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ALAPSZABÁLYA 
- a módosításokkal egységes szerkezetben – 

 
- a hatályos jogszabályokkal való megfeleltetés, a közhasznú szervezetként való 

nyilvántartásba vétel, illetve a szervezeti struktúrában bekövetkezett változások 
által megkövetelt módosításokkal egységes szerkezetben - 

 
Budapest, 2015. május 14. 2015. november 19. 

 
PREAMBULUM 

 
A Magyarországi Pénzváltók Országos Egyesülete (teljes név, a továbbiakban:         
Egyesület) Közgyűlése a hatályos Alapszabálya V.5.b) pontja alapján 2014. május 22-én hozott            
7/2014. (2014.V.22.) számú határozata alapján elhatározta az Alapszabály átfogó módosítását,          
amelynek oka egyrészt a hatályos jogszabályoknak való megfeleltetés, illetőleg az Egyesület           
működésében, struktúrájában bekövetkezett változásoknak, illetőleg a hatékonyabb működés        
érdekében indukált változásoknak való megfeleltetés. A hatályos Alapszabály módosítása és új,           
egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásának időszerűsége okán tehát figyelemmel az 1989. évi           
II. törvény, az 1959. évi IV. törvény hatályon kívül helyezésére, valamint a 2013. évi V. törvény a                 
Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.) hatályba lépésére és az egyesülési jogról, a            
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi            
CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) hatályba lépésére jelen, fenti határozattal           
elfogadott, módosított egységes szerkezetű Alapszabály a bekövetkezett jogszabályváltozások        
miatt a törvényes működés megfelelőségét és az Egyesületben bekövetkezett változások          
megfelelőségét szolgálja. arra a céllal is figyelemmel, hogy az Egyesület tevékenységét a jövőben             
is közhasznú szervezetként végezze.  
 
A fentiek szerinti módosított Alapszabály tekintetében a Fővárosi Törvényszék         
11.Pk.60.651/2004/15. számú végzéssel hiánypótlási felhívást bocsájtott ki, amely        
hiánypótlási felhívás értelmében az Alapszabály egyes rendelkezéseinek       
módosítása szükséges. Az Egyesület 2015. december 15-én tartott közgyűlésén a          
fentiekben rögzített hiánypótlási felhívás értelmében az Alapszabályt közgyűlési        
határozatával módosítani rendelte, ezen közgyűlési határozatot tartalmazó       
közgyűlési jegyzőkönyv jelen Alapszabály elválaszthatatlan mellékletét képezi. A        
hiánypótlási felhívás alapján, illetve a közgyűlés határozatai alapján módosított         
rendelkezések vastag „dőlt” betűvel, a hatályon kívül helyezett rendelkezések         
továbbra is dőlt áthúzott betűvel kerülnek jelzésre, míg a 2015. május 14-i            
Alapszabály módosítás által érintetlenül hagyott rendelkezések dőlt betűvel        
kerülnek jelzésre.  
 
Fentiek alapján, figyelemmel a Ptk. Első Könyvének, Harmadik Könyvének Első és Második Része             
rendelkezéseire, illetve a Civil törvény rendelkezéseire a Közgyűlés az Egyesület Alapszabályát az            
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alábbiak szerint módosítja, a módosított rendelkezések „dőlt” betűvel, a hatályon kívül helyezett            
rendelkezések dőlt áthúzott betűvel kerülnek jelzésre. 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1., A szervezet neve: Magyarországi Pénzváltók Országos Egyesülete (továbbiakban: Egyesület). 
 

 
 
A logo használatára csak az Egyesület tagjai jogosultak. 
 
2., Az egyesület a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi tv. 2013. évi               
CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt) 3. § (1) b., és h., pontjaiban meghatározott pénzügyi             
szolgáltatást és kiegészítő pénzügyi szolgáltatást végzők érdekképviseletére valamint a fogyasztók          
fokozottabb védelmének érdekében jött létre. 
 
3., Az Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi ll. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló               
2013. évi V. törvény, illetve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil              
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján működik. 
 
4., Az Egyesület tagja lehet az a magán természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a Hpt 3. § (1)                    
b. pontja szerinti hitel és pénzkölcsön nyújtására-, a Hpt 3. § (1) h., pont szerinti pénzügyi                
szolgáltatás közvetítésére, ezen belül is a pénzváltási tevékenységről szóló mindenkor hatályos           
kormányrendelet vagy ennél magasabb szintű jogszabály - jelenleg 297/2001. (Xll. 27.) Korm.            
rendelet 3. §. (1) bekezdése és az 5. §. - által előírt feltételeknek megfelel. 
 
5., Az Egyesület székhelye: 
Magyarországi Pénzváltók Országos Egyesülete 1052 Budapest, Váci utca 12. 
 
6., Az Egyesület postacíme: 
Dr. Kurucsai Ügyvédi lroda  
Dr. Kurucsai Csaba ügyvéd ,  
7625 Pécs, György u. 6. Tel/fax.: 72/516-58  
 
Dr. Kósa Ferenc Ügyvédi Iroda 
Dr. Kósa Ferenc ügyvéd 
1137 Budapest, Budai Nagy Antal utca 3. I/3. Tel.: +36 1 320 55 19 / fax: +36 1 785 1 854 
 
7., Az Egyesület alapítási éve 2004.  
 
8., Az Egyesület jogi személy. 
 

II. Fejezet 
Az Egyesület célja és tevékenysége 

  
 1., Képviselni és koordinálni az Egyesület tagjainak érdekeit. Ennek keretében különösen,  

 
2. oldal az összesen 22 oldalból 

 
 
 



 
 
 
ALAPSZABÁLY MAGYARORSZÁGI PÉNZVÁLTÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETE 

 

- érdekegyeztetés;  
- képviselet vállalása az ügynöki tevékenységet igénybevevő hitelintézet, a  
felügyeletet ellátó Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Magyar Nemzeti Bank         

előtt;  
- érdekképviselet vállalása jogszabályok kibocsátására jogosított kormányzati szervek        
előtt.  

  
2., A pénzügyi szolgáltatók, kiegészítő pénzügyi szolgáltatók szakmai jó hírének védelme.  
  
3., Felkérésre részvétel a pénzügyi szolgáltatást és kiegészítő pénzügyi szolgáltatást végzőket érintő            
jogszabályok véleményezésében összhangban a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló          
2011. évi XCIII. törvényben és az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális             
párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvényben foglaltakkal.  
  
4., Fórum biztosítása szakmai kérdések megvitatására, közös álláspont kialakítására, módszertani          
kérdések egyeztetésére.  
 
5., Az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezéseiben meghatározott Egyesület a jelen pont szerinti alapcél              
szerinti közhasznú tevékenységeket közül az egyesület vállalja; végzi:  
  
– A pénzváltó tevékenységet végzők oktatását, képességfejlesztését, részükre ismeretterjesztést, az          
egyesület tagjait érintő jogszabályokról rendszeres tájékoztatás adását (26. § C/4. pont). azaz            
felnőttképzési tevékenységei keretében meghatározott jogalanyok törvénynek megfelelő, saját        
képzési programja alapján megvalósuló iskolarendszeren kívüli olyan képzéseket végez, amely          
célja szerint meghatározott képzettség megszerzésére,kompetencia elsajátítására irányuló       
általános, nyelvi vagy szakmai képzés; a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatást eredményez          
amelynek jogszabályi alapja és közfeladat jellege a 2001. évi CI. tv. a felnőttképzésről 3. § (2) a)                 
b) pontjain alapul, 
– Fogyasztóvédelmet biztosít és fogyasztóvédelmi segítséget nyújt az állampolgárok irányába (26.           
§ C/16. pont), fellépést és fogyasztói érdekképviseletet biztosít, ahhoz segítséget nyújt a Pénzügyi             
Szervezetek Állami Felügyeleténél Magyar Nemzeti Banknál a pénzváltási tevékenységről szóló          
jogszabályokat sértő ügynökökkel szemben. E körben a fogyasztók érdekeinek/ jogainak          
érvényesítése, fogyasztói problémák feltárása, fogyasztói jogok érvényesülésének értékelése        
kiemelten képezi az Egyesület tevékenységét; a fogyasztók képviselete; eljárás, vizsgálat,          
intézkedés kezdeményezése a fogyasztói jogok/érdekek védelmében az Egyesület tevékenységét         
képezi; továbbá az Egyesület tevékenységét képezi a fogyasztói tájékoztatás, tanácsadó irodák           
kiépítése, információs rendszerek kiépítése és működtetése; a tudatos fogyasztói magatartás          
elősegítése, a fogyasztók tájékozottságának javítása, közvélemény tájékoztatása, a fogyasztók         
oktatása amelynek jogszabályi alapja és közfeladat jellege a 1997. évi CLV. tv. a             
fogyasztóvédelemről 17. § (2) bekezdésén, 45.§ (1) a)-k) pontjain alapul. 
  
A fentiekben felsorolt tevékenységeinek elősegítése céljából az Egyesület többek között          
előadásokat, konferenciákat, vitaüléseket, továbbképzéseket és gyakorlati bemutatókat rendez;        
szak- és egyéb könyveket, kiadványokat jelentet meg, illetve támogatja kiadásukat, a törvény,            
illetve szerződéses kapcsolatai szerint szaktanácsadást folytat, meghatalmazás esetében eljár az          
érdekképviseleti szervek előtt a fogyasztói jogok biztosítása érdekében, továbbá biztosítja, hogy           
tagjain kívül minden más érdeklődő is részesülhessen szolgáltatásaiból. 
 
6., A pénzügyi ágazathoz tartozó más érdek-képviseleti szervezetekkel való kapcsolattartás, a közös            
és kölcsönös érdekek mentén való együttműködés. 
  
7., Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi            
támogatást nem nyújt.  
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8., Az Egyesület az Alapszabály II. fejezetében meghatározott közhasznú szolgáltatásait tagjain           
kívül minden más igénylőnek biztosítja, továbbá gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak         
közhasznú vagy az Alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását         
nem veszélyeztetve végez; továbbá gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az             
Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 
  
9., Ha az Egyesület olyan közhasznú feladatot vállal, melyről törvény vagy törvény            
felhatalmazása alapján valamely állami szervnek vagy helyi önkormányzatnak kell         
gondoskodnia, azt az egyesület csak a törvényben jogosítottal kötött közszolgáltatási szerződés           
keretei között végezheti. A közszolgáltatási szerződés valamely közfeladat - vagy annak egy része             
- ellátására a szerv nevében történő ellátására kötött írásbeli szerződés. Nem minősül            
közszolgáltatási szerződésnek azon közszolgáltatással kapcsolatban kötött szerződés, amelynek        
nyújtása jogszabályban meghatározott feltételeken alapuló engedélyhez van kötve. 
  
10., Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat. Amennyiben ilyen tevékenység vitelét a            
tagok fontosnak ítélik, ez csak az Alapszabály ez irányú módosítása és befektetési szabályzat             
készítése esetén lehetséges.  
 

III. Fejezet 
Az Egyesület tagjai 

  
1., Az Egyesület tagja lehet az a magán természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a Hpt. 3. § (1)                    
b. pontja szerinti hitel és pénzkölcsön nyújtására-, a Hpt. 3. § (1) h., pont szerinti pénzügyi                
szolgáltatás közvetítésére, ezen belül is a pénzváltási tevékenységről szóló mindenkor hatályos           
kormányrendelet vagy ennél magasabb szintű jogszabály – jelenleg 297/2001. (XII. 27.) Korm.            
rendelet 3. §. (1) bekezdése és az 5. §. – által előírt feltételeknek megfelel és így Magyarországon                 
ügynöki tevékenység folytatására jogosult, és elfogadja az egyesület célkitűzéseit, Alapszabályát,          
teljes bizonyító erejű magánokirati formában belépési nyilatkozatot tesz és az Elnökség a belépési             
nyilatkozatát többségi határozattal elfogadja és a tagi nyilvántartásba az elfogadást követően az            
elnök haladéktalanul bejegyzi, azaz a jelen alapszabály felhatalmazza az elnököt a tag            
felvételéről való döntés meghozatalára. A belépési nyilatkozatnak tartalmaznia kell a belépni           
kívánó személy nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az Alapszabály rendelkezéseit megismerte,          
azt magára nézve kötelezőnek fogadja el, az Egyesület céljaival egyetért, a célok elérését segíti, az               
Egyesület működését támogatja erejéhez mérten anyagilag és önkéntes munkájával, tagdíjfizetési          
kötelezettségének eleget tesz és adatai Egyesület általi kezeléséhez hozzájárul. 
  
2., A tagfelvételét kezdeményezőnek a III/1. pontban írtakon felül két alapító tag írásos ajánlásával              
is rendelkeznie kell.  
  
3., A tagfelvételi kérelmet az egyesület elnökéhez kell eljuttatni. Az elnök a kérelmet döntés végett a                
legközelebbi Vezetőségi Elnökségi ülés elé terjeszti. Az Vezetőség Elnökség döntéséről a kérelmezőt            
8 napon belül írásban kell értesíteni. Az Vezetőség Elnökség tagfelvételt elutasító döntése ellen 30              
napon belül a Közgyűléshez lehet jogorvoslati kérelemmel fordulni.  
  

IV. Fejezet 
Az Egyesület tagjainak jogai és kötelességei 

  
1., Az Egyesület tagja jogosult általánosságban:  

- az Egyesület Közgyűlésén a határozatok meghozatalában részt venni;  
- az Egyesület Közgyűlésén a vezetőség, a vezetőség tagjai közül a tisztségviselők            
választásában választóként és választhatóként részt venni.  
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- az Egyesület tevékenységében és rendezvényein részt venni, azokon         
felszólalni,javaslatokat tenni;  

  
2., Az Egyesület tagja köteles általánosságban: 

- az alapszabály rendelkezéseit betartani;  
- az Egyesület alapszabály szerinti tevékenységében részt venni, a vállalt célok           
teljesítéséért aktívan közreműködni; a hozott határozatokat köteles végrehajtani;  
- a Közgyűlés által évente meghatározott összegű tagdíjat befizetni.  

  
A tag jogai és kötelezettségei részletesen: 
 
A tag jogosult az egyesület tevékenységében részt venni. A tagokat egyenlő jogok illetik meg és               
egyenlő kötelezettségek terhelik. A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. A jogi személy            
tag tagsági jogait a rá irányadó jogszabályok rendelkezései szerinti törvényes képviselője útján            
gyakorolja. A közgyűlésen való részvétel, illetőleg a tag kizárására irányuló eljárás kivételével a             
tagsági jogok meghatalmazott útján való gyakorlása nem lehetséges.  
 
A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők. A tagok személyére vonatkozó adatok            
nem nyilvánosak. A tag joga az Egyesület munkájában való részvétel, az Egyesület            
rendezvényeinek látogatása, az Egyesület bármely tisztségére való választás és megválasztás          
joga. A tag jogosult az Egyesület céljainak elérése érdekében az Egyesület bármelyik szerve elé              
javaslatot előterjeszteni, jogosult tájékoztatást kérni és kapni az Egyesület mindennemű          
tevékenységéről, működéséről és anyagi helyzetéről; jogosult a tagsági viszony alapján járó           
minden kedvezményt az egyenlő jogok alapján igénybe venni. A tag jogosult a közgyűlésen részt              
venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket          
feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni. 
 
A tag köteles az Alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére. A tag nem            
veszélyeztetheti az Egyesület céljainak megvalósítását és az Egyesület tevékenységét. A tag           
kötelezettsége az Egyesület működésének és munkájának támogatása, az Alapszabály és a           
Közgyűlés betartása és a tagdíj megfizetése.  
 
Fentieken túl a tag kötelessége az Egyesület céljainak – lehetősége és képességei szerinti –              
megvalósítása, rendszeres egyesületi tevékenység kifejtése; alkotó és felelősségteljes munka         
végzése a vállalt tisztségekben; az Egyesület nevében történő nyilvános szereplés esetén ezek            
szövegének és szellemiségének képviselete; az Egyesület társadalmi tekintélye és belső fegyelme           
feletti őrködés, az Egyesület tagjához méltó magatartás, a hivatástudat és az összetartozás            
szellemének ápolása; az Egyesület hagyományos egységének megőrzéséért, szellemi és anyagi          
gyarapodásáért és a tagsági kör bővítéséért tevékenykedés.  

 
A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 
 
3., A tagsági viszony megszűnik:  
 
a) a tag kilépésével;  
b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával; 
c) a tag kizárásával; 
d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 
 
 a., Kilépéssel;  
Az Egyesület minden tagjának joga van kilépésre, ha az egyesület munkájában nem kíván tovább              
részt venni. A kilépési szándékot írásban kell bejelenteni az Vezetőségnek Elnökségnek. Az            
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vezetőség Elnökség a kilépési szándékról a következő Közgyűlést tudomásul vétel végett           
tájékoztatja. A tagsági viszony a bejelentés hónapját követő hatodik hónap utolsó napján szűnik             
meg.  
  
b, Amennyiben a tag tagdíjfizetési kötelezettségének tárgyév március 31-ig nem tesz eleget, vagy             
hat havi tagdíjhátraléka van az évi rendes közgyűlésen a tagsági jogviszony harmincnapos            
határidővel történő írásbeli felmondásáról a közgyűlés határozatot hoz. 
 
c., A tagnak jogszabályt, az Alapszabályt vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten            
sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a              
taggal szemben kizárási eljárást folytat le. A kizárás kezdeményezésére irányuló bejelentést az            
elnökség részére kell megküldeni. Az elnökség a kezdeményezés kézhezvételétől számított 30           
napon belül megküldi a kezdeményezést az érintett tagnak és egyben gondoskodik a rendkívüli             
közgyűlés összehívásáról a kezdeményezés kézhezvételétől számított kilencven napon belüli         
időpontra, egyben gondoskodik a Kizárási Bizottság megalakításáról. A Kizárási Bizottság 3           
tagból és 3 póttagból áll, akiket az Elnökség választ ki a tagok közül. A Kizárási Bizottság tagja                 
nem lehet a kizárást kezdeményező fél a kizárási eljárással érintett személy, illetve annak             
hozzátartozója. Amennyiben az Elnökség kezdeményezi a kizárást, úgy a Kizárási Bizottság tagja            
nem lehet az Elnökség tagja. A Kizárási Bizottság a tagság számára nyilvános ülést tart              
legkésőbb a rendkívüli közgyűlést megelőző tizenötödik napon az Egyesület székhelyén.          
Amennyiben a Kizárási Bizottság valamely tagja nem tud részt venni az ülésen, úgy helyette az               
alfabetikus sorrend szerinti első, az ő akadályoztatása esetén a második, míg az ő             
akadályoztatása esetén a harmadik póttag jár el. A Kizárási Bizottság határozatait nyílt            
szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza meg. A Kizárási Bizottság          
határozatképességéhez három tag szükséges, amely állhat a rendes és a póttagokból a fentiek             
szerint. 
 
A Kizárási Bizottság meghallgatja a tagot, aki előadja védekezését, bizonyítékait. A Kizárási            
Bizottság meghallgatása a tagság számára nyilvános. A meghallgatást úgy kell megtartani, hogy            
az lehetőleg egy napon belül befejeződjék, kivételes esetben egyszeri, nyolc napon belüli            
halasztásra van lehetőség. 
 
A Kizárási Bizottság tagjai közül elnököt választ, aki az ülést vezeti. Az ülés berekesztése előtt a                
Kizárási Bizottság Elnöke figyelmezteti a tagot arra, hogy egyéb előadnivaló hiányában a            
Kizárási Bizottság ülését berekeszti. A berekesztést követően a Kizárási Bizottság tagjai           
szavaznak a kizárási kezdeményezésről. A szavazás során elsőként a legfiatalabb Kizárási           
Bizottsági tag szavaz, majd utolsóként a Kizárási Bizottság elnöke. 
 
A szavazás eredményétől függően a Kizárási Bizottság javaslatot hoz, amely szerint vagy            
javasolja a tag kizárását vagy javasolja a tag kizárására irányuló kezdeményezés elutasítását.            
Valamennyi javaslatát indokolással köteles ellátni, az indokolásnak tartalmaznia kell a          
kezdeményezés indokát, a tagi védekezés összefoglalását és a Kizárási Bizottság javaslatának           
indokait. A Kizárási Bizottság javaslatát a tagság részére a rendkívüli közgyűlésen ismertetni            
kell, míg a kezdeményező és az érintett tag részére postai úton is meg kell küldeni. 
 
A rendkívüli közgyűlésen elsőként a Kizárási Bizottság javaslatát kell ismertetni az aktuális            
napirendi pontnál, ezt követően a kizárást kezdeményező adhatja elő indítványát végül a kizárási             
indítvánnyal érintett tagnak lehetőséget kell biztosítani védekezése ismertetésére. A kizárásról ezt           
követően a rendkívüli közgyűlés szótöbbségi határozattal dönt. Amennyiben a rendkívüli          
közgyűlés a tagot kizárja, a kizárt tag tagsági viszonya az írásba foglalt határozat a kizárt tag                
részére történő kézbesítésével megszűnik. A kizárási határozatot írásba kell foglalni és           
indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket            
és bizonyítékokat a Kizárási Bizottság javaslatára irányadó szabályok szerint, a határozatnak           
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tartalmaznia kell továbbá, hogy a határozat ellen a kizárt tag jogorvoslati kérelemmel fordulhat             
a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz a közgyűlési határozatok megtámadására          
vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint.  
 
d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 
 
 b., A jogi személyiségű tagszervezet megszűnésével;  
  
 c., Törléssel;  
Az Egyesület elnöke javaslatára a Vezetőség törli a tagok sorából azt, aki több mint 6 hónapi                
tagdíjhátralékban van és fizetési kötelezettségének a felhívástól számított 30 nap elteltével sem            
tett eleget, vagy ha a IV. fejezetben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegte. A            
Vezetőség törlési határozata ellen a Közgyűléshez lehet jogorvoslati kérelemmel fordulni.  
 

V. Fejezet 
Az Egyesület szervezete 

 
A., A Közgyűlés 

 
1., Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely a tagok összességéből áll. A              
Közgyűlést az Egyesület elnöke hívja össze, és vezeti ülését.  
Az elnök tartós akadályoztatása esetén az Vezetőség Elnökség döntése alapján két alelnök            
együttesen jogosult a Közgyűlés összehívására.  
  
2., A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal március utolsó hetében össze              
kell hívni ülésezik. Ülése – kivéve a személyiségi jogok védelme vagy jogszabályban előírtak             
esetén – mindig nyilvános. A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az Elnökségen, mint               
ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a             
közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. 
  
3., A Közgyűlést össze kell hívni, ha a tagok egynegyede az ok és a tárgy megjelölésével írásban kéri,                  
továbbá akkor is, ha az Egyesület éves bevétele az 50.000.000 Ft-ot meghaladja. Ez esetben létre               
kell hozni az egyesület Felügyelő Bizottságát. A Közgyűlést össze kell hívni továbbá akkor is, ha azt                
a bíróság elrendeli, illetve tag kizárására irányuló kezdeményezés következett be. A kérelem            
kézhezvételétől számított 30 napon belül a rendkívüli közgyűlést össze kell hívni. Ugyancsak            
rendkívül közgyűlést kell összehívni, ha azt az Egyesület feletti törvényességi felügyeletet ellátó            
szerv döntése, vagy törvény kötelezően előírja. 
  
4., A Közgyűlés összehívásáról az elnök a napirend egyidejű közlésével legalább 8 nappal a              
Közgyűlés időpontja előtt írásos meghívó küldésével gondoskodik. A meghívónak tartalmaznia          
kell az Egyesület nevét és székhelyét; a közgyűlés idejének és helyszínének megjelölését; a             
közgyűlés napirendjét. A közgyűlést az Egyesület székhelyén kell megtartani. A meghívóban fel            
kell tüntetni, hogy az esetleges határozatképtelenség esetén az eredeti napirendi pontok           
megtárgyalására ismételten összehívott közgyűlés mikor és hol kerül megtartásra. A meghívót           
írásban kell megküldeni oly módon, hogy az ülés időpontját legalább 15 nappal megelőzően a              
meghívók bizonyíthatóan elküldésre kerüljenek. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy         
közzétételétől számított nyolc napon belül a tagok a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés             
indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy           
jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy             
személy nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat             
meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 
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A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a             
tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. Ha a közgyűlést nem         
szabályszerűen hívták össze, a közgyűlést akkor lehet megtartani, ha a közgyűlésen valamennyi            
részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a közgyűlés megtartásához. A           
közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve,          
ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés            
megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.  
 
A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő             
szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.          
Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a             
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. A megismételt Közgyűlést          
kizárólag az eredeti napirendi pontokban hozhat határozatot. A megismételt közgyűlést az           
eredetileg meghirdetett Közgyűlés időpontját követő későbbi időpontban kell megtartani és a           
megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. 
 
A tagok a Közgyűlésen szavazással hozzák meg határozataikat. 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 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. 
 
Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok 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. 
 
A Közgyűlés határozatait a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok         
többségével hozza meg. Ha törvény, vagy az Alapszabály rendelkezése egyszerű vagy azt            
meghaladó szótöbbséget, vagy egyhangúságot ír elő a határozat meghozatalához, akkor a           
törvény vagy az Alapszabály rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
A Közgyűlésen az Elnökség valamely tagja levezető elnökként elnököl, első napirendi           
pontként pedig a jelenlévők a tagok közül megválasztják többségi döntéssel a           
jegyzőkönyv vezetőt, illetve a két jegyzőkönyv hitelesítőt, valamint két további          
tagot szavazat számlálóként. A jegyzőkönyv hitelesítő, illetve a szavazat számláló          
nem lehet az Elnökség tagja. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a levezető             
elnök elnököl, a jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv betekintésre minden             
érdeklődő tag rendelkezésére áll az Egyesület székhelyén 
 
5., A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik  
  
a., az Egyesület megalakulásának kimondása;  
b., az alapszabály megállapítása, elfogadása, módosítása;  
c., a közhasznú szervezet gazdálkodásáról szóló éves beszámoló-, valamint az ezzel egyidejűleg            
előterjesztésre kerülő közhasznúsági jelentés melléklet megvitatása és elfogadása;  
d., az Vezetőség Elnökség, a Felügyelőbizottság az Vezetőség Elnökség tagjai közül a            
tisztségviselők, elnök, négy alelnök megválasztása; visszahívása és díjazásának megállapítása; a          
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vezető tisztségviselők feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az           
Egyesülettel munkaviszonyban áll; 
e., az Vezetőség Elnökség munkájáról szóló éves jelentés megvitatása, elfogadása;  
f., a két Közgyűlés között az Vezetőség Elnökség és az elnök munkájáról szóló elnöki tájékoztató               
elfogadása;  
g., az éves tagdíj összegének megállapítása; az éves költségvetés elfogadása; 
h., az Egyesület más társadalmi civil szervezettel való együttműködésének, azzal való           
egyesülésének, illetve az Egyesület feloszlásának a megjelentek kétharmados többségével való          
kimondása;  
i., dönt a Közgyűlés és az Vezetőség Elnökség munkáját segítő egyesületi titkár személyéről és              
díjazásáról, aki az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. tv., valamint a Polgári Törvénykönyv 1959. évi               
IV. tv. 2013. évi V. törvény irányadó rendelkezéseihez kötődő megbízási szerződés keretében végzi             
az Egyesület ügyviteli munkáját.  
j) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető            
tisztségviselőjével, felügyelőbizottsági tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; 
k) a jelenlegi és korábbi tagok, a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok vagy más             
Egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 
l) a végelszámoló kijelölése 
  
6., A közgyűlés határozatai nyilvánosságával kapcsolatos általános rendelkezések:  
  

a., a testületi döntéseikről az egyesület titkára külön nyilvántartást vezet. Ez tartalmazza a             
hozott döntést, annak meghozatala időpontját, a végrehajtás határidejét, a végrehajtásért          
felelős személy nevét, a döntés elfogadásának módját – nyílt vagy titkos szavazás – , és               
arányát;  
b., az Egyesület elnöke, az egyesület titkárának ellenjegyzésével a hozott testületi döntéseket            
– jegyzőkönyvbe foglalva – az ülést követő 15 napon belül az egyesület tagjainak írásban              
megküldi;  
c., az Egyesület közhasznúsági éves jelentésébe mellékletébe bárki betekinthet, arról saját           
költségére másolatot készíthet;  
d.c, az Egyesület tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, szolgáltatásai         
igénybevételének módját, beszámolóit a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint az         
Országos Bírói Hivatal útján, saját honlapján történő megjelentetéssel és a „Napi           
Gazdaság” (1135 Budapest, Csata u. 32.) c. napilapban közleményben hozza nyilvánosságra.  

  
B., A Vezetőség Az Elnökség. 

Az Elnökség működése, feladatai, döntései, az Elnökség tagjaira, mint vezető 
tisztségviselőkre vonatkozó szabályok (megválasztás, felelősség, 

összeférhetetlenség, jogok és kötelezettségek) 
  
1., Az Egyesület munkáját a Közgyűlés által 4 évre a tagok (vagy azok képviselői) közül titkosan                
választott elnök és négy alelnök által alkotott 5 tagú Vezetőség Elnökség irányítja. Az Egyesület              
irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak a tagok          
hatáskörébe tehát az Elnökség, mint a vezető tisztségviselőkből álló testület jogosult. Az Elnökség             
tagjai, mint vezető tisztségviselők ügyvezetési tevékenységüket az Egyesület érdekének         
megfelelően kötelesek ellátni.  
  
2., A Vezetőség Az Elnökség tagjaira – ezen belül nevesítetten az elnök és a négy alelnök                
személyére, mint tisztségviselőkre – az Egyesület tagságából választott alkalmi, 3 tagú           
jelölőbizottság tesz javaslatot. Az így megválasztott Elnökség az elnökét tagjai közül           
maga választja meg. 
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Az Elnökség tagjait, mint vezető tisztségviselőket a Közgyűlés választja legfeljebb négy éves            
határozott időtartamra, a választás, mint megbízás a tisztségre megválasztott személy által           
történő elfogadásával jön létre. Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a             
közgyűlésen az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az Egyesület tevékenységéről és          
gazdasági helyzetéről beszámolni.  
 
Az Elnökség tagjainak választása minden negyedik év május 31-ig történik. A választás kiírása és              
előkészítése az Elnökség feladata. Amennyiben ezen kötelezettségének a választási év február           
28-ig nem tesz eleget, a jelölő bizottság készíti elő és írja ki a választást. A jelölő bizottság ezen                  
kötelezettségének nem teljesítése esetén a tagság 10%-a a bíróságtól kérheti a törvénysértő            
állapot megszüntetését. A megválasztott elnökség mandátuma a választást követő negyedik év           
május 31-ig tart. A megválasztott elnökség jogait és kötelezettségeit a választási év június 1.              
napján veszi át a korábbi elnökségtől. A választást követő időszakban a megbízatását átadó             
elnökség a megválasztott elnökség megbízatásának átvételéig ügyvezető elnökségként gyakorolja         
a jogait azzal a megkötéssel, hogy a tárgyévi költségvetés 10%-át meghaladó összegszerűséget            
elérő kötelezettséget nem vállalhat, a belső szabályzatokat nem módosíthatja és új választást nem             
írhat ki. Az ügyvezető elnökség köteles a megválasztott elnökség részére átadás-átvételi eljárást            
lefolytatni. Az átadás- átvétel rendjéről az ügyvezető elnökség és a megválasztott elnökség            
közösen dönt. Az Elnökség a választási év január 31-ig az Egyesület honlapján közzéteszi a              
tisztségre megválasztható jelöltek listáját, amit a jelölő bizottság állít össze. Az Elnökség a             
tisztújítást elvégző Közgyűlés meghívójához is mellékeli a jelöltek listáját azzal, hogy annak            
kézhezvételét követő 8 napon belül a tagság köréből további jelölések tehetők. A tisztséget az nyeri               
el, aki a Közgyűlésen a legtöbb szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén a szavazást            
haladéktalanul meg kell ismételni. A Közgyűlésen e körben a tagok közül három tagú             
Szavazatszámláló Bizottságot kell a Közgyűlésnek választani. A Szavazatszámláló Bizottság         
tagjaira a jelen pont szerinti eljárásban tehet a bármely tag javaslatot azzal, hogy a              
Szavazatszámláló Bizottság tagja jelölt, jelöltet támogató tag nem lehet és a jelöléshez nem kell              
támogató nyilatkozat becsatolása. 
 
Vezető tisztségviselő, így az Elnökség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek            
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető           
tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető               
tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a          
kijelölt személyre is alkalmazni kell. 
 
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető           
tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre         
ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem            
lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely, az            
Egyesület tevékenységével kapcsolatos foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás          
hatálya alatt az Egyesület vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban            
megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői            
tevékenységtől. Vezető tisztségviselő továbbá az a nagykorú személy lehet, akinek          
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 
 
A döntéshozó szerv (Közgyűlés), valamint az ügyvezető szerv (Elnökség) határozathozatalában          
nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
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Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet 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. 
 
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 
a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület                
döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló           
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály         
másképp nem rendelkezik, 
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül               
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony             
alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve 
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
 
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető             
tisztségviselője (elnökség tagja) az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető            
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott              
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy            
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint              
felfüggesztette vagy törölte. 
 
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú            
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú          
szervezetnél is betölt. 
 
A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során az Egyesületnek okozott károkért a            
szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel az Egyesülettel szemben. 
 
Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás 
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 
c) visszahívással; 
d) lemondással; 
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben          
történő korlátozásával; 
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével 
h) munkaszerződése megszűnésével, amennyiben tevékenységét munkaviszonyban látja el. 
 
A Közgyűlés a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja, munkaviszony          
esetében a vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályok szerint a munkaviszonyt megszűntetheti.          
A vezető tisztségviselő megbízatásáról az Egyesülethez címzett, az Egyesület másik vezető           
tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat, vagy a munkaviszony esetén a          
Munka Törvénykönyve szerint megszűntetheti munkaviszonyát. Ha az Egyesület        
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő megválasztásával, ennek           
hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. 
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Valamely vezető tisztségviselő tisztségének megszűnése esetén a megszűnés napját követő 30           
napon belüli időpontra kötelesek választást kiírni a megmaradt vezető tisztségviselők azzal, hogy            
az így megválasztott vezető tisztségviselő a választás napján hivatalba lép. Ezen esetben a tagok              
kizárólag a megüresedett tisztség betöltőjének személyére szavaznak, a megválasztott vezető          
tisztségviselő mandátuma a többi vezető tisztségviselő mandátumához igazodik időtartamban. Az          
elnökség valamely tagjának tisztsége megszűnése esetén a hivatalban lévő elnök a megszűnés            
napját követő 30 napon belüli időpontra köteles pótválasztást kiírni. Az így megválasztott            
elnökségi tag a választás napján hivatalba lép. Ezen esetben a küldöttek kizárólag az elnökségi              
tag személyére szavaznak, a megválasztott elnökségi tag az a személy lesz, aki a küldöttek              
szavazatának többségét elnyeri. Szavazategyenlőség esetén a szavazást haladéktalanul meg kell          
ismételni. 
 
Az Egyesület törvényes képviseletét az Elnökség elnöke tagja, mint vezető tisztségviselő látja el, e              
képviseleti jogát önállóan gyakorolja, továbbá köteles az Egyesületre irányadó jogszabályban          
előírt adatait a nyilvántartó bíróságnak bejelenteni. A képviseleti jog korlátozása és           
nyilatkozatának feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel szemben nem         
hatályos, kivéve, ha a harmadik személy a korlátozásról vagy a feltétel bekövetkeztének vagy a              
jóváhagyásnak a szükségességéről és annak hiányáról tudott vagy tudnia kellett volna. 
 
3., A Vezetőség Az Elnökség a két Közgyűlés között a Közgyűlés határozatai alapján irányítja az               
Egyesület munkáját, előkészíti a Közgyűlések határozati javaslatait. A Vezetőség Az Elnökség           
üléseit – szükségszerűen – a közgyűlés által meghatározott feladatok végrehajtásához igazodóan           
tartja. Kötelező vezetőségi elnökségi ülést tartani a minden évben március utolsó hetében            
összehívandó közgyűlést megelőző 45-30. nap között. Két Vezetőségi elnökségi ülés között végzett            
munkájáról – minden Vezetőségi elnökségi ülés kötelező első napirendi pontjaként – az Egyesület             
elnöke tájékoztatást ad. Az Elnökség határozatképességéhez legalább 3 tag jelenléte          
szükséges. 
  
4., A Vezetőség Az Elnökség négyéves cselekvési programot készít, melyet a Közgyűlés megvitat,             
vita után elfogad.  
  
Az Elnökség feladatkörébe tartozik 
a) az Egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések             
meghozatala, belső szabályzatok készítése; 
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; 
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése; 
d) az Egyesület vagyonának 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) az Elnökség által összehívott 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) az Egyesület-t érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak           
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és 
m) a tag felvételéről való döntés 
n) a Titkárság útján működteti a honlapot és egyéb sajtómegjelenéseket szervez. 
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Az Elnökség, mint vezető szerv, testületként működik és annak minden egyes tagja munkáját az              
Alapszabályban rögzített célok szem előtt tartásával, a Közgyűlés határozatainak megfelelően          
végzi. Az Elnökség munkájáról köteles a Közgyűlésnek beszámolni. Az Elnökség üléseit szükség            
szerint, de legálabb félévente tartja, amely üléseken megívottként bármely tag, az Egyesület            
bármely szerveinek tagjai, illetve külső meghívottak tanácskozási joggal részt vehetnek. Az           
Elnökség meghatározza saját ügyrendjét, amelyben rögzíti üléseinek, döntéshozatalának rendjét.         
Az ülés napirendjét az Egyesület elnöke határozza meg, és azt az írásbeli meghívóban közli az               
elnökség tagjaival. A határozati javaslatokat bármely tag előterjeszthet. Az elnökség határozatait           
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az ülésről felvett hitelesített jegyzőkönyvnek          
tartalmaznia kell a döntést támogatók, illetve az ellenzők számát. Az elnökség határozatait a             
tagság részére nyilvánosságra kell hozni. Azon személyeket, akiket a határozat közvetlenül érint,            
a határozat közvetlen megküldésével is értesíteni kell. Az Elnökség döntéseire egyebekben a            
Közgyűlésre vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. 
 
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 fentiek szerint összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény             
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni. 
 
5., A Vezetőség Az Elnökség összehívásáról az elnök a napirend egyidejű közlésével legalább 8              
nappal az Vezetőségi elnökségi ülés előtt írásos meghívó küldésével gondoskodik. Az vezetőség            
elnökség ülését az elnök vezeti. Akadályoztatása esetén két alelnök együttesen jogosult a testület             
összehívására.  
Ez esetben az ülést az általános alelnök vezeti. Ülése – kivéve a személyiségi jogok védelme vagy                
jogszabályban előírtak esetén – mindig  a tagság számára nyilvános.  
  
6., A Vezetőség Az Elnökség az Alapszabály III. fejezet 3. pontjában szabályozott tagfelvételi             
kérelem elbírálása-, és az V. fejezet A/1. pontjában az elnök tartós akadályoztatása esetére             
szabályozott közgyűlés összehívására vonatkozó jogosultság kivételével ügydöntő határozatot nem         
hozhat. A Vezetőség Az Elnökség döntéseinek érintettekkel való közlésére, illetve nyilvánosságra           
hozatala módjára vonatkozóan az Alapszabály V. fejezetet A/6. pontja rendelkezései az irányadók.  
  
Az Elnökség a tagok részére köteles az Egyesületre vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra             
a vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az           
iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez            
kötheti. A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha             
ez az Egyesület üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja,              
vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a            
felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti az         
Egyesület kötelezését a felvilágosítás megadására. 
  

C., A Közgyűlés és a Vezetőség döntései 
  
1., A Közgyűlés és a Vezetőség akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint a fele jelen van.  
  
2., Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlés nem határozatképes, akkor a 30 napon belül újra              
összehívott Közgyűlés – a megjelent tagok létszámára tekintet nélkül – az eredeti Közgyűlés             
napirendjén megjelölt tárgykörben határozatképes, ha a fentiekről a tagokat az eredeti           
meghívóban már előre tájékoztatták.  
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3., A Közgyűlés és a Vezetőség döntéseit a személyi döntések kivételével nyílt szavazással, az              
Egyesület más társadalmi szervezettel való együttműködésének, azzal való egyesülésének, illetve          
az Egyesület feloszlásának kimondása kivételével egyszerű szótöbbséggel hozza.        
Szavazategyenlőség esetén az elnök, távollétében a levezető elnök szavazata dönt.  
  
4., Az Egyesület jogi személy tagjait – függetlenül a képviseletre jogosítottak számától – a              
testületi döntések alkalmával egyesületenként egy szavazat illeti meg.  
  
5., A Közgyűlés és a vezetőség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy               
akinek közeli hozzátartozója élettársa (hozzátartozó) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,          
vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben érdekelt.  
  

D., A Tisztségviselők 
  
1., A Közgyűlés az Egyesület tagjai közül – külön-külön szavazási eljárásban – titkos döntéssel               

választja meg az Egyesület elnökét és két alelnökét.  
  
Az alelnökök közül a vezetőségválasztás alkalmával legtöbb szavazatot kapott alelnök az           
általános, míg a kevesebbet kapó a másod alelnök. Szavazategyenlőség esetén a négyéves ciklust             
megfelezve, felváltva látják el az általános és másod alelnöki tisztséget.  
  
2., Az Egyesület képviseletét az elnök látja el azzal, hogy ez irányú tevékenységéről a következő               
Vezetőségi ülést és Közgyűlést köteles tájékoztatni.  
  
3., Az elnök önállóan jogosult aláírni. Az Egyesület gazdálkodását illetően – így különösen a              
bankszámla felett való rendelkezéshez – a két alelnök egyikének aláírásával együtt jogosult            
aláírni.  
  
4., Nem lehet az Egyesület tisztségviselője két évig az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél               
töltött be vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásait nem             
egyenlítette ki.  

 
E C., Az Érdekképviseleti Egyesület titkára 

  
1., Az V. fejezet A/5. j. pontjában írtaknak megfelelően megbízási szerződés keretében végzi az              
egyesület ügyviteli, adminisztratív feladatait.  
  
2., Tanácskozási joggal részt vesz a Közgyűlés és a Vezetőség az Elnökség ülésein. Az Egyesületnek               
nem lehet tagja, így értelemszerűen a testületi üléseken szavazati joggal nem rendelkezik.  
 

D., A Felügyelőbizottság 
 

1. A három tagú felügyelőbizottság feladata, hogy az Elnökséget, mint ügyvezetést           
az Egyesület érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A felügyelőbizottság tagja         
az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához          
szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel          
szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy            
akinek a hozzátartozója az Egyesület tisztségviselője. A felügyelőbizottság tagjai a          
felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A       
felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. A        
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felügyelőbizottság tagjai az Elnökségtől függetlenek, tevékenységük során nem        
utasíthatóak. 

 

2. A felügyelőbizottság feladata továbbá az Egyesület szerveinek, valamint a          
jogszabályok, az alapszabály és a közgyűlési határozatok végrehajtásának,        
betartásának ellenőrzése. A Felügyelőbizottság fentiek szerint három tagú, tagjai         
közül elnököt választ, ügyrendjét maga állapítja meg és szükség szerint, de           
legalább félévente az elnöke összehívásával ülésezik, határozatait szótöbbséggel        
hozza, amelyről jegyzőkönyvet vesz fel. 
 

3. A felügyeőbizottság tagjai: 

- dr. Tímár-Bíró Zita 
- Körmendy László 
- Szalai István 

 

4. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás         
megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a        
felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát az Elnökséghez  intézi. 

 

5. A felügyelőbizottság köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket         
megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlés ülésén ismertetni. 

 

6. A felügyelőbizottság az Egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba,        
könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és az Egyesület munkavállalóitól         
felvilágosítást kérhet, az Egyesület fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és         
áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel      
megvizsgáltathatja. 

 

7. A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza,        
határozatképességéhez legalább két tag jelenléte szükséges.  

 

8. A felügyelőbizottság szükség szerint ülésezik, ügyrendjét maga állapítja meg.  

 

9. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy         
nem megfelelő teljesítésével az Egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel         
okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek az Egyesülettel szemben. 

 
10. A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a          
Közgyűlést vagy az Elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni,         
ha arról szerez tudomást, hogy 
 
a) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit           
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése        
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv         
döntését teszi szükségessé; 
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
 
A Közgyűlést vagy az Elnökséget a felügyelőbizottság indítványára - annak          
megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E            
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határidő eredménytelen eltelte esetén a Közgyűlés és az Elnökség összehívására a           
felügyelőbizottság is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés           
helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a        
Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést       
ellátó szervet. 
  

VI. Fejezet 
Az Egyesület gazdálkodása 

  
1., Az Egyesület működéséhez szükséges anyagi eszköz a tagok által fizetett díjból, magán és jogi               
személyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból képződik. A tagdíj mértéke a mindenkori         
közgyűlésben meghatározott havi tagdíj 25.000 Ft/hónap (azaz huszonötezer forint/hónap).  
  
2., Az Egyesület a Közgyűlés által jóváhagyott éves költségvetés alapján gazdálkodik.  
 
A gazdálkodás alapvető szabályai: Az Egyesület a jelen Alapszabályban meghatározott célok           
megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik azzal, hogy vállalkozási        
tevékenysége kizárólagosan másodlagos jellegű. 
 
Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a vagyoni hozzájárulásuknak            
megfizetésén túl – az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 
 
Az Egyesület a jelen Alapszabályban meghatározott célok szerinti tevékenységet (a          
továbbiakban: alapcél szerinti tevékenység) – ideértve a közhasznú tevékenységet is – folytat és –              
célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében – gazdasági-vállalkozási        
tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti.           
Ezen tevékenységek különösen, de nem kizárólagosan szakmai és egyesületi kiadványok kiadása,           
rendezvényszervezés, szakmai, fogyasztóvédelmi és tanulmányi, oktatási rendezvények       
szervezése és lebonyolítása, szakvélemények készítése, szakmai tanácsadás, valamint az ezekhez          
kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások, amelyek során a mindenkor hatályos számviteli         
jogszabályoknak megfelelően köteles bizonylatot kiállítani és szerződéseket kötni. E körben az           
Egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt, kölcsönt és vállalhat kötelezettséget, amely nem             
veszélyezteti az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységének ellátását és működésének         
fenntartását. 
 
Az Egyesület legfőbb szervének feladata a működőképesség fenntartása, és a fenyegető           
fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések           
meghozatala, illetve kezdeményezése. A gazdálkodás eredménye felosztásra nem kerül, kivéve a           
törvényben rögzített eseteket, az minden esetben az alapcél szerinti tevékenységek ellátását           
szolgálja. Fentieknek megfelelően az Egyesület alapcél szerinti tevékenységeit a II.5. pont           
tartalmazza. 
  
3., Az Egyesület csak közhasznú célja megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében,           
azokat nem veszélyeztetve folytathat gazdasági vállalkozási tevékenységet. A közhasznú         
szervezetnek a cél szerinti-, illetve a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és           
ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. Az Egyesület biztosítja, hogy tagjain kívül minden           
más érdeklődő is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból. 
 
Az Egyesület bevételei és kiadásai: 
 

Bevételek: 
 
a) tagdíj; 
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b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel; 
c) költségvetési támogatás: 
ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; 
cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a            
költségvetésből juttatott támogatás; 
cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó           
támogatás; 
cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt           
összege; 
d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett        
bevétel; 
e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; 
f) befektetési tevékenységből származó bevétel; 
g) az a)–f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel. 
 
Kiadások: 

 
a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; 
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül       
kapcsolódó költségek;  
c) a működési költségek (ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült            
közvetett költségeket), valamint a többi tevékenységhez használt immateriális javak és          
tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása; 
d) az a)–c) pontok alá nem tartozó egyéb költség. 

 
Az Egyesület mind a bevételeit, mind a kiadásait a fentiek szerinti részletezésben, elkülönítetten, a              
számviteli előírások szerint tartja nyilván. Az Egyesület kizárólag kettős könyvvitelt vezethet,           
magyar nyelven, forintban. 
 
Az Egyesület fentiek szerinti költségeit, ráfordításait (kiadásait) az alapcél szerinti (közhasznú)           
tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység között az előzőekben felsorolt tevékenységek          
árbevételének (bevételének) arányában kell évente megosztani. 
 
Az Egyesület a gazdasági-vállalkozási tevékenységgel összefüggő immateriális javak és a tárgyi           
eszközök értékcsökkenési leírását társasági adó alapjának meghatározásakor a társasági adóról          
és az osztalékadóról szóló törvény szerint veheti figyelembe. 
 
Ha valamely évre vonatkozóan megállapítható, hogy az Egyesület elsődlegesen         
gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezetnek minősült, az adóhatóság a civil szervezettel         
szemben törvényességi ellenőrzési eljárást kezdeményez. 
 
Az adománygyűjtés szabályai 
 
Az Egyesület javára adománygyűjtő tevékenység folytatható. Az Egyesület nevében vagy javára           
történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetve más személyek zavarásával, a           
személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével, és csak az elnök írásbeli             
meghatalmazása alapján végezhető. Az Egyesület részére juttatott adományokat az adományozó          
nyilvántartásába beállított könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell           
nyilvántartásba venni. 
 
A gazdálkodásra vonatkozó különös rendelkezések: 
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Az Egyesület gazdálkodására egyebekben különösen a Civil Tv., a számvitelről szóló 2000. évi C.              
törvény, a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes           
kérdéseiről 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, a civil szervezet éves költségvetési tervét a             
számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési         
kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell          
megfelelően alkalmazni. 
 
A gazdálkodásról a nyilvánosságot évente a jogszabályi előírásoknak megfelelően, így különösen           
a honlapján történő megjelentetéssel valamint az Országos Bírói Hivatal útján is tájékoztatni            
kell. 
 
Az Egyesület működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek            
lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával – mint             
mérlegforduló nappal – a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni. 
 
Az Egyesület esetében az üzleti év azonos a naptári évvel. Az üzleti év az év közben alakuló, illetve                  
megszűnő szervezetek esetében a megalakulás, illetve megszűnés évében tér el a naptári évtől. A              
mérleg fordulónapja – a megszűnést kivéve – december 31. 
 
A beszámoló formáját az Egyesület által folytatott tevékenység, az éves összes bevétel (az alapcél              
szerinti tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység összes bevételének) nagysága,         
valamint a könyvvezetés módja határozza meg. 
 

A beszámoló tartalmazza: 
 
a) a mérleget (egyszerűsített mérleget), 
b) az eredménykimutatást (eredménylevezetést), 
c) kettős könyvvitel okán a kiegészítő mellékletet. A kiegészítő mellékletben be kell mutatni            

a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket        
támogatásonként. Támogatási program alatt a központi, az önkormányzati, illetve         
nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását,         
fejlesztését célzó támogatást, adományt kell érteni. Külön kell megadni a kiegészítő           
mellékletben a támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként        
kimutatott) támogatásra vonatkozó, előbbiekben részletezett adatokat. A kiegészítő        
mellékletében be kell mutatni a szervezet által az üzleti évben végzett főbb            
tevékenységeket és programokat. 

 
Az Egyesület beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készít. A közhasznúsági          
mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, e tevékenységek            
fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges          
adatokat, mutatókat. A közhasznúsági melléklet tartalmazza a vagyon felhasználásával         
kapcsolatos kimutatást, a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető          
tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek          
felsorolását. 
 
Az Egyesület köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint           
közhasznúsági mellékletét – kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a           
záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt – az           
adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és            
közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek          
alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. 
 

 
18. oldal az összesen 22 oldalból 

 
 
 



 
 
 
ALAPSZABÁLY MAGYARORSZÁGI PÉNZVÁLTÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETE 

 

Az Egyesület a közhasznúsága érdekében állami, közigazgatási, költségvetési szervvel         
közszolgáltatási szerződést köt. Nem minősül közszolgáltatási szerződésnek a feladat         
finanszírozását szolgáló támogatás, ha a támogatás nyújtásának minden feltételét jogszabály          
határozza meg, és a támogatási döntés meghozatala során a döntéshozónak mérlegelési joga            
nincs. Nem minősül mérlegelési jognak, ha a döntéshozó a jogszabályban meghatározott           
támogatási keret kimerüléséig a támogatás odaítélésére vonatkozó, a jogszabályi feltételeknek          
megfelelő kérelmeket beérkezési sorrendben teljesíti. 
 
Az Egyesület a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli             
hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az Egyesület             
által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások           
kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 
 
Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását – a létesítő okiratban meghatározott szabályok            
szerint – pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan             
feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a            
pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti            
juttatás alapjául nem szolgálhat. 
 
Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 
 
4., Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel és azt jelen alapszabályban               
meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja.  
  
5., Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az                
Egyesület tartozásáért saját vagyonukkal nem felelnek.  
  
6., Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát közérdekű alapítványba kell helyezni.  
  
7., Az Egyesület, mint közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereitől – a normatív            
támogatások kivételével – csak írásbeli szerződés alapján – az elszámolás feltételeit és módját             
előre meghatározva – részesülhet támogatásban.  
  
8., A közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.            
Közzétételére vonatkozóan az V. fejezet A/6. pontja d. bekezdése rendelkezései az irányadók.  
  
9., A közhasznú szervezet tisztségviselőit, támogatóit, valamint ezek hozzátartozóit – a bárki által             
megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági            
viszony alapján nyújtott juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.  
 

VII. Fejezet 
Záró rendelkezések 

  
 1., Az Egyesület megszűnik:  
 a., feloszlással;  
 b., az arra jogosult szerv törvényes indokú feloszlatásával;  
 c., más társadalmi szervezettel való egyesüléssel;  
 d., megszűnésének megállapításával.  
  
Az Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak             
egyesületekre válhat szét, mint jogutódlással történő megszűnés. A döntést a Közgyűlés jogosult            
meghozni. Az Egyesület megszűnésének eseteit a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv, a           
2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil             
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szervezetek működéséről és támogatásáról és a kapcsolódó jogszabályok határozzák meg. Az           
Egyesület egyesülésére és szétválására a Polgári Törvénykönyvben a jogi személyek átalakulásra           
vonatkozó szabályait megfelelően alkalmazni kell. 
  
Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha 
a) a Közgyűlés kimondja megszűnését; vagy 
b) az arra jogosult szerv megszünteti 
c) megvalósította célját vagy a céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak              
meg; vagy 
d) a tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt 
feltéve mindegyik esetben, hogy az Egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló          
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a nyilvántartásból törli. 
 
Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után           
fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy          
hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni.  
 
Az Egyesület megszűnését csak határozatképes Közgyűlés minősített többségi szavazata         
mondhatja ki. Ezen eljárásokra a Polgári Törvénykönyv Harmadik Könyvének V. Címét és IX.             
Címét, továbbá a Civilt tv. és egyéb, az egyesületre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit            
megfelelően alkalmazni kell. 
 
Az Egyesület jogutód nélkül megszűnése, végelszámolása, kényszer- végelszámolása és         
egyszerűsített törlési eljárása során a Polgári Törvénykönyvben a jogi személyek megszűnésre,           
megszűntetésére vonatkozó szabályokat, illetőleg a Civil tv., illetőleg a 2006. évi V. törvény             
rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. 
 
Az egyesület csődeljárására és felszámolási eljárására - törvény eltérő rendelkezése hiányában –            
az 1991. évi XLIX. törvényt a Civil tv.-ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.  
 
2., Az Egyesület a Fővárosi Bíróság Törvényszék nyilvántartásba vételével jön létre, ezzel nyeri el              
jogi személységét, aki az Egyesület feletti általános törvényességi felügyeletet látja el. A            
törvényességi felügyeleti jogkör nem terjed ki olyan ügyekre, amelyekben más bírósági vagy            
közigazgatási hatósági eljárásnak van helye. A törvényességi felügyelet nem irányulhat az           
Egyesület döntéseinek gazdaságossági, célszerűségi szempontból való felülvizsgálatára. Ha a         
törvényes működés helyreállítása érdekében tett intézkedések nem vezetnek eredményre, a          
nyilvántartó bíróság megszünteti az Egyesületet.  
 
Az Egyesület működése felett az ügyészség - az a Civil t.-ben, valamint a Ptk.-ban meghatározott               
eltérésekkel - az ügyészségről szóló törvény rendelkezései szerint törvényességi ellenőrzést          
gyakorol. A törvényességi ellenőrzés nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben egyébként            
bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye. A törvényességi ellenőrzést gyakorló           
ügyész ellenőrzi, hogy az Egyesület  
 
a) belső szabályzatai, illetve azok módosításai megfelelnek-e a jogszabályoknak és az           
Alapszabálynak, 
b) működése, határozatai, a Közgyűlés és az Elnökség döntései megfelelnek-e a jogszabályoknak,            
az Alapszabálynak vagy az egyéb belső szabályzatoknak. 
 
 
Ha az Egyesület működésének törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész          
törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva keresettel a bírósághoz fordulhat. Az ügyész az           
Egyesület szervének törvénysértő határozatának megsemmisítésére irányuló keresetlevelet a        
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határozat meghozatalától számított egy éven belül nyújthatja be. A bíróság a keresetet            
megvizsgálja és szükség esetén 
 
a) megsemmisíti az Egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát, és szükség szerint új            
határozat meghozatalát rendeli el, 
 
b) a működés törvényességének helyreállítása érdekében összehívja a Közgyűlést, vagy az           
illetékes szervet, vagy határidő tűzésével a törvényes működés helyreállítására kötelezi azt, 
 
c) ha a törvényes működés nem állítható helyre vagy a b) pont szerinti határidő eredménytelenül               
telt el, az Egyesületet megszünteti. 
 
A bíróság az ügyész keresete alapján feloszlatja az Egyesületet, ha annak működése vagy             
tevékenysége az Alaptörvény C) cikk (2) bekezdését sérti, bűncselekményt vagy bűncselekmény           
elkövetésére való felhívást valósít meg, valamint mások jogainak és szabadságának sérelmét           
okozza. A bíróság az ügyész keresete alapján megállapítja az Egyesület megszűnését, ha            
megvalósította célját vagy céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határozott            
meg, vagy tagjainak száma hat hónapon keresztül tíz fő alá csökken, feltéve, ha az Egyesület nem                
határozott a megszűnéséről. Az Egyesület feloszlatása, megszüntetése vagy megszűnésének         
megállapítása esetén - a nyilvántartásból való törlésről rendelkező bírósági határozat jogerőre           
emelkedésének napjával szűnik meg. 
 
Az Egyesület bármely tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottság tagja kérheti a          
bíróságtól a Közgyűlés, vagy az Egyesület szervei által hozott határozat hatályon kívül            
helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a jelen Alapszabályba ütközik. A határozat            
hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül lehet keresetet             
indítani az Egyesület ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a             
határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves,         
jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. Nem jogosult perindításra az, aki a határozat             
meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes         
fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett. Ha a határozatot a vezető tisztségviselő támadja             
meg, és az Egyesületnek nincs más olyan vezető tisztségviselője, aki az Egyesület képviseletét             
elláthatná, a perben az Egyesületet a felügyelőbizottság által kijelölt         
felügyelőbizottsági tag képviseli. Ha a felügyelőbizottság valamennyi tagja        
felperesként perben áll, a perben a bíróság az Egyesület perbeli képviseletére ügygondnokot            
rendel ki. A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat            
végrehajtására halasztó hatálya nincs. A bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a            
határozat végrehajtását felfüggesztheti. A felfüggesztést elrendelő végzés ellen nincs helye          
fellebbezésnek. A perben bírósági meghagyás nem bocsátható ki. Ha a határozat jogszabályt sért             
vagy az Alapszabályba ütközik, a bíróság a határozatot hatályon kívül helyezi és szükség esetén              
új határozat meghozatalát rendeli el. A határozat hatályon kívül helyezését kimondó bírósági            
ítélet hatálya a határozat felülvizsgálatának kezdeményezésére jogosult, de perben nem álló más            
személyekre is kiterjed. Ha a jogszabálysértés vagy az Alapszabályba ütközés nem jelentős és             
nem veszélyezteti a jogi személy jogszerű működését, a bíróság a jogsértés tényét állapítja meg. 
 
3., Az Egyesület működését, feladatait érintő, az Alapszabályban nem részletezett kérdésekben az            
1989. évi II. tv. és az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezései az irányadók.  
  
3. Az Alapszabályt az Egyesület céljainak figyelembevételével kell értelmezni.  
 
4. Jelen Alapszabályt az Egyesület 2014. május 22-én tartott közgyűlésén hozott 7/2014. (V.22.)             
számú határozat fogadta el a korábbi Alapszabály alapján, egyben az Alapszabály szövegét            
módosította és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt jelen Alapszabályt fogadva el. 
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A jelen Alapszabályban nem meghatározott kérdésekben Magyarország Alaptörvényét, a         
mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvet, a Civil Törvényt, illetve a fentebb megnevezett           
jogszabályok és az Egyesületre vonatkozó,hozzá kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell         
megfelelően alkalmazni. 
 
A Fővárosi Bíróság 11124. sorszám alatt a Magyarországi Pénzváltók Országos Egyesületét           
2004. szeptember 15-én nyilvántartásba vette. A Fővárosi Bíróság végzése 2004. október 9-én            
jogerőre emelkedett. A Fővárosi Bíróság 2006. szeptember 1-én kelt 11.Pk. 60.651/2004./8. sz.            
végzésében elrendelte az MPOE közhasznú szervezetté minősítését. A végzés 2006. szeptember           
25-én jogerőre emelkedett. Az Egyesület közhasznú jogállását a Fővárosi Törvényszék          
2014. június 01. napjával törölte. 
 
Budapest, 2015. november 19.  
 

………………………………….. 
Kósa Zoltán s. k. 

elnök 
Magyarországi Pénzváltók Országos Egyesülete 
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Alulírott Kósa Zoltán mint a Magyarországi Pénzváltók Országos Egyesülete elnöke          
igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az          
alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának. 
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Kósa Zoltán s. k. 

elnök 
Magyarországi Pénzváltók Országos Egyesülete 

 
Alulírott, dr. Kósa Ferenc ügyvéd - Dr. Kósa Ferenc Ügyvédi Iroda - 1137 Budapest, Budai Nagy Antal                 
utca 3. szám alatti ügyvéd a mai napon ellenjegyzésemmel igazolom, hogy a jelen okirat a fél                
kinyilvánított akaratának és a jogszabályoknak megfelel, és az okiratban megjelölt fél az iratot             
előttem írta alá. Igazolom továbbá, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel             
az alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának. 
 
Készítettem és ellenjegyzem: Budapest, 2015. november 19. 
 

…………………………………… 
Dr. Kósa Ferenc ügyvéd 
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