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A MAGYAR TÖRTÉNELMI CSALÁDOK EGYESÜLETÉNEK 

ALAPSZABÁLYA 

 

 

Elhatározva a Magyar Történelmi Családok Egyesülete 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 fogadják el a szervezet alapszabályát: 

 

I. 

Az egyesület adatai 
 

1. Az egyesület neve: Magyar Történelmi Családok Egyesülete 

 

2. Az egyesület rövidített elnevezése: MTCSE  

 

3.       Az egyesület idegen nyelvű elnevezése: Association of Hungarian Historical Families 

 

4. Az egyesület székhelye: 1071, Budapest, Peterdy utca 34. 3. em. 34. 

 

5.        Az egyesület honlapjának címe: www.nobilitas.hu 

 

II. 

Az egyesület célja, tevékenysége 
 

1. Az egyesület célja: 

 a magyar nemesség történelmi, kulturális, katonai szerepének megismertetése; 

 a magyarországi történelmi (nemesi) családok hagyományainak, szellemi hagyatékainak 

ápolása, és jelenkori érdekeinek védelme, ezeknek a jövőbe való átvitele; 

 a keresztény szellemiség és egyházhűség ápolása. 

 

 

Ennek érdekében: 

 igyekszik összetartani a történelmi Magyarországon élő magyar nemességet, lehetőséget 

teremt a céljait szolgáló találkozások megtartására; 

 lehetőséget ad a történelmi családok fiatal tagjainak a rendszeres összejövetelekre, arra, hogy 

hagyományaink birtokában a társadalom és a haza javára annak átlagon felül művelt és 

öntudatos tagjai legyenek; 

 segíti a történelmi családok idős, beteg, elesett tagjait; 

 kapcsolatot tart más, hasonló céllal alakult hazai és külföldi szervezetekkel; 

 segít az elszakított országrészek magyarságának a magyar történelem tárgyilagos 

megismerésében; 

 ismeretterjesztő, oktató és publikációs munkát folyat, konferenciákat szervez céljai 

érdekében; 

 segíti a családtörténeti kutatásokat és ezek publikálását, adatbázisban való rögzítését; 

 segít a nemesi származás hiteles igazolása megszerzésében, és egyben megkísérli feltárni az 

ez irányú visszaéléseket. 

 

 

III. 

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

anyagi támogatást nem nyújt. 

2. Az Egyesület működését a jelen Alapszabályban meghatározott módon a C.I.L.A.N.E. – La Commission 

d’Information et de Liaison des Associations Nobles d’ Europe – amelynek az Egyesület tagja, 

irányelveinek megfelelően végzi. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az Etikai kódex, a 

Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

IV. 

Tagdíj 
 

1. Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege elsődlegesen 12000- Ft, 

nyugdíjasoknak és diákoknak (25 éves korig) 9000- Ft egy évre, amelyet a megalakuláskor a 

nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül, ezt követően 

legkésőbb minden év 365. napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület 

bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni. A tagdíj mértékének módosítása a közgyűlési 

határozatot követő év első napján lép érvénybe.  

 

 

2. 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, ezt 

követően legkésőbb minden év 365. napjáig köteles az egyesület házipénztárába vagy az egyesület 

bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni. 

 

V. 

A tagság 

 

1.       Az egyesület rendes tagja lehet az a természetes személy: 

a) a történelmi Magyarországon honos nemesi családhoz tartozik, és hiteles forrásból származó 

dokumentumokkal igazolja, hogy apai egyenes ágon örökölt, illetve törvényes házasság(ok) útján 

nemesség illeti meg; 

b) az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el a belépési nyilatkozat aláírásával, 

és magatartása megfelel az Egyesület céljának; 

c) fizeti a tagdíjat; 

d) vállalja, hogy az egyesület baráti közösségébe beilleszkedik. 

 

 

 

VI. 

A tagsági jogviszony keletkezése 
 

1. Az új jelentkezők a felvételüket a belépési nyilatkozat kitöltésével kezdeményezhetik. Az új tagok 

felvételére az Elnökség az indokolt ellenőrzés után javaslatot tesz. A felvételi javaslatot az Elnökség 

jóváhagyásra a közgyűlés elé terjeszti. Jóváhagyás esetén a tagsági viszony az közgyűlés általi 

jóváhagyás időpontjával kezdődik. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs. 

 

 

VII. 

A tagsági jogviszony megszűnése 
 

1. A tagsági jogviszony megszűnik: 

 a./ a tag kilépésével; 
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 b./ a tag halálával; 

c./ a tag kizárásával; 

d./ a tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztásával. 

 

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. Az Etikai és Ellenőrző Bizottság nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel indítványozhatja a 

Közgyűlés részére azon tag kizárását, aki az egyesület céljait, a jelen Alapszabály rendelkezéseit, az 

egyesület írásos rendelkezéseit (az Etikai kódexet, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatot), 

vagy a Közgyűlés határozatát súlyosan megszegi vagy ismételten sértő magatartást tanúsít. 

   
A kizárási eljárást bármely egyesületi tag vagy szerv kezdeményezésére az Etikai és Ellenőrző Bizottság 

indítja el. A kizárási eljárásban a tagot az Etikai és Ellenőrző Bizottság 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 indítványozó 

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 

Etikai és Ellenőrző Bizottság a kizárás indítványozásáról szóló határozatot a tagkizárási eljárás 

megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett 

taggal. 

A tag kizárásával kapcsolatban az Etikai és Ellenőrző Bizottság határozata alapján a Közgyűlés dönt. A 

közgyűlés titkos szavazással, egyszerű többséggel dönt. A közgyűlés a határozatát annak 

meghozatalakor szóban kihirdeti és az Elnök, vagy az Elnökség 8 napon belül írásban, igazolható módon 

is közli az érintett taggal. Az alapszabály a kizáró határozat ellen fellebbezési lehetőséget nem biztosít, 

azonban a Közgyűlés döntésével szemben az érintett a kézhezvételt követő 30 napon belüli kereset 

előterjesztése mellett bírósági jogorvoslatra jogosult. 

 

4. A tagsági jogviszony megszűnik a tagdíj megfizetésének elmulasztása esetén. Ha a tag az 

Alapszabályban vállalt vagyoni hozzájárulását az előírt időpontig nem szolgáltatja, az Elnökség a 

kilencven napos határidő tűzésével és a jogkövetkezmények feltüntetésével írásban, a tag részére 

igazolható módon küldött figyelmeztetésben felszólítja a tagot a teljesítésre. 

 

A kilencven napos határidő eredménytelen elteltével a vagyoni hozzájárulását nem teljesítő tag tagsági 

jogviszonya a határidő lejáratát követő nappal megszűnik. A tagsági jogviszony megszűnését az az 

Elnökségnek a volt taggal igazolható módon közölnie kell.  

 

 

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 betekintetni; 

 e./ arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban  

meghatározott kizáró ok nem áll fenn. 
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 A tag a közgyűlésen a szavazati jogát csak személyesen gyakorolhatja. 

         

 A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik. 

 

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, Etikai kódexének, Szervezeti és Működési Szabályának, a 

döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani; 

 d./ köteles a lakcímét, vagy elektronikus levelezési címét annak megváltozását követő 8 napon belül az 

Elnökséghez bejelenteni. 

  

X. 

Az egyesület szervei 
 

1.       Az egyesület szervei: 

a./ Közgyűlés; 

b./ Elnökség; 

c./ Elnök (önálló képviselő); 

d./ Etikai és Ellenőrző Bizottság (megfelel a Ptk.-beli felügyelőbizottságnak.). 

 

A Közgyűlés 

 

2. A közgyűlés az egyesület döntéshozó szerve. 

 

3. A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

 

a) az alapszabály módosítása; 

b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 

c) az Elnökség tagjainak, az Elnöknek, valamint az Etikai és Ellenőrző Bizottság tagjainak 

megválasztása, visszahívása; 

d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása; 

e) az éves beszámoló - ezen belül az Elnöknek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - 

elfogadása; 

f) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, Elnökkel az 

Elnökség, vagy az Etikai és Ellenőrző Bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; 

g) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és az Elnökségi tagok elleni kártérítési igények érvényesítéséről 

való döntés; 

h) 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. A közgyűlés helyszíne az Elnökség 

döntését követően az egyesület székhelyétől eltérő helyszín is lehet. Írásbeli igazolható módon történő 

kézbesítésnek minősül postai levélként, 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 
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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, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb 

tizenöt nappal követő időpontra hívják össze. 

 

 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, 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 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, 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, nevét és 

lakóhelyét. 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. 
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10. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével 

hozzák meg. 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. 

 

11. A közgyűlés határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Kivételt képez ez alól az 

egyesület tisztségviselőinek (Elnök, Elnökség tagjai, Etikai és Ellenőrző Bizottság tagjai) 

megválasztása, valamint az új tagok felvétele, mely esetekben a szavazás titkosan történik. Titkos 

szavazásnál a szavazatszámlálók testületként járnak el. A szavazás szavazólapon történik. A szavazásról 

jegyzőkönyv készül, amelyet a közgyűlés jegyzőkönyvvezetői írnak alá. Ha titkos szavazás esetében 

szavazategyenlőség alakul ki, a szavazást meg kell ismételni. 

 Az egyesület egyesüléséhez és szétválásához a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott 

határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló 

közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 

határozata szükséges. 

 

12. A közgyűlési határozatokat a levezető Elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a 

határozat meghozatalát követő 30 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az 

egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 

. 

Elnökség 
 

13. Az Elnökség az egyesület 5 Elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, 

amelyet jogszabály vagy az Alapszabály nem utal a Közgyűlés, az Etikai és Ellenőrző Bizottság, vagy 

az Elnök kizárólagos hatáskörébe.  

 

14. Az Elnökség tagjait a közgyűlés választja 3 év határozott időtartamra. Az Elnökség egyik tagja az 

egyesület mindenkori Elnöke.  

 

Megszűnik az Elnökségi tagi megbízatás: 

a./ a megbízás időtartamának lejártával; 

b./ visszahívással; 

c./ lemondással; 

d./ az Elnökségi tag halálával; 

e./ az Elnökségi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával; 

f./ az Elnökségi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 

Az Elnökségi tag megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik Elnökségi tagjához 

intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. A lemondás az új Elnökségi tag kijelölésével vagy 

megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik 

hatályossá. 

 

15. Elnökségi tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához 

szükséges körben nem korlátozták.  

 

Az Elnökségi tag ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet Elnökségi tag az, akit 
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bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett 

előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet Elnökségi tag aki  

közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).  Nem lehet Elnökségi tag az, akit e 

foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az 

eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy Elnökségi tagja nem lehet. 

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet Elnökségi tag az, akit eltiltottak a 

vezető tisztségviselői tevékenységtől. Nem lehet az Elnökségnek tagja az, aki az Etikai és Ellenőrző 

Bizottság tagja. 

 

 

16. 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 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./  a 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./ az egyesület honlapjának szerkesztése; 

m./ az egyesület programjainak megszervezése, de a programok szervezését más tagra vagy tagokra is 

delegálhatja; 

n./ az egyesület CILANE delegáltjának, valamint az Ifjúsági Tagozat CILANE delegáltjának 

megválasztása és visszahívása; 

p /döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal. 

 

17.     Az Elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tartja. Az ülés megtartható 

audiovizuális eszközök használatával is, fizikai személyes jelenlét nélkül (online). Az Elnökségi ülést 

az Elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület 

székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Az egyesület székhelyétől eltérő helyszín is 

választható, amennyiben az Elnökség egyszerű többsége jóváhagyta (a jóváhagyás elektronikus úton is 

történhet). 

 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. 

 

18.   Az Elnökség 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; 
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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. 

 

19. 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 határozatokat az Elnökségi 

ülést követő 10 napon belül az Elnök bevezeti a határozatok könyvébe (megőrzésükről gondoskodik) és 

írásban közli az Elnökség tagjaival. 

 

 

Elnök 

 

 

20. Az egyesület törvényes képviseletét az Elnök látja el. A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: 

általános. A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló. Az Elnök kötelessége az egyesület érdekeit, 

szellemiségét és értékrendjét képviselni a nyilvánosságban az Elnökség döntéseivel összhangban. 

 

21. Az Elnököt a közgyűlés választja 3 év határozott időtartamra oly módon, hogy megválasztásával az 

Elnök egyúttal az egyesület Elnökségének is tagjává válik. 

 

Az Elnök megbízatása megszűnik: 

a./ a megbízás időtartamának lejártával; 

b./ visszahívással; 

c./ lemondással; 

d./ az Elnök halálával; 

e./ az Elnök cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával; 

f./ az Elnökkel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 

Az Elnök megbízatásáról az egyesülethez címzett nyilatkozattal bármikor lemondhat. A lemondás az új 

Elnök megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik 

hatályossá. 

 

22. Elnök az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges 

körben nem korlátozták.  
 

Az Elnök a feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet Elnök az, akit bűncselekmény elkövetése 

miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült. Nem lehet Elnök, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 

61.§ (2) bek. i) pont).  Nem lehet Elnök az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely 

foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt 

tevékenységet folytató jogi személy Elnöke nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott 

időtartamig nem lehet Elnök az, akit eltiltottak az egyesületi Elnöki tevékenységtől. 

 

23.      Az egyesület Elnöke:  

 

Zichy Pál András (a.n.: Győrbíró Beatrix Jolán, 1071, Budapest, Peterdy utca 34. 3. em. 34.(név, anyja 

születési neve, lakóhelye) 

 

 

24.  Az Elnök hatáskörébe tartozik: 

a./  az egyesületet a nyilvánosság előtt képviselni, vagy ezt a feladatot más tagra delegálni; 

b./  az egyesület közösségi média megjelenését szerkeszteni, vagy ezt a feladatot más tagra delegálni; 

c./ döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal. 
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Etikai és Ellenőrző Bizottság 

 

25. Az Etikai és Ellenőrző Bizottság tagjait 3 évre, határozott időtartamra választja a közgyűlés, tagjainak 

száma 3 fő. Az Etikai és Ellenőrző Bizottság tagja az egyesületnek csak olyan tagja lehet, aki egyidőben 

nem tagja az Elnökségnek, valamint az Etikai és Ellenőrző Bizottsági taggá történő választás napján az 

egyesületben már legalább két éve tag. 

26. Az Etikai és Ellenőrző Bizottság feladata az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, költségvetés, 

az alapszabály és belső szabályzatok valamint, az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának 

ellenőrzése. Az Etikai és Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de legalább félévente ülésezik. Az ülés 

megtartható audiovizuális eszközök használatával is, fizikai személyes jelenlét nélkül (online). Az Etikai 

és Ellenőrző Bizottság köteles a tagok döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és 

ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni, összhangban a Ptk. 3:27. § 1)-

bekezdésével. Ettől eltérően, az Etikai és Ellenőrző Bizottság utólagos ellenőrzésre is jogosult, 

amennyiben az az Egyesület érdekeinek megóvása miatt szükséges, és az előzetes írásos előterjesztés 

nem értelmezhető (pl. fegyelmi ügyek).  

27. Az Etikai és Ellenőrző Bizottság ellenőrzi az Egyesület éves pénzügyi beszámolóját, és erről írásbeli 

jelentést tesz a Közgyűlésnek. E nélkül a gazdasági jelentés és az éves beszámoló nem terjeszthető elő. 

28. Vitás, tárgyalásos úton nem rendezhető ügyek esetében az Elnök, az Elnökség, vagy a közgyűlés az 

Etikai és Ellenőrző Bizottság elé utalja az ügyet. Az Etikai és Ellenőrző Bizottság a javaslatát írásban a 

Közgyűlés elé terjeszti. Az érintetteket az Elnökség a javaslatról értesíti. 

29. Az Etikai és Ellenőrző Bizottság feladata a kizárással kapcsolatos eljárás lefolytatása, valamint az 

Egyesület működésének figyelemmel kísérése és az egyesületi élet jelen alapszabály szerinti menetének 

felügyelete. 

30. Az Etikai és Ellenőrző Bizottság javaslatot tesz a Közgyűlésnek az Egyesület életében a tagok közötti, 

illetve a tag és az Egyesület közötti vitás kérdésekben, továbbá a fegyelmi ügyekben.   

 

 

 

 

 

 

 

XI. 

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. 
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Kelt: Budapest, 2021 év. november hó 20. napján 

 

  

 

                                                                                                           

 

 


