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A Hadd Szóljon! Egyesület a Klubrádióért (a továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) rendelkezéseire is figyelemmel 

- összhangban az Alaptörvénnyel és az egyéb vonatkozó jogszabályokkal - a mai 

napon az Egyesület - változásokkal egységes szerkezetbe foglalt - Alapszabályát az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 
 

 

1./ Az Egyesület neve:  Hadd Szóljon! Egyesület a Klubrádióért 
 

2./ Az Egyesület székhelye: 1037 Budapest, Bokor u. 1-3-5. 

 

3./ Az Egyesület jogi formája: az Egyesület jogi személy 

 

4./ Az Egyesület célja: 

- a sajtó-, a szólás- és a véleménynyilvánítás szabadságának őrzése és ápolása; 

- a rádiózás és rádió-hallgatás hagyományainak és értékeinek ápolása és 

terjesztése, a rádiózás szeretetének továbbadása; 

- a hallgatók, illetőleg médiafogyasztók és a médiaszolgáltató szervezet közötti 

kapcsolati rendszerek fejlesztése, a közönségkapcsolat új formáinak 

kidolgozása; 

- a Klubrádió intézményének megőrzése, a Klubrádiónak a sajtó-, a szólás- és 

véleménynyilvánítás szabadságának megőrzése érdekében előállított értékek 

megőrzéséért; 

- a Klubrádió műsorát jelenleg szolgáltató Klubrádió Zrt. működésének, vagy 

analóg sugárzási lehetőségeinek ellehetetlenülése esetén, a szellemi 

alkotóműhely megmentése más műsorszolgáltató által biztosított analóg vagy 

digitális műsorsugárzási környezetben vagy más intézményi formában, a 

Klubrádiónak a sajtó-, a szólás- és véleménynyilvánítás szabadságának 

megőrzése érdekében előállított értékek megőrzése mellett. 

 

5./ Az Egyesület feladatai: 

- a sajtó-, a szólás- és a véleménynyilvánítás szabadságának őrzése és ápolása 

érdekében rendezvények szervezése, összejövetelek tartása; 

- a rádiózás kultúrájának és a kulturált rádiózás értékeinek ápolása 

rendezvények és összejövetelek szervezése, közösségi kapcsolatok támogatása; 

- a sajtó-, a szólás- és a véleménynyilvánítás szabadságának támogatásával 

célzottan foglalkozó alapítványok támogatása a tagdíjakból és az Egyesület által 

esetlegesen kifejtett bevételszerzést eredményező tevékenységekből; 

- a Klubrádió hallgatói és rajongói által a Klubrádió intézménye körül kifejteni 

kívánt aktivitás szervezése, elősegítése és támogatása annak érdekében, hogy a 
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Klubrádió hallgatói és rajongói aktíván részt vehessenek a Klubrádió 

intézménye és szellemi alkotóműhelye fennmaradásának, valamint általános 

értelemben véve a sajtó-, a szólás- és a véleménynyilvánítás szabadságának 

ápolásában és megőrzésében; 

- a Klubrádió intézménye és hallgatói, valamint támogatói közötti kapocs 

szorosabbra fűzése a közösségi élet megszervezése és közösségi élmények 

szervezése által, a Klubrádió műsorkészítői és hallgatói között a találkozási 

lehetőségek teljes spektrumának megszervezésén keresztül a zártkörű hallgató-

újságíró találkozóktól a tömegrendezvényekig bezárólag; 

- támogatói események és jótékonysági koncertek, illetőleg egyéb találkozók 

szervezése és lebonyolítása mind a Klubrádió működésének biztosítása, mind 

pedig a sajtó-, a szólás- és véleménynyilvánítás szabadsága értékeinek 

megőrzése, továbbá a rádiózás és rádió-hallgatás hagyományainak és 

értékeinek ápolása és terjesztése érdekében; 

- ajándéktárgyak és emléktárgyak tervezésének, előállításának és 

kereskedelmének megszervezése és lebonyolítása kizárólag nonprofit jelleggel, 

annak érdekében, hogy az ebből szerzett bevétel az Egyesület céljainak 

megvalósítására legyen fordítható; 

- az Egyesület céljainak elérése érdekében a társas kapcsolatok és a civil 

közreműködés változatos formáinak katalizálása és kiszélesítése a céljai elérése 

érdekében; 

- támogatók gyűjtése és aktivitásuk szervezése olyan személyek körében is, akik 

az Egyesület életében aktívan nem kívánnak részt venni, sem pedig az 

Egyesület pártoló tagjaivá válni, de az Egyesület célkitűzéseinek erkölcsi, vagy 

anyagi támogatását fontosnak tartják. 

 

6./ Az Egyesület hatóköre: országos. 

 

7./ Az egyesületi tagok, és a pártoló tagok személyére vonatkozó adatok nem 

nyilvánosak. 

II. Fejezet 

A tagsági viszonnyal és a pártoló tagi státussal kapcsolatos 

rendelkezések 

 

Az Egyesület tagsága, a tagok jogai és kötelezettségei 
 

8./ Az Egyesület tagsága: 

  

8.1./ Az Egyesület tagja lehet az alapító tagokon túlmenően, minden olyan 

cselekvőképes magyar állampolgárságú természetes személy, aki 

valamilyen konkrét jogviszony (pl. munkajogviszony, vagy megbízási 

jogviszony), vagy jogviszonyrendszer (pl. az őt foglalkoztató, vagy őt 

megbízó cégnek a megbízási jogviszonya), keretében bármilyen 

minőségben és bármilyen tevékenységet kifejtve részt vesz a Klubrádió, 

vagy bármely esetleges jogutódja működésében (pl. műsorvezető, 
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szerkesztő, riporter, technikus, kereskedő, asszisztens, jogász, könyvelő, 

kézbesítő stb.), valamint mindazon személyek, akik az alapítóktól, az 

Elnökségtől, vagy a tagságtól felkérést kaptak arra, hogy viseljenek 

tisztséget az Egyesület Felügyelőbizottságában és a részvételt egyébként 

vállalták, továbbá a Felügyelőbizottság tagjává történő 

választhatóságukhoz előzetesen egyesületi taggá váltak, és aki a belépési 

nyilatkozat aláírásával az Alapszabályban foglaltakat magára nézve 

kötelezőnek fogadja el, és az Egyesület erkölcsi és anyagi támogatásán 

túlmenően az Egyesület tevékenységének kifejtésében aktívan is részt 

kíván venni. 

8.2./ A belépési kérelmet az Elnökség részére kell eljuttatni. A tagsági 

jogviszony a belépési kérelemnek az Elnökség általi elfogadásával 

keletkezik. A belépési kérelemről az Elnökség a belépési kérelem 

kézhezvételét követő elnökségi ülésen dönt. A belépési kérelmet az 

Elnökség akkor fogadhatja el, ha a belépési kérelem aláírója a 8.1./ 

pontban foglalt feltételeknek megfelel. Amennyiben a belépési 

kérelemből nem állapítható meg, hogy a belépő tag a 8.1./ pontban 

rögzítetteknek megfelel, az Elnökség a belépni szándékozó személyt 

rövid határidővel felhívhatja a megfelelő adatok közlésére. Ha a belépni 

szándékozó személy az adatokat az Elnökség által megadott határidőn 

belül nem közli, a belépési kérelmet el kell utasítani. 

8.3./ A tag törzstagsági igazolvánnyal rendelkezik, melyet az Elnökség állít ki 

és juttat el részére.  

 

9./ A tagok jogai: 

 

9.1./ A tag jogosult az Egyesület döntéshozó szervének ülésén, a Közgyűlésen 

részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a napirendre javaslatot tenni, a 

Közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, 

javaslatokat és észrevételeket tenni, továbbá az Egyesület választott 

tisztségeire természetes személy jelöltet javasolni, és ő is jelölhető az 

Egyesület Elnökségébe és más tisztségeire. 

9.2./ A tag részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, illetve 

az Alapszabály célkitűzéseinek megvalósításában. Mindezek érdekében 

megfelelő tájékoztatást kaphat, véleményt nyilváníthat, illetve javaslatot 

tehet szóban vagy írásban. 

9.3./ A tag az Egyesület működésével, célkitűzéseinek, terveinek 

megvalósításával és pénzügyi helyzetével összefüggésben az Egyesület 

szerveihez kérdéseket, javaslatokat intézhet. 

9.4./ A tag eldöntheti, hogy havi, vagy éves tagdíjat kíván-e fizetni az 

Egyesület részére, erről a belépési nyilatkozatban nyilatkoznia kell. 

9.5./  Az Egyesület tagja nem csak személyesen, hanem közokiratba vagy teljes 

bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező 

meghatalmazott útján is gyakorolhatja a jelen Alapszabály szerint őt 

megillető tagsági jogait. A meghatalmazást és annak elfogadását nem 
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szükséges egyazon okiratnak tartalmaznia, így elfogadható, ha az 

egyesületi tag két tanú közreműködése mellett írja alá a 

meghatalmazást, melyre – ugyancsak két tanú jelenlétében – a 

meghatalmazott külön okiratba foglaltan tesz elfogadó nyilatkozatot. 

Az Egyesület valamennyi tagja ugyanazt a személyt nem hatalmazhatja 

meg. 

 

10./ A tagok kötelezettségei: 

 

10.1./ Az Egyesület Alapszabályának, és szervei egyéb rendelkezéseinek 

tiszteletben tartása, az azokban meghatározott tagi kötelezettségek 

teljesítése. 

10.2./ Az Egyesület szervei által meghozott határozatok betartása, 

végrehajtása. 

10.3./ Az Egyesület által nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást 

annak megváltozásától számított 8 napon belül az Elnökséghez írásban 

bejelenteni. 

10.4./ Havi, negyedéves, féléves, illetve éves tagdíj fizetése: 

10.4.1./ a havi, a negyedéves, féléves vagy éves tagdíj összegét az 

alakulás évében a Közgyűlés állapítja meg, azt követően az 

Elnökség rendelkezik róla. A havi tagdíjat minden 

tárgyhónapra előre esedékesen a tárgyhó tizenötödik (15.) 

napjáig, a negyedéves tagdíjat minden negyedévre előre 

esedékesen a negyedév első hónapjának tizenötödik (15.) 

napjáig, a féléves tagdíjat minden félévre előre esedékesen a 

félév első hónapjának tizenötödik (15.) napjáig, az éves tagdíjat 

minden tárgyévre előre esedékesen a tárgyév január 31. napjáig 

kell megfizetni; 

10.4.2./ tagdíjfizetés elmaradása esetén a tagot a tagdíj fizetési 

határidejének leteltét követő harminc (30) nap után az 

elmaradás pótlására az Elnökség írásban felszólítja. 

Amennyiben a felszólítás kézhezvételétől számított harminc 

(30) napon belül a tag nem egyenlíti ki a tagdíjhátralékát, az 

Elnökség a tagot az elmaradás pótlására ismételten felszólítja. 

10.4.3./ Annak a tagnak, aki több mint hat hónapon keresztül nem tesz 

eleget havi tagdíjfizetési kötelezettségének, vagy az éves tagdíj 

megfizetésével hat hónapon túl késlekedik, egyesületi tagsága 

az Egyesületből történő törléssel megszűnik a 15./ pontban 

rögzítettek szerint. Az Egyesület tagja az őt megillető jogokat a 

tagdíj késedelmes fizetése esetén is mindaddig korlátozás 

nélkül gyakorolhatja, amíg tagsági jogviszonya, a 

késedelmesen eltelt idő miatt meg nem szűnik. 

10.4.4./ a tag nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának 

megvalósítását és az Egyesület tevékenységét, köteles a 

Közgyűlés és az Elnökség határozatainak betartására. 
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A pártoló tag (klubtag) 
 

11./ Az Egyesület különleges jogállású tagja a pártoló tag (a klubtag): 

 

11.1./ Az Egyesület pártoló tagja (klubtagja) lehet minden olyan cselekvőképes 

természetes személy, valamint jogi személy, aki, vagy amely az 

Egyesület célkitűzéseit elfogadja, és ezeknek a megvalósulását anyagilag 

támogatni kívánja, továbbá nem tartozik a 8.1./ pontban meghatározott 

személyi körhöz. A pártoló tag (klubtag) pártoló tagi nyilatkozat 

megtételével nyeri el státusát, mely nyilatkozatát az Egyesület 

Elnökségéhez juttat el, a vállalt anyagi támogatás megjelölésével. A havi 

rendszerességgel, a negyedévre, a félévre vagy a tárgyévre vállalt anyagi 

támogatásnak el kell érnie legalább az Egyesület tagjaira megállapított 

havi, negyedéves, féléves, illetőleg éves tagdíj mértékét. 

11.2./ A pártoló tagsági (klubtagsági) nyilatkozatot az Elnökség részére írásban 

kell eljuttatni. A pártoló tagsági jogviszony a nyilatkozatnak az Elnökség 

általi elfogadásával keletkezik. A nyilatkozatról az Elnökség a 

nyilatkozat kézhezvételét követő elnökségi ülésen dönt. A nyilatkozatot 

az Elnökség akkor fogadhatja el, ha a nyilatkozat aláírója a 11.1./ pontban 

foglalt feltételeknek megfelel. Amennyiben a nyilatkozatból nem 

állapítható meg, hogy a pártoló tag a 11.1./ pontban rögzített 

feltételeknek megfelel, az Elnökség a nyilatkozót rövid határidővel 

felhívhatja a megfelelő adatok közlésére. Ha a nyilatkozó az adatokat az 

Elnökség által megadott határidőn belül nem közli, a pártoló tagsági 

nyilatkozatot el kell utasítani. 

11.3./ A pártoló tag pártoló tagsági (klubtagsági) igazolvánnyal rendelkezik, 

melyet az Elnökség állít ki és juttat el a részére. 

 

12./ A pártoló tag (klubtag) jogai: 

 

12.1./ A pártoló tag részt vehet az Egyesület tevékenységében és 

rendezvényein, illetve az Alapszabály célkitűzéseinek 

megvalósításában. Mindezek érdekében megfelelő tájékoztatást kaphat, 

véleményt nyilváníthat, illetve javaslatokat tehet, tanácskozási joggal 

részt vehet az egyesület szerveinek ülésén, vezető tisztségviselővé nem 

választható. 

12.2./ A pártoló tag az Egyesület működésével, célkitűzéseinek, terveinek 

megvalósításával és pénzügyi helyzetével összefüggésben az Egyesület 

szerveihez kérdéseket, javaslatokat intézhet. 

12.3./ A pártoló tag az Elnökség által megállapított feltételek mellett igénybe 

veheti az Egyesületnek a pártoló tagok részére nyújtott szolgáltatásait. 

Ennek keretében jogosult arra, hogy megkapja az Egyesület elektronikus 

hírleveleit és egyéni jelszó és hozzáférési kód birtokában hozzáférhet az 

Egyesült honlapjára feltöltött exkluzív, on-line tartalmakhoz. 
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12.4./ A pártoló tag javaslatot tehet a Felügyelőbizottság tagjainak személyére. 

12.5./ A pártoló tag eldöntheti, hogy havi, negyedéves, féléves vagy éves 

anyagi hozzájárulást (támogatást) kíván-e fizetni az Egyesület részére. 

 

13./ A pártoló tag (klubtag) kötelezettségei: 

 

13.1./ Az Egyesület Alapszabályának és céljainak tiszteletben tartása. 

13.2./ Legalább az önként vállalt havi, negyedéves, féléves vagy az éves anyagi 

hozzájárulás (támogatás) összegének megfizetése, a pártoló tagi 

nyilatkozatában tett vállalás alapján. 

13.3./ Havi, negyedéves, féléves vagy éves pártoló tagi díj fizetése: 

13.3.1./ a pártoló tag által fizetendő havi, negyedéves, féléves vagy éves 

pártoló tagi díj minimális összege az Elnökség által az 

egyesületi tagokat illetően megállapított havi, negyedéves, 

féléves vagy éves tagdíj összegéhez igazodik. A havi pártoló 

tagi díjat minden tárgyhónapra előre esedékesen a tárgyhó 

tizenötödik (15.) napjáig, a negyedéves tagdíjat minden 

negyedévre előre esedékesen a negyedév első hónapjának 

tizenötödik (15.) napjáig, a féléves tagdíjat minden félévre előre 

esedékesen a félév első hónapjának tizenötödik (15.) napjáig, az 

éves pártoló tagi díjat minden tárgyévre előre esedékesen a 

tárgyév év február 28. napjáig kell megfizetni; 

13.3.2./ pártolói támogatás megfizetésének elmaradása esetén a pártoló 

tagot a fizetési határidő leteltét követő harminc (30) nap után 

az elmaradás pótlására az Elnökség írásban felszólítja. 

Amennyiben a felszólítás kézhezvételétől számított harminc 

(30) napon belül a pártoló tag nem egyenlíti ki a hátralékát, az 

Elnökség a pártoló tagot az elmaradás pótlására ismételten 

felszólítja; 

13.3.3./ annak a pártoló tagnak (klubtagnak), aki, vagy amely több mint 

három hónapon keresztül nem tesz eleget a vállalt pártoló tagi 

díjfizetési kötelezettségének, vagy az éves pártoló tagi díj 

megfizetésével három hónapon túl késlekedik, a pártoló tagi 

státusát további értesítés nélkül a 16.4./ pontban foglaltak 

alapján fel kell mondani. Az Egyesület pártoló tagja az őt 

megillető jogokat a pártoló tagi díj késedelmes fizetése esetén 

is mindaddig korlátozás nélkül gyakorolhatja, amíg pártoló 

tagi státusa, a késedelmesen eltelt idő miatt meg nem szűnik. 

13.4./ A pártoló tag nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását 

és az Egyesület tevékenységét, köteles betartani a Közgyűlés és az 

Elnökség pártoló tag vonatkozásában meghozott határozatait. 

 

A tagsági jogviszony és a pártoló tagi státus megszűnése 
 

14./ A tagsági jogviszony megszűnik: 
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14.1./ az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével; 

14.2./ a természetes személy tag halálával; 

14.3./ a kilépés írásban történő bejelentésével, melyet az Elnökség részére kell 

eljuttatni; 

14.4./ a tagsági jogviszony az Egyesület Elnöksége általi harmincnapos 

határidővel írásban történő felmondásával, ha a tag nem felel meg az 

Alapszabály 8.1./ pontjában meghatározott feltételeknek; 

14.5./  a tag kizárásával, ha a tag jogszabályt, az Egyesület Alapszabályát vagy 

közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten megsérti, az Elnökség – 

bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére – a 

taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. Elnökségi tag, illetve 

Felügyelőbizottsági tag ellen a kizárási eljárást a Közgyűlés folytatja le. 

Az Egyesület céljával összeegyeztethetetlen tagi magatartásnak minősül 

különösen az Egyesület érdekeit sértő, illetve az Egyesület céljának 

veszélyeztetésére irányuló magatartás, az Egyesület jó hírnevének 

rontása, illetve az egyesületi tag erkölcstelen életvitele. 

 

15./ A jelen Alapszabály 14.1./, 14.2./ és 14.3./ pontjaiban meghatározott esetekben a 

tagsági jogviszony megszűnését az Elnökség regisztrálja. A 14.4./ és a 14.5./ 

pontokban meghatározott esetekben az Elnökség felmondási, illetve kizárási 

eljárást (továbbiakban együtt: törlési eljárás) folytat le. 

 

15.1./ Felmondási eljárás lefolytatására abban az esetben kerülhet sor, 

amennyiben az egyesületi tagnak megszűnik a 8.1./ pontban 

meghatározott jogviszonya, mely egyesületi tagságát megalapozhatná. 

15.2./ Kizárási eljárás lefolytatására a 14.5./ pontban meghatározottak fennállása 

esetén kerülhet sor, a kizárási eljárás eredményes lefolytatását követően 

a tagot törölni kell. Kizárási eljárást megalapozó magatartásnak minősül 

az Alapszabály 10.4.3./ pontjában meghatározott eset is, tehát, 

amennyiben a tag több, mint hat hónapon keresztül nem tesz eleget havi 

tagdíjfizetési kötelezettségének, vagy az éves tagdíj megfizetésével hat 

hónapon túl késlekedik. Kizárási eljárás abban az esetben indítható, ha a 

fentieken túl igazolható, hogy az Elnökség a 30.5./ pontban 

meghatározott kötelezettségének eleget tett. A 14.5./ pontban 

meghatározott esetben a kizárási eljárás megindításáról a tagot írásban 

értesíteni kell, és lehetőséget kell biztosítani számára a védelmében 

felhozható tények és bizonyítékok előadására. 

15.3./ Amennyiben a felszólítás ellenére a hat hónapos határidő 

eredménytelenül telt el, vagy amennyiben az Elnökség arról szerez 

tudomást, hogy a tagnak megszűnt a 8.1./ pontban megjelölt 

jogviszonya, úgy az Elnökség egy végső felhívást küld a tag részére, 

amelyben felhívja figyelmét (az erre vonatkozó igazolások 

megküldésével), hogy az utolsó felhívás kézhezvételét követő tizenöt 

nap elteltével az Elnökség tagsági jogviszonyát felmondja, illetve kizárja, 

és törli a nevét az Egyesület tagjainak sorából. 
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15.4./ Ezen tizenöt nap alatt a tag jogosult az Egyesület Elnöksége előtt 

személyesen igazolni, hogy a tagdíjhátralékát megfizette, vagy azt, hogy 

az egyesületi tagságra jogosító jogviszonya továbbra is, vagy újra 

fennáll. Amennyiben a befizetés, vagy a jogviszony fennállásának, vagy 

újbóli keletkezésének igazolását a tag nem tudja bemutatni, az Elnökség 

az utolsó figyelmeztetés kézhezvételét követő tizenhatodik napon a 

tagsági jogviszonyt felmondja, illetve a tagot kizárja, és törli a tagot az 

Egyesület tagjainak listájáról és erről írásban tájékozatja az Egyesület 

egykori, törölt tagját. 

15.5./ Az Egyesület törölt tagja – kivéve az Elnökség és a Felügyelőbizottság 

tagjait - az Egyesület Közgyűléséhez jogosult a határozat kézhezvételétől 

számított 15 napon belül fellebbezéssel élni az Elnökség által a törlése 

ügyében hozott határozata ellen. A Közgyűlés a fellebbezést a soron 

következő ülése alkalmával bírálja el, mely idő alatt, az Egyesület törölt 

tagja, amennyiben a döntés ellen fellebbezéssel élt, jogait korlátozás 

nélkül gyakorolhatja. 

15.6./ Az Egyesület Közgyűlése a törölt tag fellebbezése nyomán megvizsgálja, 

hogy a 15.1./, illetve a 15.2./ pontban meghatározott feltételek fennállnak-

e, és amennyiben a törölt tag által csatolt igazolásokból, bizonyítékokból 

megállapítható, hogy a törlés feltételei nem álltak fenn, úgy a Közgyűlés 

az Elnökség törléséről szóló határozatát megsemmisíti, és amennyiben 

szükséges utasítja az Elnökséget az új eljárás lefolytatására. Amennyiben 

a törölt tag a megkívánt igazolásokat nem csatolja, vagy a csatolt 

iratokból az állapítható meg, hogy a törlésének 15.1./, illetve 15.2./ 

pontokban meghatározott feltételei fennállnak, úgy az Elnökségnek a tag 

törléséről hozott határozatát helybenhagyja. 

15.7./ A tag kizárását, tagsági jogviszonyának felmondását kimondó 

határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az 

indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás, felmondás alapjául szolgáló 

tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való 

tájékoztatást. A kizáró, felmondó határozatot a taggal közölni kell. 

 

 

 

16./ A pártoló tagi (klubtagi) státus megszűnik: 

 

 16.1./ az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével; 

16.2./ a természetes személy pártoló tag halálával, vagy a jogi személy jogutód 

nélküli megszűnésével; 

16.3./ a pártoló tagi státus megszüntetésének írásban való bejelentésével, 

melyet az Elnökség részére kell eljuttatni; 

16.4./ a 13.2./ pont alapján önként vállalt támogatás nem teljesítése esetén a 

pártoló tagsági jogviszonyának az Elnökség általi harmincnapos 

határidővel írásban történő felmondásával; 



 10 

16.5./ a pártoló tag kizárásával, ha a pártoló tag jogszabályt, az Egyesület 

Alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten 

megsérti, az Elnökség – bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv 

kezdeményezésére – a pártoló taggal szemben kizárási eljárást folytathat 

le. Az Egyesület céljával összeegyeztethetetlen pártoló tagi 

magatartásnak minősül különösen az Egyesület céljának 

veszélyeztetésére irányuló magatartás, az Egyesület jó hírnevének 

rontása, illetve a pártoló, természetes személy tag erkölcstelen életvitele. 

 

17./ A jelen Alapszabály 16.1./, 16.2./ és 16.3./ pontjaiban meghatározott esetekben a 

tagsági jogviszony megszűnését az Elnökség regisztrálja. A 16.4./ és a 16.5./ 

pontokban meghatározott esetekben az Elnökség felmondási, illetve kizárási 

eljárást (továbbiakban együtt: törlési eljárás) folytat le. 

17.1./ Felmondási eljárás lefolytatására abban az esetben kerülhet sor, 

amennyiben az Egyesület pártoló tagja nem tesz eleget a 13.2./ pont 

alapján önként vállalt támogatás teljesítésének. Az Elnökség a pártoló 

tagot a vállalt támogatás teljesítésére nem kötelezheti és nem szólíthatja 

fel, ugyanakkor köteles egy figyelemfelhívó levélben tájékoztatni a 

pártoló tagot az általa vállalt támogatás teljesítésének elmaradásáról, 

valamint arról, hogy amennyiben a figyelemfelhívó levél kézhezvételét 

követő tizenöt nap elteltével sem teljesíti önkéntes vállalását, úgy pártoló 

tagsági jogviszonya felmondásra kerül, és az Elnökség törli a nevét az 

Egyesület pártoló tagjai közül. 

17.2./ Ezen tizenöt nap alatt a pártoló tag jogosult az Egyesület Elnöksége előtt 

személyesen igazolni, hogy az önként vállalt támogatást teljesítette. 

Amennyiben a befizetés fennállásának, igazolását a pártoló tag nem 

tudja bemutatni, az Elnökség a figyelemfelhívó levél kézhezvételét 

követő tizenhatodik napon törli a pártoló tagot az Egyesület pártoló 

tagjainak listájáról, és erről írásban tájékozatja az Egyesület egykori, 

törölt pártoló tagját. 

17.3./  Kizárási eljárás lefolytatására a 16.5./ pontban meghatározottak 

fennállása esetén kerülhet sor, ebben az esetben is törölni kell a pártoló 

tagot a nyilvántartásból.  

17.4./ Az Egyesület törölt pártoló tagja - az Elnökség által - a törlése ügyében 

hozott határozat ellen jogosult az Egyesület Közgyűléséhez a törlésről 

szóló határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezéssel 

élni. A Közgyűlés a fellebbezést a soron következő ülése alkalmával 

bírálja el, mely idő alatt, az Egyesület törölt pártoló tagja, amennyiben a 

döntés ellen fellebbezéssel élt, jogait korlátozás nélkül gyakorolhatja. 

17.5./ Az Egyesület Közgyűlése a törölt pártoló tag fellebbezése nyomán 

megvizsgálja, hogy a 16.4./, illetve 16.5./ pontban meghatározott 

feltételek fennállnak-e, és amennyiben a törölt pártoló tag által csatolt 

iratokból megállapítható, hogy a törlés feltételei nem álltak fenn, úgy a 

Közgyűlés az Elnökség törléséről szóló határozatát megsemmisíti, 

illetve szükség esetén utasítja az Elnökséget új eljárás lefolytatására. 
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Amennyiben a törölt pártoló tag a megkívánt iratokat nem csatolja, vagy 

a csatolt iratokból az állapítható meg, hogy a törlésének 16.4./, illetve 

16.5./ pontokban meghatározott feltételei fennálltak, úgy az 

Elnökségnek a pártoló tag törléséről hozott határozatát helybenhagyja. 

17.6./ A pártoló tag kizárását, tagsági jogviszonyának felmondását kimondó 

határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az 

indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás, felmondás alapjául szolgáló 

tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való 

tájékoztatást. A kizáró, felmondó határozatot a pártoló taggal közölni 

kell. 

 

III. Fejezet 

Az Egyesület szervezete 
 

18./ Az Egyesület szervezeti felépítése: 

- Közgyűlés, 

- Elnökség, 

- Titkár, 

- Felügyelőbizottság. 

 

A Közgyűlés 
 

19./ Az Egyesület döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely az Egyesület 8.1./ pont 

szerinti tagjainak összességéből áll.  

 

 

20./ A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 

20.1./ az Alapszabály megállapítása és módosítása; 

20.2./ az Egyesület elnökségi tagjainak megválasztása, díjazásának 

megállapítása, illetve visszahívása, abban az esetben, amennyiben az 

Egyesület Elnökségében betöltött tisztségükből fakadó, a jelen 

Alapszabály, vagy a hatályos jogszabályok alapján őket terhelő 

feladataiknak nem tesznek eleget, vagy tevékenységükkel sértik vagy 

veszélyeztetik az Egyesület célját; 

20.3./ az Egyesület Felügyelőbizottságának megválasztása, díjazásának 

megállapítása, illetve tagjainak visszahívása, abban az esetben, 

amennyiben a Felügyelőbizottságban betöltött tisztségükből eredő, a 

jelen Alapszabály, vagy a hatályos jogszabályok alapján őket terhelő 

feladataiknak nem tesznek eleget, vagy tevékenységükkel sértik vagy 

veszélyeztetik az Egyesület célját; 

20.4./ az Egyesület éves költségvetésének elfogadása; 

20.5./ az Egyesület tevékenységéről szóló éves elnökségi beszámoló 

elfogadása; 

20.6./ az Elnökség éves munkatervének, programjának elfogadása; 
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20.7./ az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának 

elhatározása; 

20.8./ az Egyesület tagjának, illetőleg pártoló tagjának az Egyesület tagjai, 

illetőleg pártoló tagjai közül történt törlése tárgyában hozott elnökségi 

határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálása; 

20.9./ a munkáltatói jogok gyakorlása, ha az Elnökség tagja az Egyesülettel 

munkaviszonyban áll; 

20.10./  az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület 

saját tagjával, elnökségi tagjával, a Felügyelőbizottság tagjával vagy ezek 

hozzátartozójával köt; 

20.11./  a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, elnökségi tagok, és a 

felügyelőbizottsági tagok elleni kártérítési igények érvényesítéséről való 

döntés; 

20.12./  a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának 

megállapítása; 

20.13./  a végelszámoló kijelölése; 

20.14./ napirend elfogadása előtt döntés a napirend kiegészítése iránti 

kérelemről abban az esetben, ha arról az Elnökség nem döntött, vagy azt 

elutasította. 

 

21./ Az Egyesület évente legalább egy alkalommal tart rendes Közgyűlést, melyet 

minden évben legkésőbb május 31. napjáig meg kell tartani. 

 

22./ A Közgyűlés összehívása: 

22.1./ A Közgyűlést annak megtartása előtt legalább 30 (azaz harminc) nappal 

korábban – postai úton, vagy e-mailben küldött írásbeli meghívóval – az 

Egyesület Elnöksége hívja össze, a Közgyűlés helyének, idejének, 

napirendjének pontos megjelölésével, továbbá a napirendhez tartozó anyagok 

mellékelésével, vagy azok elérhetőségének megjelölésével. A Közgyűlés helye 

az Egyesület székhelye, de különösen indokolt esetben a Közgyűlés az 

Egyesület székhelyétől eltérő helyre is összehívható. Eszerint tehát a közgyűlési 

meghívónak tartalmaznia kell az Egyesület nevét, székhelyét, az ülés idejét és 

helyszínét, az ülés napirendjét, és a határozatképtelenség esetén tartandó 

megismételt Közgyűlés helyét és idejét. 

 22.2./ A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 5 napon belül a tagok és 

az Egyesület szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a 

kiegészítés indokolásával. 

 22.3./ A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség a kiegészítés 

kézhezvételétől számított 3 napon belül dönt, mely döntéséről szóló határozatát 

haladéktalanul írásban, rövid úton megküldi a tagok részére úgy, hogy a 

kiegészített napirendet a tagok legkésőbb a Közgyűlést megelőző napon 

megismerhessék.  Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az Elnökség a 

részére meghatározott határidőn belül nem dönt, vagy azt elutasítja, a 

Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően 

külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 



 13 

 22.4./ A Közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon - beleértve ebbe az elnökségi 

és felügyelőbizottsági tagokat is - kívül az Elnökség által meghívottak és az 

Alapszabály vagy a Közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal 

rendelkező személyek vehetnek részt. 

22.5./ A Közgyűlést az Egyesület Elnöke, vagy az általa javasolt és a Közgyűlés 

által elfogadott más elnökségi tag vezeti.  

 

23./ Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni: 

23.1./ ha az Egyesület Elnöksége bármely okból szükségesnek látja; 

23.2./ ha a tagok legalább egytizede az ok és a cél megjelölésével az Egyesület 

Elnökségénél írásban kezdeményezi; 

23.3./ ha az illetékes bíróság elrendeli; 

23.4./ ha az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

23.5./  ha az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat 

esedékességkor teljesíteni; 

23.6./  ha az Egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

 

23.7./  Az Elnökség a fent felsorolt esetekben köteles 15 napon belül összehívni 

a Közgyűlést. Ha az Elnökség ezt elmulasztja, bármely elnökségi tag 

személyesen jogosult intézkedni az összehívás iránt. 

23.8./A Rendkívüli Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 

körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület 

megszüntetéséről dönteni. 

 

24./ A Közgyűlésnek folyamatosan gondoskodnia kell arról, hogy mind az 

Elnökség, mind pedig a Felügyelőbizottság létszáma az Alapszabály 

rendelkezései alapján a szükséges számban megválasztott legyen. 

 

25./ A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét 

képviselő szavazásra jogosult tag részt vesz. Ha egy tag valamely ügyben nem 

szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség 

megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

 26./ A határozatképtelenség miatt megismétlendő Közgyűlés összehívása az eredeti 

Közgyűlés meghívójában történik, változatlan napirendi pontokkal és 

helyszínnel akként, hogy a megismétlendő Közgyűlés ideje az eredeti 

Közgyűlés napjával azonos napon, egy órával későbbi időpontban tartandó. A 

Közgyűlés ekkor a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, 

mely előírásról a tagokat a meghívóban tájékoztatni kell. 

 

27./ A Közgyűlés határozathozatala: 

27.1./ A Közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van. A Közgyűlés a 

kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a határozatait nyílt szavazással, 

egyszerű szótöbbséggel hozza meg, kivéve, ahol jogszabály, vagy a jelen 

Alapszabály ennél nagyobb szavazati arányt ír elő. Szavazategyenlőség esetén 

a határozati javaslatot elutasítottnak kell tekinteni. 
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 27.2./ Az Egyesület Alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok 

háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

 27.3./ Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről, más 

egyesülettel való egyesüléséről, vagy egyesületekre való szétválásáról szóló 

közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes 

szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

 27.4./ A Közgyűlés döntéshozatalánál – szükség esetén 3 tagú szavazatszámláló 

bizottság közreműködik -, melynek tagjait a Közgyűlés az egyesületi tagok 

közül választhatja meg azzal a feltétellel, hogy az adott döntés meghozatalával 

érintett egyesületi tag nem lehet a szavazatszámláló bizottság tagja. 

 27.5./ A közgyűlési határozatot a helyben szokásos módon kell kihirdetni, mely 

történhet akár hirdetőtáblára való kifüggesztéssel, akár a tagok részére e-mail 

útján történő megküldéssel. 

27.6./ A tagok a döntéshozó szerv ülésén szavazással hozzák meg 

határozataikat. 

27.7./  A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

27.7.1./ akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi 

személy terhére másfajta előnyben részesít; 

27.7.2./ akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

27.7.3./ aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

27.7.4./ akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi 

személynek nem tagja vagy alapítója; 

27.7.5./ aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson 

alapuló kapcsolatban áll; vagy 

27.7.6./ aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

27.8./ A Közgyűlés ülés tartása nélkül is hozhat határozatot. Az ilyen 

határozathozatalt az Elnökség úgy kezdeményezi, hogy elküldi a szavazásra 

jogosult egyesületi tagok részére a napirendet, a határozattervezet szövegét 

(„igen”, „nem”, „tartózkodik” válaszlehetőséggel) és a döntéshez szükséges 

dokumentumokat. Az Elnökség megjelöli a szavazatok leadásának határidejét, 

mely nem lehet kevesebb, mint a határozattervezet kézhezvételét követő 8 nap. 

A szavazatok leadási határidejének utolsó napja lesz a határozat 

meghozatalának dátuma. A tag szavazata akkor érvényes, ha abból 

egyértelműen megállapítható a tag személye, a szavazásra bocsátott 

határozattervezet megjelölése és az arra adott szavazat. Ezt követően a 

határidőben beérkezett szavazatokat az Elnökség összesíti, megvizsgálja, 

hogy megvan-e a döntéshozatalhoz szükséges szavazatszám, majd írásbeli 

összegzést, jegyzőkönyvet készít a határozatokról, melyet megküld a 

tagoknak, és a döntéseket bevezeti a Határozatok Könyvébe. 

27.9./ Közgyűlés elektronikus hírközlő eszköz alkalmazásával is megtartható. 

Az ilyen Közgyűlésen úgy kell lehetővé tenni a tagsági jogok 

gyakorolhatóságát, mintha azon a tag személyesen venne részt, tehát egyszerre 

kell biztosítani a hang- és képfelvétel egyidejű továbbítását úgy, hogy minden 

tag minden taggal képes legyen kommunikálni, és minden kommunikációt 

minden résztvevő egyidejűleg követhessen, bármihez hozzászólhasson, minden 
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hozzászólást figyelemmel kísérhessen. Az alkalmazott technikai eszközt és 

módszert úgy kell megválasztani, hogy a tagok azonosíthatók legyenek, vagyis 

személyazonosságukhoz ne férhessen kétség. Az Egyesület elnöke, vagy az 

általa javasolt elnökségi tag az ülés időpontja előtt legfeljebb 10 perccel 

megnyitja a résztvevőkkel előre egyeztetett programot (Zoom, Teams, Google 

meet, stb.) és elküldi a meghívottaknak a felületre mutató linket és a belépő 

kódot. A levezető elnök gondoskodik arról, hogy a Közgyűlésről kép- és 

hangfelvétel készüljön. Az elfogadott határozatokról készült jegyzőkönyv-

kivonatot az Elnökség tagjai aláírják, majd valamennyi tag részére 

emlékeztető formájában megküldik és a Határozatok Könyvében is elhelyezik. 

 

28./ A Közgyűlésnek a jelen lévő tagok közül – egyszerű szótöbbséggel – 

jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyv-hitelesítőt kell választania. A 

Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a két jegyzőkönyv-hitelesítő 

hitelesít, és amelyet az adott közgyűlés levezető elnöke is kézjegyével lát el. 

 

Az Elnökség 
 

29./ Az Egyesület ügyvezetését a 3 tagú Elnökség látja el, amelynek tagjait a 

Közgyűlés öt évre választja meg. Az Elnökség a Közgyűlés felhatalmazása 

alapján a Közgyűlések közötti időszakban a Közgyűlés határozatait hajtja végre, 

valamint képviseli az Egyesületet a bíróságok, hatóságok és más szervezetek 

előtt. Az Elnökség tagjait – egyszerű szótöbbséggel – a Közgyűlés jogosult 

megválasztani az Egyesület tagjai által javasolt cselekvőképes, magyar 

állampolgárságú egyesületi tagok közül. Az Elnökség az Elnökét maga választja 

tagjai közül. 

 

30./ Az Elnökség feladata és hatásköre: 

30.1./ az Egyesület éves programjának és munkatervének elkészítése, illetve 

annak megfelelő végrehajtása; 

30.2./ az Egyesület képviselete a bíróságok, más hatóságok és a nyilvánosság 

előtt; 

30.3./ a Közgyűlés előkészítése, összehívása, napirend meghatározása, a tagság 

és az Egyesület szerveinek értesítése, a Közgyűlésen való részvétel, 

Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszadás; 

30.4./ az egyesületi tagok és pártoló tagok nyilvántartásának vezetése és 

folyamatos aktualizálása az egyesületi Titkár közreműködésével; 

valamint a tagok és a pártoló tagok nyilvántartásból való törlésére 

vonatkozó, a jelen Alapszabályban rögzített eljárás lefolytatása és a 

határozatok meghozatala, amennyiben ezek feltételei fennállnak; 

30.5./ a tagdíjfizetéssel késedelembe esett tagok felszólítása a késedelem 

pótlására, továbbá a pártoló tagok által ígért anyagi hozzájárulás 

(szponzori támogatás) megfizetésének elmaradása esetén a pártoló tag 

felhívása az általa vállalt anyagi hozzájárulás (támogatás) teljesítésére; 
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30.6./ a havi és az éves tagdíj, illetve a minimális havi és éves pártolói 

támogatás mértékének meghatározása; 

30.7./ az egyesületi tevékenység–irányítása; döntés minden olyan kérdésben, 

melyet a jelen Alapszabály nem utal a Közgyűlés, az Elnök, vagy a 

Felügyelőbizottság hatáskörébe; 

30.8./ az Egyesület eredményes működéséhez szükséges feltételek 

megteremtése; 

30.9./ az Egyesület éves költségvetésének, illetve éves beszámolójának 

előkészítése és a Közgyűlés elé terjesztése; 

30.10./  az elvégzett munkáról, tevékenységről és gazdasági helyzetről éves 

tevékenységi beszámoló készítése; 

30.11./ az Egyesület Elnökének a megválasztása, az Elnökség tagjai közül; 

30.12./ az Egyesület Titkárának kiválasztása, az általa végzett tevékenység 

figyelemmel kísérése és vele kapcsolatban a munkáltatói jogok 

gyakorlása; 

30.13./ dönt a napirend kiegészítése tárgyában előterjesztett kérelmekről; 

30.14./ az Egyesület napi ügyeinek vitele, az Elnökség hatáskörébe tartozó 

ügyekben a döntések meghozatala; 

30.15./ az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére 

vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala 

és végrehajtása; 

30.16./ az Egyesület jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei 

megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; 

30.17./ az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek 

vezetése; 

30.18./ az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

30.19./ az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori 

vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a vonatkozó jogszabályokban 

előírt intézkedések megtétele; 

30.20./ a tag, illetve a pártoló tag (klubtag) felvételéről, tagsági jogviszonyáról 

való döntés; 

30.21./ az Egyesület szervei által hozott határozatok nyilvántartása. 

 

31./ Az Elnökség legalább (3) háromhavonta ülésezik. Az üléseket – a napirendi 

pontok megjelölésével – az Elnök hívja össze szóban, vagy írásban, legalább 

nyolc nappal az ülést megelőzően és – ha az Elnökség az ülés levezetésére más 

elnökségi tagot nem választ – ő is vezeti le. 

 

32./ Az Elnökség akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele az elnökségi 

ülésen jelen van. Az Elnökség a határozatait a jelenlévők egyszerű 

szótöbbségével, nyílt szavazással hozza meg, szavazategyenlőség esetén a 

határozati javaslatot elutasítottnak kell tekinteni. Az elnökségi ülésről 

jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a jelenlévő elnökségi tagok írnak alá. 

 

32/A./ Az Elnökségi ülés elektronikus hírközlő eszköz alkalmazásával is megtartható. 
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Az ilyen ülésre az Alapszabály 27.9./ pontjának rendelkezéseit megfelelően 

alkalmazni kell. 

 

33./ Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az az elnökségi tag, aki, 

vagy akinek Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, vagy élettársa a meghozandó 

határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesülne, vagy bármilyen 

más előnyben részesülne, illetőleg a határozathozatal által egyéb módon 

érintett. Az Elnökség tagjaira egyebekben a Ptk. 3:22.§-ában foglalt kizáró, 

illetve a Ptk.-ban, továbbá a jelen Alapszabályban meghatározott 

összeférhetetlenségi szabályokat kell alkalmazni. 

 

34./ Az Elnökség tagjait a Közgyűlés - a tagok mandátumának lejártát követően - 

újraválaszthatja. 

 

35./ Az Elnökség munkáját az Elnök irányítja. Az Elnök feladatai: 

35.1./ az Egyesület egyszemélyi képviselete más személyekkel és 

szervezetekkel szemben; 

35.2./ az Elnökség munkájának szervezése és irányítása; 

35.3./ az Elnökség háromhavonkénti összehívása, a határozati javaslatok 

előkészítése. 

 

36./ Az Egyesület képviseletében az Elnök önállóan, két elnökségi tag pedig 

együttesen jogosult eljárni. Az Elnök egyszemélyi aláírással, míg két elnökségi 

tag együttes aláírással nyilatkozhat, jogokat szerezhet és kötelezettségeket 

vállalhat a költségvetés keretein belül.  

37./ Az Egyesület Elnökségének tagjai: 

- Arató András, 

- Bolgár György, 

- Dési János.  

 

37/A./ Megszűnik az elnökségi tagi megbízatás: 

 37/A./1. a tagi megbízatás időtartamának lejártával; 

37/A./2. az egyesületi tagi jogviszonyának megszűnésével; 

37/A./3. visszahívással, bármikor indokolás nélkül a Közgyűlés visszahívhatja; 

ebben az esetben a visszahívással egyidejűleg az új elnökségi tagot is meg kell 

nevezni, és a két kérdésről egyszerre kell határozni; 

37/A./4. ebbéli tisztségéből történő lemondásával, mely lemondó nyilatkozatot 

írásban a Közgyűléshez vagy az Elnökséghez kell intézni, 

37/A./5. halálával, 

37/A./6. cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

történő korlátozásával; 

 

37/A./7. az elnökségi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkeztével. 

A Titkár 
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38./ Az Egyesület Titkára az Egyesület szervezetének operatív vezetője, az Elnökség 

munkájának legfőbb segítője, közreműködik az Elnökség feladat- és 

hatáskörébe tartozó tevékenységek előkészítésében, végrehajtásának 

elősegítésében, az elnökségi ülésekről szóló jegyzőkönyvek vezetésében.  

 

39./ A Titkár feladata és hatásköre: A Titkár tevékenységét főállású munkaviszony 

keretében látja el. A Titkár feladatait a munkaköri leírása tartalmazza, a 

munkaviszonya keretében meghatározott tevékenysége ellátásért munkabérre 

jogosult, jogviszonyának létrejöttére, tartalmára és megszűnésére egyebekben a 

Munka Törvénykönyvében rögzítettek az irányadóak. 

 

40./ Az Egyesület Titkárának ebbéli státusa az ezen tevékenység ellátására irányuló 

munkajogviszonyának létrejöttével jön létre és a munkaviszonya 

megszűnésének napjával szűnik meg. 

 

A Felügyelőbizottság 

 

41./ A Felügyelőbizottság az Egyesület 3 tagból álló ellenőrző szerve, amelynek 

tagjait a Közgyűlés öt évre választja meg. A Felügyelőbizottság az Egyesület 

tagjai, valamint a pártoló tagok érdekében ellenőrzi az Elnökség munkáját és 

tevékenységéről jelentést készít a Közgyűlés és a pártoló tagok számára. A 

Felügyelőbizottság tagjává az Egyesület tagja választható. A Felügyelőbizottság 

tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A 

Felügyelőbizottság tagjai az Egyesület Elnökségétől függetlenek, 

tevékenységük során nem utasíthatóak. 

 

42./ Az első Felügyelőbizottságot az Egyesület alapítói választják meg. A 

továbbiakban a Felügyelőbizottsági tagok tisztségének bármely okból történt 

megszűnését követően az új felügyelőbizottsági tag vonatkozásában az 

egyesületi tagok és a pártoló tagok on-line leadott javaslatokat (jelöléseket) 

tehetnek. A Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel választja meg a 

Felügyelőbizottság tagjait azon egyesületi tagok közül, akik a tisztség – 

megválasztásuk esetén történő – elvállalásáról előzetesen nyilatkoztak. A 

Felügyelőbizottságba az Egyesület elnökségi tagja vagy Titkára, illetve ezek 

közeli hozzátartozója nem választható meg. 

 

43./ A Felügyelőbizottság feladata és hatásköre: 

43.1./ az Egyesület ellenőrzési programjának és munkatervének elkészítése, 

illetve annak megfelelő végrehajtása; 

43.2./ az Egyesület költségvetésének véleményezése; 

43.3./ az Egyesület gazdálkodásának és a költségvetés végrehajtásának 

ellenőrzése; 

43.4./ jelentéstétel készítése a Közgyűlés és a tagok számára; 

43.5./ a Felügyelőbizottság Elnökének megválasztása; 
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43.6./ az egyesületi szervek döntései, valamint a jogszabályok és az Alapszabály 

rendelkezései végrehajtásának, betartásának ellenőrzése, az Egyesület 

érdekeinek megóvása céljából; 

43.7./ köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel 

kapcsolatos álláspontját a Közgyűlésen ismertetni; 

43.8./ jogosult az Egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe 

betekinteni, az Elnökségtől, illetve az Egyesület munkavállalóitól 

felvilágosítást kérni, az Egyesület fizetési számláját, pénztárát, 

értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és 

szakértővel megvizsgáltathatja. 

 

44./ A Felügyelőbizottság legalább (3) háromhavonta ülésezik. Az üléseket a 

Felügyelőbizottság elnöke hívja össze szóban, vagy írásban, legalább nyolc 

nappal az ülés megtartása előtt a napirendi pontok megjelölésével, és vezeti le. 

 

45./ A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha ülésén tagjainak több mint a fele 

jelen van. A Felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők egyszerű 

szótöbbségével, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén a határozati 

javaslatot elutasítottnak kell tekinteni. 

 

46./ A Felügyelőbizottság tagjainak on-line jelölése oly módon történik, hogy az 

Elnökség által összehívott Közgyűlést megelőzően, amelyen napirendi 

pontként szerepel a felügyelőbizottsági tag megválasztása, a meghívók 

kiküldésének napján, az Egyesület honlapján meg kell nyitni az on-line 

javaslattétel lehetőségét. Az egyéni jelszó és hozzáférési kód birtokában a 

pártoló tagok öt napon át bárkit javasolhatnak a 42./ pontban megjelölt személyi 

körből, akivel szemben nem áll fenn a jogszabályban, illetve jelen 

Alapszabályban meghatározott kizáró, illetve összeférhetetlenségi ok. Az öt 

napos javaslattételi határidő lejártát követően a pártoló tagok a tagság által 

javasolt jelölt tagok vonatkozásában további javaslatot tehetnek a jelöltekre. A 

Közgyűlés a legtöbb szavazatot kapott jelöltek közül választja meg a 

Felügyelőbizottság tagjait, annak figyelembevételével, hogy mely személyek 

voltak, akik előzetesen nyilatkoztak arról, hogy megválasztásuk esetén a 

tisztséget elvállalják. Lehetőség szerint több jelöltet kell a legtöbb szavazatot 

kapott jelöltek közül a Közgyűlés elé terjeszteni, mint ahány betöltendő tisztség 

van a Felügyelőbizottságban. A Felügyelőbizottság tagjai mandátumuk lejártát 

követően újra jelölhetők és újraválaszthatók. A Felügyelőbizottság elnökét a 

Felügyelőbizottság választja a Közgyűlés által megválasztott tagjai közül. A 

Felügyelőbizottság tagjaira az Elnökség tagjaira vonatkozó kizáró és 

összeférhetetlenségi szabályokat kell alkalmazni. 

 

47./ A Felügyelőbizottság tagjai: 

- Dr. Csillag István 

- Dr. Gönczöl Katalin,  

- Dr. Vértes András.  
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47/A./ Megszűnik a felügyelőbizottsági tagsági megbízatás: 

 47/A./1. a tagi megbízatás időtartamának lejártával; 

47/A./2. az egyesületi tagi jogviszonyának megszűnésével; 

47/A./3. visszahívással, bármikor indokolás nélkül a Közgyűlés visszahívhatja; 

47/A./4. ebbéli tisztségéből történő lemondásával, mely lemondó nyilatkozatot 

írásban az Elnökséghez kell intézni, 

47/A./5. halálával, 

47/A./6. cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

történő korlátozásával; 

47/A./7. a felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi 

ok bekövetkeztével. 

 

IV. 

Az Egyesület vagyona 
 

48/ Az Egyesület vagyonát képezi: 

48.1./ az Egyesület megalapítását követően a Közgyűlésen először 

meghatározott éves tagdíjnak megfelelő mértékű alapító tagi befizetés; 

48.2./ az Elnökség által megállapított havi és éves tagdíjak összege, valamint a 

pártoló tagok által felajánlott anyagi hozzájárulások (szponzori 

támogatások) összege, melyek mértéke személyenként nem lehet 

kevesebb, mint az egyesületi tagokat terhelő tagdíj mértéke, azzal, hogy 

az egyesületi tagok vonatkozásában az aktuális havi, vagy éves tagdíjak 

mértéke azonos. A pártoló tagok az egyesületi tagokat terhelő havi, vagy 

éves tagdíj összegénél magasabb összegű anyagi hozzájárulás 

(támogatás) megfizetését is vállalhatják önként, mellyel az Egyesület 

céljainak érvényesülését segítik elő; 

48.3./ az Egyesülettel együttműködő szervezetektől és más szervezetektől 

kapott juttatások; 

48.4./ az Egyesület pártoló tagjaitól illetve magán- és jogi személyektől kapott 

további támogatások, felajánlások; 

48.5./ egyéb támogatások; 

48.6./ pályázati úton nyert összegek – melyeknek felhasználása a pályázati 

kiírásnak megfelelően történhet; 

48.7./ a kizárólag az Egyesület céljainak elérése érdekében, kiegészítő jelleggel 

esetlegesen végzett gazdasági, vagy vállalkozási tevékenységből 

származó bevételek. 

 

49./ Az Egyesület a rendelkezésre álló vagyoni eszközökkel a Közgyűlés által 

jóváhagyott éves költségvetésének és az éves munkatervben rögzített elveknek 

megfelelően gazdálkodik, a társadalmi szervezetekre vonatkozó gazdálkodási 

és vagyonkezelési jogszabályok szerint. 
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50./ Az Egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai a tagdíj 

megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

 

51./ Az Egyesület vagyona kizárólag a jelen Alapszabályban megjelölt célok 

érdekében, illetve működési költségekre használható fel. A működés 

megkezdéséhez szükséges költségeket az alapító tagok biztosítják. 

 

52./ Az Egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem 

oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.  

 

53./  Az Egyesület – kizárólag céljainak megvalósítása érdekében – kiegészítő 

jelleggel, az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági 

tevékenységet is folytathat. 

V. 

Az Egyesület megszűnése 
 

54./ Az Egyesület megszűnése: 

54.1./ Az Egyesület a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:48. 

§-ában, 3:83. §-ában, valamint 3:84. §-ában foglalt esetekben szűnik meg azzal, 

hogy a megszűnését, más egyesülettel való egyesülését, vagy egyesületekre 

való szétválását a Közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel mondhatja ki. 

54.2./ Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén az erről szóló 

határozatban a Közgyűlés dönt arról, hogy a hitelezők követeléseinek 

kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az Egyesület céljával megegyező vagy 

hasonló cél megvalósítására létrejött mely közhasznú szervezetnek adja át. 

 

VI. 

Záró rendelkezések 

 
55./ A jelen Alapszabályban nem érintett kérdésekben az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései, valamint 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó szabályai az 

irányadóak. 

 

Záradék: 

A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály a Hadd Szóljon! Egyesület a 

Klubrádióért Egyesület 2020. október 8. napján tartott Közgyűlésén készült, ahol a 

Közgyűlés az Egyesület Alapszabályát a KH 5/2020. (10. 08.) számú határozatával 

módosította, illetve kiegészítette az alábbi pontokon: 

 

• 9.5./ pont: A tagsági jogok meghatalmazott képviselő útján történő 

gyakorlásának lehetősége; 

• 27.8./ pont: Az ülés tartása nélküli írásbeli döntéshozatal bevezetése; 
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• 27.9. pont: Az elektronikus hírközlő eszköz útján történő határozathozatal 

bevezetése; 

• 32/A./ pont: Az elektronikus hírközlő eszköz útján történő döntéshozatal 

bevezetése elnökségi ülés esetén. 

 

Igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az 

Alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának. 

 

Budapest, 2020. október 8. 

 

…………………………………..

    Dési János Imre 

           elnök  

         

  
 


