ALAPSZABÁLY (minta2)
(minta-tervezet, javasolt szövegezéssel)

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1 Az egyesület neve:
1.2. Az egyesület székhelye:
1.3. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön létre.

II. AZ EGYESÜLET CÉLJA, TEVÉKENYSÉGE
2.1. Az egyesület célja:
(Ebben a részben a tagok által megvalósítani kívánt, tartós, kitűzött – jogszabályba nem
ütköző – célt kell megjelölni. Az egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára!)
Az egyesület elsődlegesen gazdasági tevékenységet nem végez, azonban a célok
megvalósítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet a célja szerinti tevékenység
megvalósítását nem veszélyeztetve végez.
2.2. Az egyesület céljának megvalósítása érdekében feladatai:
(Az alapszabályban ezen pont nem szükséges tartalmi elem. Amennyiben szükségesnek
tartják, úgy fel kell sorolni a cél megvalósítása érdekében végzendő tevékenységeket.)

III. AZ EGYESÜLET ALAPÍTÓ TAGJAI
Az egyesület alapító tagjait a jelen alapszabály 1. számú mellékletét képező tagjegyzék
tartalmazza.

IV. AZ EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE
4.1. Az egyesületbe való be- és kilépés önkéntes.
4.2. Az egyesületnek tagja lehet mindenki, aki a belépési nyilatkozatában az alapszabály
rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja.
4.3. Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást
követően a belépési kérelem elfogadásával keletkezik. A belépési kérelem elfogadásáról és a
tagfelvételről az egyesület közgyűlése/elnöksége (a tagok döntése alapján vagy a közgyűlést

vagy az elnökséget kell megnevezni) határozattal dönt. A belépő tag az évi rendes
közgyűlésen meghatározott mértékű tagdíjat a tagsági jogviszonya keletkezésétől számított 30
napon belül az egyesület házipénztárába/az egyesület bankszámlájára történő átutalással
köteles teljesíteni, melynek összege az alapításkor évi
forint.
(Különleges jogállású tagság: Pártoló, illetve tiszteletbeli tagokra, egyéb különleges jogállású
tagokra vonatkozó szabályozás, a jogállás tartalmának meghatározásával, amennyiben
ilyenről a tagok határoznak.)
V. A TAGSÁG MEGSZŰNÉSE
5.1. A tagsági jogviszony megszűnik:
- a tag kilépésével
- a tag halálával.
A tagsági jogviszony kizárással nem szüntethető meg.
(Amennyiben a Ptk. 3:68. §-ának b) pontjában szabályozott tagsági jogviszony egyesület általi
felmondását is megszűnési okként felsorolja, úgy ennek csak feltételhez kötött tagság esetén
van helye, az alapszabály javasolt szövege az alábbi:
Ha az egyesület a tagsági jogviszonyt feltételhez köti és a tag ennek a feltételnek nem felel
meg, az egyesület a tagsági jogviszonyt 30 napon határidővel írásban felmondhatja. A
felmondásról az egyesület közgyűlése dönt. (Ptk. 3:69. §)
Amennyiben a Ptk. 3:68. § c) pontja szerint a tag kizárását is megszűnési okként tünteti fel,
úgy az alapszabály javasolt szövege az alábbi:
A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy
ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy egyesületi
szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le.
A tag kizárására irányuló kezdeményezést az elnökséghez kell bejelenteni. A bejelentett
kezdeményezést az elnök, vagy az elnök akadályoztatása esetén az elnökség bármely tagja
terjeszti a közgyűlés elé. Az eljárás megindítását a közgyűlés határozattal rendeli el. Ezt
követően az elnök vagy akadályoztatása esetén bármely elnökségi tag 30 napon belül
jegyzőkönyv felvétele mellett az érintett tagok meghallgatja, továbbá meghallgatja azokat a
személyeket, akik az ügyre vonatkozó bizonyítandó tényről tudomással bírnak, okiratokat
szerez be, tisztázza a tényállást, és a bizonyítékok alapján határozati javaslatot készít. A
javaslat elkészítésétől számított 15 napon belül az elnök vagy akadályoztatása esetén bármely
elnökségi tag köteles összehívni a közgyűlést. A
kizárásról a közgyűlés az általános
határozathozatali szabályok szerint határozattal dönt. A kizárást kimondó határozatot írásba
kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául
szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A
tagsági jogviszony a kizárásról szóló közgyűlési döntés meghozatalával szűnik meg. A
kizárásról rendelkező határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat hatályon kívül
helyezése iránt keresetet az érintett tag a közléstől számított 30 napon belül terjesztheti elő az
egyesületet nyilvántartó törvényszékhez. A határozat hatályon kívül helyezése iránti per
megindításának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs.
A kizáró határozatot a taggal a meghozatalától számított 15 napon belül írásban, igazolható
módon közölni kell.

VI. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
6.1. A tag jogai:
- az egyesület tevékenységében és rendezvényein részt venni
- közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően
felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni, panasszal és felszólalással
fordulni az egyesület elnökségéhez és a közgyűléshez
6.2. A tag kötelezettségei:
- köteles a tagdíj megfizetésére, minden tárgyévi rendes közgyűlést követő hónap utolsó
napjáig a 4.3.-ban meghatározott módon
- nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét
- köteles az alapszabály és a határozatok rendelkezéseit betartani.

VII. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE
7.1. A közgyűlés:
Az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. A közgyűlés a
határozatait kizárólag ülés tartásával hozza meg.
Az közgyűlést a székhelyére kell összehívni, de az elnökség határozata alapján más, a
közgyűlés megtartására alkalmas helyen is megtartható.
A közgyűlést évente legalább egy alkalommal, illetve szükség szerint kell összehívni. A
közgyűlést az elnökség hívja össze írásos meghívóval, a napirend megjelölésével, a közgyűlés
időpontját megelőző legalább 8 nappal korábban, melyet a tagoknak igazolható módon kell
kézbesíteni. Igazolható módon történő kézbesítésnek minősül:
- az ajánlott küldeményként postai úton történő kézbesítés vagy
- a tagnak az általa megadott elektronikus levelezési címére történő kézbesítés vagy közösségi
oldalon létrehozott zárt csoport tagjai részére történő megküldés.
Ha a közgyűlés ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az
ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés
megtartásához.
A közgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat,
kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés
megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
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 közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdéseket a Ptk. 3:74.§ szabályozza. (Amennyiben el
kívánnak térni, azt külön szabályozni kell.) A közgyűlés résztvevőiről jelenléti ívet kell
vezetni. A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, melyet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és két
választott jegyzőkönyv-hitelesítő ír alá.
A közgyűlést az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén bármely elnökségi tag vezeti. A
közgyűlésen az elnök javaslatára az általános határozathozatal szabályai szerint a tagok
megválasztják a szavazatszámlálókat, valamint a jegyzőkönyvvezetőt.

A közgyűlés nem nyilvános.
Határozathozatal:
Határozatképességhez a szavazásra jogosult tagok egyszerű többsége (50%+1 tag személyes
jelenléte) szükséges.
A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve az
alapszabály és a cél módosítását, melyre a Ptk. 3:76.§ szabályozása vonatkozik. A tag
szavazati jogát csak személyesen gyakorolhatja.
A határozathozatalban nem vehetnek részt a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében felsoroltak.
Ha a közgyűlés nem határozatképes ismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlés
a határozatképtelen közgyűlést követő későbbi időpontra az eredetivel azonos napirenddel
hívható össze. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül
határozatképes.
A határozatokat – a tag személyét érintő határozat kivételével – az egyesület elnöksége köteles
annak meghozatalától számított 15 napon belül az egyesület székhelyén lévő hirdetőtáblára
kifüggeszteni/saját honlapjára feltölteni/helyi lapban közzétenni. (Választás szerint kell a
közzététel helyét és módját meghatározni.)
A tag személyét érintő határozatot a taggal postai kézbesítés útján ajánlott küldeményként kell
közölni.
7.2. Az elnökség:
Az egyesület ügyvezetését az elnökség látja el, melynek tagjait a közgyűlés 5 évre választja
meg. Az elnökségi tagság annak elfogadásával jön létre. Az elnökség 3 tagú, akik az egyesület
vezető tisztségviselői. Az elnökség az elnökét maga választja a tagjai közül. Az elnökség
tagjai az ügyvezetési feladataikat személyesen kötelesek ellátni.
Az egyesület első vezető tisztségviselői:
1. Név
2. Név
3. Név
Az elnökségi ülést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni, mely akkor
határozatképes, ha azon legalább 2 tag jelen van. Az elnökség határozatait a jelenlévők
egyszerű szótöbbségével hozza. Az elnökség ülései nem nyilvánosak. Az elnökség feladatait a
Ptk. 3:80. § szabályozza.
7.3. Az elnök:
Az elnök képviseli az egyesületet. Képviseleti joga általános és önálló, mely magában foglalja
a bankszámla feletti rendelkezési jogot is. Az elnök akadályoztatása esetén az elnökségi tagok
önállóan/együttesen általános jogkörrel képviselik az egyesületet.
7.4. A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok:
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátáshoz szükséges körben nem korlátozták.
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
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.
7.5. Titoktartási és felvilágosítási kötelezettség:
A vezető tisztségviselő a jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi
személy alapítói részére köteles a jogi személyre vonatkozóan felvilágosítást adni, és
számukra a jogi személyre 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 a jogi személy 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 a jogi személy kötelezését a
felvilágosítás megadására.
VIII. Záró rendelkezések
Az Egyesület személyi és vagyoni viszonyaira egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), valamint
a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Keltezés

________________________________
Elnök

Alapszabály mellékleteinek jegyzéke:
1. sz. melléklet: A .......................Polgárőr Egyesület alapító tagjai
2. sz. melléklet: A ................... Polgárőr Egyesület 201… .................-én tartott alakuló
közgyűlésének jegyzőkönyve
3. sz. melléklet: A .....................Polgárőr Egyesület 201…. ..................-én tartott alakuló
közgyűlésének jelenléti íve
4. sz. melléklet: A jelölő bizottság üléséről szóló jegyzőkönyv
5. sz. melléklet: Székhelyhasználati szerződés
6. sz. melléklet: A .....................Polgárőr település névhasználati jogához való hozzájárulás
7. sz. melléklet: A .....................Polgárőr Egyesület elnökségi tagjainak összeférhetetlenségi
nyilatkozatai
8. sz. melléklet: A Polgárőr Egyesület elnökségi tagjainak elfogadó nyilatkozatai
9. sz. melléklet: A ..................Polgárőr Egyesület képviselőinek aláírási mintái
10. sz. melléklet: Nem hivatalos tulajdoni lap
11. sz. melléklet: Megyei Rendőr-főkapitányság Együttműködési Szerződés

