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ANEMZETMENTŐRADIKÁLISEGYESÜLET 
ALAPSZABÁLYA 
ElhatározvaaNemzetmentőRadikálisEgyesületlétrehozását,aPolgáriTörvénykönyvrőlszóló2013.éviV.
törvény(Ptk.)ésazegyesülésijogról,aközhasznújogállásról,valamintacivilszervezetekműködésérőlés
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi
tartalommalfogadjákelaszervezetalapszabályát: 
I. 
Azegyesületadatai 
1.Azegyesületneve:NemzetmentőRadikálisEgyesület 
2.Azegyesületrövidítettelnevezése:NRE 
3.Azegyesületszékhelye:8192HajmáskérKossuthLajosutca50. 
4.Azegyesületalapítótagjainaknevétéslakóhelyéttartalmazótagnévsorazalapszabály1.számú
mellékletétképezi. 
5.Azegyesületemblémájátéslogójátazalapszabály2.számúmellékletétképezi.
6.Azegyesülethonlapjánakcíme:w
 ww.nre.hu 
II. 
Azegyesületcélja,tevékenysége 
AZEGYESÜLETCÉLJA::ANemzetmentőRadikálisEgyesületműködésesoránazalábbicélokat
tűziki: 
Azelsőéstalánlegfontosabbanemzetmentőszóvalódi,értékestartalommalvaló
megtöltése,melyeketazalábbfelsorolt4alpontbanrészletezünk. 
Amásikkétfőcélkitűzéseazegyesületnekaszakmaialapokonnyugvóésmindenterületrekiterjedő
őszinte, valós természet és környezetvédelem, valamint az évtizedekre előre tekintő állatvédelem,
kiemeltenfoglalkozvaazőshonos,tájjellegűállományokfennmaradásával. 
Azegyesületazalábbitevékenységeketfejtiki: 
1/1HAGYOMÁNYŐRZÉS:Arendkívülgazdagmagyarhagyományokkulturálisértékeinek
feltárása,megőrzése,megismertetéseazifjúsággal,felnövekvőnemzedékkelis.Avilág
összmagyarságafeléközvetíteniaztafontosfeladatot,hogytöbbezerévestörténelmünkésaz
abbólfakadófelbecsülhetetlenhagyományainkmegóvása,annaktovábbadásamindennél
fontosabb. 
1/2SPORT:Ősimagyarsportokmegismertetése,gyakorlása,ésminélszélesebbkörbenvalóbemutatása.
Akár az iskolai oktatásba való beintegrálása. Tömegsporttá tétele lehetőségeink szerint olyan ősi
sportoknak, mint a lovászat, íjászat, vívás stb. Szoros együttműködéskiépítéseazilyenjellegűcivil
szerveződésekkel,rendezvények,fórumok,bemutatókszervezése,tartása. 
1/3 GYÓGYÍTÁS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS: A gyógynövénytermesztés és feldolgozás
lehetőségeinek kiaknázása..Az ősi gyógyító tevékenységekből kiindulva a vízgyógyászat,
iszappakolás, agyagterápia, színterápia, köpölyözés,csontkovácsolás,lóterápia, ásványokkal való
gyógyítás,gyógynövényterápia,gyógyítóétkekalkalmazása. 

1/4IFJÚSÁGNEVELÉS,IFJÚSÁGVÉDELEM:Agyermekek,éstinédzserekszabadidejénekértelmes,
hasznoselöltéséneknépszerűsítése,lehetőségeinekmegteremtése.Ezalattértünkmindenolyan 
előadást,bemutatótamitudásalapúéshagyományainktiszteleténalapszik. 
Programok,táborokszervezése,azifjúságértékrendjénekpozitívbefolyásolása.Afegyelemésrend
megtanítása,értékteremtőhatásánakátadása.Azírottbetűértékénekvisszaadása,könyvekosztása.
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Azegyesületlehetőségeihezképestmindenerejévelsegítiahatóságokmunkájátifjúságvédelmiterületen
együttműködikazifjúságvédelemérdekébenmindenszakmaialaponműködőcsoporttal. 
2.TERMÉSZETÉSKÖRNYEZETVÉDELEM:Akörnyezetvédelemterületénközreműködikazegyesületa
környezettudatosnevelésben,ismeretterjesztésbenúgy,hogyfelvilágosításttartoktatásiintézményekben,
kiadványokatkészítésterjeszt,vetélkedőket,versenyeketszervezgyermekekésazifjúságszámára.
Aktívanközreműködikaközterületektisztaságánakmegteremtésébenésmegóvásában,melyneksorán
résztveszamásokáltalismeghirdetettésazegyesületáltalkezdeményezettszemétszedésben,erdők,
mezők,közterekmegtisztításában. 
Kiemeltenfontosnaktartjaatermészetesésépítettkörnyezetmegóvását,ápolását,azemberek
Alkotmánybanrögzítettegészségeskörnyezethezvalójogánakérvényrejuttatását.Ezértatevékenysége
soránészleltépítmény,épületromlást,természet,illetvekörnyezetkárosítássaljáró 
tevékenységeseténazilletékeshatósághozbejelentésselél.Ahozzáfordulókatfelvilágosítja
azegészséges 
környezethezvalójogukkalkapcsolatoseljárási,ésjogorvoslatilehetőségekről.Együttműködika
hatóságokkalésazállampolgárokkalazegészségesebbkörnyezetmegteremtéséértindított
kezdeményezésekérvényrejuttatásaérdekében. 
Környezetvédelmiszakemberekkelkülönszakmaimunkacsoportottervezünklétrehozni.
3.ÁLLATVÉDELEM:Anéhaérdekközpontúésálságosállatvédelemhelyettvalódiállatvédelmet,az
állattartáshozméltókörülményeketszeretnénkteremteniavalóságbanésafejekbenegyaránt.Az
egyesületáltalelképzeltállatvédelemegyikfontosfeladataaKárpát-medencébenőshonos,tájjellegű
háziállatokilletvehaszonállatokfajtabélyegeinek,genetikaitisztaságánakmegóvása,azállományok
fenntartása,arégimagyartenyésztettállatfajtákmegőrzése. 

III. 
Azegyesületműködésérevonatkozóáltalánosszabályok 
-Azegyesületpártpolitikaitevékenységetnemfolytat,pártsemlegesegyesület, 
politikaipártokatésszervezeteketnemtámogat,politikaipártoktóltámogatástelnemfogad.
-Céljaeléréséértegyüttműködikamagyarnemzetérdekébenmunkálkodóhasonlócivil
szervezetekkel,csoportokkalvalamintazállamiszervekkelésazönkormányzatokkal.-Az
egyesületpártpolitikaéspártoknélkül,civilösszefogással,függetlenszakemberekkelkívánja
célkitűzéseitelérni. 
IV. 
Tagdíj 
-Azegyesülettagjaivagyonihozzájáruláskénttagdíjatfizetnek.Atagdíjösszege12000Ft/év,
amelyetamegalakuláskoranyilvántartásbavételtelrendelővégzésjogerőreemelkedésétőlszámított
8naponbelül,eztkövetőennegyedévente3000Ft((március,június,szeptember,december)legkésőbb
adotthónap15.napjáigkellegyösszegben,azegyesületházipénztárábavagyazegyesület

bankszámlájáratörténőátutalásútjánmegfizetni. 
-Azegyesületmegalakulásátkövetőenújonnanbelépőtag,atagságijogviszonyakeletkezésének
hónapjábannemfizettagdíjat,deazaktuálisnegyedévutolsóhónapjának15.napjáigidőarányosan
az 
egyesületházipénztárábavagyazegyesületbankszámlájáratörténőátutalásútjánteljesítitagdíjfizetési
kötelezettségét. 
-Amennyibenatagegyösszegbenszeretnéfizetniazévestagdíjat,természetesenmegteheti
azt.3
  

V. 
Atagság 
1.Azegyesülettagjalehetaza16.életévétbetöltötttermészetesszemély,akiazegyesület
célkitűzésévelegyetért,továbbáazalapszabálybanfoglaltrendelkezéseketelfogadja. 
Azegyesületalapítótagjairendestagok.Egyesületicélokmegvalósításánakanyagitámogatását
vagyonihozzájárulássalvállalja. 
Azegyesülettiszteletbelitagotválaszthat.Olyantermészetesszemélytakiéletútjávalés
tevékenységévelméltóarra. 
A2011.éviCLXXV.törvény(Ectv.)4.§(5)bekezdésébenfoglaltakértelmébena 
tiszteletbelitagotazegyesülettagjaiválasztjákmegetagságra. 
Atiszteletbelitagranemvonatkozikatagdíjfizetési-kötelezettség.Aközgyűlésencsak
tanácskozásijoggal 
rendelkezik,szavazatijoganincsésnemválasztható. 
Azegyesületbensoha,semmilyenkörülményekközöttbejegyzettpárttagjanemlehettag.A
részletesszabályokataNemzetmentőRadikálisEgyesületszervezetiésműködésiszabályzata
tartalmazza. 
VI.
Atagságijogviszonykeletkezése 
1. Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az egyesület
megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési
nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani írott vagy online formában az egyesület weboldalán
találhatófelvételikérelemkitöltésénekelküldéseután,melyetmindenesetbenazelnökségfogad,vagy
utasítel.Atagfelvételikérelemelutasításaeseténjogorvoslatnakhelyenincs. 
VII. 
Atagságijogviszonymegszűnése 
1.Atagságijogviszonymegszűnik: 
a.Atagkilépésével. 
b.Ataghalálávalvagyjogutódnélkülimegszűnésével. 
c.Atagkizárásával. 
2. A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor,
indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő

megérkezésenapjánszűnikmeg. 
3.Aközgyűléstagjaiközülháromtagúfegyelmibizottságotválaszt,amelytestületellátjaafegyelmiügyek
elbírálását. Ezen ügyek esetében mindig biztosítani kell a tisztességes eljáráshoz való jogot. Ennek
legfontosabbkitételei,hogyafegyelmialávonttagellenfelhozottvádakatalegmesszebbmenőkigki 
kellvizsgálni,tanúkatmindkétoldalrólmeghallgatni,bizonyítékokatbeszerezni,valódiságukról
meggyőzödni. 
Afegyelmibizottságcsakafegyelmieljárásokmegtartásacéljábólülésezik,határozatképességéhez
mindháromtagjelenléteszükséges. 
Afegyelmibizottságahatározatátírásbafoglalja,melyettértivevényesajánlottlevélbenkézbesítaz
eljárásalávonttagrészére,melykézbesítésselveszikezdetétafellebbezésihatáridő.4 

Fellebbezési határidő a kézhezvételtől számított 15 nap, a fellebbezést az elnökségnek kell címezni
szintén tértivevényes, ajánlottlevélben,melyreakézhezvételtőlszámított15naponbelülazelnökség
köteles válaszolni. Az elnökség mérlegelheti, hogy rendkívüli közgyűlést hív e össze, melyen a
közgyűlésdöntafellebbezésselkapcsolatban,vagymegismételtfegyelmieljárástrendelel. 
Avéglegesésmegfellebbezhetetlendöntésrőlszinténtértivevényes,ajánlottlevélbenkellértesítenia
fellebbezőtagotafentebbmárleírt15naponbelül. 

VIII. 
Atagokjogai 
1.Azegyesülettagjajogosult: 
a.azegyesülettevékenységébenrésztvenni
b.azegyesületszolgáltatásaitigénybevenni 
c.aközgyűlésen/küldöttgyűlésenrésztvenni,szavazatijogátgyakorolni,aközgyűlésrendjének
megfelelőenfelszólalni,kérdéseketfeltenni,javaslatokatésészrevételekettenni 
d.azegyesületirataibabetekinteni 
e.arra,hogyazegyesülettisztségviselőjévéválasszák,amennyibenveleszembenjogszabályban
meghatározottkizáróoknemállfenn. 
A tag a közgyűlésen/küldöttgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is
gyakorolhatja.Aképviselőrészéreadottmeghatalmazástteljesbizonyítóerejűmagánokiratiformában
írásbakellfoglalniésaztaközgyűléslevezetőelnökénekaközgyűléskezdeténátadni. 
Aközgyűlésen/küldöttgyűlésenvalamennyiszavazásrajogosulttagegyenlőszavazattalrendelkezik. 
IX.
Atagokkötelezettségei 
1.Azegyesülettagja: 
a.Nemveszélyeztethetiazegyesületcéljánakmegvalósításátésazegyesület 

tevékenységét.b.Kötelesatagdíjatannakesedékességéigmegfizetni. 
c.Kötelesazegyesületalapszabályának,adöntéshozószervekhatározatainakreávonatkozó
előírásait,rendelkezéseitbetartani. 
d.Kötelesazegyesületnélnyilvántartottadataibantörténtváltozásokatamegváltozásátkövető8
naponbelülazelnökséghezbejelenteni. 
X. 
Azegyesületszervei 
1.Azegyesületszervei: 
a.Közgyűlés/Küldöttgyűlés 
b.Elnökség 
c.Területicsoportok 
d.Szakmaimunkacsoportok.(Pl.:Egészségügyi,oktatási,környezetvédelmistb.)
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ArészletesszabályokataNemzetmentőRadikálisEgyesületszervezetiésműködésiszabályzata
tartalmazza. 
AKözgyűlés/Küldöttgyűlés 
2.Azegyesület200főtagságigközgyűlésekethívösszeátlagosan3havonta.Ezenközgyűlésekreminden
tagmeghívótkap. 
200főtmeghaladótagságesetébenküldöttgyűlésttartazegyesületszinténátlagosan3havontaaz
alábbiakszerint: 
Minden10főegyesületitagutánaterületicsoportok1főküldöttetválasztanak. 
Ezenküldöttekmeghívótkapnakésőkképviselikaküldöttgyűlésenateljes 
tagságot.3.Aközgyűlés/küldöttgyűlésazegyesületdöntéshozószerve. 
4.Aközgyűlés/küldöttgyűlésnemnyilvános. 
5.Aközgyűlés/küldöttgyűléshatáskörébetartozik: 
a.a zalapszabálymódosítása; 
b.a zegyesületmegszűnésének,egyesülésénekésszétválásánakelhatározása; 
c.a vezetőtisztségviselőmegválasztása,visszahívása; 
d.a zévesköltségvetéselfogadása,atagdíjmegállapítása; 
e.a zévesbeszámoló,ezenbelülazügyvezetőszervnekazegyesületvagyonihelyzetérőlszóló
jelentésénekelfogadása; 
f.a vezetőtisztségviselőfelettimunkáltatóijogokgyakorlása,haavezetőtisztségviselőazegyesülettel
munkaviszonybanáll; 
g.a zolyanszerződésmegkötésénekjóváhagyása,amelyetazegyesületsajáttagjával,vezető
tisztségviselőjévelvagyezekhozzátartozójávalköt; 
h.a jelenlegiéskorábbiegyesületitagokésavezetőtisztségviselőkellenikártérítésiigények
érvényesítésérőlvalódöntés; 
i.d öntésmindazonkérdésben,amelyetjogszabályvagyalapszabályahatáskörébeutal,j.a
választottkönyvvizsgálómegválasztása,visszahívásaésdíjazásánakmegállapítása.6.A
közgyűlést/küldöttgyűléstazelnök,akadályoztatásaeseténazalelnök,atitkárírásbanajavasolt
napirendközlésévelazegyesületszékhelyérevagyatagoktöbbségénekelőzetesjóváhagyásával
meghatározottmáshelyrehívjaössze.Aközgyűlést/küldöttgyűléstelektronikusvagypapíron

kinyomtatottmeghívóvalkellösszehívni. 
Ameghívótolyanidőbenkellkézbesíteniatagokrészére,hogyakézbesítésnapjátólatervezett
közgyűlés/küldöttgyűlésnapjáigterjedőidőlegalább15naplegyen.Ameghívóhozcsatolnikell
amárrendelkezésreállóhatározatijavaslatokatésazelőterjesztőkindokolását. 
Aközgyűlési/küldöttgyűlésimeghívótazegyesületszékhelyénéshonlapjánnyilvánosságrakellhozni. 
Aközgyűlési/küldöttgyűlésimeghívókézbesítésétőlvagyközzétételétőlszámított3naponbelülatagok
ésazegyesületszerveiazelnökségtőlanapirendkiegészítésétkérhetik,akiegészítésindokolásával.A
napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend
kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a
kiegészítettnapirendipontokatmindenesetbenannakmeghozatalátólszámítottlegkésőbb2naponbelül
igazolhatómódonközliatagokkal. 
Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagyakérelmetelutasítja,úgya
közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend
kiegészítésénektárgyában,azzal,hogyaszabályszerűennemközöltnapirendenszereplőkérdésbencsak
akkorhozhatóhatározat,haarészvételrejogosultaklegalábbháromnegyedejelenvanésanapirenden
nemszereplőkérdésmegtárgyalásáhozegyhangúlaghozzájárul. 
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7.Azelnökségkötelesaközgyűlést/küldöttgyűlésthaladéktalanulösszehívniaszükségesintézkedések
megtételecéljából,ha 
a./azegyesületvagyonaazesedékestartozásokatnemfedezi; 
b./azegyesületelőreláthatólagnemleszképesatartozásokatesedékességkorteljesíteni;vagy
c./azegyesületcéljainakeléréseveszélybekerült. 
Ezekbenazesetekbenazösszehívottközgyűlésenatagokkötelesekazösszehívásraokotadó
körülménymegszüntetéseérdekébenintézkedésttennivagyazegyesületmegszüntetéséről
dönteni. 
8.Aközgyűlés/küldöttgyűléshatározatképes,haazonaleadhatószavazatoktöbbmintfelét
képviselőszavazásrajogosultrésztvesz.Ahatározatképességetmindenhatározathozatalnálvizsgálni
kell. 
9. A közgyűlés/küldöttgyűlés megnyitásátkövetőenelsődlegesenmegkellállapítaniahatározatképességet,
vagyisazaktuálistaglétszámhozképestamegjelentésszavazásrajogosulttagokszámát.Aközgyűlés
a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyíltszavazássalmegválasztjaa
levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét,
valamintszükségeseténakétfősszavazatszámlálóbizottságot. 
10.Aközgyűlésen/küldöttgyűlésenmegjelenttagokróljelenlétiívetkellkészíteni,amelyenfelkelltüntetnia
tag,valamint–haazalapszabályaképviselőútjántörténőrészvételtlehetővéteszi–képviselőjenevét
és lakóhelyét vagy székhelyét, és – ha a tagokat nem azonos számú szavazat illeti meg – a tagot
megillető szavazatok számát. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető
aláírásávalhitelesíti. 

Aközgyűlésről/küldöttgyűlésrőljegyzőkönyvetkellkészíteni,amelytartalmazza 
a)a zegyesületnevétésszékhelyét; 
b)a közgyűléshelyétésidejét; 
c)a közgyűléslevezetőelnökének,ajegyzőkönyvvezetőnek,ajegyzőkönyvhitelesítőjéneka

nevét;d )a közgyűlésenlezajlottfontosabbeseményeket,azelhangzottindítványokat;e )a 
határozatijavaslatokat,aleadottszavazatokésellenszavazatok,valamintaszavazástól
tartózkodókszámát. 
Ajegyzőkönyvetajegyzőkönyvvezetőésaközgyűléslevezetőelnökeírjaalá,éskéterre
megválasztott,jelenlévőtaghitelesíti. 
11.Atagokhatározatukatahatározatképességmegállapításánálfigyelembevettszavazatoktöbbségével 
hozzákmeg.Ahatározatmeghozatalakornemszavazhataz, 
a)a kitahatározatkötelezettségvagyfelelősségalólmentesítvagyajogiszemélyterhéremásfajta
előnybenrészesít; 
b)a kivelahatározatszerintszerződéstkellkötni; 
c)a kiellenahatározatalapjánpertkellindítani; 
d)a kinekolyanhozzátartozójaérdekeltadöntésben,akiazegyesületneknemtagja;e )a kia
döntésbenérdekeltmásszervezetteltöbbségibefolyásonalapulókapcsolatbanáll;vagyf)
akiegyébkéntszemélyesenérdekeltadöntésben. 
12. A közgyűlés/küldöttgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezésehiányában–
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az egyesület alapszabályának módosításához, az
egyesületegyesüléséhezésszétválásáhozaközgyűlésháromnegyedesszótöbbséggelhozotthatározata
szükséges.Azegyesületcéljánakmódosításáhozésazegyesületmegszűnésérőlszólóközgyűlési 
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döntéshezaszavazatijoggalrendelkezőtagokháromnegyedesszótöbbséggelhozotthatározata
szükséges. 
13.Aközgyűlési/küldöttgyűlésihatározatokatalevezetőelnökaközgyűlésenszóbankihirdetiésazérintett
tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a
határozatnakazegyesülethonlapjántörténőközzétételévelegyidejűleg. 
. 
Elnökség 
14.Azelnökségazegyesület4elnökségitagbólállóügyvezetőszerve,amelydöntmindazon
kérdésekben,amelyetjogszabályvagyalapszabálynemutalaközgyűlés/küldöttgyűléskizárólagos
hatáskörébe. 
15.Azelnökségtagjaitaközgyűlés/küldöttgyűlésválasztja5évhatározottidőtartamra. 
Megszűnikavezetőtisztségviselőimegbízatás: 
a./amegbízásidőtartamánaklejártával; 
b./visszahívással; 
c./lemondással; 
d./avezetőtisztségviselőhalálávalvagyjogutódnélkülimegszűnésével; 
e./avezetőtisztségviselőcselekvőképességénekatevékenységeellátásáhozszükségeskörbentörténő
korlátozásával; 
f./avezetőtisztségviselővelszembenikizáróvagyösszeférhetetlenségiokbekövetkeztével. 
A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető
tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége
ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek

hiányábanlegkésőbbabejelentéstőlszámítotthatvanadiknaponválikhatályossá. 
16. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásáhozszükségeskörbennemkorlátozták.Haavezetőtisztségviselőjogiszemély,ajogiszemély
köteleskijelölniaztatermészetesszemélyt,akiavezetőtisztségviselőifeladatokatnevébenellátja. 

A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető
tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az,
akitbűncselekményelkövetésemiattjogerősenszabadságvesztésbüntetésreítéltek,amígabüntetett 
előélethez fűződő hátrányos következményekalólnemmentesült.Nemlehetvezetőtisztségviselőaki
közügyektőleltiltóítélethatályaalattáll(Btk.61.§(2)bek.i)pont).Nemlehetvezetőtisztségviselőaz,
akitefoglalkozástóljogerőseneltiltottak.Akitvalamelyfoglalkozástóljogerősbíróiítéletteleltiltottak,
azeltiltáshatályaalattazítéletbenmegjelölttevékenységetfolytatójogiszemélyvezetőtisztségviselője
nemlehet.Azeltiltástkimondóhatározatbanmegszabottidőtartamignemlehetvezetőtisztségviselőaz,
akiteltiltottakavezetőtisztségviselőitevékenységtől. 
17.Azegyesületvezetőtisztségviselői: 
Azegyesületelnöke:VörösRoland/SáriErikaGabriella/8192HajmáskérKossuthL.u.50……… 
(név,anyjaneve,lakóhelye) 
Azegyesületalelnöke:EszliIstván/PajerAnna/8473GyepükajánPetőfiu.9……………………. 
(név,anyjaneve,lakóhelye) 
Azegyesülettitkára:MolnárMárk/HorváthVeronikaJulianna/8400AjkaSzabadságtér4/A……... 
(név,anyjaneve,lakóhelye) 
Azegyesületgazdaságivezetője:IzsóKrisztián/DovolaMalvin/8300TapolcaBezsenyiu.21……. 
(név,anyjaneve,lakóhelye) 
Azegyesülettörvényesképviseletétazelnöklátjael. 
Aképviseletijoggyakorlásánakterjedelme:általános. 
Aképviseletijoggyakorlásánakmódja:önálló. 
18.Azelnökséghatáskörébetartozik: 
a./azegyesületnapiügyeinekvitele,ahatáskörébetartozóügyekbenadöntések
meghozatala;b./abeszámolókelőkészítéseésazoknakaközgyűléseléterjesztése; 
c./azévesköltségvetéselkészítéseésannakaközgyűlés/küldöttgyűléseléterjesztése;d./az
egyesületivagyonkezelése,avagyonfelhasználásáraésbefektetésérevonatkozó,a
közgyűlés/küldöttgyűléshatáskörébenemtartozódöntésekmeghozatalaésvégrehajtása;e./a
közgyűlés/küldöttgyűlésösszehívása,atagságésazegyesületszerveinekértesítése;f./azelnökség
általösszehívottközgyűlés/küldöttgyűlésnapirendipontjainakmeghatározása;g./részvétela 
közgyűlésen/küldöttgyűlésenésválaszadásazegyesülettelkapcsolatoskérdésekre;h./atagság
nyilvántartása; 
i./azegyesülethatározatainak,szervezetiokiratainakésegyébkönyveinekvezetése;
j./azegyesületműködésévelkapcsolatosiratokmegőrzése; 
k./azegyesületetérintőmegszűnésiokfennállásánakmindenkorivizsgálataésannakbekövetkezte
eseténazetörvénybenelőírtintézkedésekmegtétele;és 
l./atagfelvételérőlvalódöntés. 
m/döntésmindazonkérdésben,amelyetjogszabályvagyalapszabályahatáskörébeutal19.Azelnökség

üléseitszükségszerint,delegalábbkéthavontatartja.Azelnökségiüléstazelnöklegalább 
15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyérehívja
összeírásban,igazolhatómódon.Írásbeliigazolhatómódontörténőkézbesítésnekminősül:pl.ajánlott
vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő
kézbesítésazzal,hogyakézbesítésvisszaigazolásrakerüljön(elektronikustértivevény). 
Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi ülés
helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan
részletezettséggelkellrögzíteni,hogyazelnökségitagokálláspontjukatkialakíthassák. 
20.Azelnökséghatározatátegyszerűszótöbbséggel,nyíltszavazássalhozza.Azelnökséghatározatképes,ha
ülésén a szavazatijogábannemkorlátozottelnökségitagoktöbbmintafelejelenvan.Kételnökségi
tagjelenléteeseténkizárólagegyhangúlaghozhatóhatározat. 
Ahatározatmeghozatalakornemszavazhataz, 
a)a kitahatározatkötelezettségvagyfelelősségalólmentesítvagyajogiszemélyterhéremásfajta
előnybenrészesít; 
b)a kivelahatározatszerintszerződéstkellkötni; 
c)a kiellenahatározatalapjánpertkellindítani; 
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d)a kinekolyanhozzátartozójaérdekeltadöntésben,akiazegyesületneknemtagja;e )a kia
döntésbenérdekeltmásszervezetteltöbbségibefolyásonalapulókapcsolatbanáll;vagyf)
akiegyébkéntszemélyesenérdekeltadöntésben. 
21. Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat
meghozatalát követő8naponbelülírásban,igazolhatómódonisközliahatározatoknakazegyesület
honlapjántörténőközzétételévelegyidejűleg. 

XI.
Avezetőtisztségviselővelszembenikövetelményekéskizáróokok 
1.Vezetőtisztségviselőazanagykorúszemélylehet,akinekcselekvőképességétatevékenysége
ellátásáhozszükségeskörbennemkorlátozták. 
2.Avezetőtisztségviselőügyvezetésifeladataitszemélyesenkötelesellátni. 
3.Nemlehetvezetőtisztségviselőaz,akitbűncselekményelkövetésemiattjogerősenszabadságvesztés
büntetésreítéltek,amígabüntetettelőélethezfűződőhátrányoskövetkezményekalólnemmentesült.
4.Nemlehetvezetőtisztségviselőaz,akitefoglalkozástóljogerőseneltiltottak.Akitvalamely
foglalkozástóljogerősbíróiítéletteleltiltottak,azeltiltáshatályaalattazítéletbenmegjelölt
tevékenységetfolytatójogiszemélyvezetőtisztségviselőjenemlehet. 
5.Azeltiltástkimondóhatározatbanmegszabottidőtartamignemlehetvezetőtisztségviselőaz,
akiteltiltottakavezetőtisztségviselőitevékenységtől. 

XII. 
Titoktartásiésfelvilágosításikötelezettség 
1.Avezetőtisztségviselőajogiszemélytagjai,tagságnélkülijogiszemélyeseténajogiszemélyalapítói
részérekötelesajogiszemélyrevonatkozóanfelvilágosítástadni,ésszámukraajogiszemélyrevonatkozó
iratokbaésnyilvántartásokbabetekintéstbiztosítani.Afelvilágosítástésaziratbetekintéstavezető
tisztségviselőajogosultáltaltettírásbelititoktartásinyilatkozattételéhezkötheti. 
2.Avezetőtisztségviselőmegtagadhatjaafelvilágosítástésaziratokbavalóbetekintést,haezajogi
személyüzletititkátsértené,haafelvilágosítástkérőajogátvisszaélésszerűengyakorolja,vagyfelhívás
ellenérenemtesztitoktartásinyilatkozatot.Haafelvilágosítástkérafelvilágosításmegtagadását
indokolatlannaktartja,anyilvántartóbíróságtólkérhetiajogiszemélykötelezésétafelvilágosítás
megadására. 
XIII. 
Avezetőtisztségviselőfelelőssége 
Avezetőtisztségviselőazügyvezetésitevékenységesoránajogiszemélynekokozottkárokérta
szerződésszegésselokozottkárértvalófelelősségszabályaiszerintfelelajogiszeméllyel
szemben. 

XIV. 
AzEgyesületgazdálkodása 
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1.AzEgyesületévesköltségvetésalapjángazdálkodik,melyetazelnökségelőterjesztésealapjána
közgyűlésfogadelésamelyetaközgyűlésazelőzőéviközhasznúságimellékletelfogadásávalegyidejűleg
hagyjóvá. 
2.AzEgyesületműködésibevételeiazalábbiak: 
-tagdíjak, 
-azállamháztartásalrendszereitől,másadományozóktólközhasznúcéljáravagyműködésiköltségei
fedezésérekapotttámogatás,illetveadomány, 
-avállalkozásitevékenységbőlszármazóbevétel, 
-pályázatoksoránnyerttámogatásiösszegek, 
-egyébcélszerintitevékenységfolytatásábólszármazó,ahhozközvetlenülkapcsolódóbevétel,
-azegyesületeszközeinekbefektetéseibőlszármazóbevételátmenetilegszabadpénzeszközeinek
kamataibólszármazóbevétel, 
-egyéb,afentipontokalánemtartozóbevétel. 
XV. 
Zárórendelkezések 
1.AzalapszabálybannemszabályozottkérdésekreaPolgáriTörvénykönyvrőlszóló2013.éviV.
törvény(Ptk.)ésazegyesülésijogról,aközhasznújogállásról,valamintacivilszervezetek
működésérőléstámogatásárólszóló2011.éviCLXXV.törvény(Ectv.)rendelkezéseiazirányadóak. 

2.Eztazalapszabálytazalulírottalapítótagokelolvasták,ésmintazakaratukkalmindenben
megegyezőalapítóinyilatkozatukatazalulírotthelyenésnaponaláírták. 

