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GYÁRVÁROSIAK BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 
ALAPSZABÁLYA 

a módosításokkal egységes szerkezetben 
 
 

 
Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény alapján – határozatlan 
időre – jogi személynek minősülő közhasznú egyesületet hoznak létre. 
 
 

I. 
AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI 

 
Általános rendelkezések 

 
1. §. 

 
1. Az Egyesület neve: Gyárvárosiak Baráti Köre Egyesület 
                                      Rövidítve:  Gyárvárosiak Baráti Köre 
2. Az Egyesület székhelye: 9027 Győr, Kandó K.u. 13. II. ép. (levelezési cím) 
 
3. Az egyesület pecsétje:  Köriratban az Egyesület neve és az alakulás éve. 
 
4. Az Egyesület non-profit tevékenységet végez, vállalkozó tevékenységet csak az Egyesület 

közhasznú célszerinti tevékenysége megvalósítása érdekében folytat. 
 
5. Az Egyesület éves beszámolóját és a közhasznúsági jelentést internetes honlapján hozza 

nyilvánosságra. 
 
 

Az Egyesület célja 
 

2. §. 
 

Gyárváros épített és természeti értékeinek megóvása. A védettség alatt álló építészeti 
emlékek, területek megőrzése a városrész számára. 
A városrész történelmének feltárása, feldolgozása és közzététele, megismertetése. 
A városrész egyetemes gazdasági-, társadalmi-, kulturális-, az egészséges életmódra, sportolás 
szolgálatára a gyárvárosi polgárok tömörítése. 
Az egyes társadalmi rétegek között a legteljesebb egyetértés ápolására közös családias, 
kulturális és sportrendezvények, összejövetelek szervezése. Az Egyesület támogatja a 
városrészben működő klubokat és tevékenységével segíti a családias légkör megteremtését. 
Együttműködik valamennyi civil szervezettel, jogi személyiségű társasággal, magán 
személlyel, mindazokkal, akik a megváltozott gazdasági- társadalmi feltételek figyelembe 
vételével megfelelő jövőkép közös kialakításában a városrész lakóival hajlandók részt venni. 
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Az Egyesület jogállása 
 

3. §.  
 
Az Egyesület a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság nyilvántartásba vételével jött létre. 
Bírósági nyilvántartási száma: PTK. 62967/2004/4. 
 
1. Az Egyesület önkormányzati elven működő társadalmi szervezet. Az Egyesület jogi 

személy. 
 
2. Az Egyesület közhasznú szervezetként működik, kinyilvánított céljai megfelelnek az 

1997. évi CLVI. Törvény 26. §. C.) pont 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, 
ismeretterjesztés, 5. kulturális tevékenység, 6. kulturális örökség megóvása,  
9. környezetvédelem és 14. sport szabályainak. 
 

3. Az Egyesület tevékenysége, mint közhasznú tevékenység teljes mértékben nyílt mindenki 
előtt, közhasznú tevékenységéből az Egyesület tagjain kívül is bárki részesülhet. Ez azt 
jelenti, hogy vetélkedői, tanfolyamai, ismeretterjesztő rendezvényei, kiállításai, 
környezetvédelmi akciói, stb.  nyíltak, azokon bárki részt vehet akár érdeklődőként, akár 
résztvevőként. 

 
4. Biztosítja tagjai számára a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, ennek 

keretében ismerteti a közhasznúsággal összefüggő jogszabályokat és más rendelkezéseket. 
 
5. Az Egyesület működése Magyarország egész területére kiterjed. Kiadásait a tagdíjakból, a 

természetes- és jogi személyek adományaiból, saját bevételeiből fedezi. 
 
6. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak 

anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselő-jelöltet nem állít és nem támogat. 
 
7. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 

érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Gazdálkodása során elért eredményét 
nem osztja fel. Befektetési tevékenységet nem végez. 

 
8. Az Egyesület szolgáltatásának igénybevételére vonatkozó adatokat az internetes honlapján 

és a napi sajtóban hozza nyilvánosságra. 
 

II. 
AZ EGYESÜLET TAGJAI 

 
Az egyesületi tagság keletkezése, megszűnése 

 
4. §. 

 
1. Az Egyesület tagja lehet:  

a.) minden büntetlen előéletű magyar állampolgár – továbbá minden olyan nem magyar 
állampolgár, akinek felvételéhez az Elnökség hozzájárul – aki az Alapszabály 
rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja és kötelezettséget vállal az Egyesületi 
célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre, valamint a tagdíj megfizetésére.  
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b.) Minden olyan nem természetes személy, aki törvényes képviselője útján az alapszabály 
rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el és kötelezettséget vállal az egyesületi 
célok megvalósítására, illetve a tagdíj megfizetésére. 
 
Tagfelvételükről az elnökség dönt. 
 

2. A tagfelvételhez a vezetőség meghatározott összegű belépési díj fizetését írhatja elő. 
 
 
3. A belépési szándékot az Egyesület által rendelkezésre bocsátott belépési nyilatkozat 

kitöltésével és aláírásával kell kinyilvánítani. 
 
4. A természetes  és nem természetes tag tagsági viszonya az elnökség írásos felkérésének 

elfogadása alapján létesíthető. 
 
5. A felvétel tárgyában az Egyesület elnöksége a kérelem benyújtását követő első ülésen 

dönt. A felvétel ügyében hozott döntést a felvételt kérővel indoklással kell közölni.  
      A felvételt  elutasító határozat ellen a felvételt kérő fellebbezést nyújthat be az     
      Egyesület közgyűléséhez. 
 
6. Az Egyesület tagjairól nyilvántartást vezet. 
 
7. Az egyesületi tagság megszűnik: a tag halálával, a tagok sorából törléssel (tagdíj fizetés 

elmulasztása miatt), kilépéssel (írásbeli kilépési nyilatkozat alapján) kizárással, vagy az 
Egyesület feloszlatása, megszűnése esetén. 

 
8. Ha a tag az alapszabály rendelkezéseit súlyosan megszegi és ezzel a szervezetnek anyagi 

vagy erkölcsi kárt okoz jogerős fegyelmi határozattal lehet kizárni. A kizárás ügyében I. 
fokon a Fegyelmi Bizottság, II. fokon az Egyesület közgyűlése határoz. 

 
9. A tagsági díj tárgyévre szól és minden év január 1-én egy összegben esedékes, illetve a 

belépéskor fizetendő. Azt a természetes és jogi személy tagot, aki a tagdíj fizetésének 
esedékességétől számított 60 napon belül nem rendezi tagdíját, az erre való írásbeli 
felszólítást követően 30 napon belül az elnökség által meghozott, alakszerű határozatot 
követően törölni kell a tagok névsorából. A tagdíj befizetésére való írásbeli felszólítást az 
Egyesület elnöke küldi meg postai úton az érintett számára. A kedvezményes 
szolgáltatásokat csak a tárgyévre szóló tagdíj rendezését követően lehet igénybe venni.  

 
 
10. A kilépési szándékot az Egyesület elnökségének kell írásban bejelenteni. A tagsági 

viszony a bejelentés átvételének időpontjában szűnik meg. 

 
A tagok jogai és kötelezettségei 

 
5. §. 

 
A tagokat – pártoló és tiszteletbeli tagokra vonatkozó korlátozások kivételével – egyenlő 
jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik. 
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A tagok jogai: 
 

a.) Részt venni az Egyesület tevékenységében és rendezvényein. 
 
b.) Amennyiben az Egyesület teljes jogú tagjai a közgyűlésen személyesen tanácskozási, 

észrevételezési, indítványozási és szavazati jogot gyakorolnak, a jogszabályban 
megállapított feltételek esetén az egyesület bármely tisztségére megválaszthatók. 

 
c.) Az Egyesület által rendezett tanfolyamokon, előadásokon és más rendezvényeken 

részt venni. 
 
d.) Aktívan részt venni az Egyesület munkájában és tevékeny közreműködésükkel 

hozzájárulni az egyesületi feladatok teljesítéséhez. 
 
e.) Az Egyesület tartozásaiért az Egyesület saját vagyonával felel. A tagok az Egyesület 

tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 
 

f.) Az Egyesület tagjait tanácskozási, indítványtételi és szavazati jog illeti meg. Az 1989. 
évi II. törvény 9.§. b.) pontja szerint választhat és választható az Egyesület szerveibe. 
De a 18. életévét be nem töltött tag képviseleti jogkörrel járó funkciót nem láthat el. 

 
g.) A közgyűlés vagy a vezetőség törvénysértő határozatát, a tudomására jutott 30 napon 

belül az illetékes bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása azonban 
annak végrehajtását nem gátolja. 

 
h.) A pártoló tag részt vehet az Egyesület rendezvényein, rendszeresen tájékoztatást 

igényelhet az Egyesület tevékenységéről, az általa nyújtott anyagi támogatás 
felhasználásáról. A pártoló tagot egyéb tagsági jogok nem illetik meg. 

 
i.) Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet aki, szakmai és erkölcsi tevékenységével 

jelentősen hozzájárul az Egyesület céljainak megvalósításához. A tiszteletbeli tagság 
az Egyesület elnökének javaslata alapján a közgyűlés döntésével jön létre. A 
tiszteletbeli tag nem köteles tagdíjat fizetni. A tiszteletbeli tag részt vehet az Egyesület 
rendezvényein, rendszeres tájékoztatást igényelhet az Egyesület tevékenységéről. A 
tiszteletbeli tagot egyéb tagsági jogok nem illetik meg. 

 
A tagok kötelessége: 
 
1. Az egyesületi tag köteles az Egyesület Alapszabályában és az Egyesület működését 

meghatározó egyéb szabályok betartására és betartatására. 
 
2. Az Egyesület tagja köteles az Egyesület – célkitűzésében meghatározott arculatának – 

méltó képviseletére rendezvényeken,  szakmai találkozókon és a magán 
megnyilvánulásokban is.  

 
3. Az Egyesület tagja köteles az egyesületbeli pozíciójához tartozó tevékenységek – 

egyénileg elvárható mértékű – végrehajtására. 
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4. Védeni az Egyesület tulajdonát, a megállapított tagdíjat és egyéb díjakat az Egyesület 
pénztárába az előírt határidőig befizetni. 

 
 
 

 
III. 

AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG 
 

6. §. 
 
1. Egy személy csak egy tisztséget tölthet be. 
2. Az Egyesület elnöke és elnökségének tagjai az Egyesülettel, vagy annak bármely 

szervezeti egységével anyagi ellenszolgáltatással járó megbízásos, vagy szerződéses 
jogviszonyt csak a közgyűlés hozzájárulásával létesíthet. 

3. Az Egyesület alkalmazottja esetében akkor állapítható meg összeférhetetlenség, ha a 
munkaviszonya mellett a munkáltatói jogkör gyakorlójává, vagy az elnökség tagjává 
válik. 

4. Az Egyesület elnökségi tagjainak és elnökének közeli hozzátartozója nem lehet 
ugyanazon szervezet ellenőrző, felügyelő, fegyelmi bizottságának elnöke, tagja, illetve a 
gazdasági ügyekért felelős vezetőségi tagja. 

5. A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek Ptk. 
685.§. b. szerinti közeli hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. Nem minősül előnynek a szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony 
alapján nyújtott, szabályzatban leírt szolgáltatás vagy juttatás. 

6. Az 1989. évi II. tv. 2.§.(2) bekezdés értelmében az egyesülési jog gyakorlása nem járhat 
mások jogainak és szabadságának sérelmével. 

 
7. Az 1997. évi CLVI. Törvény 9.§. (1) bekezdés értelmében a közhasznú szervezet 

megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az 
a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két 
évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény 
szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

 
 
8. Az 1997. év CLVI. Törvény 9.§. (2) bekezdés értelmében a vezető tisztségviselő, illetve 

az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen 
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

 
9. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, 

akivel szemben az 1997. évi CLVI. Törvény 8.§. (2) bekezdésben foglalt kizáró okok 
fennállnak. 
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IV. 
AZ EGYESÜLET SZERVEI 

 
7. §.  

 
1. Az Egyesület legfelsőbb szerve a Közgyűlés., amely a tagok összességéből áll. 
2. Az egyesület további szervei a következők: 

a) Elnökség 
b) Felügyelő Bizottság  
c) Fegyelmi Bizottság 
d) Szükség szerint szakbizottságok. 

 
 

A közgyűlés és hatásköre 
 

8.  §.  
 

1. A Közgyűlés az Egyesület legfelsőbb tanácskozó és határozathozó testülete, amely a 
tagok közvetlen képviseletén alapul és dönthet az Egyesületet érintő az Alapszabály által 
hatáskörébe utalt kérdésben. 

 
2. A Közgyűlés ülései nyilvánosak, azonban hozzászólási, szavazási joga kizárólag a 

tagoknak van. (Kivételt képeznek az Elnök, vagy Elnökség által felkért, vagy meghívott 
személyek, akik hozzászólhatnak, ha ezt a Közgyűlés jóváhagyta.) 

 
3. A Közgyűlést az Egyesület elnöke, vagy az általa megbízott más elnökségi tag hívhatja 

össze. A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente össze kell hívni. 
 
4. A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha a Felügyelő Bizottság kezdeményezi, a bíróság 

elrendeli, vagy a tagok egyharmada – az ok és a cél megjelölésével – írásban kéri. A 
Közgyűlés csak akkor hozhat érvényes döntést, ha a Közgyűlés helyét, időpontját és 
napirendjét a közgyűlési meghívó tartalmazza.  

 
A meghívót a Közgyűlést megelőző legalább 8 nappal ajánlott küldeményként kell a tagok 
részére eljuttatni. Az éves beszámolót megvitató Közgyűlésre a beszámolót és annak 
mellékleteit a tagok részére meghívóval együtt az Egyesület  köteles megküldeni. 
Fegyelmi határozat elleni fellebbezés esetén a Közgyűlés akkor hozhat határozatot, ha az 
első fokon eljáró fegyelmi szerv az ügyben korábban keletkezett valamennyi 
dokumentumot a tagoknak megküldi. (helytálló nyilatkozat) 
 

5. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak legalább 50 %-a plusz 1 fő 
jelen van. 

 
6. A tagok számára megküldött Közgyűlésre szóló meghívóban fel kell hívni a tagok 

figyelmét arra, hogy amennyiben az eredeti időpontra összehívott Közgyűlés a 
megjelentek alacsony száma miatt határozatképtelen, úgy ismételt Közgyűlés 
összehívására kerül sor az eredeti helyszínen az eredeti Közgyűlés berekesztését követően 
egy órával később, és az ismételt Közgyűlés az eredetileg meghirdetett napirendi 
pontokban a megjelentek létszámára tekintet nélkül határozatképessé válik. 
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 Ennek értelmében tehát az ismételt Közgyűlés időpontja az eredeti Közgyűlés 
időpontjával együtt kerül kitűzésre, és az eredeti napirendi kérdésekben, az eredeti napra 
és helyszínre történik a meghívás. 

 
7. A Közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza. 
 
8. Egyszerű szótöbbséggel történő szavazás azt jelenti, hogy a szavazáson részt vevők 

(akikkel még az ülés határozatképesnek minősül) közül legalább 50 % + 1 fő fogadja el a 
javaslatot. 

 
9. Minősített szótöbbség szükséges az Alapszabály elfogadásához és a módosításához, más 

társadalmi szervezethez való belépéshez. 
 
10. Minősített szótöbbség esetén a javaslatra igennel szavazók aránya meghaladja a 

szavazáson résztvevők létszámához viszonyított 2/3-os arányt. 
 
11. A Közgyűlés kétharmad határozata szükséges az Egyesület feloszlásához és új jogutód 

szervezet létrehozásához. 
 
12. Tisztségviselő megválasztására akkor kerülhet sor, ha a jelölést a Közgyűlésen 

személyesen vállalja, vagy igazolt akadályoztatása esetén arról írásban nyilatkozik. 
 
13. A tisztségviselőket titkos szavazással kell megválasztani. 
 
14. Tisztségviselő választása esetén a szavazás során megválasztottnak kell tekinteni azon 

személyt, aki a határozatképes Közgyűlésen leadott érvényes szavazatok  
50 %+1 főt elnyerte. Második forduló esetén a jelöltek közül a sorrendben a legmagasabb 
szavazatot elért személyeket kell megválasztottnak tekinteni. 

 
15. Amennyiben a tisztségviselők választása során második fordulóra kerül sor, ez esetben a 

szavazólapra új személy már nem kerülhet. 
 
16. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:  
      a) az Alapszabály elfogadása és módosítása, 
      b) a tisztségviselők beszámoltatása, 
      c) az Egyesület éves költségvetésének megállapítása, módosítása, 
      d) az Egyesület éves mérlegének elfogadása, 
      e) döntés az Egyesület tulajdonában álló vagyontárgyak elidegenítéséről, 
      f) az éves tagdíj megállapítása, 
      g) a tisztségviselők négy évre történő megválasztása, külön az elnök,   
          elnökhelyettes    alelnökök és külön az elnökségi tagok vonatkozásában, 
      h) tiszteletbeli címet adományoz 
      i) az elnökség és a Fegyelmi Bizottság által meghozott első fokú fegyelmi  
          határozatok másodfokon történő elbírálása, 
      j)   az Egyesület feloszlásának, más társadalmi szervezettel történő egyesülésének,  
          más szervezetekkel történő szövetség megalakításának, vagy szövetséghez történő 

 csatlakozásának kimondása, 
      k) nyílt szavazás keretében az Elnökség által elkészített közhasznúsági jelentés és  

 éves beszámoló egyszerű többséggel való elfogadása, 
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l)  képviseleti joggal az elnököt bízza meg, aki akadályoztatása esetén az alelnököket,  
    titkárt bízza meg esetenkénti képviselettel. 
 
m)  Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jog gyakorlására az elnököt,  
     az alelnököt bízza meg, akik közül legalább kettejüknek (elnök és alelnök)     
     együttes aláírása szükséges a bankszámla feletti rendelkezéshez. 

            
 17. Az 1997. évi CLVI. Törvény 8. §. (1) bekezdésének értelmében a Közgyűlés       

határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek Ptk. 685.§. b. szerinti 
közeli hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatási 
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, 

 
18. A Közgyűlés döntéseit az elnök által javasolt és a Közgyűlés által nyílt szavazás keretében 

egyszerű többséggel választott, a Közgyűlés időtartamára megbízott jegyző rögzíti a 
jegyzőkönyvbe. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni, hogy az adott döntést egyszerű, 
illetve minősített többségi, illetőleg egyhangú, titkos vagy nyílt szavazással hozta meg a 
Közgyűlés. A jegyzőkönyvből megállapítható a Közgyűlés döntésének tartalma, 
időpontja, hatálya valamint a döntést támogatók és ellenzők számaránya. 

 
19. A Közgyűlésen hozzászólási joggal rendelkezők kérhetik a jegyzőt, hogy        

hozzászólásukat a jegyzőkönyvben rögzítse. 
 
20. A Közgyűlés döntéseit külön-külön a naptári év elejétől kezdődően, folyamatos  

sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következők szerint: 
      ………../……….(………hó……nap)  Gyárvárosiak Baráti Köre Egyesület  
      Közgyűlésének határozata 
21. A határozatok megjelölésében azok meghozatalának napja került rögzítésre. 
22. A Közgyűlés határozatait az Egyesület elnöke látja el kézjegyével. 
23. A Közgyűlés határozatának tartalmaznia kell hatályba lépésének időpontját. 
24. A közgyűlési határozatokról a meghozatal sorrendjében az elnök nyilvántartást     
      vezet. 
25. A Közgyűlés döntéseit az érintettekkel postai úton írásban közli, a döntéstől számított 
      5 napon belül. 
26. A Közgyűlés döntéseit, határozatait az Egyesület internetes honlapján teszi közzé a 
      nyilvánosság számára. 
 
 

Az elnökség és hatásköre 
 

9. §. 
 
1. Az elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve. A két közgyűlés közötti időben 

az Elnökség irányítja az Egyesület munkáját. Dönt minden olyan kérdésben, amely az 
Alapszabály szerint nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Döntéseiről köteles 
a következő közgyűlésen tájékoztatást adni. Dönt a tagfelvétel kérdésében. 
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2. Az elnökség  7 tagú. Tagjai: az elnök, elnökhelyettes, alelnökök, a titkár és az    
elnökségi tagok. Az elnökséget az Egyesület közgyűlése négy éves időtartamra a 
rendes tagjai közül választja. 
 

3. Az Elnökség üléseit az Egyesület elnöke hívja össze és vezeti le. Az elnökség 4 fő 
tagjának kérésére a cél megjelölésével az elnökséget össze kell hívni. Az üléseken a 
Felügyelő Bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vehet. Az elnökség szükség szerint, 
de legalább évente négyszer ülésezik. 

 
4. Az ülésekre  vonatkozó meghívót a napirendi pont közlésével az ülést megelőző 8 nappal 

meg kell küldeni. Az elnökség ülésén azon személy, vagy szervezet képviselője, amely a 
megvitatandó napirendi pontban érintett, jelen lehet. Indokolt esetben az elnök rendkívüli 
ülést is összehívhat 8 napnál rövidebb határidővel, bármely kommunikációs eszközön. 
(telefon, fax, e-mail) 

 
5. Az elnököt akadályoztatása esetén az általa kijelölt alelnök vagy elnökségi tag helyettesíti. 

Kijelölés hiányában az elnökség titkos szavazással, többséggel dönt az elnök 
helyettesítéséről. 

 
6. A határozathozatal nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik. Szavazat 

egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 
 
7. Az elnökség ülése akkor határozatképes, ha azon tagjai közül 4 fő  jelen van. 
 
8. Az elnökség üléséről jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható az elnökség 

döntésének tartalma, időpontja, hatálya valamint a döntést támogatók és ellenzők 
számaránya. 

 
9. Az elnökség határozatait az üléstől számított 5 munkanapon belül az érintetteknek postai 

úton írásban megküldi, az Egyesület internetes honlapján pedig a nyilvánosság számára 
elérhetővé teszi. 

 
10. Az elnökség hatáskörébe tartozik: 

a) javaslat a közgyűlés összehívására és napirendi pontjaira, kivéve, ha annak 
összehívását a bíróság rendeli el, 

b) a közgyűlés előkészítése 
c) a közgyűlés határozatainak végrehajtása, az Egyesület folyamatos működésének 

biztosítása, 
d) az éves rendezvénynaptár jóváhagyása, 
e) döntés első fokon a magánszemélyek és a jogi személyek tagfelvételi ügyeiben, 
f) az Egyesület közgyűlése  kizárólagos hatáskörébe nem tartozó szabályzatok 

elfogadása, módosítása, 
g) egyéb szabályzatokban meghatározott feladatkör ellátása, 
h) I. fokú fegyelmi jogkör gyakorlása a Fegyelmi Szabályzat által hatáskörébe tartozó 

ügyekben, 
i) a költségvetés keretében történő gazdálkodás, 
j) ellát minden olyan feladatot, melyet az Egyesület egyéb szabályzatai ráruháztak, 
k) az Egyesület közhasznúsági  jelentésének és éves beszámolójának elkészítése. 
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11. Az 1997. évi CLVI. Törvény 8. §. (1) bekezdésének értelmében az elnökség határozat 
hozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek Ptk. 685. §. b. szerinti közeli 
hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatási 
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, 
illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 
létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 
V. 

TISZTSÉGVISELŐK FELADATA ÉS HATÁSKÖRE 
 

ELNÖK 
 

10. §. 
 

1. Az elnök egy személyben jogosult képviselni az Egyesületet. 
2. Gondoskodik a testületi határozatok végrehajtásáról, a jogszabályok, az Alapszabály és 

egyéb testületi szabályok betartásáról. 
3. Ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, őrködik az Egyesület szerveinek 

törvényes és alapszabály-szerű tevékenysége felett. 
4. Dönt minden olyan kérdésben, melyet az Alapszabály nem utal a Közgyűlés  és az 

elnökség hatáskörébe. 
5. Az elnök az elnökségi tagokat és a Felügyelő Bizottság elnökét tájékoztatja az aktuális 

ügyekről. 
6. Az Egyesület alkalmazottai felett munkáltatói jogkört gyakorol. 
7. Az Egyesület természetes személy tagjai ellen fegyelmi eljárást rendelhet el. 
8. Joga van működése során tanácsadók, tanácsadó testületek igénybevételéhez. 
9. Összehívja a Közgyűlést, elnökségi ülést és azon elnököl. 
10. Összehívhat bármely gyűlést, vagy fórumot, amely nem tartozik más szerv, vagy személy 

kizárólagos hatáskörébe.  Az elnököt ügykörében megilleti az utasítási jog, hatáskört 
azonban nem vonhat el. 

11. Előkészíti az elnökség üléseit. Meghatározza a Közgyűlés és az elnökség üléseinek 
napirendi pontját. 

12. Elkészíti az Egyesület költségvetési tervezetét és költségvetési beszámolóját. 
Jogosult harmadik személyekkel az Egyesület nevében szerződéseket kötni, 
kötelezettségeket vállalni és jogokat szerezni. 

13. Köteles a tagság észrevételeit figyelembe venni, és közgyűlési határozatoknak 
megfelelően eljárni. 

14. Ellátja az egyéb szabályzatok által ráruházott feladatokat. 
15. Köteles ellenőrizni a tagdíjak, a támogatóktól befolyt összegek, valamint az Egyesület 

gazdasági tevékenységéből származó bevételek kezelését, illetve felhasználását. 
16. A költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol. 
17. Az elnök költségtérítésben és tiszteletdíjban részesülhet. 
18. Az elnök a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel és beszámolással. 
19. Feladata a Közgyűlés és az elnökség határozatainak nyilvántartása. 
20. Az elnök biztosítja bárki számára az irat-betekintési jogot az Egyesület székhelyén  

előzetesen egyeztetett időpontban. 
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ELNÖKHELYETTES 

 
11. §. 

 
1. Az elnök megbízása alapján képviseli az Egyesületet. 
2. Segíti a testületi szervek határozatainak végrehajtását, őrködik az Egyesület törvényes 

alapszabály-szerű tevékenysége felett. 
3. Eljár az elnökség  által átruházott hatásköri és egyéb megbízási ügyekben. 
4. Segíti az Egyesület elnökét feladatai ellátásában. 
5. Előkészíti az elnökség elé kerülő előterjesztéseket. 
6. Elvégzi az elnök által átruházott feladatokat. 
7. Az elnök tartós távolléte esetén utalványozási jogkört gyakorol és helyettesíti az elnököt. 
8. Elkészíti az Egyesület költségvetési tervezetét és költségvetési beszámolóját. 
9. Köteles a tagság észrevételeit figyelembe venni és közgyűlési határozatoknak megfelelően 

eljárni.  
10. Ellátja az egyéb szabályzatok által ráruházott feladatokat. 
11. Az elnökségnek és a közgyűlésnek tartozik beszámolási kötelezettséggel és felelősséggel. 
 

 
ALELNÖKÖK 

12. §. 
 

 
1. Az elnök megbízása alapján képviseli az Egyesületet. 
2. Segíti a testületi szervek határozatainak végrehajtását, őrködik az egyesület törvényes 

alapszabály-szerű tevékenysége felett. 
3. Eljár az elnökség által átruházott hatásköri és egyéb megbízási ügyekben. 
4. Segíti az Egyesület elnökét feladatai ellátásában. 
5. Elvégzi az elnök által átruházott feladatokat. 
6. Az elnök tartós távolléte esetén utalványozási jogkört gyakorol. 
7. Ellátja az egyéb szabályzatok által ráruházott feladatokat. 
8. A titkár akadályoztatása esetén vezeti a közgyűlés és az elnökségi ülések jegyzőkönyveit. 
9. Köteles a tagság észrevételeit figyelembe venni és közgyűlési határozatoknak megfelelően 

eljárni. 
10. Szervezi és irányítja az Egyesületnél a társadalmi munkát. 
11. Az elnökségnek és a közgyűlésnek tartozik beszámolási kötelezettséggel és felelősséggel. 
 

 
TITKÁR 

13. §. 
 

1. Szervezi az Egyesület rendezvényeit. 
2. Irányítja és ellátja az Egyesület írásbeli feladatait. 
3. Gondoskodik a küldöttközgyűlés, elnökségi ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről. 
4. Ellenőrzi az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációkat. 
5. Ellátja az egyéb szabályzatok által ráruházott feladatokat. 
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6. Szervezi és irányítja az Egyesületnél a társadalmi munkát.  
7. A közgyűlés és az elnökség határozatait nyilvántartja. 
8. Kezeli az Egyesület irattári anyagát. 
9. A közgyűlésnek és az elnökségnek tartozik felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. 
 

 
 

GAZDASÁGI FELEL ŐS 
 14. §. 

 
1. Az Egyesület gazdasági ügyeit intézi, az Egyesület vagyoni helyzetéről az elnöknek és az 

elnökségnek beszámol. 
2. Kezeli az Egyesület pénzállományát. 
3. A pénz- és vagyonkezelésről okmányolt elszámolást vezet. 
4. Kezeli és nyilvántartja a számlákat, ellenőrzi a számlák hitelességét. 
5. Vezeti a tagnyilvántartást. 
6. Az évi költségvetést, zárszámadást és a vagyonmérleget, valamint éves közhasznúsági 

jelentést elkészíti és az elnökség elé terjeszti. 
7. Bárminemű visszaélés gyanúja esetén az elnököt értesíti. 
 
 
 

VI. 
BIZOTTSÁGOK 

 
Felügyelő Bizottság 

 
15. §. 

 
1. A Felügyelő bizottság az Egyesület általános hatáskörű felügyelő szerve. A szervezet 

működését és gazdálkodását ellenőrző, a vezető szervtől elkülönült szerv. A Közgyűlés 
által négy évre választott elnökből és 2 tagból áll. 

 
2. A Felügyelő Bizottság a Közgyűlés előtt véleményezi az elnökség éves beszámolóját, 

különös tekintettel az Egyesület gazdálkodására. E nélkül az éves beszámoló 
elfogadásáról érvényes határozat nem hozható. 

 
3. A Felügyelő Bizottság jogosult az egyesület működésével összefüggő bármely ügyet 

vizsgálni. Tevékenységéért kizárólag a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel. 
 
4. A Felügyelő Bizottság a tevékenysége során tapasztalt, a törvényes működést 

veszélyeztető hiányosságok megszüntetésére javaslatot tesz az elnöknek. Ennek 
eredménytelensége esetében kezdeményezheti a Közgyűlés összehívását. Amennyiben az 
elnök a Közgyűlés összehívására vonatkozó felhívásnak nem tesz eleget, és a törvényes 
működés másképpen nem állítható helyre, a javaslat megtételét követő 60 nap elteltével a 
Bizottság elnöke jogosult a Közgyűlés összehívására. 

 
5. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, üléseit félévenként tartja. 
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6. Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Akkor határozatképes, ha 
tagjainak kétharmada jelen van. 

 
7. A Felügyelő bizottság a Közgyűlésnek tartozik beszámolási kötelezettséggel. 
 
8. Ellátja a más szabályzatok által hatáskörébe tartozó feladatokat. 
 
9. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke és tagja az a személy, akivel szemben az 1997. 

évi CLVI. Törvény 9. §.  (1) bekezdésben és a 8. §. (2) bekezdésben foglalt kirázó okok 
fennállnak. 

 
 

Fegyelmi Bizottság 
 

16. §. 
 
 
1. Az Egyesületben Fegyelmi Bizottság működik, melyet a Közgyűlés négy évre választ 

meg. A Bizottság elnökből és 2 tagból áll. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 
Akkor határozatképes, ha tagjainak kétharmada jelen van. 

 
2. A Fegyelmi Bizottság a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel és beszámolási 

kötelezettséggel. 
 
3. A Bizottság eljárására a Fegyelmi Szabályzat előírásai az irányadóak. 
 
4. A Fegyelmi Bizottság általában elsőfokú fegyelmi szervként működik. 
 
5. A Fegyelmi Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 
 

 
 

VII. 
AZ EGYESÜLET VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA 

 
17. §. 

 
 

1. Az Egyesület tevékenységének pénzügyi forrásait a következő bevételek képezik: 
a) a tagdíjak 
b) felajánlások, hozzájárulások, adományok 
c) rendezvények szervezéséből származó bevételek, 
d) egyéb, cél szerinti tevékenységből származó bevételek, esetenkénti támogatások 

 
2. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl –   az 

Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.  
 
3.  Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. 
 
4.  Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az  Alapsza-       
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     bályban meghatározott tevékenységére fordítja. 
 
5.   Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez minden esetben két képviseleti         

joggal felruházott személy együttes aláírása szükséges. 
 
 
 

VIII. 
 

ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSI SZABÁLYOK 
 

18 §. 
 

1. A tisztségviselők választása titkos szavazással történik. 
 
2. A tisztújító közgyűlésen levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt, jegyzőkönyv hitelesítőket 

kell megválasztani. Ezen személyek feladata a választások végéig tart. 
 
3. Bármely szavazati joggal rendelkező személy javaslatot tehet jelölt állítására. A levezető 

elnök jelölőlistát készít. A jelölőlistára való felkerüléshez a javasolt személyeknek 50 % + 
1 fő igenlő szavazatát kell megkapniuk, ami nyílt szavazással történik. 

 
4. Tisztségre csak olyan személyt lehet jelölni, aki a jelölést elfogadta. 
 
5. A jelölés elfogadása után nyílt szavazás eredményeként a jelöltek a jelölőlistára kerülnek. 

Amennyiben a jelölő létszám egyenlő, úgy a szavazólapra szoros „abc” sorrendben kell a 
jelölteket felvenni. 

 
6. Ha a jelölt a választáson halaszthatatlan ok miatt nem tud részt venni és erről a választókat 

írásban értesítette és ezen írásában a jelölést elfogadta, úgy jelenléte nélkül is 
megválasztható. 

 
7. A szavazás során az első fordulóban megválasztottnak kell tekinteni azon személyt, aki a 

határozatképes közgyűlésen leadott érvényes szavazatok 50 %-át + 1 fő elnyerte. Második 
forduló esetén a jelöltek közül a sorrendben a legmagasabb szavazatot elért személyeket 
kell megválasztottnak tekinteni. Amennyiben a tisztségviselők választása során második 
fordulóra kerül sor, ez esetben a szavazólapra új személy már nem kerülhet. 

 
8. A szavazás eredményéről – vagy eredménytelenségéről – a levezető elnök beszámol a 

szavazóknak. 
 
9. A szavazás részleteit a Közgyűlés jegyzőkönyvében rögzítik. 
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                                                                         IX. 

 
AZ EGYESÜLET FELOSZLÁSA, FELOSZLATÁSA 

 
19. §. 

 
1. Az Egyesület feloszlik, ha 
 
     a)  feloszlását a Közgyűlés egyhangú szavazással kimondja, 
     b)  ha más társadalmi szervezetekkel való egyesülését a Közgyűlés kétharmados 
           határozattal kimondja, 
     c)  ha a bíróság jogerős ítéletével a feloszlatást kimondja és nyilvántartásából törli. 

 
 
 
 

X. 
 

ZÁRÓ ÉS HATÁLYBA LÉPTET Ő RENDELKEZÉSEK 
 

20. §.  
 
1. Az ezen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság 

Alkotmánya, valamint az Egyesületekre és Társadalmi szervezetekre mindenkor hatályos 
jogszabályok az irányadóak. 

 
2. Jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a GYÁRVÁROSIAK BARÁTI  KÖRE 

Egyesület  2008. október 20-án tartott közgyűlése a 3/2008. számú közgyűlési 
határozatával elfogadta. 

 
 
 
 
Győr, 2009. március 30. 
 
 
 
                                                                                                             Horváth Tibor  
                                                                                                                   elnök 
 
 
 
 
 
 


