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A Foedus OrientalisKulturális Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) alakuló közgyűlése az
egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a Ptk. rendelkezéseire is
figyelemmel alulírott helyen és időben az egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal
fogadta el:
A egyesület neve, rövidített neve, székhelye, működési területe
1.
1.1. Az Egyesület neve: Foedus Orientalis Kulturális Egyesület
1.2. Az Egyesület rövidített neve: FOKE
1.3. Az Egyesület székhelye:3898 Abaújvár, Váralja út 15.
1.4. Az Egyesület működési területe: Magyarország egész területe.
2.
2.1. Az Egyesület önálló jogi személy.
2.2. Az Egyesület jelvénye: Vörös alapon stilizált forgós zöld és sárga levélmintás Nap
szimbólum.

2.3. Az Egyesület bélyegzője: Az egyesület neve, címe és adószáma.
3.
3.1. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független,
azoktól támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem
támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott a
választásokon, és a továbbiakban sem fog.
3.2. Az Egyesület működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti.

Az Egyesület célja és tevékenysége
4.
4.1. Elsődlegesen Közép-Európa kora- és érett középkori világának, társadalmának,
mindennapi életének és hadi kultúrájának bemutatása, hagyományőrzés, történelmi életmódrekonstrukció, és az ehhez szükséges eszközök elkészítése, felhasználása és értékesítése.
4.2. Sokoldalúan képzett, széles spektrumú érdeklődéssel rendelkező, az Egyesület céljai iránt
elkötelezett tagok tömörítése.
4.3. Haditorna klub működtetése. A tagok fizikai állóképességének, és erőnlétének fokozása.
4.4. A hazai és külföldi haditorna egyesületekkel kapcsolatok kiépítése és ápolása.
4.3. Környezet- és természetvédelmi kultúra fejlesztése, szemléletformálás.
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4.4. A természetjárás népszerűsítése.
4.5. Az Egyesület tagjai egyéb céljaiknak tekintik a fentebb említett koron kívül Közép-Európa
népeinek más történelmi korszakainak kutatását és megjelenítését is.
5.
5.1.Az Egyesület az alábbi tevékenységeket végzi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kulturális tevékenység
szabadidős és hobbitevékenység
oktatási tevékenység
kutatási tevékenység
környezetvédelmi tevékenység
nemzetközi tevékenység

5.2. Az Egyesület vállalkozási tevékenységei TEÁOR számokkal együtt:
7311 Reklámügynöki tevékenység
9003 Alkotóművészet
9001 Előadó-művészet
1512 Táskafélék, szíjazat gyártása
1520 Lábbeligyártás
3109 Egyéb bútor gyártása
3212 Ékszergyártás
3220 Hangszergyártás
3240 Játékgyártás
1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
1624 Tároló fatermék gyártása
4759 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
4753 Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme
4751 Textil-kiskereskedelem
4772 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem
4777 Óra-, ékszer-kiskereskedelem
4771 Ruházat kiskereskedelem
4765 Játék-kiskereskedelem
4782 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
2341 Háztartási kerámia gyártása
1439 Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása
1431 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása
1414 Alsóruházat gyártása
1411 Bőrruházat gyártása
1419 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
1413 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
9319 Egyéb sporttevékenység
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5.3. Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát internetes
honlapján (www.keletiszovetseg.hu) való közzététel útján biztosítja. Az Egyesület éves
jelentésébe bárki betekinthet, illetve abból saját költségére másolatot készíthet.
5.4. Az Egyesület gazdasági - vállalkozási tevékenységet csak az Alapszabályban foglalt
céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során
elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.

Az Egyesület tagjai
6.Az egyesületnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek.
6.1. Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan természetes személy, és jogi személy
aki, amely az alapszabály rendelkezéseit elfogadja, az alapszabályt aláírja és
közreműködik az egyesületi célok megvalósításában, valamint a tagdíjat fizet.
6.2. 6.2. Az Egyesület pártoló tagja lehet az természetes személy és/vagy jogi személy
(kivéve politikai szervezeteket), amely Egyesület rendes tagjai nem kíván lenni,mert
valamilyen természetű hátráltatás miatt nem tud aktívan részt venni az egyesület
munkájában, azonban az alapszabály rendelkezéseit elfogadja, az alapszabályt
aláírja. A pártoló tag tagdíjmentességet élvez.
6.3. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a természetes és/vagy jogi személy aki, amely
az Egyesület eredményeinek elérésében, céljainak megvalósításában és
elősegítésében, kapcsolatai fejlesztésében érdemeket szerez és, akit ezért az Egyesület
elnöksége felkér. A tiszteltbeli tag tagdíjmentességet élvez.
6.4. Az Egyesület rendes tagjait az Elnökség veszi fel, a tiszteltbeli tagot a közgyűlés
választja meg és kéri fel. A rendes és pártoló tag jogviszonya a tagfelvételi kérelem
Elnökség által történő elfogadásának napján jön létre. A tiszteltbeli tagnak felkért
személy akkor válik az Egyesület tiszteletbeli tagjává, amennyiben a közgyűlés
felkérését elfogadja és erről az Egyesületet írásban is tájékoztatja. Tagsága az
elfogadó nyilatkozat kézbesítése napján kezdődik.
6.5. A rendes tag és a pártoló tag a felvételt megtagadó határozat ellen a Közgyűléshez
fellebbezhet. A fellebbezést a soron lévő Közgyűlés tárgyalni köteles.

Az egyesületi tagság megszűnése
7.
7.1. Az egyesületi valamennyi tagjának tagsága megszűnik
- a tag kilépésével,
- egyesület általi felmondással,
- kizárással,
- az egyesület megszűnésével,
- a tag halálával, jogutód nélküli megszűnésével.
7.2. A kilépő tag az egyesületből való kilépését közölni köteles az Egyesület Elnökségével.
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7.3. Az egyesület felmondhatja a tag tagsági jogviszonyát amennyiben a tag nem felel meg a
tagsági feltételeknek, a felmondásról a közgyűlés dönt.
7.4. A Közgyűlés titkos, minősített szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja az
Egyesületnek azt a tagját, aki az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét, illetve azt a
rendes tagot, aki a tagdíjat hat hónap eltelte után, írásbeli felszólítás ellenére sem fizette meg.
7.4.1. Csak azután hozható meg a kizárásról szóló határozat, hogyha az Elnökség a tagot
megelőzően, írásban, a jogkövetkezményekre történt figyelmeztetés mellett, megfelelő
határidő kitűzésével felszólítja a tagdíj fizetésére és ennek a tag nem tett eleget.
7.4.2. A tagot kizárása előtt meg kell hallgatni, részére lehetőséget kell biztosítani, hogy a
védekezését előterjeszthesse és az enyhítő, vagy mentő körülményeit ismertethesse. A
kizárás ellen – a kizárt tag, az egyesület valamennyi tagja, vezető tisztségviselők jogorvoslattal élhetnek 30 napon belül az egyesület székhelye szerint illetékes bíróságon.
8.A tagság megszűnésének időpontja:
8.1. A tagszervezet megszűnési időpontjának érvényes kimondásával
8.2. A kilépési nyilatkozat benyújtását követő hónap első napjával.
8.3. A felmondás a közgyűlés által hozott határozat elfogadásával hatályosul.

9.A tagok jogai, kötelezettségei
9.1. Az Egyesület rendes tagjainak jogai:
- részt vehet az Egyesület Közgyűlésén,
- tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhat a Közgyűlésen;
- bármely társasági tisztségre választhat és megválasztható,
- jogosult részt venni az Egyesület rendezvényein,
- igénybe veheti az Egyesület által nyújtott kedvezményeket,
- felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, vagyonának felhasználásáról,
amelyre az Egyesület 30 (harminc) napon belül köteles választ adni,
- ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására, indítványt tehet a
Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira,
- betekinthet az Egyesület nyilvántartásába,
- a tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli
Elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.
9.2.
-

Az Egyesület rendes tagjainak kötelességei:
megtartani az Alapszabály és egyéb Egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg az
Egyesület szerveinek határozatait;
teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat, és
tőlük elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását,
Közgyűlés által meghatározott összegű havi tagdíjat a tagok negyedévenként kötelesek
az egyesület házipénztárába, az egyesület titkáránál befizetni.

9.3. A pártoló tag és a tiszteletbeli tag részt vehet az Egyesület testületi ülésein,
rendezvényein, szavazati joggal nem rendelkezik tagdíjfizetési kötelezettsége nincs tisztség
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viselésére nem választható, egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes
tagokéval.
Az összegférhetetlenség szabályai
10.
10.1. Az Egyesület közgyűlésének és elnökségének határozathozatalakor nem szavazhat, 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 a jogi személynek nem tagja vagy
alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki,vagy akinek közeli hozzátartozója,
élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozók) a határozat alapján kötelezettség vagy
felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő
jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az
Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél
szerinti juttatás.
10.2. A szervezet megszűntét követő három évig nem lehet más szervezetvezető
tisztségviselője az a személy, aki olyan szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző
két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózásrendjéről szóló törvény
szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
10.3. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más szervezetnél is betölt.

A Közgyűlés
11.
11.1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely az
Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A Közgyűlést az Elnökség hívja össze,
igazolható
módon
írásbeli
meghívó
küldésével.
A
Közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók
elküldése és a Közgyűlés napja között legalább tizenöt nap időköz legyen. A közgyűlés
ülései nyilvánosak. A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell: az egyesület nevét, székhelyét,
az ülés idejének és helyszínének megjelölését, az ülés napi rendjét.
11.2. Évente egyszer rendes Közgyűlést kell tartani, és rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha
a tagok egyharmada azt - a cél megjelölésével - igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt
szükségesnek tartja.

7

11.3. Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba előzetes bejelentést
követően bárki betekinthet, azokról jegyzeteket, másolatokat készíthet. Ez alól kivételt
képeznek az olyan iratok, amelyek a személyiségi jogok védelme érdekében nem nyilvánosak.
Az Egyesület iratai megtalálhatók az Egyesület titkáránál.
11.4. Az Elnökség és a Közgyűlés döntéseit az érintettekkel írásban közli.
12.
12.1. A Közgyűlés határozatképes, ha legalább a tagság 50%-a+1fő jelen van.
12.2. Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlést az eredeti
közgyűlés napjára és helyszínére egy óra elteltével össze lehet hívni. Amennyiben a
megismételt közgyűlés összehívására az eredeti napirendi kérdésekben, az eredeti napon és
helyszínen kerül sor, akkor a tagokat az eredeti meghívóban arra kell figyelmeztetni, hogy a
megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül kizárólag az eredeti napirendi
kérdésekben lesz határozatképes.
12.3. A Közgyűlés - eltérő rendelkezés hiányában - határozatait egyszerű szótöbbséggel,
nyíltszavazással hozza.
12.4. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, ami tartalmazza a tárgyalt napirendeket, a
határozatokat és a szavazások eredményeit. A jegyzőkönyv vezetéséről az elnök gondoskodik.
A jegyzőkönyvet az elnök és a közgyűlésen részt vevő két tag aláírásával hitelesíti. A levezető
elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülésmegkezdésekor a jelenlévő tagok
egyszerű szótöbbségével határoz.

A Közgyűlés kizárólagos hatásköre
13.
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály elfogadása, módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről
szóló jelentésének – közhasznúsági melléklenek elfogadása;
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az
egyesülettel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági
tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való
döntés;
i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és
k) a végelszámoló kijelölése.
l) döntés a tagok kizárásáról;
m) a tagdíj mértékének és fizetési módjának megállapítása,
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Az Egyesület Elnöksége
14.
14.1. Az Egyesület vezetését a Közgyűlés által öt évre, nyílt szavazással választott 3 főből –
elnök, alelnök és titkár - álló Elnökség látja el.
14.2. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő a
feladatait személyesen köteles ellátni.
Az egyesületi feladatokat a tisztségviselők mindaddig társadalmi munkában, díjazás nélkül
látják el, amíg az egyesület anyagi feltételt nem teremt azok díjazására, amely megvalósulhat
munkaviszony, vagy megbízásos jogviszony formájában.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó
határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a
vezető tisztségviselői tevékenységtől.
14.3. A tisztségviselő megbízatása megszűnik:
 Határozott idejű megbízatás esetén a megbízatás időtartamának lejártával,
 A megbízatásról történő lemondással,
 A tisztségviselő visszahívásával,
 A tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával,
 A tagsági jogviszony megszűntével.
 A vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
14.3.1.A vezető tisztségviselő a megbízatásáról a közgyűléshez címzett, az egyesület másik
vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. A lemondás az új vezető
tisztségviselő megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60
napon válik hatályossá.
14.3.2.Tisztségviselő visszahívását bármelyik tag kezdeményezheti, írásban az elnökséghez
benyújtott kérelemben. A vezetőség köteles a közgyűlést 8 napon belül 30 napon belüli
időpontra összehívni a tisztségviselő visszahívásának megtárgyalására, ha a visszahívást a
tagok legalább 10%-a, de legkevesebb 3 tag, írásban kezdeményezte.
A visszahívást tárgyaló közgyűlésre írásban – legalább 8 nappal korábban elküldött
meghívóval – meg kell hívni azt a tisztségviselőt, akinek a visszahívását kezdeményezték.

9

14.4. Az elnökség hatásköre:
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
b) a beszámolók, közhasznúsági melléklet 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) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
g) közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) a belső szabályzatok elfogadása;
m) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
n) az alapszabály felhatalmazása alapján a rendes tag felvételéről való döntés,
Az elnökség köteles a közgyűlést 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.
A felsorolt okokból összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről
dönteni.
Döntéseiről, intézkedéseiről a következő Közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni.
14.5. Az Elnökség akkor határozatképes, ha ülésén minden tagja jelen van. Az Elnökségülésére
az elnök a tagokat a napirend közlésével hívja meg úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés
napja között legalább 15 nap időköznek kell lennie. Bármely az Elnökségdöntésében érdekelt
egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni.
14.6. Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Az elnökség évente legalább 2alkalommal
ülésezik. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket,
ahol jogszabály minősített többséget ír elő.
14.7 Határozathozatal ülés tartása nélkül
Az Elnökség hozhat határozatot ülés tartása nélkül is. Az ilyen határozathozatalt az Elnökség a
határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok
számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani
arra, hogy szavazatukat megküldjék az Elnökség részére.
Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során ezen alapszabálynak a határozatképességre és
szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a
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határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az
Elnökség részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez
szükséges lenne ülés tartása esetén.
Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, az Elnöknek az Elnökségi ülést össze kell hívnia.
A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi
tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától
számított három napon belül - az Elnök megállapítja a szavazás eredményét, és azt további
három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó
napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének
napja.
15.
15.1. Az elnök jogai és kötelességei:
a) Közgyűlést összehívja, képviseli az egyesületet,
b) bankszámla feletti önálló rendelkezési jog,
c) harmadik személyekkel való szerződéseket megköti,
d) a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe veszi, a Közgyűlés határozatainak megfelelően
kell az intézkedéseket megtennie,
e) az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációkat ellenőrzi,
f) köteles mind a Közgyűlés, mind az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását
naprakészen vezetni, úgy, hogy a döntések tartalma időpontja és hatálya, illetve a döntést
támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges) megállapítható legyen,
g) kezeli az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait.
15.2. Az alelnök jogai és kötelességei:
a) harmadik személyekkel való szerződéseket megköti,
b)képviseli az egyesületet.
c) az elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes hatáskörű
helyettesítéshez a Közgyűlés hozzájárulása is szükséges
d) bankszámla feletti önálló rendelkezési jog,

15.3. A titkár jogai és kötelességei:
a) az Egyesület ügyvitelének szervezése, levelezés és adatszolgáltatás biztosítása az Elnök
részére,
b) a közgyűlés, illetve elnökségi ülés írásos anyagának előkészítése és jegyzőkönyv vezetése,
c) a tagfelvételi ügyek előkészítése,
d) a pályázati lehetőségek figyelése,
e) harmadik személyekkel való szerződéseket megköti,
f) bankszámla feletti önálló rendelkezési jog,
g)képviseli az egyesületet
16.
Az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja az
Elnökség jelenlévő minden tagja.

11

Az Egyesület képviselete
17.
17.1. Az Egyesületet önállóan képviseli valamennyi vezetőségi tag (elnök, alelnök, titkár).
17.2. Az Egyesület bankszámlája felett bármely vezetőség tag önállóan jogosult rendelkezni.
Az Egyesület működése és gazdálkodása
18.
18.1. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az
Egyesület vagyonát képezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az Egyesületi tagságbármilyen
módon történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyentérítés nem
illeti meg.
18.2. Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból a tagok önként vállalt egyébjuttatásaiból,
továbbá rendezvények jegyár bevételeiből, fellépési díjakból, illetőleg a külső támogatók
általjuttatott összegekkel gazdálkodik. Az Egyesület gazdálkodása során nyereségre nem
törekszik.
18.3. A tagsági díjakat az Egyesület elsősorban - fenntartási, - ügyviteli költségek, valamint az
Egyesületet terhelő járadékok és adók megfizetésére használja fel.
18.4. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület tartozásaiért
sajátvagyonával felel. A tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig.
19.
19.1.Egyesület megszűnése:
Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak
egyesületekre válhat szét.
Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
a) a tagok kimondják a megszűnését,
b) az arra jogosult szerv megszünteti,
c) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
d) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
19.2. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell
vezetni és azokat az üzleti év végén le kell zárni. Az üzleti év végével az Elnök az
Egyesületgazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről
vagyonkimutatást készít.
19.3. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott
támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt
céltámogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok
támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában
meghatározott körben használja fel.
19.4. Az egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók,
illetve más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és emberi méltóság
sérelmével. Az egyesület nevében vagy javára folytatott adománygyűjtés csak az egyesület
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írásbeli felhatalmazása alapján végezhető. Az egyesület részére jutatott adományokat a könyv
szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.
19.5. Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak alapszabályban foglalt céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodás eredményét nem
oszthatja fel, hanem csak az egyesület céljának megfelelő tevékenységre fordíthatja.
19.6. Az egyesület az államháztartás alrendszereitől csak írásbeli szerződés alapján részesülhet
támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással valóelszámolás feltételeit
és módját.
20.
20.1. A szervezetéves beszámolót készít - a gazdasági évet követő év május 31-ig, melyet
köteles letétbe helyezni és közzétenni.
20.2. A beszámoló elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, a közgyűlés
egyszerű szótöbbséggel fogadja el.
20.3. A beszámoló tartalmazza a számviteli beszámolót, az esetleges költségvetési támogatás
felhasználását cél szerinti juttatások kimutatását, a központi költségvetési szervtől, az
elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás mértékét, az egyesület vezető
tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét illetve összegét, továbbá a tevékenységről szóló
rövid beszámolót.
20.4. Az egyesület a gazdálkodására és tevékenységére vonatkozó legfontosabb adatait a
beszámolóját és a közhasznúsági mellékletét, valamint az egyesület által nyújtott
szolgáltatások igénybevételének lehetőségéről az internetes honlapján is (keletiszovetseg.hu)
nyilvánosságra hozza.
21.
Az egyesület szolgáltatásai nyilvánosak.
Az egyesület biztosítja, hogy szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet.
22.
22.1. Az Egyesület kijelenti, hogy a vezető szervtől elkülönült felügyelő szervet nem működtet,
mert éves bevétele nem haladja meg az ötvenmillió forintot, (Civil törvény 40§(1) és a nem
természetes tagok száma nem haladja meg a tagság felét, valamint a tagok száma 100 főt. (
Ptk 3:82(1))
22.2. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadók.
Jelen egységes szerkezetű létesítő okirat megfelel a létesítő-okirat módosítások alapján
hatályos tartalmának.

Abaújvár, 2015……………..
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