Az egyesületbe való belépés és az onnan történő kilépés önkéntes. 
A tagság felvétellel keletkezik. A tag felvétele csak közgyűlésen történhet. 

 
Megszűnik a tagsági viszony: 

a/ kilépéssel, 

b/ kizárással, 
c/ elhalálozással, 

d/ a szervezet megszűnésével. 
 

A tag kizárására abban az esetekben kerülhet sor, amennyiben a társadalmi szervezet 
működését veszélyeztető, tagságra méltatlan magatartást tanúsít.  
A tag kizárásáról csak a közgyűlés dönthet. 
 

3. Az egyesület tagjainak jogai: 

a/  jogosult az egyesület közgyűlésén részt venni, véleményt nyilvánítani és javaslatot tenni 

a szervezetet érintő bármely kérdésben, szavazati jog gyakorlásával részt venni a 

közgyűlés döntéseinél; 
b/ részt vehet az egyesület vezető szerveinek (elnökség, ellenőrző bizottság, fegyelmi bizottság) 



 

 3 

megválasztásában, a határozatok meghozatalában; 

c/ tisztségekre választható; 

d/ vezető tisztségviselő ill. vezető szerv tagja csak egyesületi tag lehet; 

e/ a szervezet tagja egyidejűleg csak egy egyesületi vezető szerv tagja lehet. 

 
 

4. Az egyesület tagjainak kötelezettségei: 
 

a/ az alapszabály, a közgyűlés határozatainak betartása, az egyesület érdekeinek 
megfelelő magatartás tanúsítása; 

b/ a tagsági díj fizetése, melyet a tag tárgy év április 30. napjáig köteles egy összegben 
megfizetni az egyesület részére. 

 
 

IV. Az egyesület szervezete: 

1. Közgyűlés  

a/ Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége, amely az 

egyesületet érintő minden kérdésben döntésre jogosult.  

 
A vezető szervek (az elnökség, az ellenőrző bizottság, valamint a fegyelmi bizottság) 
tevékenységüket a közgyűlésnek alárendelve végzik.  

A közgyűlést évenként legalább egyszer össze kell hívni (rendes közgyűlés).  
 A közgyűlést az elnök, a közgyűlés levezetésével megbízott elnökségi tag – vagy 
akadályoztatásuk esetén az elnökség egy tagja – hívja össze. A közgyűlési meghívót 
írásban kell a tagok részére megküldeni akként, hogy a meghívó feladása és a 
közgyűlés napja között legalább 7 naptári napnak kell eltelnie. A közgyűlés időpontját, 
helyszínét és a tervezett napirendet a meghívóban közölni kell. Ülései nyilvánosak. 
 

A tagok 1/3-a, vagy a fegyelmi- ill. ellenőrző bizottság vezetője az ok és a cél megjelölésével 

írásban kérheti a közgyűlés összehívását az elnökségtől (rendkívüli közgyűlés). Ilyen esetben az 

elnök – vagy akadályoztatása esetén az elnökség egy tagja – a rendkívüli közgyűlést 15 naptári 

napon belül köteles összehívni. 

 
A közgyűlés összehívását a bíróság is elrendelheti (rendkívüli közgyűlés). 

b/   A közgyűlés határozatképes, ha a tagok fele + 1 fő jelen van. Az egyesület közgyűlésének 
teljes időtartama alatt rendelkeznie kell a határozatképességhez szükséges 
létszámmal. Ha a közgyűlés nem határozatképes, megismételt közgyűlést kell 
tartani, ezt legkorábban a határozatképtelen közgyűlést követő 0,5 óra elteltével 
lehet megtartani. A megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül 
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határozatképes. Erre a tagokat figyelmeztetni kell a közgyűlés meghívójában.  

 

c/ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
 

1. az alapszabály megállapítása és módosítása;  

2. az egyesület belső szervezeti felépítésével kapcsolatos kérdések eldöntése; 
3. az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén 

feloszlásának kimondása; 

4. a vezető szervek ill. vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása; 
5. az éves költségvetés jóváhagyása; 

6. a vezető szervek éves beszámolójának elfogadása; 

7. tagok felvételével és kizárásával kapcsolatos döntések; 

8. belső szabályzatok jóváhagyása; 

9. döntés a tagdíj összegének és esedékességének megállapításáról 
10. döntés a 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámoló és 

közhasznúsági melléklet elfogadásáról; 

11. döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály kizárólagos 

hatáskörébe utal. 
 

d/ A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Személyi 
kérdésekben (ideértve a vezető szervek és a tisztségviselők megválasztását és 
visszahívását, a tagok felvételével ill. kizárásával kapcsolatos kérdéseket is) a közgyűlés 
titkos szavazással hozza meg döntéseit.  

 

A közgyűlés 2/3-os szótöbbséggel hozza meg döntését az alábbi kérdésekben: 

  

1. az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén 
feloszlásának kimondása; 

2.  tag kizárása. 

 

A közgyűlésen jegyzőkönyvet kell vezetni, a jogszabályok által előírt tartalommal. A 
közgyűlési jegyzőkönyvbe a tagok betekinthetnek, kérésükre azokat mindenkor 
hozzáférhetővé kell tenni. 

 

2. Az elnökség:  

Az egyesület tevékenységét 5 tagú elnökség irányítja. Az elnököt és az elnökség tagjait a 

közgyűlés választja meg. Az elnökségbe legalább két fő Waldorf pedagógus végzettségű 
személyt kell választani. Amennyiben az egyesület oktatási-nevelési intézmény fenntartója 

lesz, az intézmény pedagógusai közül kell a két főt delegálni. 



 

 5 

Az elnökség szükség szerint, de legalább kéthavonta egy alkalommal ülésezik. Üléseit az 

elnök vagy a következő ülés levezetésével megbízott elnökségi tag hívja össze akként, hogy 
az elnökségi tagok részére a meghívót az időpont, a helyszín, a napirend közlésével az 

ülés előtt legalább 7 naptári nappal írásban részükre megküldi. Az elnökséget soron 
kívül, 7 naptári napon belül össze kell hívni, amennyiben az elnöknél két elnökségi tag 

vagy valamely vezető szerv vezetője indítványozza. Sürgős esetben telefonon is 
lehetősége van az elnökség összehívására, ezt a tényt és az okot a jegyzőkönyvben 

rögzíteni kell. 

Az elnökség akkor határozatképes, ha azon legalább 3 tag jelen van. A határozatokat a 
megjelentek számától függetlenül legalább három igen szavazattal kell meghozni. 

Az elnökségi ülésen jegyzőkönyvet kell vezetni, a jogszabályok által előírt 
tartalommal. Az elnökségi ülés jegyzőkönyvébe a tagok betekinthetnek, kérésükre 
azokat mindenkor hozzáférhetővé kell tenni. 

Az elnökség tagjai: 
 

a/ elnök,  
b/ négy elnökségi tag.  

Az elnökség feladata, hogy a két közgyűlés közötti időszakban az Egyesület működtetésével 
kapcsolatos tevékenységet ellássa és az ehhez szükséges döntéseket meghozza.  

Az elnökség feladata és hatásköre különösen: 

 

a/ a közgyűlés előkészítése, összehívása, 
b/ az éves program elkészítése, jóváhagyása, 

c/ az egyesületi tevékenység irányítása, 
d/ az éves költségvetés elkészítése, 

e/ az egyesület eredményes működéséhez szükséges feltételek megteremtése, 

f/ az egyesület keretein belüli gazdasági tevékenység megszervezése,  

g/ az egyesület működéséhez szükséges azon feladatok ellátása, amelyek az alapszabály 

szerint nem tartoznak a közgyűlés, az ellenőrző bizottság, illetve a fegyelmi bizottság 
kizárólagos hatáskörébe,  

h/ belső szabályzatok megalkotása.  
 

Az egyesület képviselete: 

Az egyesület törvényes képviseletét a mindenkori elnök látja el. Az elnök mindenkor a 
közgyűlés és az elnökség határozatai szerint jár el.  

Az egyesület bankszámlája felett az elnök egy másik elnökségi taggal együttesen jogosult 
rendelkezni. Az elnök akadályoztatása esetén az elnökség által kijelölt két elnökségi tag 
együttes aláírása szükséges.  
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3. Ellenőrző bizottság: 

A 3 főből álló ellenőrző bizottságot a közgyűlés választja. Az ellenőrző bizottság tagjai közül 

egyszerű szótöbbséggel ellenőrző bizottsági vezetőt választ.  

Az ellenőrző bizottság fő feladata a társadalmi szervezet alapszabályszerű működésének, 
gazdálkodásának, pénzügyi és anyagi eszközeinek célszerű és takarékos felhasználásának 
ellenőrzése. 

Az ellenőrző bizottság akkor határozatképes, ha azon legalább a vezető és egy tagja 
jelen van.  

Az ellenőrző bizottság szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik. 

Üléseit a bizottság vezetője hívja össze akként, hogy a tagok részére a meghívót az 
időpont, a helyszín, a napirend közlésével az ülés előtt legalább 7 naptári nappal írásban 

részükre megküldi.  
Az ellenőrző bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg.  
 

Az ellenőrző bizottsági ülésen jegyzőkönyvet kell vezetni, a jogszabályok által előírt 
tartalommal.  

 

Az ellenőrző bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, ellenőrzi a közhasznú 
szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől 
jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, 
továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat 
megvizsgálhatja. A Bizottság  tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén 
tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő 
okirat így rendelkezik. 

Az ellenőrző bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és 
annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet 
működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként 
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv 
döntését teszi szükségessé, a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény 
merült fel. 

Az intézkedésre jogosult vezető szervet az ellenőrző bizottság indítványára - annak 
megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő 
eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására az ellenőrző bizottság is 
jogosult. 

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedéseket nem teszi meg, az ellenőrző bizottság köteles haladéktalanul 
értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 
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4.  A fegyelmi bizottság: 

A 3 főből álló fegyelmi bizottságot a közgyűlés választja. A fegyelmi bizottság tagjai közül 

egyszerű szótöbbséggel fegyelmi bizottsági vezetőt választ.  
 

A fegyelmi bizottság feladata a társadalmi szervezet tagjaival szemben fegyelmi eljárás 
lefolytatása, ha a tagsági jogviszonyból eredő kötelezettségeit a tag súlyosan, a 
szervezet céljait veszélyeztető módon vétkesen megszegi.  
A fegyelmi bizottság vezetője jogosult a fegyelmi eljárás megindítására. Az eljárás 
megindításáról 7 naptári napon belül ajánlott levélben, írásban értesíti az eljárás alá 
vont személyt, illetve az egyesület elnökségét. A fegyelmi bizottság elnöke irányítja a 
fegyelmi bizottság eljárását, vezeti üléseit.  

A fegyelmi bizottság, ha a tag fegyelmi felelősségét megállapította, fegyelmi büntetésre 

vonatkozó határozatot hozhat. Fegyelmi büntetésként: 
 

a/ szóbeli figyelmeztetést,  
b/ írásbeli megrovást  

szabhat ki.  

 

Amennyiben a fegyelmi bizottság vizsgálata eredményeképpen a tag egyesületből történő 
kizárását tartja a megfelelő fegyelmi büntetésnek, úgy erre vonatkozó javaslatot tesz a 
közgyűlésnek. A tag kizárásáról csak a közgyűlés határozhat. 

 
A fegyelmi bizottság fegyelmi határozatát ill. a közgyűlésnek a tag kizárásáról döntő 

határozatát az, akire a határozat rendelkezést tartalmaz, a tudomására jutástól számított 

30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja.  

 

A fegyelmi eljárás részletes szabályait a fegyelmi szabályzat tartalmazza.  

A fegyelmi bizottság akkor határozatképes, ha vezetője és legalább egy tagja jelen van. 

A fegyelmi bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve, ha fegyelmi 

büntetésként a közgyűlés felé előterjesztendő, a szervezet tagjának szervezetből történő 

kizárásáról szóló javaslatról határoz. E határozat meghozatalához a fegyelmi bizottság 

elnökének és két tagjának egyhangú szavazata szükséges. 

A fegyelmi bizottság ülésére az érintett tagot meg kell hívni. A tagnak lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy az ellene felhozottakkal szemben védekezését előadja, s jogosult 

megismerni azt, hogy milyen ügyben, s milyen bizonyítékok alapján folyik ellene fegyelmi 
eljárás. A fegyelmi tárgyalás időpontjáról a tagot írásban kell értesíteni, a tárgyalás előtt 

legalább 7 naptári nappal.  
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5. Az egyesület vezető tisztségviselői:  

a/ a szervezet elnöke, 

b/ a szervezet elnökségi tagjai, 
c/ az ellenőrző bizottság vezetője és tagjai, 
d/ a fegyelmi bizottság vezetője és tagjai.  

 
Az egyesület tisztségviselőit a közgyűlés 2 évi időtartamra választja. 

Az egyesület vezető tisztségviselői tevékenységükről legalább évente egyszer a közgyűlésnek 
írásban tartoznak beszámolni.  
A vezető tisztségviselők megbízatása megszűnik: 

- lemondással, 
- a tag halálával, 
- visszahívással.  

A vezető tisztségviselők visszahívására abban az esetben van lehetőség, amennyiben bármely 
tisztségviselő tartós akadályoztatása miatt feladatát huzamosabb ideig nem tudja ellátni, avagy 
tevékenységét nem a társadalmi szervezet érdekeivel összhangban, az egyesület céljainak 
megvalósulása érdekében végzi. Tartós akadályoztatáson a 30 napnál hosszabb időtartamot kell 
érteni. Amennyiben az egyesület bármely tagjának véleménye alapján a vezető tisztségviselők 
bármelyike tevékenységét nem a társadalmi szervezet érdekeivel összhangban, az egyesület 
céljainak megvalósulása érdekében végzi, úgy a tag (tagok) jogosult ezen véleményét az 
elnökségnek avagy az ellenőrző bizottságnak írásban is megküldeni. Az alapszabály IV. 1. a. pontja 
alapján a tagok meghatározott száma ez esetben írásban kérheti a közgyűlés összehívását. 
 

Az egyesület elnöke: 

 
Felelős az egyesület szabályos és lehetőség szerint minél eredményesebb működéséért, a 
pénzügyi, anyagi, technikai eszközeinek célszerű, szabályos, takarékos felhasználásáért, 
tárolásáért és őrzéséért. 
Kezeli az egyesület iratait, ideértve a napi feladatokkal kapcsolatos könyvelési iratokat 
(bevételi és kiadási bizonylatok) is. Ellátja az egyesület működésével járó napi feladatokat, 
tevékenyen részt vesz az egyesület működésének zökkenőmentes biztosításában a rábízott 
feladatok elvégzésével. 

Az egyesület elnöke köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a vezető szerv döntésének 

tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha 

lehetséges személye) megállapítható. A nyilvántartást az elnök köteles naprakészen, a 

„Határozatok könyvében” vezetni, azt alkalmanként (bejegyzésenként) az egyesület két másik 

elnökségi tagjával hitelesíttetni. A vezető szerv döntéseit az érintettekkel írásban, ajánlott levél 

formájában közli. A nyilvántartás vezetése, az iratbetekintés biztosítása, a döntések érintettekkel 

való közlése illetve a vezető szervek döntéseinek, a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó 

adatok, a közhasznúsági jelentés és az éves beszámoló nyilvánosságra hozatala az elnök 
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feladata.  A nyilvánosságra hozatal során az egyesület elnöke köteles biztosítani bárki számára 

a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintést 

munkaidőben, előre egyeztetett időpontban a társadalmi szervezet székhelyén. A közhasznú 

szervezet a működésével kapcsolatos valamennyi iratot, a szolgáltatás igénybevételének 

módjára vonatkozó tájékoztatót, beszámolóit munkaidőben, előre egyeztetett időpontban bárki 

számára hozzáférhetővé, betekinthetővé teszi a szervezet székhelyén. 

 
V. Az Egyesület iratainak kezelése 

 
Az egyesület közgyűlésének és elnökségének, ellenőrző és felügyelő bizottságának üléseiről 
 jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülések helyszínét, időpontját a 
meghozott döntések tartalmát, hatályát, a döntést támogatók és ellenzők arányát. A 
jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyvhitelesítő írja alá. A 
jegyzőkönyv kötelező mellékletét képezi a jelenléti ív, amely a megjelent tagok nevét, 
lakcímét és jelenlétüket igazoló aláírását tartalmazza.  
Éves beszámolóját és annak közhasznúsági mellékletét a közgyűlés hagyja jóvá és az elnök 
gondoskodik a letétbe helyezéséről. 
Beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe és a működésével kapcsolatosan keletkezett 
iratokba bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet, melyet a 
kérelmezővel egyeztetett időpontban, munkanapokon biztosít az egyesület székhelyén.  
Működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói közlésének 
nyilvánosságáról a www.vadrozsawaldorf.hu honlapon gondoskodik. 
  

VI. Összeférhetetlenségi szabályok 
 

Nem lehet az Elnökség, az Ellenőrző és a Felügyelő Bizottság tagja az a személy, aki:  
a. a Közgyűlés illetve az elnökség tagja (ide nem értve a közgyűlés azon tagjait, akik 

tisztséget nem töltenek be),  
b. a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a 
jogszabály másként nem rendelkezik. 

c. Az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a tagsági 
jogviszony alapján a létesítő okiratában foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti 
juttatást -, illetve  

d. Az a-c pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
 
A közhasznú szervezet megszűnését követő 3 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt 
– annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –  

� amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó-és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem elégítette ki, 

� amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt 
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fel, 
� amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést 

alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
� amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 

törvény szerint felfüggesztette vagy törölte, 
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.  

VII. Egyéb rendelkezések: 
 
Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból. 
Gazdasági - vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 
azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a 
létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. Közvetlen politikai tevékenységet 
nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.  
 
Váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, gazdasági-
vállalkozói tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt 
nem vehet fel.  
Befektetési tevékenységet nem végez, befektetési szabályzatot nem készít.  
A közgyűlés, az elnökség, az ellenőrző bizottság és a fegyelmi bizottság határozathozatalában 
nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve  a 
megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél 
szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli 
szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő 
okiratának megfelelő cél szerinti juttatás. 
 
Az Egyesület 60 napon belül köteles kérni a közhasznú jogállás törlését, ha a közhasznúvá 
minősítés feltételeinek nem felel meg.  

.Az egyesület megszűnik, ha a közgyűlés a feloszlásáról vagy más egyesületbe való 
beolvadásáról határoz; ha a bíróság feloszlatja, megszünteti, vagy megállapítja a megszűnését 
és az Egyesületet a nyilvántartásból törlik. Ha az Egyesület elhatározza a feloszlást, ezt 
követően végelszámolást kell lefolytatni. Az Egyesület a közhasznú jogállásának 
megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetve közszolgáltatás ellátására 
irányuló szerződéseiből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.  

Az egyesület megszűnése esetén – a hitelezők kielégítése után – vagyonát közérdekű célra kell 
fordítani. 
A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni. 

 

Az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag - a tudomására jutástól 
számított 30 napon belül  - a bíróság előtt megtámadhatja. 
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A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt 
esetben a végrehajtást felfüggesztheti. 

Az alapszabályban nem részletezett kérdésekben a PTK és a 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 

Jelen alapszabályt a közgyűlés 2014. január 25-én fogadta el, 4/2014 (I.25.) számú 
határozatával. 

 
 

Győrsövényház, 2014. január 25. 

 

 

 
Fűzfa Zoltán elnök 

 

 


