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Fogyasztóvédők Országos Egyesületének 

ALAPSZABÁLYA 
a módosításokkal egységes szerkezetben 

 

 

Az Egyesületet a Budapest Környéki Törvényszék Pk.60244/2009. számon vette nyilvántartásba. 

A jelen Alapszabály a 2016. június 8. napján közgyűlési határozatban elfogadott módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt szövege. 

 

I. Általános rendelkezések 

II. A FOE tagsága 

III. A FOE szervezete és szerveinek hatásköre 

IV. A FOE pénzügyi alapja és gazdálkodása 

V. Az Egyesület megszűnése 

 

 

I. Általános rendelkezések 

 

1.  Az egyesület neve:  Fogyasztóvédők Országos Egyesülete 

Rövidített elnevezése: FOE 

Címe, székhelye:  1105 Budapest, Mádi u. 2/B. 1. lph. 2. 

 

2. A FOE politikailag független, nonprofit-orientált társadalmi szervezet. Az Egyesület közvetlen 

politikai tevékenységet nem folytat, szervezete a pártoktól független és azoknak anyagi támogatást 

nem nyújt. Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel 

tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat. 

 

3. A FOE célja: a fogyasztók érdekeinek védelme. 

 

4. A FOE tevékenységi körében és illetékességi területén belül feltárja, képviseli és védi a fogyasztói 

érdekeket, így különösen: 

a/ közreműködik a hazai fogyasztóvédelmi politika kialakításában, 

b/ figyelemmel kíséri a hazai fogyasztók érdekeinek képviseletében az Európai Uniós és hazai 

fogyasztóvédelmi jogalkotást és a fogyasztóvédelmi politika érvényesülését,  

c/ elősegíti a fogyasztók érdekeit figyelembe vevő jogszabályalkotást, 

d/ a fogyasztói érdekek érvényesítése céljából kapcsolatot épít és tart fenn a hazai és nemzetközi 

szervezetekkel, intézményekkel, 

e/ kiállítást, konferenciát, bemutatót szervez és kiadványokat jelentet meg, 

f/ fogyasztóvédelmi oktatást, képzést, felnőttképzést, pedagógus-továbbképzést szervez, 

g/ tájékoztatja a fogyasztókat jogaikról, lehetőségeikről és kötelezettségeikről, 

h/ jogi segítségnyújtást végez, 

i/ fogyasztók széles körét érintő ügyekben peres eljárást kezdeményez. 

 

II. A FOE tagsága 

 

1. A tagsági viszony önkéntes. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők. A tagok - 

a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 
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A FOE tagja lehet minden természetes és jogi személy, aki, illetve amely az Alapszabályt 

elfogadja, valamint belépési nyilatkozatában vállalja, hogy részt vesz az Egyesület munkájában és 

tagdíjat fizet. 

 

A különleges jogállású tagok a pártoló tag és a tiszteletbeli tag. 

 

A különleges jogállású tagok az egyesület szerveibe nem választhatnak és az egyesületi szervek 

döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt.  

 

Pártoló tag lehet minden természetes és jogi személy, aki (amely) csak vagyoni hozzájárulással 

vesz részt az egyesület tevékenységében. A pártoló tagság létrejötte a vagyoni hozzájárulás 

teljesítésével és a pártoló tagként történő támogatói nyilatkozattal, és annak az Elnökség általi 

elfogadásával valósul meg. Ha a pártoló tag a vállalt vagyoni hozzájárulást az esedékesség 

időpontjában nem nyújtja, a pártoló tagság az év utolsó napján megszűnik. 

 

Tiszteletbeli tag lehet minden természetes és jogi személy, akit a közgyűlés határozatával a 

határozatban meghatározott időpontig vagy visszavonásig annak megválaszt. 

 

2. A tag felvételéről az Elnökség dönt, a tagfelvétel elutasítása esetén a Közgyűléshez lehet 

fellebbezni. A döntés elleni jogorvoslat (fellebbezés) esetén történő eljárást a jelen Alapszabály 

Közgyűlésre vonatkozó részénél (III. pont) szabályozza. 

 

3. A tagok jogai: 

3.1 A nem különleges jogállású tag jogosult: 

a/  szavazni   

b/  a FOE tevékenységében aktívan részt venni 

c/ tisztségviselőt választani, megválasztása esetén tisztséget betölteni, illetve képviseletet 

ellátni 

d/  az Egyesület rendezvényein részt venni.  

e/ A közgyűlésen személyesen vagy képviselője útján részt venni. Képviselő megbízásához 

teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli meghatalmazás szükséges. Egy 

képviselő maximum 5 tagtól rendelkezhet meghatalmazással. Amennyiben a 

meghatalmazással kapcsolatban vita merül fel, erről a döntést az Elnök hozza meg, 

döntése ellen a Közgyűléshez lehet fordulni a jelen Alapszabály III. pontjában írtak 

szerint, és az ott leírt jogorvoslattal lehet élni. 

3.2 A különleges jogállású tag jogosult: 

a/  a FOE tevékenységében közreműködni, 

b/  az Egyesület rendezvényein részt venni. 

c/  A közgyűlésen tiszteletbeli tag személyesen, a pártoló tag személyesen vagy képviselője 

útján tanácskozási joggal részt venni. Képviselő megbízásához teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglalt írásbeli meghatalmazás szükséges. Amennyiben a 

meghatalmazással kapcsolatban vita merül fel, erről a döntést az Elnök hozza meg, 

döntése ellen a Közgyűléshez lehet fordulni a jelen Alapszabály III. pontjában írtak 

szerint, és az ott leírt jogorvoslattal lehet élni. 

4. A tag köteles az Alapszabályban foglaltakat megtartani, a belépési nyilatkozatban megadott 

adatainak változását az egyesületnek írásban bejelenteni, továbbá  

4.1 A nem különleges jogállású tag az Elnökség által megállapított éves tagdíjat fizetni. 

4.2. A különleges jogállású tagok közül a pártoló tag a szervezet tevékenységét a belépési (pártoló 

tagi) nyilatkozatban vállalt rendszerességgel a szervezet részére anyagi hozzájárulást nyújtani.  

A 4.1. és 4.2. pontban foglalt kötelezettség a tagsági viszony fenntartásának is feltétele. 
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Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület 

tevékenységét 

 

5. A tagsági viszony megszűnik: 

a/ A tag kilépésével 

A tag tagsági jogviszonyát az egyesülethez illetve képviselőjéhez (Elnök) intézett írásbeli 

nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A kilépés az egyesülethez (Elnök) 

érkezett bejelentéssel egyező időpontban hatályos. Megszűnt tagsági viszony esetén a tagtól 

csak a hátralékos tagdíj fizetése követelhető, egyéb kötelezettség teljesítése nem. 

b/ A tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával 

Amennyiben a tag az elnökség által megállapított éves tagdíjat a tárgyév utolsó napjáig 

beérkezően az Egyesület (Elnök) felhívására sem fizeti meg, vagy a tag az Egyesület 

tevékenységében egy évet meghaladóan nem vesz részt és az általa megadott címen vagy más 

módon tartósan nem elérhető, az Elnök a tag tagsági jogviszonyának felmondását 

kezdeményezheti. A tagsági jogviszony felmondását a Közgyűlés hagyja jóvá. A tag tagsági 

jogviszonya a Közgyűlés döntését követően 30 nappal szűnik meg. A tagtól a hátralékos tagdíj 

fizetése a felmondás hatályosulásának napjáig követelhető. 

c/ A tag kizárásával 

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 folytat le az Alapszabály 

Közgyűlésre vonatkozó III. pontjában szabályozott eljárás szerint. 

d/ A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 

e/ Az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével 

 

6. Az Elnök a tagnyilvántartásból törli azt, aki: 

a/ írásban bejelentette kilépési szándékát, a kilépésnek az Egyesület általi tudomásszerzés 

időpontjával 

b/  elhalálozott, jogutód nélkül megszűnt, az esemény időpontjára visszamenőleges hatállyal 

c/  akinek a tagságát a közgyűlés felmondta a felmondás hatályosulásának napjával 

d/  akinek a tagságát a közgyűlés kizárással megszüntette. 

 

III. A FOE szervezete és szerveinek hatásköre 

 

A FOE szervei:  1. Közgyűlés 

    2. Elnökség 

    3. Elnök 

   

1. Közgyűlés 

1. 1. A FOE legfőbb szerve, vezető testülete a Közgyűlés. A Közgyűlés üléseit szükség szerint, de 

legalább évente egy alkalommal tartja. A Közgyűlést az Elnök – akadályozatása esetén az 

elnökség - hívja össze. A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon kívül a közgyűlés 

összehívására jogosult által meghívottak és az Alapszabály vagy a Közgyűlés határozata alapján 

tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. 

  A Közgyűlésre szóló meghívót a helyszín, időpont, napirend közlésével írásban, elektronikus 

úton kell elküldeni a tagoknak úgy, hogy a Közgyűlés időpontját legalább 8 nappal megelőzően 

közölni kell az érintettekkel. A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező 

tagok több mint fele jelen van. A határozatképtelenség miatt ismételten összehívott Közgyűlés a 

meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlévők létszámától függetlenül 
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határozatképes, amennyiben erről a tagokat a meghívóban előre tájékoztatták. A meghívót az 

egyesület honlapján is közzé kell tenni. 

 

A meghívónak tartalmaznia kell 

a/ az egyesület nevét és címét (székhelyét); 

b/ az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 

c/ az ülés napirendjét; 

d/ határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés idejének és helyszínének 

megjelölését  

e/ a napirend kiegészítésének lehetőségére való figyelmeztetést 

A közgyűlést az egyesület fő szabályként székhelyén tartja, de az más – a meghívóban megjelölt 

– alkalmas helyszínen is megtartható. 

Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen 

valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. 

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az 

egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől 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. 

 

 1.2.  A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:  

a/ az Alapszabály elfogadása és módosítása 

b/ a hosszú-, középtávú célok és munkaprogramok meghatározása, 

c/ döntés a FOE más szervezetekkel való egyesüléséről, feloszlatásáról, megszüntetéséről 

szétválásáról 

d/ az Egyesület Elnökségének 5 évre történő megválasztása, visszahívása és díjazásának 

megállapítása, munkaszerződés esetén annak jóváhagyása 

e/ az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről 

szóló jelentésének - elfogadása; 

f/ az éves költségvetés elfogadása, 

g/ A jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági 

tagok (amennyiben vannak) vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények 

érvényesítéséről való döntés; 

h/ a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása; 

i/ a választott könyvvizsgáló (ha jogszabály előírása következtében könyvvizsgáló választása 

szükséges) megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és 

j/ a végelszámoló kijelölése. 

k/ a tagsági jogviszony felmondásról való döntés 

l/ a tagfelvétel elutasításával és a tag kizárásával kapcsolatos jogorvoslat 

m/ az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt 

n/ tiszteletbeli tagok megválasztása 

 

A Közgyűlés felhatalmazza az Elnökséget a tag felvételéről való döntésre. 

 

1.3. A Közgyűlés döntései, határozathozatal: 

Az ülésről a közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel megválasztott személy jegyzőkönyvet készít, 

a jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét és idejét, a jelenlévőket, továbbá az ülésen lezajlott 

fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és 
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ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket. A 

jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető az elnök és két egyszerű szótöbbséggel hitelesítésre 

megválasztott egyesületi tag írja alá. Az elnök a közgyűlésen hozott határozatokról folyamatos 

nyilvántartást vezet, az egyesület külön vezetett közgyűlési határozati könyvében, amelyből a 

közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők 

számaránya megállapítható. 

A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok 

többségével hozzák meg. 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. Amennyiben törvény 

egyszerű vagy azt meghaladó szótöbbséget ír elő a határozat meghozatalához, a létesítő okirat 

egyszerű szótöbbségnél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis. 

Amennyiben törvény egyhangúságot ír elő a határozat meghozatalához, a létesítő okirat ettől 

eltérő rendelkezése semmis. 

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 hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező 

tagok egyszerű szótöbbségével, fő szabályként nyíltan hozza, a tagok többségi határozatával 

azonban dönthetnek a titkos szavazásról. A közgyűlés tisztségviselőit, a levezető elnököt és a 

szavazatszámlálókat a megjelent tagok maguk közül jelölik nyílt jelöléssel, a jelöltek közül a 

közgyűlés a jelenlévő tagok egyszerű többségével nyílt szavazással választják meg a közgyűlés 

tisztségviselőit. 

A közgyűlésen hozott határozatokat a közgyűlésen a közgyűlést levezető elnök hirdeti ki, a 

közgyűlés döntéseit az érintettekkel közlik. 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a/ akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület terhére 

másfajta előnyben részesít; 

b/ akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c/ aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d/ akinek olyan Ptk. szerinti hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem 

tagja; 

e/ aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 

vagy 

f/ aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

Amennyiben rendkívüli okból Közgyűlés összehívása lenne szükséges, az adott kérdés a tagok 

írásban is szavazhatnak, amennyiben az ilyen módon történő szavazást jogszabály nem tiltja. Az 

írásbeli szavazás akkor érvényes és eredményes, ha az összes szavazásra jogosult tag 

figyelembevételével elegendő egyetértő szavazat érkezett vissza a megadott – általában 8 naptári 

napos – határidőn belül. 

 

1.4. A közgyűlés döntéseit az érintettekkel a döntéshozataltól számított 15 napon belül az Elnök 

írásban, elektronikus levél útján közli, amennyiben a döntés közlése nyilvánosságra hozatalt 

igényel, úgy azt az egyesület honlapján teszi közzé. A tagsági jogviszony felmondására, a 

kizárásra vonatkozó döntésének közlése ajánlott levél útján is megtörténik, az ajánlott levelek 

átvételére a postai kézbesítés szabályai irányadóak. Adott ügyben kétszeri ajánlott levél küldését 

követően az átvétel megtagadása a küldemény nem keresése estén az erre vonatkozó postai 

értesítést követő 15. napon az Egyesület a honlapján közzéteszi a címzettnek történő sikertelen 

kézbesítés tényét és az e közzétételt követő 15. napon a küldeményt kézbesítettnek tekinti. 
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Az Elnök 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 fent írtak miatt összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény 

megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni. 

 

Eljárás tagfelvétel elutasítása, tag kizárása és tagsági jogviszony megszűntetése esetén: 

Amennyiben a tag felvételét az Elnökség elutasítja, a tag az elutasító döntéssel szemben a 

Közgyűléshez fordulhat. Az elnök a Közgyűlés összehívására 60 naptári napon belül intézkedik 

vagy ezen időn belül a tagoktól az írásbeli szavazás szabályai szerint döntést kér. Írásbeli 

szavazásra történő előkészítés esetén az Elnökség egyúttal az elutasított tagjelölt kifogását is 

mellékelni köteles a szavazásra való felhíváshoz. 

Az Elnökség az Egyesületből kizárhatja azt a tagot, aki valamely, az egyesületi tagságból eredő 

kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, vagy ha az Egyesület céljával, 

szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. 

Az egyesületből való kizárásra bármely tag írásban tehet indítványt, melyben meg kell jelölnie, 

hogy az általa kizárni kért taggal szemben mely, a jelen okiratban megjelölt kizárási ok áll fenn, 

illetve, hogy ezen okot a kizárni kért tag, mely magatartásával valósította meg. A kizárási 

indítványról az Elnökség legkésőbb a kézhez vételt követő 60 napon belül tartott ülésén köteles 

döntést hozni, melyről írásban (ajánlott küldemény) kell az érintetteket tájékoztatni. 

Az Elnökség kizárást tárgyaló ülésére a tagot az ülés előtt 8 nappal írásban meg kell hívni, 

melyben közölni kell azokat a tényeket és körülményeket, amelyek a kizárásra okot adtak, 

lehetőséget biztosítva a tagnak, hogy legkésőbb ülésen érdemi nyilatkozatát, védekezését előadja. 

Az Elnökség döntése ellen, annak kézhezvételét követő 30 napon belül az érintett tag a 

közgyűléshez fordulat jogorvoslatért (fellebbezés). A Közgyűlésnek legkésőbb a jogorvoslati 

kérelem beérkezését követő 90 napon belül kell döntenie a jogorvoslati kérelemről, azzal, hogy a 

közgyűlés jelenlevő (írásbeli szavazás esetén összes) tagjainak több mint a fele szavazatával 

jóváhagyja a kizárást, tagfelvételt elutasító határozatot stb. vagy dönt a kizárásról/elutasításról 

stb. hozott határozat megsemmisítéséről. A kizárással érintett tagot, valamennyi kizárással 

kapcsolatosan keletkezett iratról írásban értesíteni kell és lehetőséget kell adni részére, hogy 

védekezését írásban előterjessze, illetve, hogy a kizárás körében történő döntéshozataloknál 

amennyiben az az összehívott közgyűlésen történik személyesen is jelen legyen, védekezését 

szóban is előterjeszthesse. 

A tag kizárását 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 kizáró határozatot a taggal közölni kell. Az 

alapszabály a kizáró határozat ellen fellebbezési lehetőséget biztosít. A fellebbezésnek a 

Közgyűlés erre vonatkozó határozatáig a kizárásra vonatkozó határozatra nézve halasztó hatálya 

van.  

Az egyesület szervei így a Közgyűlés döntései elleni jogorvoslat: 

Az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt 

bármely tag - a különleges jogállású tag csak érintettsége esetén -, a határozat tudomására 

jutásától számított harminc napos jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindítás a határozat 

végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben - a tag kérelmére - a határozat 

végrehajtását felfüggesztheti. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. 
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2. Elnökség 

 

2.1. A Közgyűlések között az Egyesület vezető szerve az Elnökség. Az elnökség három 

természetes személy tagból áll, akiket 5 éves időtartamra a Közgyűlés választ meg a jelenlevő 

tagok egyszerű szótöbbségével. A tagok újra választhatók. Az elnökség legfeljebb egy tagja az 

egyesület tagjain kívüli személyek közül is megválasztható. Az Elnökség tagja az a nagykorú 

személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem 

korlátozták. Nem lehet az egyesület vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése 

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

következmények alól nem mentesült, továbbá az, akit ilyen vagy hasonló foglalkozástól vagy a 

közügyektől 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. 

 

2.2. Az elnökség saját tagjai közül választja meg az Egyesület elnökét, aki kizárólag olyan személy 

lehet, aki az Egyesület nem különleges jogállású tagja.  

2.3. Megszűnik az Elnökség tagjainak megbízatása 

a/ határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 

b/ megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 

c/ visszahívással; 

d/ lemondással; 

e/ az elnökségi tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

f/ az elnökségi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

történő korlátozásával; 

g/ az elnökségi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

Az egyesület tagjai vezető tisztségviselőit visszahívhatják. A visszahívási indítványt az ok 

megjelölésével az Elnökséghez kell benyújtani. Az Elnökség a visszahívási indítványt köteles a 

soron következő Közgyűlés elé terjeszteni. 

A visszahívásról 60 napon belül összehívott Közgyűlésen kell dönteni abban az esetben, ha a 

tisztségviselő visszahívását a tagok egyötöde kezdeményezi. A visszahívásról a Közgyűlés a 

jelenlevő tagok kétharmadának igenlő szavazatával dönt. Ugyanezen a Közgyűlésen kell 

megválasztani az Elnökség új tagját. (tagjait) 

A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy másik vezető 

tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. 

Ha az egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő 

kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 

hatvanadik napon válik hatályossá. 

Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e 

minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági 

törléstől számított egy éven belül - az egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban 

álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont 

át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni. 

 

Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig 

kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen 

kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az egyesület 

fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette 

figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható. 

 

2.4. Az Elnökség feladatkörébe tartozik: 
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a) az egyesület ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések 

meghozatala; 

b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; 

c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése, az éves tagdíj 

meghatározása; 

d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 

közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 

e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a 

tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; 

f) a közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 

g) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 

h) az egyesület gazdasági helyzetének figyelemmel kísérése, az ezzel összefüggő 

szükséges intézkedések megtétele 

i) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; 

j) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 

k) a tagság nyilvántartása; 

l) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 

m) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

n) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés. 

 

Az elnökség szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik. Az elnökség akkor 

határozatképes, ha azon valamennyi tagja jelen van. 

 

Az ülést az Elnök hívja össze szükség szerint, de az ülést bármelyik tag kérésére köteles 15 napon 

belül összehívni. Amennyiben az Elnök ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, az Elnökség 

bármely tagja összehívhatja az Elnökség ülését az ok és a cél megjelölésével. 

 

Az elnökség döntéseit kétharmados szótöbbséggel hozza meg. Üléseiről az elnök feljegyzést 

készít, határozatainak nyilvántartásáról és szükség szerint közléséről az Elnök gondoskodik. Az 

Elnökség ülései nem nyilvánosak, azon az Elnökség tagjain kívül csak a meghívottak vehetnek 

részt.  

 

A vezető tisztségviselők ügyvezetési feladataikat személyesen kötelesek ellátni. 

 

3. Az elnök: 

 

Az Egyesület elnöke az elnökség saját tagjai közül kétharmados szótöbbséggel megválasztott 

elnöke, aki csak olyan személy lehet, aki az Egyesület nem különleges jogállású tagja. 

  

Az Elnök teljes és általános jogkörben képviseli az egyesületet. Akadályoztatása esetén ezt a 

jogot az elnökség két tagja együttesen gyakorolhatja. A képviseleti jog kiterjed minden olyan 

szerződés megkötésére amelyet az Alapszabály nem utal a Közgyűlés hatáskörébe. Az Elnök a 

képviseleti jogot az ügyek meghatározott csoportjára – így különösen jogi képviselet, könyvelés - 

nézve másra átruházhatja. 

 

Az elnök feladatkörébe tartozik különösen: 

 

a.) az egyesület napi ügyeinek vitele, az egyesülethez érkezett iratok nyilvántartásba vétele, 

azokkal kapcsolatos szükséges intézkedések megtétele; 

b.) az egyesülethez érkezett számlák ellenőrzése, a könyvelés részére történő átadása 

c.) az egyesület napi pénzügyi helyzetének figyelemmel kísérése 

d.) az Elnökség üléseinek előkészítése, összehívása 

e.) minden olyan feladat, amelyet a közgyűlés vagy az Elnökség az Elnök hatáskörébe utal. 
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Megszűnik az Elnök megbízatása az Elnökségi tisztség megszűnésével. 

Az Elnök döntéseit az érintettekkel a döntéshozataltól számított 15 napon belül írásban közli. 

 

Az Egyesület vezető tisztségviselőit az egyesület tagjai bármikor indokolás nélkül visszahívhatják. 

A visszahívásra vonatkozó indítványról a közgyűlés a jelen lévő tagok kétharmados 

szótöbbségével dönt. 

 

IV. A FOE pénzügyi alapja és gazdálkodása 

Az Egyesület gazdálkodása 

 

1. Az Egyesület a rendelkezésre álló vagyoni eszközökkel a társadalmi szervezetekre vonatkozó 

jogszabályok, és a közgyűlés jóváhagyása szerint gazdálkodik. 

 

2. Az Egyesület bevételei: 

2.1. a  tagok által befizetett tagdíjak, 

a.) A tagok tagdíj-befizetéseiről az ügyvezető a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó 

nyilvántartást vezet. 

b,) Az Egyesület tagdíját a tagok kötelesek az Egyesület részére készpénzben vagy az 

Egyesület számlájára történő átutalással megfizetni azzal, hogy az éves tagdíj 

megfizetésére a tagok az adott év december 31. .napjáig kötelesek 

2.2. felajánlások és egyéb adományok 

2.3. önkormányzati támogatás, 

2.4. pályázatokon elnyert támogatás, 

2.5. egyéb bevételek 

 

3. Az Egyesület vagyona lehet: 

a.) készpénz (folyószámlán elhelyezett), 

b.) értékpapír (kötvény, részvény, letéti jegy, stb.), 

c.) követelés, 

d.) ingó és ingatlan vagyon. 

 

4. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Tagjai az Egyesület tartozásaiért saját 

vagyonukkal nem felelnek. 

 

5. Megszűnés (feloszlás, feloszlatás) esetén az Egyesület tartozásainak kiegyenlítése után fennmaradt 

vagyon sorsáról a közgyűlés dönt. 

 

6.  Az Egyesület elnöksége az egyesület vagyonával a mindenkori hatályos pénzügyi-, számviteli 

jogszabályok rendelkezései szerint gazdálkodik. 

 

7.  Az Egyesült vagyontárgyainak leselejtezéséhez és eladásához a közgyűlés hozzájárulása 

szükséges. 

 

8.  Az Egyesület leselejtezett vagyontárgyai megvételére az egyesületi tagok elővételi jogot élveznek. 

 

 

V. Az Egyesület megszűnése 

 

Az Egyesület megszűnik, ha: 

 

1. Megszűnését a Közgyűlés kimondja. 

2. Más társadalmi szervezettel egyesül. 
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3. A Bíróság a nyilvántartásból törli, mivel: 

a.) megállapítja megszűnését, mert legalább egy éve már nem működik; 

b.) Feloszlatja, mert működése a büntető jogszabályokba ütközik, vagy mások jogait és 

szabadságát sérti; 

c.) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné 

vált, és új célt nem határoztak meg; 

d.) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt 

e.) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt; 

f.) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett; 

 

4. Az arra jogosult szerv megszünteti 

 

Az alapszabályban nem részletezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Civil törvény, valamint a 

hatályos pénzügyi-, számviteli és vagyonkezelési jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

Budapest, 2016. június 8. 

 

 

 

Dr. Horváth György 

elnök s.k. 

 

 


