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1. BEVEZETŐ 

 

A  Mandulafa  Egyesület  olyan  társadalmi  szervezet,  amelyhez  az  egyesületekre 
vonatkozó  törvényi  előírások  figyelembe  vételével  a  Tagsági  viszony  létesítése 
fejezetben rögzítettek szerint önkéntesen lehet csatlakozni. A tagok tagsági jogaikat a 
jelen Alapszabály keretein belül gyakorolhatják. 

Az  Egyesület  működése  és  tevékenysége  körében  jogosult  tagjaira  nézve  a 
jogszabályokkal,  jelen  alapszabállyal,  más  belső  szabályzatokkal  és  a  Közgyűlés 
határozataival összhangban álló kötelezettségeket megállapítani. 

Az  Egyesület  közvetlen  politikai  tevékenységet  nem  folytat,  szervezete  pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

Az Egyesület jogállása: közhasznú szervezet. Az Egyesület jogi személy. 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2. AZ EGYESÜLET ÁLTALÁNOS ISMÉRVEI 

 

Az Egyesület elnevezése: Mandulafa Egyesület 

Székhelye: 7635 Pécs, Fábián B. u. 7. 

Postacíme: 7625 Pécs, Losonc u. 12/1. 

Működési területe: Magyarország 

Megalakulásának éve: 2009 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3. AZ EGYESÜLET CÉLJA 

 

Az  Egyesület  célja  támogatni  a  Waldorf‐pedagógia  terjedését  Magyarországon,  és 
elősegíteni a Waldorf‐pedagógia elvein és módszerein alapuló oktatási intézmények – 
többek között óvoda, alapfokú iskola és középfokú iskola – létrejöttét és működését. 

Konkrét céljai tehát:  

1. A  Waldorf‐pedagógiával  és  Rudolf  Steiner  tanításaival  összefüggő  képzések 
szervezése, működtetése, támogatása. 

2. Waldorf  szellemiségű/pedagógiai  elvű  óvodák,  családi  napközik  létrehozása, 
illetve ezen intézmények fenntartása és fenntartásának támogatása. 

3. Waldorf  szellemiségű/pedagógiai  elvű  iskola  létrehozása,  működtetése,  majd 
évenkénti  bővítése,  felmenő  rendszerben  12+1  osztályos  iskolává  fejlesztése  és 
fenntartása. 

4. A  gyermekek  szabad  fejlődésének,  egészséges  életvitelének  biztosítása  az 
Egyesület  által  létrehozott,  fenntartott  vagy  támogatott  Waldorf‐
intézményekben. 

5. Az  Egyesület  által  létrehozott,  fenntartott  vagy  támogatott  Waldorf‐
intézményekben  dolgozó  és  az  Egyesülettel  együttműködő  pedagógusok 
képzéseinek, továbbképzéseinek támogatása. 

6. A Waldorf‐pedagógia megismertetése a lehető legszélesebb körben. 

7. A Waldorf‐pedagógia  szellemiségét  elfogadó és  annak  érdekében  tevékenykedő 
társaságok,  baráti  körök  számára  műhelyek,  szakmai  napok,  nyílt  napok, 
konferenciák, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása. 

8. A  korábban  felsorolt  szempontok  szerint  tevékenykedő  civil  szervezetekkel  való 
együttműködés, egymás munkájának kölcsönös támogatása. 

9. A környezettudatos gondolkodás és magatartás közvetítése. 

10. A  sajátos  nevelési  igényű  gyerekek  esélyegyenlőségének  biztosítása, 
gyógypedagógiai és fejlesztő pedagógiai tevékenység gyakorlása. 

11. A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítése. 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Az  Egyesület  közhasznú  tevékenységét  az  alábbi  cél  szerinti  tevékenységek 
feltüntetésével tartalmazza az Alapszabály: 

1. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 

2. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 

3. kulturális tevékenység, 

4. környezetvédelem, 

5. tudományos tevékenység, kutatás, 

6. közhasznú  szervezetek  számára  biztosított  –  csak  közhasznú  szervezetek  által 
igénybe vehető – szolgáltatások, 

7. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján 
folytatott sporttevékenység kivételével. 

Az  Egyesület  céljait  az  egyesülési  jogról  szóló  1989.  évi  II.  tv.,  az  egyesületekre 
vonatkozó  egyéb  jogszabályok,  valamint  a  közhasznú  szervezetekről  szóló  1997.  évi 
CLVI. tv. betartásával valósítja meg. 

Az  Egyesület  tagjain  kívül  más  személyek  is  részesülhetnek  az  Egyesület  közhasznú 
szolgáltatásaiból.  Az  Egyesület  szolgáltatásait  bárki  igénybe  veheti,  aki  elfogadja  az 
Egyesület céljait és a Waldorf‐pedagógia irányelveit. 

 



 

A MANDULAFA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 

7 

Céljainak megvalósítása érdekében az Egyesület az alábbi feladatokat látja el: 

1. nevelés, oktatás, képességfejlesztés a Waldorf‐óvoda és ‐iskola keretein belül, 

2. szükség esetén a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése az adott intézmény 
keretei között, 

3. együttműködés  az  országos  és  helyi  közigazgatási  szervekkel,  hasonló  célú 
szervezetekkel, 

4. kapcsolattartás a külföldi hasonló célú intézményekkel, szervezetekkel, 

5. szellemi  háttér  biztosítása  a  szülői  és  támogatói  kör  részére,  valamint  lehetőség 
biztosítása rendezvények, műhelyek, előadások megvalósítására, 

6. rendezvények,  szakmai  műhelyek,  előadások,  szellemi,  kézműves,  művészeti 
programok szervezése, megvalósítása, 

7. a  Waldorf‐pedagógia  szellemiségét  tükröző  játszóházak,  szabadidős  és  napközi 
foglalkozások, gyermektáborok szervezése, 

8. támogatók  felkutatása,  pályázatok  benyújtása  a  kitűzött  feladatok megvalósítása 
érdekében, 

9. új  óvodák,  családi  napközik  létrehozása,  illetve  ezen  intézmények  fenntartása  és 
fenntartásának támogatása, 

10. alap‐ és középfokú Waldorf‐iskola létrehozása és fenntartása, 

11. környezettudatos magatartás kialakítása és elterjesztése, 

12. kiadványok, sajtótermékek létrehozása, támogatása, médiatevékenységek ellátása, 
támogatása. 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4. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA 

 

Az Egyesület tagsága rendes és pártoló tagokból áll. 

 

4.1 AZ EGYESÜLET TAGJAI 

 

1. Rendes tag 

Az Egyesület rendes tagja lehet az a természetes és jogi személy, aki 

a) elfogadja  az  Egyesület  céljait,  tevékenyen  részt  vesz  azok  megvalósításában, 
illetve  az  Egyesület  Alapszabályában,  szervezeti  és  működési  szabályzatában 
rögzítetteket magára nézve kötelezőnek elismeri, elfogadja és betartja, 

b) éves  tagdíját minden  év március  31‐ig  befizeti,  és  egyébként  nem  áll  fenn  vele 
szemben kizárási ok. 

2. Pártoló tag 

Pártoló tag  lehet az Egyesület működéséhez,  tevékenységéhez anyagi, szakmai vagy 
egyéb  támogatást  nyújtó  természetes  vagy  jogi  személy,  egyéb  intézmény, 
gazdálkodó szervezet. 

Kiskorú  személy  pártoló  tagként  felvehető  az  Egyesületbe;  kiskorú  tagok  részére 
ifjúsági csoportok létesíthetők. 

 

4.2 TAGSÁGI VISZONY LÉTESÍTÉSE 

 

4.2.1. A rendes tag tagsági viszonyának létesítése 

 

1. Az  Egyesület  alapító  rendes  tagja  az,  aki  az  alakuló  Közgyűlésen  jelen  volt,  neve  és 
aláírása szerepel az alakuló Közgyűlésen vezetett jelenléti íven. 

2. Rendes tagként az a személy vehető fel, aki aláírta a belépési nyilatkozatot, és akinek 
számára az Egyesület két tagja írásbeli ajánlást állít ki. A tagfelvételről az Elnökség a 
belépési nyilatkozat beérkezése után 30 napon belül dönt. Tagfelvételét az Elnökség 
jóváhagyja, amennyiben egyébként a belépni szándékozóval szemben kizáró ok nem 
áll fenn. 

a) A  rendes  tag  felvételéről  vagy  felvételének  elutasításáról  az  Elnökség  a 
döntést követő 30 napon belül írásban értesíti a jelentkezőt. Elutasítás esetén a 
jelentkezővel  közölni  kell,  hogy  belépési  szándékának  fenntartása  esetén 
írásbeli felvételi kérelmét ismételten be kell nyújtania. 

b) A  rendes  tagsági  viszony az Elnökség által  történt  tagnyilvántartásba vételt 
követően az első tagdíj befizetésével automatikusan létesül. 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c) A  rendes  tagnyilvántartásba  vételről  az  elnök  az  első  tagdíj  befizetésétől 
számított 40 napon belül tájékoztatja az érintettet. 

3. A belépés önkéntes. 

 

4.2.2. A pártoló tag tagsági viszonyának létesítése 

 

1. A  pártoló  tagok  felvételéről  –  kérelemre  –  az  Elnökség  a  pártoló  tag  belépési 
nyilatkozatának beérkezése után 30 napon belül dönt, erről a döntést követő további 
30 napon belül írásban értesíti az érintettet. Elutasítás esetén a jelentkezővel közölni 
kell,  hogy  belépési  szándékának  fenntartása  esetén  írásbeli  felvételi  kérelmét 
ismételten be kell nyújtania. 

A kiskorú pártoló  tag nagykorúsága elérése esetén kezdeményezheti  rendes  tagsági 
viszonyának kialakítását. 

2. A belépés önkéntes. 

 

4.3 A TAGSÁGI VISZONY MEGSZŰNÉSE 

 

4.3.1. A rendes tag tagsági viszonyának megszűnése 

A rendes tag tagsági viszonyának megszűnésére az alábbiak szerint kerülhet sor: 

a. kilépéssel, 

b. törléssel, 

c. kizárással, 

d. a tag halálával, jogutód nélküli megszűnésével 

e. az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével. 

1. Kilépés 

A  kilépés  önkéntes.  A  tag  kilépési  szándékát  az  Egyesület  elnökéhez  címezve 
írásban  köteles  bejelenteni,  mely  bejelentés  lehetőség  szerint  indoklását  is 
tartalmazza. A tagsági viszony a nyilatkozat benyújtásának napján szűnik meg. 

2. Törlés 

Amennyiben a tag tárgyév március 31. napjáig esedékes tagdíját – az Elnökség egy 
kijelölt  tagja  által  a  tagnak  legkésőbb  tárgyév  április  30‐ig  megküldött  írásbeli 
fizetési  felszólítása  ellenére  –  legkésőbb  tárgyév május  31.  napjáig  nem  fizette 
meg,  az  Elnökség  törli  az  Egyesület  tagságából.  Az  Elnökség  a  tagot  a  törlő 
határozatról írásban értesíti.  

A  tag  a  törlő  határozattal  szemben  annak  kézhezvételétől  számított  15  napon 
belül  írásbeli  jogorvoslattal  élhet  a  Közgyűlés  felé.  A  fellebbezés  elbírálásáig 
tagságát az Elnökség felfüggesztheti. 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A tag tagsági viszonyának fenntartása érdekében tagdíjfizetési kötelezettségének 
teljesítése ügyében halasztást vagy mentességet kérhet. Erről az Elnökség soron 
következő ülésén hoz döntést, melyről a döntést követő 15 napon belül  írásban 
értesíti az érintettet. 

A törölt tag tagsági jogviszonya a törlő határozat jogerőre emelkedésének napján 
szűnik meg. 

3. Kizárás 

Kizárásnak van helye, ha a tag az Egyesülettel szembeni kötelezettségét súlyosan 
megszegi, vagy az Egyesületben vállalt feladatát oly mértékben nem teljesíti, hogy 
azzal  az  adott  egyesületi  munkát  súlyosan  hátráltatja,  aki  az  Egyesület 
tevékenységében  több,  mint  két  éve  nem  vesz  részt,  aki  olyan  magatartást 
tanúsít,  ami  nem  áll  összhangban  az  Egyesület  céljaival  és  elveivel,  vagy 
kifejezetten  azok  ellen  irányul,  cselekedeteivel  vagy  kijelentéseivel  sérti  az 
Egyesület  érdekeit,  valamint  ha  azok  összeegyeztethetetlenek  az  Egyesület 
szellemiségével és erkölcsi értékeivel.  

Amennyiben  ezen  tények  valamelyike  fennáll,  a  kizárási  eljárás  a  következők 
szerint folytatható le: 

i. A kizárási eljárást írásban a rendes tagság egynegyede kezdeményezheti a 
kizárás  alapjául  szolgáló  ok  tudomásszerzését  követő  30  napon  belül  a 
kizárási okot ismertető írásbeli előterjesztés Elnökhöz való megküldésével. 

ii. A tagkizárásról az Elnökség dönt. Az elnök – a kizárás kezdeményezésének 
kézhezvételétől számított 15 napon belüli  időpontra – elnökségi ülést hív 
össze, amely elnökségi ülésre a kizárással érintett  tagot,  illetve a kizárást 
kezdeményező  rendes  tagokat  is  meghívja.  A  kizárással  érintett  tag 
meghívójához  mellékelni  kell  a  kizárás  okát  ismertető  írásbeli 
előterjesztést.  A  kizárással  érintett  tag  védekezését,  az  enyhítő  vagy 
mentő  körülmények  ismertetését  előadhatja  írásban,  legkésőbb  az 
elnökségi  ülés  időpontjáig  az  elnökhöz  eljuttatott  nyilatkozattal,  vagy 
szóban,  az  elnökségi  ülésen.  A  tag  kizárásáról  szóló  elnökségi  határozat 
csak  azt  követően  hozható  meg,  hogy  a  határozattal  érintett  személy 
védekezését,  az  enyhítő  vagy  mentő  körülmények  ismertetését  az 
Elnökség meghallgatta,  illetve  elolvasta,  vagy  ha  a  tag  az  Elnökség  előtt 
részére  biztosított  védekezés  lehetőségével  nem  élt.  A  tag  kizárásáról 
szóló elnökségi határozatot – amennyiben a kizárt tag nem volt jelen az őt 
kizáró elnökségi ülésen – az Egyesület elnöke tértivevényes ajánlott postai 
küldeményként megküldi a kizárt tagnak. 

iii. A tag a kizárásról való tudomásszerzéstől (a határozathozatal napjától vagy 
a  küldemény  kézhezvételétől)  számított  15  napon  belül  az  Egyesület 
elnökéhez  címzett  jogorvoslati  kérelmet  terjeszthet  elő,  melynek 
elbírálására  a  Közgyűlés  jogosult.  A  jogorvoslati  kérelem  elbírálásáig  az 
érintett  egyesületi  tag  tagsági  jogainak  gyakorlását  az  Elnökség 
felfüggesztheti. A jogorvoslati kérelem kézhezvételétől számított 30 napon 
belüli  időpontra  az  elnök  a  Közgyűlést  összehívja.  A  Közgyűlési 
meghívóban  a  tag  kizárásáról  szóló  határozat  ellen  előterjesztett 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jogorvoslat  iránti  kérelemnek  a  napirendek  között  konkrétan  kell 
szerepelnie. A Közgyűlés a jogorvoslati kérelem alapján a kérelemnek helyt 
ad, és a tagkizárásról szóló határozatát hatályon kívül helyezi, vagy pedig a 
kérelmet  elutasítja,  és  a  tagkizárásról  szóló  határozatát  hatályában 
fenntartja.  A  Közgyűlés  által  hozott  jogorvoslati  kérelmet  elbíráló 
határozat  ellen  –  az  egyesület  szervezeti  rendszerében  –  további 
jogorvoslatnak helye nincs. 

4. Automatikusan megszűnik a tagság a tag halálával, jogutód nélküli megszűnésével 
vagy az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével. 

5. A  tagsági  jogviszony  megszűnése  nem  befolyásolja  a  tag  tagsági  viszonya 
folyamán  keletkezett,  fennálló  tagi  fizetési  kötelezettségeit.  A  tagot  a  tagsági 
jogviszony  megszűnését  követő  5  évig  a  tagsági  jogviszonya  alatt  keletkezett 
vagyoni és egyéb vállalt kötelezettségeiért felelősség terheli. 

4.3.2. A pártoló tag tagsági viszonyának megszűnése 

A pártoló tag tagsági viszonyának megszűnésére az alábbiak szerint kerülhet sor: 

a. kilépéssel, 

b. kizárással, 

c. tag halálával, jogutód nélküli megszűnésével, 

d. az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével. 

1. Kilépés 

A  kilépés  önkéntes.  A  pártoló  tag  kilépési  szándékát  az  Egyesület  elnökéhez 
címezve írásban köteles bejelenteni, mely bejelentés lehetőség szerint indoklását 
is tartalmazza. A tagsági viszony a nyilatkozat benyújtásának napján szűnik meg. 

2. Kizárás 

Kizárásnak van helye, ha a pártoló  tag az Egyesülettel  szembeni  kötelezettségét 
súlyosan  megszegi,  vagy  az  Egyesületben  vállalt  feladatát  oly  mértékben  nem 
teljesíti,  hogy  azzal  az  adott  egyesületi  munkát  súlyosan  hátráltatja,  aki  olyan 
magatartást  tanúsít,  ami  nem áll  összhangban  az  Egyesület  céljaival  és  elveivel, 
vagy  kifejezetten  azok  ellen  irányul,  cselekedeteivel  vagy  kijelentéseivel  sérti  az 
Egyesület  érdekeit,  valamint  ha  azok  összeegyeztethetetlenek  az  Egyesület 
szellemiségével és erkölcsi értékeivel.  

Amennyiben  ezen  tények  valamelyike  fennáll,  a  kizárási  eljárás  a  következők 
szerint folytatható le: 

i. A kizárási eljárást írásban a tagság egynegyede kezdeményezheti a kizárás 
alapjául  szolgáló  ok  tudomásszerzését  követő  30  napon  belül  a  kizárási 
okot ismertető írásbeli előterjesztés Elnökhöz való megküldésével. 

ii. A tagkizárásról az Elnökség dönt. Az Elnök – a kizárás kezdeményezésének 
kézhezvételétől számított 15 napon belüli  időpontra – Elnökségi ülést hív 
össze, amely elnökségi ülésre a kizárással érintett tagot,  illetve a kizárást 
kezdeményező tagokat is meghívja. A kizárással érintett tag meghívójához 
mellékelni kell a kizárás okát ismertető írásbeli előterjesztést. A kizárással 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érintett  tag  védekezését,  az  enyhítő  vagy  mentő  körülmények 
ismertetését  előadhatja  írásban,  legkésőbb  az  elnökségi  ülés  időpontjáig 
az elnökhöz eljuttatott nyilatkozattal, vagy szóban, az elnökségi ülésen. A 
tag kizárásáról szóló elnökségi határozat csak azt követően hozható meg, 
hogy a határozattal érintett személy védekezését, az enyhítő vagy mentő 
körülmények ismertetését az Elnökség meghallgatta, illetve elolvasta, vagy 
ha a tag az Elnökség előtt részére biztosított védekezés lehetőségével nem 
élt. A tag kizárásáról szóló elnökségi határozatot – amennyiben a kizárt tag 
nem  volt  jelen  az  őt  kizáró  elnökségi  ülésen  –  az  Egyesület  elnöke 
tértivevényes ajánlott postai küldeményként megküldi a kizárt tagnak. 

iii. A  tag  a  kizárásról  való  tudomásszerzéstől  (a  határozathozatal  napjától 
vagy a küldemény kézhezvételétől) számított 15 napon belül az Egyesület 
elnökéhez  címzett  jogorvoslati  kérelmet  terjeszthet  elő,  melynek 
elbírálására  a  Közgyűlés  jogosult.  A  jogorvoslati  kérelem  elbírálásáig  az 
érintett  egyesületi  tag  tagsági  jogainak  gyakorlását  az  Elnökség 
felfüggesztheti.  A  jogorvoslati  kérelem  kézhezvételétől  számított  30 
napon  belüli  időpontra  az  elnök  a  Közgyűlést  összehívja.  A  közgyűlési 
meghívóban  a  tag  kizárásáról  szóló  határozat  ellen  előterjesztett 
jogorvoslat  iránti  kérelemnek  a  napirendek  között  konkrétan  kell 
szerepelnie.  A  Közgyűlés  a  jogorvoslati  kérelem  alapján  a  kérelemnek 
helyt ad, és a  tagkizárásról  szóló határozatát hatályon kívül helyezi, vagy 
pedig a kérelmet elutasítja, és a tagkizárásról szóló határozatát hatályában 
fenntartja.  A  Közgyűlés  által  hozott  jogorvoslati  kérelmet  elbíráló 
határozat  ellen  –  az  Egyesület  szervezeti  rendszerében  –  további 
jogorvoslatnak helye nincs. 

3. Automatikusan  megszűnik  a  tagság  a  pártoló  tag  halálával,  jogutód  nélküli 
megszűnésével, vagy az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével. 

 

4.4 TAGNYILVÁNTARTÁS 

 

A rendes és pártoló tagokról az Egyesület egy kijelölt tagja nyilvántartást vezet. 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5. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

5.1 A RENDES TAG JOGAI 

 

1. Az  Egyesület  tagjai  jogosultak  a  Közgyűlésen  és  összejöveteleken  tanácskozási, 
szavazati  és  választási  joggal  részt  venni,  véleményt  nyilvánítani,  felszólalási, 
észrevételezési jogukkal élni a következő korlátozásokkal: 

a) Kizárólag  személyesen  −  jogi  személy  a  tagnyilvántartásban  megjelölt 
képviselő által − jogosultak felszólalási, szavazati és választási jogukkal élni. 

b) Napirenddel  kapcsolatos  javaslattételi  és  véleményezési  jogukkal  kizárólag 
legkésőbb 5 nappal a Közgyűlés előtt az Elnökség felé, írásban élhetnek. 

2. A  tag  jogosult  bármely  tisztségre  történő  jelölésre,  megválasztásra  és  tisztség 
betöltésére  személyi  javaslatot  tenni.  A  tag  jogosult  igénybe  venni  az  Egyesület 
által nyújtott szolgáltatásokat. 

3. A  tag  jogosult  az  Egyesület  nyilvános  irataiba  betekinteni,  a  Közgyűlési 
jegyzőkönyvekről,  határozatokról  saját  költségén  másolatot  készíteni.  Nyilvános 
iratok a tagok összességére vonatkozó információkat tartalmazó iratok. 

4. A tag jogosult Egyesületi tagságát kilépéssel megszüntetni. 

 

5.2 A TAG KÖTELEZETTSÉGEI 

 
1. A tag köteles az Alapszabály, a Közgyűlési és Elnökségi határozatok, valamint az 

Egyesület  tisztségviselői  által  saját  hatáskörükön  belül  kiadott  rendelkezések 
betartására. 

2. A  tag  az  Egyesület  jogszabályba  vagy  Alapszabályba  ütköző  határozata  ellen, 
annak  tudomására  jutásától  számított  30  napon  belül,  bíróság  előtt  keresetet 
indíthat. 

3. A  tag  köteles  az  Egyesület  célkitűzéseinek,  feladatainak  megvalósításában  a 
Közgyűlési  vagy  Elnökségi  határozatnak  megfelelő,  személyesen  vállalt 
közreműködésre, a célkitűzések erkölcsi támogatására. 

4. A  tag  kötelessége a Közgyűlés  által megállapított  tagdíj  esedékességkori  pontos 
megfizetése. 

5. A tag köteles az Egyesület szervezeti életében rendszeresen részt venni. 

 

5.3 A PÁRTOLÓ TAG JOGAI 

 
1.  A pártoló tag az egyesület Közgyűlésein tanácskozási joggal részt vehet. Szavazati 

joga,  tagdíjfizetési  kötelezettsége  nincs,  az  egyesület  tisztségeire  nem 
választható. 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2. Az  Egyesület  által  rendezett  kongresszusokon,  konferenciákon,  vitákon  és  más 
szakmai‐tudományos  rendezvényeken  részt  vehet,  azokon  előadást  tarthat, 
szellemi alkotását bemutathatja az egyesület felelős szervezőivel előre egyezetve, 
az adott rendezvény elfogadott programjaként. 

 

5.4  A PÁRTOLÓ TAG KÖTELEZETTSÉGEI 

 
1. Az  egyesületi  tevékenységgel  kapcsolatos  önként  vállalt  feladatainak, 

kötelezettségeinek legjobb tudása szerinti maradéktalan végrehajtása. 

2. Az  Egyesület  alapszabályának  betartása  és  alapvető  értékeinek  −  erkölcsi  és 
vagyoni − védelme, tiszteletben tartása. 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6. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI 

 

Az Egyesület szervei a Közgyűlés, az Elnökség és a Felügyelő Bizottság. 

 

6.1 A KÖZGYŰLÉS 

 
1. Az  Egyesület  legfőbb  szerve  a  tagok  összességéből  álló  Közgyűlés,  amelynek 

minden, az Egyesületet érintő kérdésben döntési joga van. 

2. A Közgyűlésen minden rendes tagnak egy szavazata van. 

3. Az ülés napirendjét az Elnökség állítja össze. A rendes tagok napirendi javaslatot 
tehetnek,  mely  javaslatok  a  soron  következő  Közgyűlésen  kerülnek 
megbeszélésre. 

4. A Közgyűlést, illetve a megismételt Közgyűlést az elnök hívja össze.  

5. A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente kötelező összehívni.  

6. A  rendkívüli  Közgyűlést  30  napon  belül  össze  kell  hívni,  ha  ezt  a  rendes  tagok 
egyharmada az ok és cél megjelölésével  írásban kéri, vagy a Felügyelő Bizottság 
ezt  írásban  indítványozza.  Az  Egyesület  Elnöksége  bármikor  hívhat  össze 
rendkívüli Közgyűlést. 

7. A  Közgyűlést  az  elnök,  rendkívüli  esetben  a  Felügyelő  Bizottság  elnöke  írásbeli 
meghívóval  a  hely,  az  időpont  és  a  napirend,  valamint  a  határozatképtelenség 
esetére  megismételt  Közgyűlés  időpontjának  megjelölésével,  azzal  a 
figyelmeztetéssel  hívja  össze,  hogy  a  megismételt  Közgyűlés  a  megjelentek 
létszámára  tekintet  nélkül  határozatképes  lesz.  A  meghívók  kiküldését  úgy  kell 
időzíteni,  hogy  azokat  a  meghívottak  rendes  Közgyűlés  esetén  minimum  14 
nappal,  rendkívüli  Közgyűlés  esetén minimum  8  nappal  a  Közgyűlés  időpontját 
megelőzően kézhez kaphassák. 

8. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon legalább a rendes tagok 50%‐a +1 fő 
rendes tag jelen van. A határozatképtelenség miatt ugyanazon napra elhalasztott 
Közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára való 
tekintet  nélkül  határozatképes.  Amennyiben  a  megismételt  Közgyűlést  nem  az 
eredeti  Közgyűlés  napjára  hívják  össze,  úgy  újabb  meghívót  kell  küldeni 
valamennyi  tagnak  azzal  a  figyelmeztetéssel,  hogy  a  megismételt  Közgyűlés  a 
megjelentek létszámára tekintet nélkül határozatképes lesz. 

9. A Közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. 

10. A Közgyűlés elnöke az Egyesület elnöke. Távolléte vagy akadályoztatása esetén az 
elnököt az elnökhelyettes helyettesíti. 

11. A Közgyűlés kizárólagos hatásköre: 

a. az Alapszabály létrehozása, módosítása, 

b. az  éves  költségvetés  tervezetének  és  végrehajtásának  jóváhagyása,  a 
költségvetési beszámoló elfogadása, közhasznúsági jelentés elfogadása, 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c. a tagdíj megállapítása, 

d. az  elnök,  az  elnökhelyettes,  az  elnökségi  tagok  és  a  Felügyelő  Bizottság 
tagjainak megválasztása és visszahívása, megbízatásuk meghosszabbítása, 

e. a tisztségviselők tiszteletdíjának vagy jutalmazásának megállapítása, 

f. az  Elnökség  és  a  Felügyelő  Bizottság  éves  beszámolójának megtárgyalása  és 
elfogadása, 

g. az Egyesület más társadalmi szervezettel történő egyesülésének, az Egyesület 
szétválásának  vagy  feloszlásának  kimondása  és  az  egyesületi  vagyon 
felosztásának módja, 

h. az Egyesület nevének meghatározása és megváltoztatása, 

i. az Elnökség előterjesztése alapján belső szabályzat meghozatala, elfogadása, 

j. az  Elnökség  határozata  alapján  kizárt  tag  (pártoló  tag)  kizárásával 
kapcsolatban benyújtott jogorvoslat elbírálása. 

12. A  Közgyűlés  határozatait  általában  nyílt  szavazással,  a  jelenlévő  rendes  tagok 
egyszerű szótöbbségével (50%+1 igen szavazat) hozza. Szavazategyenlőség esetén 
a kérdést ismételt szavazásra kell bocsátani, ismételt szavazategyenlőség esetén a 
javaslat elvetettnek minősül. 

13. A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 
közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] a határozat alapján 

a. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b. bármilyen  más  előnyben  részesül,  illetve  a  megkötendő  jogügyletben 
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti 
juttatásai  keretében  a  bárki  által  megkötés  nélkül  igénybe  vehető  nem 
pénzbeli  szolgáltatás,  illetve  a  társadalmi  szervezet  által  tagjának  a  tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, a létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

14. A  Közgyűlés  titkos  szavazással  dönt  az  elnök,  az  elnökhelyettes,  az  elnökségi 
tagok,  a  Felügyelő  Bizottság  tagjainak  megválasztása  és  visszahívása, 
megbízatásuk  meghosszabbítása,  valamint  a  tag/pártoló  tag  kizárásával 
kapcsolatban benyújtott jogorvoslat elbírálása kérdésében. 

15. Megválasztottnak azokat a személyeket kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok 
több mint felének megszerzésén túl a legtöbb érvényes szavazatot szerezték meg.  
Amennyiben a jelöltek közül kevesebb személy kapja meg a szavazatok minimum 
50+1%‐át, mint ahány tisztség betöltendő, illetve ha a szavazatok több mint felét 
elérő  jelöltek  közül  ketten,  vagy  többen  egyforma  mennyiségű  legkevesebb 
szavazatot kapnak, mint ahány tisztség még betöltendő akkor a tisztségekre jelölt 
egyforma szavazatot szerzett, illetve a szavazatok kevesebb, mint 50+1%‐át elért 
jelöltek között újabb választást kell tartani. A megismételt szavazás győztesei azok 
lesznek, aki a legtöbb szavazatot kapják. 

16. Az  Egyesület  tisztségviselőit  a  Közgyűlés  visszahívhatja,  ha  a  tisztségviselő  a 
feladatát  nem,  vagy  nem  megfelelően  látja  el,  illetve  ha  az  Egyesület  céljaival 
ellenétes  magatartást  tanúsít,  vagy  ha  a  magatartása  az  Egyesület  érdekeit 
súlyosan  sérti.  Visszahívásról  a  Közgyűlés  csak  akkor  szavazhat,  ha  a  Közgyűlési 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meghívóban  a  tisztségviselő  visszahívás  napirendje  konkrétan  szerepel.  A 
tisztségviselő  visszahívásáról  szóló  határozat  csak  azt  követően  hozható  meg, 
hogy  a  határozattal  érintett  személy  védekezését,  az  enyhítő  vagy  mentő 
körülmények  ismertetését  a  Közgyűlés  meghallgatta,  vagy  ha  a  tisztségviselő  a 
közgyűlés  előtt  részére  biztosított  védekezés  lehetőségével  nem  élt.  A 
tisztségviselő  visszahívásáról  szóló  határozatot  –  amennyiben  a  visszahívott 
tisztségviselő nem volt  jelen az őt  visszahívó közgyűlésen – az egyesület  Elnöke 
tértivevényes  ajánlott  postai  küldeményként  megküldi  a  visszahívott 
tisztségviselőnek. A visszahívást kimondó Közgyűlési határozat ellen a visszahívott 
tisztségviselő a visszahívásról való tudomásszerzéstől (a határozathozatal napjától 
vagy a küldemény kézhezvételétől) számított 30 napon belül jogorvoslati igénnyel 
fordulhat a Baranya Megyei Bírósághoz. 

17. Nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője az a személy, akit bűncselekmény 
elkövetése  miatt  jogerősen  végrehajtható  szabadságvesztésre  ítéltek,  amíg  a 
büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült. 

18. A Közgyűlésről  jegyzőkönyvet kell  felvenni, mely tartalmazza a Közgyűlés helyét, 
idejét,  napirendjét,  a  jelenléti  ívet,  a  Közgyűlésen  elhangzott  felszólalások 
lényegét  és  a meghozott  határozatokat.  A  jegyzőkönyvet  a  Közgyűlés  elnöke,  a 
jegyzőkönyvvezető  és  két  jelenlévő,  a  Közgyűlés  által  megválasztott  tag  mint 
hitelesítő írja alá. 

19. A Közgyűlési  határozatról  az  érintetteket  az  Elnökség  egy  kijelölt  tagja  8  napon 
belül,  írásban,  igazolható  módon  értesíti.  Az  Elnökség  kijelölt  tagja  köteles  a 
Közgyűlés  által meghozott  határozatokat  a  Határozatok  Könyvében  rögzíteni.  A 
Határozatok  Könyve  oly  módon  tartalmazza  a  határozatokat,  hogy  abból  a 
Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók 
és ellenzők számaránya megállapítható legyen. 

 

6.2  AZ ELNÖKSÉG 

 
1. Az  Elnökség  az  Egyesület  általános  hatáskörű  végrehajtó  és  ügyintéző  szerve, 

amely  gondoskodik  az  Egyesületre  vonatkozó  jogszabályi,  alapszabályi  és 
közgyűlési  határozati  rendelkezések,  valamint  a  szervezeti  és  működési 
szabályzatban  rögzítettek  végrehajtásáról,  az  Egyesület  gazdasági  és  pénzügyi 
tevékenységeinek  összefoglalásáról,  a  működés  feltételeinek  biztosításáról.  Az 
Elnökség  dönt  és  intézkedik  minden  olyan  ügyben,  amelyre  nézve  a  Közgyűlés 
kizárólagos hatáskörrel nem rendelkezik. 

2. Így különösen feladata: 

a. az  Egyesület  vezetése,  célkitűzéseinek  megvalósítása,  az  Alapszabály 
módosítását célzó tervezet elkészítése, javaslattétel a tagdíj mértékére, 

b. állandó vagy eseti külső szakmai segítő bevonása, 

c. a Közgyűlés és egyéb összejövetelek összehívása, 

d. bármely személy vagy csoport feladatokkal való megbízása, 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e. a tagdíjhátralék befizetésére történő felhívás, 

f. tag és pártoló tag kizárása kérdésében való döntéshozatal, 

g. törlés és kizárás miatt a tagság megszűnéséről való értesítés, 

h. belső szabályzatok megszerkesztése és a Közgyűlés elé terjesztése, 

i. valamennyi, a Közgyűlés által a hatáskörébe utalt feladat ellátása és az ezekkel 
kapcsolatos határozatok meghozatala. 

3. Az  Elnökséget  a  Közgyűlés  választja  meg  2  évre.  Az  Elnökség  közvetlenül  a 
Közgyűlésnek tartozik felelősséggel. 

4. Az  Elnökség  7  tagból  áll.  Az  Elnökség  elnökből,  elnökhelyettesből  és  5  további 
elnökségi tagból áll. Az elnök, elnökhelyettes és az elnökségi tagok mindannyian 
újraválaszthatók maximum 2 további alkalommal. 

A Közgyűlés  az  Elnökség  tagjainak megválasztása  során először megválasztja  az 
Egyesület elnökségi  tagjait. Ezt követően a Közgyűlés a megválasztott elnökségi 
tagok közül elnököt és elnökhelyettest választ. 

5. Az  Elnökség  vezeti  az  Egyesület  tagnyilvántartását,  gondoskodik  a  Közgyűlés 
ülésein  a  jegyzőkönyv  vezetéséről,  ellátja  az  iratkezelési  feladatokat,  szervezi, 
irányítja és végrehajtja az Egyesület számviteli és könyvviteli feladatait. 

6. Amennyiben az Elnökség bármelyik tagjának kétsége van egy döntés hatáskörével 
kapcsolatban, akkor kezdeményezheti a Közgyűlésen való megvitatását. 

7. Az Elnökség szükség szerint, de legalább félévente ülésezik. Az Elnökség üléseit az 
elnök  írásbeli meghívóval  a  hely,  az  időpont  és  a  napirend megjelölésével  hívja 
össze. A meghívót  legalább 8 nappal  az ülés  időpontja előtt  kell  kézbesíteni. Az 
Elnökség ülései nyilvánosak. 

8. Az Elnökség határozatképes, ha az Elnökség tagjaiból mindösszesen 4 fő jelen van, 
amelyből  egy  fő  az  elnök  vagy  az  elnökhelyettes.  Az  Elnökség  az  elnökségi  ülés 
napirendi  pontjainak  tárgyalása  során  olyan  határozati  javaslatok 
megfogalmazására  törekszik,  amely minden  elnökségi  tag  számára  elfogadható. 
Az  Elnökség  határozatait  egyszerű  szótöbbséggel,  nyílt  szavazással  hozza. 
Szavazategyenlőség esetén a kérdést  ismételt szavazásra kell bocsátani,  ismételt 
szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek minősül. 

9. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet  részt az az elnökségi  tag, aki vagy 
akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] a határozat alapján 

a. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b. bármilyen  más  előnyben  részesül,  illetve  a  megkötendő  jogügyletben 
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti 
juttatásai  keretében  a  bárki  által  megkötés  nélkül  igénybe  vehető  nem 
pénzbeli  szolgáltatás,  illetve  a  társadalmi  szervezet  által  tagjának  a  tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, a létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

Nem  lehet  az  egyesület  vezető  tisztségviselője  az  a  személy,  akit  bűncselekmény 
elkövetése  miatt  jogerősen  végrehajtható  szabadságvesztésre  ítéltek,  amíg  a 
büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült. 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10. Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az ülés levezető elnöke 
és a jegyzőkönyvet készítő ír alá. 

11. Az Elnökségi határozatról az érintetteket az Elnökség kijelölt tagja 8 napon belül, 
írásban,  igazolható módon értesíti. Az Elnökség kijelölt tagja köteles az Elnökség 
által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvében rögzíteni. A Határozatok 
Könyve  oly  módon  tartalmazza  a  határozatokat,  hogy  abból  az  Elnökség 
döntésének  tartalma,  időpontja  és  hatálya,  illetve  a  döntést  támogatók  és 
ellenzők számaránya és személye megállapítható legyen. 

12. Az  Elnökség  ülésére  meghívhatja  azt  a  tagot,  alkalmazottat  vagy  kívülálló 
személyt,  akinek  a  véleményére  vagy  szakértelmére  az  adott  ügy  tárgyalásánál 
igényt tart. 

13. Az Elnökség éves munkájáról köteles a Közgyűlésnek beszámolni. 

14. Az elnök tiszteletdíjban, az elnökségi tagok eseti költségtérítésben részesülhetnek 
a Közgyűlés határozata alapján. 

15. Nem lehet az Egyesület 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 a közhasznú szervezet megszűntét követő két évig. 

16. Az  Elnökség  tagja,  illetve  az  ennek  jelölt  személy  köteles  az  Egyesületet 
előzetesen  tájékoztatni  arról,  hogy  egyidejűleg  más  közhasznú  szervezetnél  is 
betölt‐e vezető tisztséget. 

 

6.3 AZ ELNÖK 

 

6.3.1 AZ ELNÖK HATÁSKÖRE ÉS FELADATAI 

1. A  Közgyűlés  rendes  tagjai  sorából  elnököt  köteles  választani.  Az  elnök 
megbízatása két évre szól, újraválasztható maximum 2 további alkalommal. 

2. Az elnök az Egyesület vezetője és törvényes képviselője, képviseli az Egyesületet 
hatóságok,  illetve  bíróság  előtt,  valamint  az  Egyesület  üzleti  és  gazdasági 
partnereivel és általában harmadik személyekkel szemben. 

3. Az elnök vezeti a Közgyűléseket, gondoskodik a Szervezeti és Működési Szabályzat 
és  a  Közgyűlések  jegyzőkönyvének  elkészültéről.  Évente  beszámol  az  Elnökség 
nevében a Közgyűlésnek. 

4. Az  elnök  gondoskodik  arról,  hogy  az  Egyesület  törvényesen,  a  Szervezeti  és 
Működési  Szabályzatában,  valamint  az  Alapszabályban  foglaltak  szerint 
működjön. 

5. Az elnök összefogja és koordinálja az Elnökség  tagjainak munkáját, gondoskodik 
az Elnökség rendszeres ülésezéséről, vezeti az Elnökség üléseit. 

6. Az Egyesület alkalmazottai felett az elnök gyakorolja a munkáltatói jogokat. 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7. Az elnök ellátja az Elnökség határozataiban rábízott egyéb  feladatokat, valamint 
intézkedik  minden  olyan  ügyben,  amely  nem  tartozik  más  szerv  vagy 
tisztségviselő hatáskörébe. 

8. Az  Egyesület  képviseletére  az  elnök  hosszabb  távolléte  vagy  akadályoztatása 
esetén az elnökhelyettes  jogosult. A helyettesítés nem lehet hosszabb fél évnél. 
Amennyiben  a  helyettesítés  időtartama  meghaladná  a  fél  évet,  új  elnököt  kell 
választani. 

9. A  tagság  elnökkel  szembeni  elégedetlenségét,  idő  előtti  leváltási  szándékát 
írásbeli  indoklással  a  Felügyelő  Bizottsághoz  nyújthatja  be.  A  tagok 
egyharmadának  beadványa  rendkívüli  Közgyűlést  von maga  után, mely  jogosult 
dönteni az elnök személyével kapcsolatban. 

 

6.4 AZ ELNÖKHELYETTES 

 

6.4.1 AZ ELNÖKHELYETTES HATÁSKÖRE ÉS FELADATAI 

1. Az  elnökhelyettes  az  elnök  távolléte  vagy  akadályoztatása  esetén  általános 
helyettesként tevékenykedik. 

2. Az elnökhelyettes feladata az aktuális egyesületi teendők koordinálása. 

 

6.5 A MUNKACSOPORTOK 

 
1. Az  Elnökség  az  általa  meghatározott  bizonyos  feladatok  elvégzésére,  döntések 

előkészítésére  munkacsoportokat  hozhat  létre  és  bízhat  meg  azok 
végrehajtásával. 

 

6.6 A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

 
1. Az  Egyesületben háromtagú  Felügyelő Bizottság működik.  A  Felügyelő Bizottság 

testületként  jár  el,  tagjai  sorából  elnököt  választ.  A  Felügyelő  Bizottság  tagjai 
egyben az Egyesület  tisztségviselői, akiket az Egyesület Közgyűlése  rendes  tagjai 
közül 3 évre választ. 

2. A  Felügyelő  Bizottság  tagok megválasztásánál  törekedni  kell  a  különböző  szülői 
körök minél egyenlőbb képviseletére. 

3. A  Felügyelő  Bizottság  határozatait  nyílt  szavazással,  egyszerű  szótöbbséggel 
hozza. A Felügyelő Bizottság tagjai, elnöke újraválaszthatók. 

4.  Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki 

a. vezető szerv elnöke vagy tagja, 



 

A MANDULAFA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 

21 

b. az  Egyesülettel  a  megbízatásán  kívüli  más  tevékenység  kifejtésére  irányuló 
munkaviszonyban  vagy munkavégzésre  irányuló  egyéb  jogviszonyban  áll,  ha 
jogszabály másképp nem rendelkezik, 

c. az Egyesület cél szerinti  juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet 
által  tagjának  a  tagsági  jogviszony  alapján  nyújtott,  a  létesítő  okiratnak 
megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve 

d. az a)‐c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

5. Nem  lehet  az  Egyesület  Felügyelő  Bizottságának  tagja  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,  a  közhasznú  szervezet  megszűntét 
követő két évig. 

6. A Felügyelő Bizottság tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet 
előzetesen  tájékoztatni  arról,  hogy  egyidejűleg  más  közhasznú  szervezetnél  is 
betölt‐e vezető tisztséget. 

7. A  Felügyelő  Bizottság  évente  legalább  kétszer  ülésezik.  A  Felügyelő  Bizottság 
határozatképes,  ha  ülésein  két  tag  jelen  van.  A  Felügyelő  Bizottság  ügyrendjét 
maga állapítja meg. 

8. A Felügyelő Bizottság üléseit a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze és vezeti le. 
A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök írásbeli meghívóval a hely, az időpont és a 
napirend  megjelölésével  hívja  össze.  A  meghívót  legalább  8  nappal  az  ülés 
időpontja előtt kell kézbesíteni. 

9. Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely 
tagja  írásban  kérheti  az  elnöktől,  aki  a  kérelem  kézhezvételétől  számított  nyolc 
napon belül köteles annak harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról 
gondoskodni. Ha az elnök a kérésnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés 
összehívására. 

10. A  Felügyelő  Bizottság  megállapításairól  írásos  feljegyzést  készít,  és  azokról 
tájékoztatja a Közgyűlést, illetve szükség szerint az Elnökséget. 

11. A Felügyelő Bizottság tagjai feladataik ellátásáért díjazásra nem jogosultak. 

12. A Felügyelő Bizottság közvetlenül a Közgyűlésnek felelős. 

13. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását. Ennek 
során  a  vezető  tisztségviselőktől  jelentést,  a  szervezet  munkavállalóitól  pedig 
tájékoztatást  vagy  felvilágosítást  kérhet,  továbbá  az  Egyesület  könyveibe  és 
irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

14. A  Felügyelő  Bizottság  tagjai  személyesen  kötelesek  eljárni,  képviseletnek  nincs 
helye.  A  Felügyelő  Bizottság  tagjait  az  Egyesület  tagjai,  illetve  vezető 
tisztségviselői nem utasíthatják. 

15. A  Felügyelő  Bizottság  köteles  a  Közgyűlést  tájékoztatni  és  annak  összehívását 
kezdeményezni, ha 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a. arról  szerez  tudomást,  hogy  a  szervezet  működése  során  olyan 
jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény 
(mulasztás)  történt,  amelynek  megszüntetése  vagy  következményeinek 
elhárítása, illetve enyhítése a Közgyűlés döntését teszi szükségessé; 

b. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

c. A  Közgyűlést  a  Felügyelő  Bizottság  indítványára  –  annak  megtételétől 
számított  harminc napon belül  –  össze  kell  hívni.  E  határidő  eredménytelen 
eltelte esetén a Közgyűlés összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha a 
Közgyűlés  a  törvényes  működés  helyreállítása  érdekében  szükséges 
intézkedéseket  nem  teszi meg,  a  Felügyelő  Bizottság  köteles  haladéktalanul 
értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 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7. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE 

 

1. Az Egyesület  törvényes képviselője az Egyesület elnöke  (távollétében – az elnök 
írásos meghatalmazása alapján – az elnökhelyettes), aki képviseli az Egyesületet a 
hatóságok,  bíróságok  előtt  és  harmadik  személyekkel  szemben.  Jogosult  az 
Egyesület  nevében  jognyilatkozatot  tenni,  jogokat  szerezni  és  kötelezettségeket 
vállalni.  Az  elnök  és  az  elnökhelyettes  akadályoztatása  esetén  az  Elnökség  egy 
kijelölt tagja (az elnök írásos meghatalmazása alapján) képviseli az Egyesületet. 

2. Az  Egyesület  elnöke  az  Egyesület  képviseletében  önállóan  jogosult  az  Egyesület 
nevében  az  aláírási  jog  gyakorlására.  Akadályoztatása  esetén  az  aláírási  jog  az 
Elnökhelyettest és bármely elnökségi tagot együttesen illeti meg. 

3. A  kifizetések  utalványozása  az  elnököt  és  a  Közgyűlés  által  ezzel  felruházott 
személyt illeti meg. 

4. Az  Egyesület  jogi  képviseletét  eseti  megbízással  megbízott  ügyvéd  vagy 
jogtanácsos látja el. 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8. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA, PÉNZFORRÁSAI ÉS VAGYONA 

 

1. Az  Egyesület  tagdíjból  és  egyéb  bevételeiből  gazdálkodik  a  társadalmi 
szervezetekre  vonatkozó  szabályok  szerint.  Pénzgazdálkodására  és 
vagyonkezelésére  az  Egyesületekre  vonatkozó  hatályos  pénzügyi  előírások  az 
irányadók. 

2. Az  Egyesület  vállalkozási  tevékenységet  csak  közhasznú  céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 

3. Az  Egyesület  vagyona  az  Egyesület  működése  alatt  csak  az  Egyesület  céljainak 
elősegítésére használható fel. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét 
nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. 

4. Az  Egyesület  vagyonának  felosztására  csak  az  Egyesület  megszűnése  esetén 
kerülhet sor a jelen Alapszabályban meghatározott módon. 

5. A tagdíjat a Közgyűlés állapítja meg egy naptári évre. A tagdíj minden év március 
31.  napjáig,  új  tag  belépése  esetén  a  belépési,  illetve  a  felvételi  kérelem 
elfogadásától számított 30 napon belül esedékes. 

6. A  tagsági  viszony  bármilyen  jellegű  megszűnése  esetén  a  már  befizetett  tagdíj 
nem követelhető vissza. 

7. Az  Egyesület  rendelkezhet  saját  ingó  és  ingatlan  vagyonnal,  amellyel  önállóan 
rendelkezik és gazdálkodik. 

8. Az  Egyesület  mint  jogi  személy  tartozásaiért  saját  vagyonával  felel.  A  tagok  az 
Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

9. A bevételeket és kiadásokat az Elnökség egy kijelölt tagja tartja nyilván. 

10. Az  Egyesület  közhasznú  tevékenységéből,  illetve  gazdasági  tevékenységéből 
származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 

11. Az Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 
jelentést  készíteni.  Az  Egyesület  éves  közhasznúsági  jelentésébe  bárki 
betekinthet,  illetőleg  arról  saját  költségére  másolatot  készíthet.  Az  Egyesület 
köteles a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30‐
ig saját honlapján közzétenni. 

12. Az  Egyesület  közhasznú  jogállásának  megszűnése  esetén  köteles  esedékes 
köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből 
eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. 

13. Az  Egyesület  befektetési  tevékenységet  nem  folytat,  így  befektetési  szabályzat‐
készítési kötelezettsége nincs. 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9. IRATBETEKINTÉS, KÖZZÉTÉTEL 

 

1. Az  Egyesület  működésével,  szolgáltatásai  igénybevételének  módjával,  beszámolói 
közlésével  kapcsolatosan  a  nyilvánosságot  biztosítja,  egyrészt  a  jogszabályokban 
meghatározott  módon  (közzétételi  kötelezettség),  másrészt  a  jelen  alapszabályban 
szabályozott irat‐betekintési és felvilágosítás‐adási jog rögzítésével. 

2. Az  Egyesület  a  Közgyűlés  és  az  Elnökség  döntéseinek  nyilvánosságát  úgy  biztosítja, 
hogy azokat az Elnökség egy kijelölt tagja az egyesület székhelyén lévő hirdetőtáblára 
kifüggeszti a döntések meghozatalától számított 5 napon belül, legalább 30 napra.  

3. Az  elnök  köteles  gondoskodni  az  Egyesület működésével  kapcsolatosan  keletkezett 
iratokba  való  betekintésről,  illetve  azokról  felvilágosítást  adni.  Az  iratokba  való 
betekintés  iránti  igényt  írásban  kell  az  elnök  részére  megküldeni.  A  elnök  köteles 
bármely  jogszabály által  felhatalmazott szerv vagy személy által kért  iratbetekintést 
haladéktalanul,  egyéb  esetekben  az  iratbetekintést  kérővel  történt  megállapodás 
szerinti  határidőben,  illetve  jogszabály  vagy  hatósági  határozat  által  előírt 
határidőben  teljesíteni.  Az  elnök  köteles  az  iratbetekintésről  külön  nyilvántartást 
vezetni,  melyből  megállapítható  a  kérelmező  neve,  a  kért  irat  megnevezése,  a 
kérelem és teljesítésének ideje. 

4. Az  Egyesület  működésének,  szolgáltatásai  igénybe  vétele  módjának,  beszámolói 
közlésének  nyilvánosságát  biztosítja  az  említett  dokumentumok  nyilvános 
közzététele az egyesület székhelyén lévő hirdetőtáblán. 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10. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 

 

1. Az Egyesület megszűnik 

a. ha feloszlását a Közgyűlés 2/3‐os szótöbbséggel kimondja, 

b. más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, 

c. feloszlatással, 

d. megszűnésének megállapításával. 

2. A  feloszlás Közgyűlési  kimondása esetén az egyesület  vagyonáról – az esetleges 
hitelezők kielégítése után – a közgyűlés döntése szerint kell rendelkezni. Az ezzel 
kapcsolatos  teendők ellátása a  felszámoló  feladata. Felszámolóként a volt elnök 
jár  el,  aki  az  egyesület  −  a  hitelezői  igények  maradéktalan  kielégítése  után 
fennmaradó − vagyonát a végzés  jogerőre emelkedésének napján nyilvántartott 
rendes tagok között egyenlő arányban osztja fel. 

3. Ha az egyesület feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését állapították meg, és a 
vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése 
után  állami  tulajdonba  kerül,  és  azt  közérdekű  célra  kell  fordítani.  A  vagyon 
felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni. 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11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

1. Jelen  Alapszabály  hatálya  az  Egyesület  tagjaira  és  alkalmazottaira,  valamint  az 
Egyesület működésére és tevékenységére terjed ki. 

2. Az  Egyesületet  az  egyesülési  jogról  szóló  1989.  évi  II.  törvény,  a  közhasznú 
szervezetekről  szóló 1997.  évi CLVI.  törvény valamint  a Polgári  Törvénykönyvről 
szóló  1959.  évi  IV.  törvény  rendelkezései  szerint működik,  a  Pécsi  Törvényszék 
tartja  nyilván,  és  működése  felett  az  ügyészség  gyakorolja  az  általános 
törvényességi felügyeleti jogkört. 

3. Ezt  a  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  Alapszabályt  a  Mandulafa 
Egyesület  2012.  április  24.  napján  tartott  Közgyűlése megvitatta, megállapította 
és elfogadta. 

4. Az  Alapszabály  aláírása  napjával  lép  hatályba,  azzal,  hogy  az  egyesülési  jogról 
szóló  1989  évi  II.  törvény  4.  §  szerint  az  Egyesület  a  bírósági  nyilvántartásba 
vétellel jön létre. 

 

Pécs, 2012. április 24. 

 

Záradék: 

A alapszabályt az egyesület közgyűlése 3/2012. (04.24.) számú határozatával 2012. április 24. 
napján  elfogadta.  Az  egyesület  elnöke  aláírásával  igazolja,  hogy  az  egységes  szerkezetbe 
foglalt  alapszabály  megfelel  az  alapszabály‐módosítások  alapján  a  létesítő  okirat  hatályos 
tartalmának. 

 

Pécs, 2012. április 24. 

 

…………………………… 

az egyesület elnöke 

 

Hitelesítők: 

 

……………………………              …….………………… 

egyesületi tag               egyesületi tag 

 

…………………………… 

jegyzőkönyvvezető 


