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VENEZUELAI-MAGYAR EGYESÜLET 
ALAPSZABÁLYA 

 
 
Elhatározva a Venezuelai-Magyar Egyesület létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 
rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi tartalommal fogadták el a szervezet 
alapszabályát, amely a 2021. május 29-i online módon megtartott közgyűlés által módosításra 
került (a módosításokat szövegáthúzás, valamint dőlt és aláhúzott betűk jelölik). 
 
 

I. 
Az egyesület adatai 

 
1. Az egyesület neve: Venezuelai-Magyar Egyesület 
 
2. Az egyesület rövidített elnevezése: Ve-Hu 
 
3. Az egyesület idegen nyelvű elnevezése: Asociación Venezolano-Húngara 
 
4. Az egyesület székhelye: 1124 Budapest, Somorjai u. 3/c. fszt. 2. 
 
5. Az egyesület alapító tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály 

1. számú mellékletét képezi. 
 
6. Az egyesület honlapjának címe: 

 
II. 

Az egyesület célja, tevékenysége 
 
1. Az egyesület célja: 

- a Magyarországon élő venezuelai magyarok közösségének erősítése és kulturális híd 
építése Magyarország és Venezuela között, 

 
2. Az egyesület tevékenysége: 
 

a) a venezuelai értékek és hagyományok előmozdítása; 
b) szolidaritás honfitársaink iránt és humanitárius segítség nyújtása Venezuelában, illetve 

Magyarországon; 
c) a venezuelai valóság szócsöveinek lenni külföldön; 
d) a világ venezuelai diaszpórájával való kapcsolatfelvétel és e tevékenység 

összehangolása; 
e) a magyar kultúra népszerűsítése a venezuelai közösség körében; 
f) a venezuelai kultúra népszerűsítése Magyarországon;  
g) támogató csoportként a Magyarországon élő venezuelai közösség érdekképviselete; 
h) a Magyarországon élő venezuelai közösség integrációjának előmozdítása, társadalmi, 

gazdasági beilleszkedésének segítése, támogatása közigazgatási, jogi, egészségügyi, 
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adózási, vállalkozási, munkaügyi, oktatási, szociális, kulturális területeken történő 
tanácsadással, támogatással, programok szervezésével és bonyolításával; 

i) az egyesült céljának megvalósítását, valamint az a-h) pontban foglalt tevékenységeit 
segítő pénzügyi források megteremtése érdekében pályázatokon történő indulás, 
gazdasági tevékenységek folytatása.         

 
III. 

Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok 
 
1. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési, önkormányzati vagy 
európai parlamenti választáson jelöltet nem állít. 

 
2. Az egyesület a céljának megvalósításával közvetlen összefüggő gazdasági 

tevékenységet végezhet, vagyonát a céljának megfelelően használhatja, azt nem 
oszthatja fel a tagjai között. 

 
3. Az egyesület bevételei a tagdíjon felül a gazdasági tevékenységből származó bevétel, 

más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány (örökség), befektetési 
tevékenységből származó bevétel és esetleg elnyert pályázati pénzek, illetve 
költségvetési támogatás. 

 
IV. 

Tagdíj 
 

1. Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege az 
egyesület megalapításának évében 500,- Ft/hó, amelyet a megalakuláskor a 
nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül 
kell megfizetni. Eezt követően legkésőbb minden év február végéig a teljes éves tagdíj 
egy összegben az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján befizethető, de 
befizethető úgy is, hogy az éves tagdíj fele összegének utalása február végéig, míg a 
másik felének utalása július 31-ig történik meg. A tagdíj összegének meghatározása az 
alakulás évét követően – Alapszabály módosítása nélkül – a közgyűlés hatásköre.  
 
Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya 
keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony 
létesítésétől számított 8 napon belül a IV/1. pontban foglaltaknak megfelelően köteles az 
egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni. 

 
V. 

A tagság 
 

1. Az egyesület tagja (rendes tag) lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely az egyesület célkitűzésével 
egyetért, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja. Az egyesület 
tagnévsorát az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

2. Az egyesület pártoló tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely az elnökségnek címzett belépési 
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nyilatkozatában vállalja, hogy elfogadja az egyesület alapszabályát és az egyesület 
céljának erkölcsi és anyagi támogatását.  

 
3. A közgyűlés tiszteletbeli tagnak választhat olyan természetes személyeket, akiket arra 

érdemesnek tart. 
 
4. Az egyesület alapszabályában a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a "tag" 

kifejezés szerepel, csupán az egyesület rendes tagjait kell érteni, a pártoló, illetőleg a 
tiszteletbeli tagra vonatkozó eltérő rendelkezés pontosan tartalmazza a „pártoló tag”, 
illetve a „tiszteletbeli tag” kifejezést. 

 
VI. 

A tagsági jogviszony keletkezése 
 
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, amely szerv a 
kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt 
szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon 
belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. 
A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs. 
 

2. Az elnökség a pártoló tag felvételéről is egyszerű szótöbbséggel dönt. A pártoló tag 
felvételére is az előző, a VI. 1. pontban foglaltak az irányadók. 

 
3. A közgyűlés egyszerű többségi döntéssel – a jelenlévő tagok 50% +1 igen szavazatával 

– hozott határozattal választhat tiszteletbeli tagot. 
 

VII. 
A tagsági jogviszony megszűnése 

 
1. A tagsági jogviszony megszűnik: 

 
 a) Aa tag kilépésével., 
 b) Aa tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével., 

c) Ttagdíjhátralék miatti törléssel.,  
d) Aa tag kizárásával., 
e) Aaz egyesület megszűnésével. 

 
2. A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával 

bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az 
elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg. 

3.  Tagdíjhátralék miatt törléssel szűnik meg a tagsági jogviszony akkor, ha az elnökség a 
törlést megelőzően írásban, igazolható módon felhívta (mely felhívás tartalmazza a 
mulasztás esetére alkalmazandó szankciót) a tagot a tagdíjhátraléknak – a felhívás 
kézhezvételétől számított 30 napon belüli – megfizetésére, és a fizetési határidő 
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eredménytelenül telt el. 
 
4. Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai 

közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát 
súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít. 

  
A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség 
folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére igazolható módon meg kell 
hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő 
távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen 
biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is 
képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és 
indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló 
tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az 
elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 
napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal. 
A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől 
számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés 
beérkezését követően az elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli 
időpontra össze kell hívnia a rendkívüli közgyűlést. A közgyűlés nyílt szavazással, 
egyszerű szótöbbséggel – a jelenlévő tagok 50 % +1 igen szavazatával – dönt. A 
közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, 
igazolható módon is közli az érintett taggal. 

 
5. A pártoló tag címet a közgyűlés a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű 

szavazat-többségével – a jelenlévő tagok 50 % +1 igen szavazatával – meghozott 
határozatával jogosult megvonni abban az esetben, ha a pártoló tag az írásban vállalt 
anyagi támogatásának fizetését hat hónapnál hosszabb időn át elmulasztja és mulasztását 
nem menti ki, továbbá abban az esetben is, ha a pártoló tag az egyesület céljával vagy az 
alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. 
 

6. A tiszteletbeli tagi címet a közgyűlés a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok 
egyszerű szavazat-többségével – a jelenlévő tagok 50 % +1 igen szavazatával meghozott 
határozatával jogosult megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag az egyesület 
céljával vagy az alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. 

 
VIII. 

A tagok jogai 
 
1. Az egyesület tagja jogosult: 

 
 a) az egyesület tevékenységében részt venni 
 b) az egyesület szolgáltatásait igénybe venni 
 c) a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének 

megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni 
 d) az egyesület irataiba betekinteni 
 e) arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben 
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jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn. 
  

A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. 
A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában 
írásba kell foglalni, és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni. 
 A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik. 

 
2./ A pártoló tag jogosult az egyesület közgyűlésén részt venni, felszólalni, véleményét az 

adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni, de vezető 
tisztségviselővé nem választható. A pártoló tag az egyesület tevékenységében az eddig 
említetteken túl önkéntes vagyoni hozzájárulással vesz részt. 

 
3./ A tiszteletbeli tag jogosult a közgyűlésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott 

kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni, valamint egyben köteles az 
egyesület céljával összhangban tevékenykedni, de vezető tisztségviselővé nem 
választható.  

 
IX. 

A tagok kötelezettségei 
 

1. Az egyesület tagja: 
 
 a) nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület 

tevékenységét; 
 b) köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni; 
 c) köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá 

vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani; 
 d) köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 (nyolc) napon belül az elnökséghez 

bejelenteni. 
 
2. A pártoló tagság és a tiszteletbeli tagság nem jár tagdíjfizetési kötelezettséggel. 
 

X. 
Az egyesület szervei 

 
1.       Az egyesület szervei: 
 

a) közgyűlés 
b) elnökség 
c) felügyelőbizottság 

          d) bizottságok 
 

A közgyűlés 
 

2. A közgyűlés az egyesület döntéshozó szerve. 
 
3. A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 
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a) az alapszabály módosítása; 
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 
c) a vezető tisztségviselő és a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása; 
d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj összegének megállapítása; 
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni 

helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása; 
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő 

az egyesülettel munkaviszonyban áll; 
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, 

vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt; 
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési 

igények érvényesítéséről való döntés; 
i) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal. 
 

4. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. 
 

5.  A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött 
meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható 
módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy 
tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére 
történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus 
tértivevény). 

 
 Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az 

ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag 
hozzájárul az ülés megtartásához. 

 
 A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, 

idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább 
olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat 
kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés 
határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az 
arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok 
tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.  
 

         A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni. 
 
 A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok 

és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés 
indokolásával. 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 kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak 
meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal. 

  
Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet 
elutasítja, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát 
megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a 
szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, 



7 

 

 
 

ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem 
szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.  

 
6.  Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések 

megtétele céljából, ha 
 
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, 
vagy 
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 
 
Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra 
okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület 
megszüntetéséről dönteni. 
 

7. A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok 50 %-a + 1 fő, illetőleg a leadható 
szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A 
határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. 

 
8. A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a 

határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra 
jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű 
szótöbbséggel – a jelenlévő tagok 50 % +1 igen szavazatával –, nyílt szavazással 
megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két 
jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló 
bizottságot. 

 
9. A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a 

tag, valamint a tag meghatalmazása alapján jelen lévő képviselőjének nevét és 
lakóhelyét vagy székhelyét, és – ha a tagot a meghatalmazás alapján több szavazat is 
megilleti – a tagot megillető szavazatok számát. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető 
elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. 

 
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza 
 

 a) az egyesület nevét és székhelyét; 
 b) a közgyűlés helyét és idejét; 

c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv 
hitelesítőjének a nevét; 

 d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat; 
e) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a 
szavazástól tartózkodók számát. 

 
A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és két 
erre megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti. 

 
10. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok 

többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 
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a)  akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy 

terhére másfajta előnyben részesít; 
b)  akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c)  aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja; 
e)  aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban 

áll; vagy 
f)  aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 

11. A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – 
egyszerű szótöbbséggel – a jelenlévő tagok 50 % +1 igen szavazatával –, nyílt 
szavazással hozza. Az egyesület alapszabályának módosításához, az egyesület 
egyesüléséhez és szétválásához a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel – a jelenlévő 
tagok 75 % +1 igen szavazatával – hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának 
módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati 
joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel – valamennyi tag 75 % +1 igen 
szavazatával – hozott határozata szükséges. 

 
12. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti, és az 

érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható 
módon is közli a határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével 
egyidejűleg. 

 
13.  A közgyűlés – szükség esetén, különösen, amikor a körülmények miatt az ülés 

előreláthatóan nem tartható meg a tagok teljes létszámban való személyes megjelenése 
mellett – a tagok elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével történő részvételével is 
megtartható, ha a tagok azonosítása és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes 
kommunikáció biztosított. E feltételeknek tesz eleget az internetes platformon történő 
konferencia tárgyalás, amikor a résztvevő személyek nem csak hallják, hanem látják is 
egymást, ami mind az azonosítást, mind a kölcsönös és korlátozásmentes 
kommunikációt biztosítja. Ebben az esetben a meghívóban olyan részletességgel kell 
feltüntetni a napirendet, hogy majd a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt 
témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. Az így megtartott közgyűlés esetén jelenléti 
ív nem készül, ehelyett a közgyűlésen résztvevők nevét a jegyzőkönyv tartalmazza. A 
közgyűlésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok 
utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. Amennyiben az ilyen ülésen hozott határozatot be kell 
nyújtani a nyilvántartó bírósághoz, az ülésen résztvevő és azt vezető elnökségi tagnak 
jegyzőkönyvet kell készítenie az ülésen résztvevőkről, az elhangzottakról és a döntésről, 
amely jegyzőkönyvet az elnök vagy az általa kijelölt elnökségi tag az aláírásával 
hitelesít. Az ilyen módon megtartott közgyűlésre egyebekben a személyes megjelenéssel 
megtartott közgyűlés szabályai vonatkoznak. 

 
14.   Kivételesen, sürgős esetben közgyűlési döntés ülés megtartása nélkül is hozható. Ilyen 

esetben a határozathozatalt az elnökség a határozat/ok tervezetének a tagoknak – akár 
e-mailben – történő megküldésével kezdeményezheti. A tagok számára a tervezet 



9 

 

 
 

kézhezvételétől számított legalább tizenöt napos határidőt kell biztosítani arra, hogy 
szavazatukat megküldjék az elnökség részére. Az ülés megtartása nélküli döntéshozatal 
során az alapszabálynak a határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit 
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, 
ha legalább annyi szavazatot – akár e-mailben – megküldenek az elnökség részére, 
amennyi tag jelenléte szükséges lenne a közgyűlés tartása esetén. A tag szavazata akkor 
érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a tag személye, a szavazásra bocsátott 
határozattervezet megjelölése – több határozati javaslat esetén a határozattervezetek 
sorszáma – és az arra adott szavazat. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját 
követő három napon belül – ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, 
akkor az utolsó szavazat beérkezésétől számított három napon belül – az elnökség 
megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. 
A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, illetve, ha valamennyi 
szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. 
Amennyiben az ülés megtartása nélküli határozathozatal során meghozott határozatot 
be kell nyújtani a nyilvántartó bírósághoz, az egyesület elnökének jegyzőkönyvet kell 
készítenie a határozathozatal módjáról, az abban résztvevőkről és a döntésről, amely 
jegyzőkönyvet az elnök az aláírásával hitelesít. 
Ha bármely tag a kezdeményezés ellenére az ülés megtartását kívánja, akkor a 
közgyűlést meg kell tartani. 

 
Az elnökség 

 
15. Az elnökség az egyesület 5 (öt) elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt 

mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés 
kizárólagos hatáskörébe. 

 
16. Az elnökség tagjait – köztük az elnököt és az alelnököt – a közgyűlés 2 (két) év  

határozott időtartamra választja. 
 

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás: 
 
a) a megbízás időtartamának lejártával; 
b) visszahívással; 
c) lemondással; 
d) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 
e) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 
körben történő korlátozásával; 
f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 
bekövetkeztével. 
 
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 hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik 
napon válik hatályossá. 
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17. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő 
jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető 
tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. 
 
A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. 
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet 
vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől 
eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61. § (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő 
az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói 
ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató 
jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban 
megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető 
tisztségviselői tevékenységtől. 
 

18. Az egyesület vezető tisztségviselői nevét és lakcímét a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
 
  
Az egyesület törvényes képviseletét az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök látja el. A 
képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános. A képviseleti jog gyakorlásának módja: 
önálló, ami magában foglalja a bankszámla feletti egyszemélyben történő rendelkezés jogát is.  
 
19. Az elnökség hatáskörébe tartozik: 
 

a)  az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések 
meghozatala; 

b)  a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; 
c)  az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése; 
d) az egyesületi vagyon kezelése, a II/2. pont i) alpontjában jelzett gazdasági, 

vállalkozási tevékenység indításával kapcsolatos döntés, a tevékenységek 
felügyelete, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés 
hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 

e) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 
f)  az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 
g)  részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 
h)  a tagság nyilvántartása; 
i)  az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 
j)  az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 
k) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; 
l) a tag felvételéről való döntés; 
m) döntés hazai vagy nemzetközi szervezeti szövetséghez (pl. Európai Venezuelai 

Szervezet) való – az egyesület önálló jogi személyiségének megtartása mellett 
történő – csatlakozásról, valamint 

n) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy az alapszabály a hatáskörébe 
utal. 
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20. Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. Az 

elnökségi ülést az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, 
elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli 
igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes 
küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés 
azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). 

 
 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 részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok 
álláspontjukat kialakíthassák. 

 
21.  Az elnökség ülésén az elnökségi tagokon kívül tanácskozási joggal, állandó 

meghívottként a felügyelőbizottság tagjai és a bizottsági elnökök is részt vesznek, 
illetőleg az elnökségi ülésre az elnök esetileg másokat is meghívhat. Az elnökség a 
határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség 
határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint 
a fele jelen van. 

 
 A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 
 

a)  akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy 
terhére másfajta előnyben részesít; 

b)  akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c)  aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja; 
e)  aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban 

áll; vagy 
 f)  aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 
22. Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a 

határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a 
határozatoknak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 

 
23.   Az elnökség ülése személyes részvétel helyett kivételesen, különösen akkor, ha az 

elnökség több tagja akadályoztatva van a személyes megjelenésben (pl. külföldi út vagy 
betegség miatt), elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével is lefolytatható, ha az 
elnökség tagjainak azonosítása és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes 
kommunikáció biztosított. E feltételeknek tesz eleget az internetes platformon történő 
konferencia tárgyalás, amikor a résztvevő személyek nem csak hallják, hanem látják is 
egymást, ami mind az azonosítást, mind a kölcsönös és korlátozásmentes 
kommunikációt biztosítja. Az így megtartott elnökségi ülésen elhangzottakat és a 
meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek 
legyenek. Az ülésen résztvevő és azt vezető elnökségi tagnak jegyzőkönyvet kell 
készítenie az ülésen résztvevőkről, az elhangzottakról és a döntésről, amely 
jegyzőkönyvet az elnök vagy az általa kijelölt elnökségi tag az aláírásával hitelesít. 
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24.  Kivételesen, sürgős esetben elnökségi döntés ülés megtartása nélkül is hozható. Ilyen 
esetben a határozathozatalt az elnök a határozat tervezetének az elnökség tagjainak – 
akár e-mailben – történő megküldésével kezdeményezheti. Az elnökség tagjai számára a 
tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolc napos határidőt kell biztosítani arra, 
hogy szavazatukat megküldjék az elnök részére. Az ülés megtartása nélküli 
döntéshozatal során a jelen alapszabálynak a határozatképességre és szavazásra 
vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali 
eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot – akár elektronikus úton, e-
mailben – megküldenek az elnök részére, amennyi elnökségi tag jelenléte szükséges 
lenne az ülés tartása esetén. Az elnökségi tag szavazata akkor érvényes, ha abból 
egyértelműen megállapítható az elnökségi tag személye, a szavazásra bocsátott 
határozattervezet megjelölése – több határozati javaslat esetén a határozattervezetek 
sorszáma – és az arra adott szavazat. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját 
követő három napon belül – ha valamennyi elnökségi tag szavazata ezt megelőzően 
érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésétől számított három napon belül – az 
elnök megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli az 
elnökség tagjaival. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, illetve, 
ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének 
napja. Az elnöknek vagy az általa kijelölt elnökségi tagnak jegyzőkönyvet kell készítenie 
a döntésben résztvevőkről, a döntésről, amely jegyzőkönyvet az elnök vagy az általa 
kijelölt, jegyzőkönyvet elkészítő elnökségi tag az aláírásával hitelesít.  
 
Ha bármely elnökségi tag a kezdeményezés ellenére az ülés megtartását kívánja, akkor 
az elnökség ülését meg kell tartani. 

 
 

Az elnök, az alelnök és a további elnökségi tagok 
 

25. Az elnök a közgyűlés által egyszerű többséggel, titkos szavazással választott vezető 
tisztségviselő, aki az egyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult vezetője. 
Az elnök helyettesítésére (az elnök akadályoztatása esetén) a közgyűlés által egyszerű 
többséggel, titkos szavazással választott alelnök jogosult. 

 
26.  Az elnök hatásköre és feladatai:  

a) az egyesület hivatali szervezetének kialakítása és vezetése; 
b) a munkáltatói jogok gyakorlása az egyesület munkavállalói felett; 
c) a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtatása; 
d) az elnökségi ülések előkészítése és levezetése; 
e) az egyesület képviselete harmadik személyek felé és hatóságok, illetőleg bíróság 

előtt, hivatalos eljárásokban; 
f) az egyesület pénzeszközeinek kezelése, ennek keretében utalványozási jogkört 

gyakorol; 
g) az egyesület iratainak, bevételi és kiadási bizonylatainak kezelése; 
h) a tagnyilvántartás kezelése; 
i) az egyesület közgyűlése és az elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése, 

amelyből a döntés tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és 
ellenzők számaránya megállapítható; 
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j) az éves beszámoló tervezetének előkészítése és először megvitatás céljából az 
elnökség, majd jóváhagyás céljából a közgyűlés elé terjesztése; 

k) a közgyűlés és az elnökség határozatainak az alapszabályban megjelölt módon az 
érintettekkel történő közlése. 

 
27.  Az alelnök: 

a) ellátja az elnök által rábízott feladatokat; 
b) az elnök akadályoztatása esetén teljes jogkörben, általánosan, önállóan képviseli 

az egyesületet, és ellátja az elnöki teendőket, beleértve a bankszámla feletti önálló 
rendelkezés jogát is; 

c) az elnök munkáját segítve rendszeresen és tevékenyen vesz részt az egyesület 
feladatainak meghatározásában és megvalósításában, így a határozatok 
előkészítésében és meghozatalában, a közgyűlés és az elnökség határozatainak, 
utasításainak végrehajtásában, illetőleg a végrehajtásának ellenőrzésében. 

 
28. Az elnökség további tagjai: 
 

a) ellátják az elnök által rájuk bízott feladatokat; 
b) az elnök és az alelnök akadályoztatása esetén az egyesület képviseletét az elnökön 
és alelnökön kívüli két elnökségi tag együttesen látja el, beleértve a bankszámla feletti 
együttes rendelkezés jogát is. 
c) az elnök és az alelnök munkáját segítve rendszeresen és tevékenyen vesznek részt 
az egyesület feladatainak meghatározásában és megvalósításában, így a határozatok 
előkészítésében és meghozatalában, a közgyűlés és az elnökség határozatainak, 
utasításainak végrehajtásában, illetőleg a végrehajtásának ellenőrzésében. 
 

Felügyelőbizottság 
 

29.  A felügyelőbizottság három főből áll, melynek elnökét és két tagját a közgyűlés az 
egyesület tagjai közül két évre választja meg.  

 
30.   A felügyelőbizottság működése az alábbiak szerint történik: 
  

a) A felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, az 
üléseket a felügyelőbizottság elnöke hívja össze igazolható módon. Az ülések 
összehívását a felügyelőbizottság bármely tagja is kezdeményezheti írásban. A tagokat 
a napirend közlésével az ülésnap előtt legalább nyolc nappal írásban értesíteni kell. 

b) A felügyelőbizottság határozatképes, ha valamennyi tag jelen van. A 
határozatképtelenség esetén a megismételt ülést – azonos napirendi pontokkal – 
legalább nyolc napos időközzel kell kitűzni.  

c) A felügyelőbizottság a döntéseit nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. 
d)  A felügyelőbizottság 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 Tanács cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 
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e) A felügyelőbizottság ülései nem nyilvánosak, üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és 
a döntésekről nyilvántartás készül, amelyből megállapítható a felügyelőbizottság 
döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők 
számaránya, valamint a döntések mellett és ellen szavazók személye név szerinti 
megjelöléssel. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen hozott határozatokat sorszámmal 
ellátva. 

f) A jegyzőkönyvet, valamint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és 
sorszámozva kell az egyesület iratai között megőrizni.  

g) A felügyelőbizottság döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban – 
igazolható módon – közli az érintettekkel, valamint az egyesület internetes honlapján 
nyilvánosságra hozza. 
A felügyelőbizottság egyebekben az Alapszabállyal összhangban álló ügyrendje 
szerint működik, amit maga állapít meg. 
 

31.  A felügyelőbizottság feladata az egyesület szerveinek, valamint a jogszabályok, az 
alapszabály és az egyesület szervei által hozott határozatok végrehajtásának, 
betartatásának ellenőrzése. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, az egyesület 
munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a szervezet 
könyveibe és irataiba – akár megbízottja útján – betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

 
32. A felügyelőbizottság elnöke és tagjai az elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vesznek. 
 
33. A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet (az elnökséget vagy a 

közgyűlést) tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, 
hogy 

a) 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; 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
 
34. Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelőbizottság indítványára – annak 

megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen 
eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelőbizottság is jogosult. 

 
35. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 
törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 

 
36.   A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a 
felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok 
áll fenn, továbbá, aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető 
tisztségviselője. A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában 
személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy 
ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. 

 
37. A felügyelőbizottság ülése személyes részvétel helyett kivételesen, különösen akkor, ha a 
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felügyelőbizottság több tagja akadályoztatva van a személyes megjelenésben (pl. 
külföldi út vagy betegség miatt), elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével is 
lefolytatható, ha a felügyelőbizottság tagjainak azonosítása és a tagok közötti 
kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosított. E feltételeknek tesz eleget az 
internetes platformon történő konferencia tárgyalás, amikor a résztvevő személyek nem 
csak hallják, hanem látják is egymást, ami mind az azonosítást, mind a kölcsönös és 
korlátozásmentes kommunikációt biztosítja. Az így megtartott felügyelőbizottsági ülésen 
elhangzottakat és a meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is 
ellenőrizhetőek legyenek.  

 
38.   Kivételesen, sürgős esetben felügyelőbizottsági döntés ülés megtartása nélkül is hozható. 

Ilyen esetben a határozathozatalt a felügyelőbizottság elnöke a határozat tervezetének a 
felügyelőbizottság tagjainak – akár e-mailben – történő megküldésével 
kezdeményezheti. A felügyelőbizottság tagjai számára a tervezet kézhezvételétől 
számított legalább nyolc napos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat 
megküldjék a felügyelőbizottság elnöke részére. Az ülés megtartása nélküli 
döntéshozatal során a jelen alapszabálynak a határozatképességre és szavazásra 
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A felügyelőbizottsági tag szavazata akkor 
érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a személye, a szavazásra bocsátott 
határozattervezet megjelölése – több határozati javaslat esetén a határozattervezetek 
sorszáma – és az arra adott szavazat. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját 
követő három napon belül – ha valamennyi felügyelőbizottsági tag szavazata ezt 
megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésétől számított három napon 
belül – a felügyelőbizottság elnöke megállapítja a szavazás eredményét, és azt további 
három napon belül közli a felügyelőbizottság tagjaival. A határozathozatal napja a 
szavazási határidő utolsó napja, illetve, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, 
akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.  
 
Ha bármely felügyelőbizottsági tag a kezdeményezés ellenére az ülés megtartását 
kívánja, akkor a felügyelőbizottság ülését meg kell tartani. 

 
Bizottságok 

 
39. Az elnökség bizonyos témakörök alapján bizottságokat hozhat létre, amelyeknek 

vezetőit az egyesület tagjai közül – az elnökség mandátumával egyező időtartamra – 
az elnökség kéri fel erre a tisztségre. A bizottságok tagjai az egyesület tagjai közül 
kerülnek ki, akiket a bizottság tevékenységében való részvételre az adott bizottság 
elnöke kér fel, de a bizottságok tevékenységében a tagok önként, külön felkérés nélkül 
is részt vehetnek. A bizottságok munkájában tanácsadóként, véleményezőként külsős 
szakemberek is esetileg részt vehetnek. 

 
XI. 

Az Egyesület gazdálkodása, gazdasági tevékenysége 
 

40.     Az egyesület a bevételeit az Alapszabályban meghatározott célokra használhatja fel. Az 
egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységet csak a célok szerinti tevékenység 
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat. A gazdasági, 
vállalkozási tevékenységekkel kapcsolatos döntés és felügyelet az elnökség hatásköre. 
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Az elnökség az egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységével kapcsolatban 
Gazdasági Bizottságot hozhat létre. 

 
XII. 

Az egyesület megszűnése 
 

41.     Az egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, más egyesülettel egyesülhet, és 
egyesületekre válhat szét. 

 
42.    Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha 

a) a közgyűlés elhatározza megszűnését; 
b) a bíróság megszünteti; 
c) az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak 

meg; 
d) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a 10 főt. 

 
43.   Amennyiben az egyesület jogutód nélkül szűnik meg, a vagyona az 1008. sz. ORINOCO 

Spanyol Nyelvű Cserkészcsapat számára kerül átadásra. 
 
 

XIII. 
Záró rendelkezések 

 
Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 
rendelkezései az irányadóak. 

 
Kelt: Budapest, 2021. év. május hó 29. napján 
 
 
        ………………………………. 

                 az egyesület elnöke 
 
Ellenjegyzem és egyben igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege 
megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának.  
 
Budapest, 2021. 05. 29. 

     ……………………………………………………………. 
     Dr. Kajdi József ügyvéd (KASZ: 36062446), 
         Kajdi Ügyvédi Iroda (1026 Budapest, Endrődi S. u. 29/A.) vezetője 
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1. sz. melléklet 

 
Az egyesület tagnévsora 
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2. sz. melléklet 

 
Az egyesület elnöksége 


