
1 

 
Bocskai István Társaság 

 
 

 

Alapszabály 
 
 

Mottó: „… az erdélyiek és magyarországiak mindenekben oltalommal, 
segítséggel légyenek egymáshoz,  

mert tudó dolog az, hogy az visszavonással  
nagy birodalmak is elromlanak,  

viszontag az egyezséggel kicsinyek is  
nagyra nevelkednek…” 
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Preambulum 
 

A Bocskai István Társaság célja a hazaszeretet, a szülőföldhöz és a nemzethez való 
ragaszkodás erősítése, a magyar nemzeti egység megteremtésének elősegítése.  

A Társaság további feladata a nagy fejedelemnek, európai méretekben is számottevő 
történelmi szerepének és helyének tudatosítása a nemzeti emlékezetben. Szellemi örökségének 
ápolása és kulturális örökségként történő megóvása, különös tekintettel az ifjúság történelmi 
oktatásában határon innen és túl.  

A Bocskai István életében, szabadságharcában szerepet játszó települések közötti 
kapcsolatok kiépítése és kulturális tevékenységek keretében való megtartása. 

Bocskai István végrendeletének eleget téve feladatunknak érezzük az állandó 
együttműködést és a közös hagyományok ápolását a határon túli magyarsággal. 
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A BOCSKAI ISTVÁN TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA 

 

a 2010. május 8-án tartott alakuló közgyűlésen elfogadott, 2013. december 15-i 
közgyűlésen jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Általános rendelkezések 
1.1. Az Egyesület neve: Bocskai István Társaság (a továbbiakban Egyesület)  
1.2. Az Egyesület rövidített neve: BIT 
1.3. Az Egyesület székhelye: 1039 Budapest Hatvani Lajos u. 12. III/24. 
1.4. Az Egyesület önálló jogi személy. 
1.5. Az Egyesület bélyegzője: 

1.5.1. kerek formájú a következő felirattal: Bocskai István Társaság 

2. Az Egyesület céljai, feladata és tevékenysége  
2.1. Az Egyesület célja a hazaszeretet és a szülőföldhöz való ragaszkodás erősítése 

2.1.1. más szervezetek által szervezett, rendezett kulturális, tudományos és egyéb 
rendezvényeken való részvétel.  

2.2. Kapcsolattartás a határon túli magyarsággal 
2.2.1. európai integráció és kárpát-medencei együttműködés 
2.2.2. kulturális rendezvények szervezése 
2.2.3. a határon inneni és túli ifjúság történelmi tudatának erősítése 
2.2.4. tudományos kutató és ismeretterjesztő tevékenységek. 

 
2.3 Az Alapítvány a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 

törvény (továbbiakban Ectv.) rendelkezései szerint közhasznú szervezetként működik, 
tekintettel arra, hogy a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez az 
Ectv. 32. § (4) bek. b) pontja értelmében megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, és az 
Ectv. 32. § (5) bek. a) és b) pontjai szerint megfelelő társadalmi támogatottsága 
kimutatható. 

 
2.3.1. Az Egyesület a 2. pontban írt célok elérése érdekében az Ectv. rendelkezéseinek 

figyelembevételével az alábbi közhasznú tevékenységekért dolgozik:  
2.3.1.1. összhangban a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 115. § a)-i) 

pontjaival a Nemzetiségi feladatokat ellátó/más szervtől átvett intézmény 
fenntartása, érdekképviselet/esélyegyenlőség; kulturális autonómia 
megerősítésére önszerveződés szervezésének/működtetésének támogatása; 
nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése közfeladat 
ellátásában közvetett módon működik közre, az alábbi közhasznú tevékenységekkel 
elősegítve annak megvalósulását: 

a magyarsággal történő hagyományok ápolása érdekében együttműködik a határon 
túli magyarsággal, elősegíti a szomszédos államokban élő magyarságnak a 
szülőföldjén való boldogulását, a Magyarországgal való kapcsolatainak 
fenntartását, a határon inneni és túli ifjúság történelmi tudatának és a magyar 
kulturális örökséghez való kötődésének erősítését, valamint közreműködik a 
határon túli magyarsághoz kötődő kulturális javak megőrzésében és támogatja a 
határon túli magyarság kulturális autonómiájának megerősítésére szolgáló 
önszerveződés szervezését/működtetését. 

 
2.3.1.2.összhangban a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, 

valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 
1991. évi XX. tv 121. § a)-b) pontjaival a közösségi kulturális hagyományok, értékek 
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ápolásának/ művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének/ a lakosság 
életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti 
intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a 
művészi alkotó munka feltételeinek javítása, illetve a művészeti értékek létrehozásának, 
megőrzésének segítése közfeladat ellátásában közvetett módon működik közre, az 
alábbi közhasznú tevékenységekkel elősegítve annak megvalósulását: 

a kulturális örökség helyi védelme, a kulturális szolgáltatás, kulturális 
hagyományok , értékek ápolása érdekében együttműködik a határon túli 
magyarsággal, fenti célok megvalósítása érdekében közreműködik kulturális 
rendezvények szervezésében, támogatja a művelődésre szerveződő közösségek 
tevékenységét, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok 
megvalósítását. 

*l. 2014. május 26-ai Taggyűlési Jegyzőkönyvet 
2.3. Az Egyesület  

2.3.1. nyitott, nem csupán a tagság, hanem szolgáltatásait tekintve is minden természetes 
személy és szervezet számára, 

2.3.2. működése nyilvános, szolgáltatásait bárki igénybe veheti, az Alapszabályban és a 
Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint, azonban az Egyesület 
kérheti ezzel kapcsolatos költségeinek megtérítését.  

2.3.3. vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat 
nem veszélyeztetve végez,  

2.3.4. gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban 
meghatározott tevékenységre fordítja,  

2.3.5. közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak 
anyagi támogatást nem nyújt. Országgyűlési képviselői-, valamint megyei-, fővárosi- és 
helyi választásokon jelöltet nem állít. 

3. Az Egyesület jogállása   
3.11Az Egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek  
      működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek  

megfelelően működő jogi személy, amely a Taggyűlés által jóváhagyott Alapszabály  rendelkezései 
szerint működik. 

3.2 Az Egyesület pártoktól független, azoktól támogatást nem kapott és nem is fogad el,    
 képviselőjelöltet nem állított, és nem is támogat, közvetlen politikai tevékenységet nem  
 folytat, szervezete pártoktól független és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

4.  Tagság 
4.12.Az egyesületi tagság a Taggyűlés határozatával keletkezik. Az Egyesület tagjai  

4.1.1. rendes,  
4.1.2. pártoló tagok.  

 
4.2. 3Rendes tag. Az Egyesület rendes tagja lehet az a 18. életévét betöltött természetes személy, 

aki elfogadja az Egyesület céljait, vállalja, hogy támogatásával és tevékenységére jellemző 
munkájával részt vesz az Egyesület céljainak, feladatainak megvalósításában, és nyilatkozik 
belépési szándékáról. 

4.2.1. A rendes tag felvétele 
4.2.1.1. 4Tagfelvételi kérelem. Az a 18. életévét betöltött személy, aki az Egyesület tagja 

kíván lenni, tagfelvétel iránti kérelmét az Egyesület Elnöksége felé írásban 
eljuttatja. A kérelem alapján az Elnökség javaslatára a rendes tagot a Taggyűlés 
határozatával veszi fel az Egyesületbe. 

4.2.1.2. 5A rendes tagság megszűnése. Az egyesületi rendes tagság megszűnését a 
Taggyűlés határozatával mondja ki. A rendes tagság megszűnését eredményezi: 

4.2.1.2.1. a rendes tag halála, 
4.2.1.2.2. 6a rendes tag lemondása, az Egyesület elnökének átadott, lemondásról szóló       
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 írásbeli nyilatkozattal, az átvétel napján, 
                     4.2.1.2.3. a rendes tag kizárása, 

4.2.1.2.4. az Egyesület megszűnése. 
 

                 4.2.1.3.   7 A rendes tag kizárása. Az Egyesületből kizárható az a rendes tag, aki az  
                                 Elnökség igazolt módon történt írásbeli felszólítása ellenére, a felszólításban   
                                 megjelölt határidőben sem tesz eleget a tagsági jogviszonyból eredő  
                                 kötelezettségeinek. A tagkizárást az ok megjelölésével bármely rendes tag   
                                 kezdeményezheti, kizárási oknak minősül különösen, ha a tag az Egyesület  
                                 célját vagy tevékenységét veszélyezteti, azzal ellentétes, vagy  
                                 összeférhetetlen magatartást folytat, vagy nem fizet tagdíjat.  

A tag kizárásáról a Taggyűlés határozatával dönt. A kizárás szándékáról az 
Elnökség köteles tagot a Taggyűlés a kizárás tárgyában döntő ülés 
megtartása előtt legalább 15 nappal írásban értesíteni. Az értesítésben 
meg kell jelölni a kizárás okát, tájékoztatni kell a tagot a védekezés, 
valamint a határozat elleni jogorvoslat lehetőségéről. Az elnökség 
határozatával szemben a kizárt tag, annak kézhezvételétől számított 15 
napon belül a Taggyűlés irányában jogorvoslattal élhet. 

*l. 2014. június 28-ai Taggyűlési Jegyzőkönyvet 
4.2.1.4.   A rendes tag jogai: 

4.2.1.4.1. Jogosult az Egyesület munkájában való részvételre, az Egyesület  
               működésével, tevékenységével kapcsolatos kérdéseket vethet fel, illetve   
               megoldási javaslatot tehet. 

                     4.2.1.4.2. 8részt vehet az Egyesület Taggyűlésén tanácskozási és szavazati joggal,  
 a Taggyűlés napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tehet, a Taggyűlésen     
 felszólalhat. 

                     4.2.1.4.3.9 részt vehet az Elnökség tagjainak megválasztásában, a határozatok  
    meghozatalában. 

                       4.2.1.4.4. képviselettel járó tisztségre válaszható meg. 
           4.2.1.4.5. 10 tanácskozási joggal részt vehet az Elnökségi üléseken. 

  4.2.1.4.6  11 jogosult igénybe venni az Egyesület által biztosított szolgáltatásokat. 
 

4.2.1.5. A rendes tag kötelességei: 
                     4.2.1.5.112. az Egyesület szabályzatainak betartása, a Taggyűlés és az Elnökség által  

   hozott határozatok végrehajtása. 
                     4.2.1.5.2.  a megállapított tagdíj pontos és rendszeres befizetése. 

4.2.1.5.3.13Rendkívüli hozzájárulás. Szükség esetén a Taggyűlés a rendes tagok részére            
                 a tagdíjon felül további rendkívüli anyagi hozzájárulást is előírhat, ami egy  
                 naptári évben nem haladhatja meg az éves tagdíj háromszorosát. 
4.2.1.5.4. Felajánlás. A tagok kötelesek az Egyesület működéséhez szükséges 

feltételekről gondoskodni és az eszközöket biztosítani. Mindazonáltal a 
működéshez szükséges egyéb felajánlások mértékére előírás nincs, az teljes 
mértékben önkéntes alapon történik. 

4.2.1.5.5. képességeihez mérten rendszeresen dolgozni az egyesületi célok  
     előmozdítása érdekében, valamint az Egyesület szellemi és anyagi       
     gyarapodásáért. 

4.2.1.5.6.14   az Egyesület céljának megvalósulását nem veszélyeztetheti. 
4.2.1.5.7    választott tisztségét legjobb tudása szerint ellátni. 
 

4.3. A Pártoló tag. Az Egyesület pártoló tagja lehet bármely, az Egyesület munkáját erkölcsi és 
vagyoni hozzájárulással és más felajánlással támogató személy vagy gazdasági társaság, 
társadalmi szervezet vagy alapítvány (a továbbiakban szervezet) aki / amely vállalja az 
Egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatását.  
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4.3.1. A pártoló tag felvétele. 
   4.3.1.1.  Tagfelvételi kérelemmel élve kezdeményezheti a pártoló tag felvételét.  

Amennyiben a pártoló tag egy szervezet, úgy képviseletében elsősorban a 
képviseletre jogosult személy vesz részt az Egyesület munkájában, ugyanakkor a 
képviselő helyett meghatalmazott munkavállalója útján is képviseltetheti magát. 

4.3.215   Pártoló tagság megszűnése. Az egyesületi pártoló tagság megszűnését a Taggyűlés  
             határozatával mondja ki. A pártoló tagság megszűnését eredményezi: 

4.3.2.1. a pártoló tag halála illetve jogutód nélküli megszűnése 
4.3.2.2. a pártoló tag kilépése 
4.3.2.3. a pártoló tag kizárása. 
4.3.2.4. az Egyesület megszűnése. 

4.3.2.5. 16A pártoló tag kizárása. Az Egyesületből kizárható az a pártoló tag, amely az 
Elnökség írásbeli felszólítása ellenére, a felszólításban megjelölt határidőben 
sem tesz eleget tagsági viszonyából, vagy megtett felajánlásából eredő 
kötelezettségeinek. A tagkizárást az ok megjelölésével bármely rendes tag 
kezdeményezheti, kizárási oknak minősül különösen, ha a pártoló tag az 
Egyesület célját, vagy tevékenységét veszélyezteti, azzal ellentétes, vagy 
összeférhetetlen magatartást folytat. A tag kizárásáról a Taggyűlés 
határozatával dönt. A kizárás szándékáról az Elnökség köteles tagot a 
Taggyűlés a kizárás tárgyában döntő ülés megtartása előtt legalább 15 
nappal írásban értesíteni. Az értesítésben meg kell jelölni a kizárás 
okát, tájékoztatni kell a tagot a védekezés, valamint a határozat elleni 
jogorvoslat lehetőségéről. Az elnökség határozatával szemben a kizárt 
tag, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Taggyűlés 
irányában jogorvoslattal élhet. 

*l. 2014. június 28-ai Taggyűlési Jegyzőkönyvet 
4.3.3. A pártoló tag jogai 

4.3.3.1. Jogosult az Egyesület munkájában való részvételre, az Egyesület     működésével, 
tevékenységével kapcsolatos kérdéseket vethet fel, illetve megoldási javaslatot tehet. 

4.3.3.2.17Jogosult tanácskozási joggal részt venni a Taggyűlésen és az Elnökségi  
            üléseken. 

                  4.3.3.3.Szavazati joggal nem rendelkezik és tisztségviselőnek nem választható. 
 
 

4.3.3. A pártoló tag kötelességei. 
4.3.3.3. Köteles az Egyesület munkáját aktívan segíteni. 
4.3.3.4. 18A Taggyűlés által meghatározott vagyoni hozzájárulást köteles fizetni. A 

Taggyűlés nem írhat elő részére rendkívüli anyagi hozzájárulást és Egyesület 
működéséhez szükséges feltételek biztosítása céljából nem köteles felajánlást tenni.  

*l. 2014. június 28-ai Taggyűlési Jegyzőkönyvet 
4.4. 19Az Elnökség az Egyesület valamennyi tagjáról nyilvántartást vezet. 
4.5. Nem lehet tag az a természetes személy, aki szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerős 

bírósági büntető ítélet hatálya alatt áll. 
4.6. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek 

nincs helye. 
4.7. Az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag – a tudomására jutástól 

számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a 
határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást 
felfüggesztheti. A kizárt tag a jogerős kizárástól számított egy éven belül az Egyesülettel 
tagsági viszonyt ismételten nem létesíthet. 
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5. Az Egyesület szervezetei és működése  

5.1. 20A taggyűlés 
5.1.1. 21Az Egyesület legfelsőbb döntéshozó szerve a Bocskai István Társaság Taggyűlése, amely 

a rendes tagok összessége. A Taggyűlés szavazati jogú tagjai a Bocskai István Társaság 
rendes tagjai. A Taggyűlésen a rendes tagok egy-egy szavazattal rendelkeznek. 
Szavazategyenlőség esetén az Egyesület Elnökének szavazata dönt. 

5.1.2. 22A Taggyűlésen részletes jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv vezetőjét és az azt hitelesítő 
két tagot a Taggyűlés választja meg. A jegyzőkönyvekbe az Egyesület bármely tagja jogosult 
betekinteni. A jegyzőkönyvet az Elnök és a két hitelesítő tag írja alá. A jegyzőkönyvnek 
tartalmaznia kell az elfogadott határozatok pontos szövegét.  

5.1.3. 23Az Egyesület Elnöksége a Taggyűlésen hozott határozatokról olyan nyilvántartást köteles 
vezetni, amelyből a Taggyűlés döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést 
támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható. 

5.1.4. 24A Taggyűlés döntéseiről az érintetteket 15 napon belül írásban, elektronikus postai úton 
tájékoztatja. A Taggyűlés döntései nyilvánosak, a meghozott döntésekről vezetett 
Határozatok könyvébe, valamint a közhasznú szervezet működésével kapcsolatos 
iratokba az Elnökséggel történő előzetes egyeztetést követően bárki jogosult betekinteni. 
A Taggyűlés döntéseit azok a meghozatalát követő 15 napon belül 
nyilvánosságra kell hozni, az Egyesület székhelyén történő kifüggesztés útján.  A 
határozatokat, az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést az Elnökség az 
Egyesület honlapján bárki által hozzáférhetően közzéteszi nyilvánosságra 
hozatalról az elnök köteles gondoskodni. Az Elnökség a közhasznúsági jelentést 
a tárgyévet követő évben legkésőbb június 30-áig az Egyesület internetes 
honlapján teszi közzé (www.kismarja.reformatus.hu/bocskaitarsasag). 
Az Egyesület működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói 
közlésének nyilvánosságát a székhelyen történő kifüggesztés és az egyesület 
honlapján történő közzététel útján biztosítja az Egyesület.  
*l. 2014. június 28-ai Taggyűlési Jegyzőkönyvet 

5.1.5. 25A Taggyűlést évente legalább egy alkalommal kell összehívni. Ezen kívül Taggyűlést kell 
összehívni:  

5.1.5.1. ha a tagok legalább egytizede az ok és a cél megjelölésével írásban kéri, 
5.1.5.2. ha az Elnökség több mint fele kivált a testületből, 
5.1.5.3. ha azt a törvényességi felügyeletet ellátó szerv elrendeli, 
5.1.5.4. ha a bíróság elrendeli, 
5.1.5.5. ha az Elnökség kéri azt az ok és cél megjelölésével. 

5.1.6. 26A Taggyűlés nyilvános, azon tanácskozási joggal bárki részt vehet. A Taggyűlés 
határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint fele jelen van. Ha a Taggyűlés a 
megjelentek számánál fogva határozatképtelen, az erre jogosultak megismételt Taggyűlést 
hívhatnak össze legkorábban egy órával a határozatképtelen Taggyűlés vége után, mely a 
megjelentek számától függetlenül határozatképes. A megismételt Taggyűlés napirendje azonos 
az eredeti meghívóban rögzítettel. A meghívóban a távolmaradás jogkövetkezményei és a megismétel 
Taggyűlés időpontját és helyét a meghívónak tartalmaznia kell és azt csak az eredeti Taggyűlés napjára 
lehet összehívni. A Taggyűlés a hatáskörébe tartozó kérdésekben - így az éves beszámoló és 
közhasznúsági jelentés elfogadásáról is - akként határoz, hogy a Taggyűlésen a 
döntéstervezetekre, javaslatokra - eltérő rendelkezés hiányában - nyílt szavazással - 
igennel vagy nemmel - szavaz. Az elnökség tagjainak megválasztásáról titkosan, írásban szavaz 
a Taggyűlés.  

 
5.1.7. Az Egyesület vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, 

vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a 
határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más 
előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.  

5.1.8. 27A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:  
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5.1.8.1 az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más társadalmi szervezettel való 
egyesülésének kimondása, 

5.1.8.2. az Alapszabály, és a Szervezeti és működési szabályzat megállapítása és módosítása. 
A Szervezeti és működési szabályzat nem lehet ellentétes az Alapszabállyal. 

5.1.8.3. az Egyesület Elnökségének megválasztása, visszahívása. Az elnökség valamely tagjának 
visszahívásáról a tagok legalább 10 %-ának indítványára határozhat, ha az elnökség tagja 
az egyesület céljaival ellentétes tevékenységet folytat. 

5.1.8.4.      döntés a tagok felvétele, illetve kizárása ügyében; 
5.1.8.5.      az éves tagdíj összegének megállapítása és a pótlólagosan előírt rendkívüli 

hozzájárulások mértékének és a megfizetés rendjének megállapítása. 
5.1.8.6.       a tisztségviselők díjazásának, illetve költségtérítésük mértékének megállapítása. 
5.1.8.7.       az éves költségvetés elfogadása, 
5.1.8.8.      az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása. (Az Egyesület éves 

közhasznú jelentésébe az Egyesület Elnökével való egyeztetés után bárki 
betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.) 

5.1.8.9.      az Elnökség éves pénzügyi tervének és beszámolójának elfogadása. 
5.1.8.10. döntés az Egyesület vagyonának felhasználásáról, illetőleg megszűnés esetén 

döntés a megmaradt egyesületi vagyon közhasznú felajánlása tárgyában. 
5.1.8.11. belépés érdekképviseleti szervbe, illetve onnan való kilépés. 
5.1.8.12. a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása.  
5.1.8.13. döntés minden olyan kérdésben, amelyet a Taggyűlés saját hatáskörébe von. 

5.1.9. 28A Taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait általános szabályként a 
jelenlévő, szavazati joggal rendelkező rendes tagok egyszerű szótöbbségével nyílt 
szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt, 

5.1.10. Az 5.1.9.) pont alól kivételt képeznek az 5.1.8.2.) 5.1.8.4.) és 5.1.8.5.) pontokban foglalt 
kérdésekben történő határozathozatal, mely döntéshez minősített szótöbbség, a 
szavazásra jogosult jelenlévő tagok több mint kétharmadának egyetértő szavazata 
szükséges. Az 5.1.8.1. pontban foglalt kérdésben az összes tag több mint felének 
részvétele esetén lehet döntést hozni. Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a 
kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja. 

5.1.11. További kivételt képez az 5.1.9.) pont alól az 5.1.8.3.) pontban foglalt kérdésekben 
történő határozathozatal, mely titkos és döntéshez minősített szótöbbség, a szavazásra 
jogosult jelenlévő tagok több mint kétharmadának egyetértő szavazata szükséges. 

5.1.12. 29A Taggyűlés az Egyesület Elnökének javaslatára bármely kérdésben titkos szavazást 
rendelhet el. A tagok 20 %-ának indítványára a Taggyűlés írásban, titkosan szavaz. 

5.1.13. 30A levezető elnök személyének megválasztásáról a Taggyűlés az ülés megkezdésekor a 
jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz. Titkos, 
írásbeli szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot választ a Taggyűlés egyszerű szótöbbséggel. 

5.1.14. 31A Taggyűlést az ülés előtt legalább 30 nappal kiküldött írásos meghívóval az Egyesület 
Elnöke hívja össze. Az írásos meghívónak tartalmaznia kell:  

5.1.14.2. az ülés időpontját és helyét,  
5.1.14.3. az ülés tervezett napirendjét és/vagy témáit. 

5.1.15. 32A Taggyűlés csak olyan kérdéseket tárgyalhat meg, amelyek a Taggyűlés meghívójában szerepelnek.  
 

5.2. 33 Felügyelő Bizottság 
5.2.1.  Amennyiben az Egyesület, mint közhasznú szervezet éves bevétele az ötmillió  
          forintot meghaladja, a 2011. évi CLXXV. törvénynek megfelelően, az abban megje- 
          lölt felügyelő szervet hozza létre.  
5.2.2. Az Egyesület jelenlegi éves bevétele nem haladja az ötmillió forintot, így jogszabályi  
          kötelezettség hiányában a vezető szervtől elkülönült felügyelő szervet nem hoz létre.    
          A felügyelő szerv létrehozásáról ezen feltételekben történt változás bekövetkezte   
          esetén dönt a Taggyűlés. 
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5.3. 34Az Elnökség  
5.3.1 Az Elnökség 3 főből áll:  

5.3.1.1 az Elnök, 
5.3.1.2 az Alelnök – 2 fő 

 
5.3.2 35Az Elnökséget a Taggyűlés az 5.1.11.) pontban foglalt módon választja meg 5 éves 

időszakra. Elnökségi taggá az választható, aki a törvényben előírt feltételeket teljesíti, és nem esik 
kizáró ok alá. 

5.3.3 36A határozott idő lejártával, a Taggyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az Elnökségi 
tagság a tag halálával és az elnökség tagjai számára írásban, igazolható módon átadott 
lemondással, amely esetekben a Taggyűlés új Elnökségi tagot választ. Az időközben választott új 
Elnökségi tag megbízatása az eredetileg megválasztott tag megbízatási idejének hátralévő időtartamára 
szól. Elnökségi tagot visszahívni csak az új elnökségi tag egyidejű megnevezésével lehet és erről a két 
kérdésről egyszerre kell határozni. 
Az Elnökségi tagság megszűnik még a törvényben meghatározott ok bekövetkezte esetén. 

5.3.4 37Az Elnökség hatáskörébe tartozik:  
5.3.4.1 az Egyesület törvényes, az Alapszabályban foglaltaknak megfelelő működésének 

biztosítása,  
5.3.4.2 a Taggyűlés előkészítése és összehívása, figyelembe véve az egyesület tagjai által javasolt 

napirendi pontokat, 
5.3.4.3 az éves költségvetés összeállítása és a Taggyűlés elé terjesztése, 
5.3.4.4 az éves beszámoló, valamint a közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése és 

jóváhagyása céljából a Taggyűlés elé terjesztése; 
5.3.4.5 a gazdasági tevékenység folyamatának végzése és végeztetése, 
5.3.4.6 tagfelvétel előterjesztése, 
5.3.4.7 szervezni és irányítani a szervezet munkáját,  
5.3.4.8 végzett munkájáról éves beszámolót készít és a Taggyűlést rendszeresen tájékoztatja,  
5.3.4.9 döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Taggyűlés vagy az  
            Elnök hatáskörébe. 

5.3.5 38Az Elnökség döntéseiről határozatot hoz, melyekről olyan nyilvántartást köteles vezetni, 
amelyből döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és 
ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható. Az Elnökség döntéseiről az 
érintetteket írásban, elektronikus levél formájában 3 munkanapon belül értesíti, valamint 
döntéseit az Egyesület honlapján nyilvánosságra hozza. A meghozott döntésekről 
vezetett Határozatok könyvébe az Elnökséggel történő előzetes egyeztetést követően 
bárki jogosult betekinteni. 

5.3.6 39Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább félévente tart ülést. Az Elnökség ülései 
nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben 
korlátozható. Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon az Elnökségi tagok több mint 
fele jelen van. Az Elnökségi ülést össze kell hívni abban az esetben, ha olyan kérdésben szükséges 
döntést hozni, amely az Elnökség hatáskörébe tartozik. ) 
     *l. 2014. június 28-ai Taggyűlési Jegyzőkönyvet 

5.3.7 40 Az Elnökségi ülés a tagok számára nyilvános, azon tanácskozási joggal bármely tag 
részt vehet. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az ülésről 
jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az elnökségi tagok írnak alá. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell 
az elfogadott határozatok pontos szövegét. 

5.3.8 41 Az Elnökséget az Elnökségi ülés előtt legalább 3 munkanappal elektronikus levél 
formájában kiküldött írásos meghívóval kell összehívni. Az Elnökségi ülés összehívása az 
Egyesület mindenkori Elnökének a feladata. Az írásos meghívónak tartalmaznia kell:  

5.3.8.1 az ülés időpontját és helyét,  
5.3.8.2 az ülés tervezett napirendjét és/vagy témáit. 
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6.  Elnökségi tagok hatásköre és feladata: 
6.1. Az Elnök hatásköre és feladatai:  

6.1.1. képviseleti joggal rendelkezik az Egyesület nevében, a szervezet első számú felelős 
vezetője, 

6.1.2. 42az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése, a munkáltatói jogok 
gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett. Ezeken belül feladata a tagnyilvántartás, a 
pénzeszközök kezelése, az utalványozás, az iratkezelés, bizonylatkezelés az Egyesület ide 
vonatkozó Szabályzatai szerint. Vezeti a határozatok tárát és őrzi a határozatokat tartalmazó 
jegyzőkönyveket. 

6.1.3. 43a Taggyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtása, ezen fórumok döntéseinek hiányában 
az Egyesület érdekeivel összhangban történő intézkedések megtétele, 

6.1.4. 44az Elnökségi ülések előkészítése, összehívása és levezetése, 
6.1.5. 45az Elnökség többi tagjával együtt szervezi és irányítja az Egyesület operatív 

működését. 
6.1.6. az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg 

bíróság előtt, 
6.1.7. 46éves beszámoló elkészítése, és jóváhagyás céljából a Taggyűlés elé terjesztése, 
6.1.8. 47a Taggyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az 

érintettekkel történő közlése. 
 
 
6.2.  Az Alelnök hatásköre és feladatai: 

6.2.1. az Egyesület Elnökét akadályoztatása, távolléte esetén helyettesíti az Elnök teljes 
jogkörével élve. Ebben az esetben felelőssége megegyezik az Elnökével, 

6.2.2. 48az Elnökség többi tagjával együtt szervezi és irányítja az Egyesület napi működését, 
6.2.3. az Elnökkel együtt utalványozási joga van, 
6.2.4. az Elnök munkáját a vele kialakított munkamegosztás szerint, de különösen a 

gazdálkodás, szervezési, a testületek működésével és a közhasznúsági feladatokkal 
kapcsolatos kérdésekben, munkatervekben, munkatervek és beszámolók készítésében 
segíti. 

6.2.5. 49ha az Elnök megbízatása bármely okból megszűnik, az elnökséget bármely Elnökségi tag 
összehívhatja. 

6.2.6. végzi, illetve megszervezi a vezető testületi ülések jegyzőkönyvének vezetését, 
6.2.7. a szervezet mindennapi munkájában részt vállal, a feladatok ellátása érdekében 

munkáját legjobb tudása szerint végzi. 
 
6.3. Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az Elnökkel való 

egyeztetés alapján bárki jogosult betekinteni.  
6.4.  A vezető tisztségviselők (az Elnökség50 tagjai) összeférhetetlensége  
6.4.1. 51Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek 

közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b.), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a 
határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más 
előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül 
előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.  

6.4.2. A vezető tisztségviselő, illetőleg az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 
szervezetnél is betölt.  

6.4.3. Az Egyesület megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú 
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú 
szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben 
legalább egy évig -, 
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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. 

*l. 2014. június 28-ai Taggyűlési Jegyzőkönyvet 

7. Az Egyesület képviselete 
7.1.  Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli, a 6.2.1 pontban foglalt kivétellel. 
7.2. Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök jogosult rendelkezni. 

8. Az Egyesület működése, anyagi forrásai és gazdálkodása 
8.1. Az Egyesület, mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló 

határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg. 
8.2. 52Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb 

jövedelmekből gazdálkodik a Taggyűlés által elfogadott éves költségvetés szerint. 
8.2.1. Az Egyesület főbb bevételei: 

8.2.1.1. tagdíjak, 
8.2.1.2. szervezetek és magánszemélyek anyagi támogatásai, 
8.2.1.3. adományok, hagyományok, 
8.2.1.4.  az egyesületi célok, feladatok megvalósítása érdekében az alaptevékenységet 

szolgáló munkavállalásból származó bevételek, 
8.2.1.5.  hazai és külföldi pályázatok elnyeréséből származó bevétel, 
8.2.1.6.  az Egyesület céljai megvalósításának érdekében bel- és külföldi adományokat 

gyűjthet, 
8.2.1.7.  egyéb bevételek. 

8.2.2. Az Egyesület főbb kiadásai: 
8.2.2.1.  Rendezvények, ünnepségek megtartásával kapcsolatos személyi költségek 
8.2.2.2.  Kiadványok elkészítésének költségei 
8.2.2.3.  központi és helyi egységek működésének költségei, ügyviteli, személyi és dologi 

kiadásai, 
8.2.2.4.  az Egyesület rendezvényeivel, gazdálkodó tevékenységével kapcsolatos kiadások, 
8.2.2.5.  az Egyesület működésével kapcsolatos egyéb költségek. 

8.3. A tagdíj összegét, befizetésének módját a Taggyűlés53 határozza meg az alakulás évében 
fizetendő tagdíj kivételével. A tagok tagdíjbefizetéseiről az Elnökség54 a 
tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl 
az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

8.4. Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. 
8.5. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő 

okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja (Ectv. 34 § (1) c) 
pont); 

*l. 2014. június 28-ai Taggyűlési Jegyzőkönyvet 
8.6. Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a 

bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet 
által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő 
juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 

8.7. Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és 
az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő 
okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem 
veszélyeztetve végez (Ectv. 34 § (1) b) pont); 
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*l. 2014. június 28-ai Taggyűlési Jegyzőkönyvet 
8.8. Az Egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.  

 
55Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra a 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak 
vonatkoznak. 
 

9. Az Egyesület megszűnése 
9.1. 56Az Egyesület megszűnik, ha a Taggyűlés a feloszlását vagy más társadalmi   
           szervvel való egyesülését kimondja. 
9.2. Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja,  
           illetőleg megszűnését megállapítja. 
9.3. 57Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére  
           kell fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a  
           Taggyűlés dönt. 
9.4. A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes  
           köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből  
           eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.  
 

10.  Záró rendelkezések 
10.1. 58A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 

szóló törvény, az egyesülési jogról és  közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak 
keretei között a   taggyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat. 

*l. 2014. június 28-ai Taggyűlési Jegyzőkönyvet” 
 
10.2. 59Az Egyesület Alapszabályát az alapító tagok a 2010. május 8. napján tartott    

Alakuló Taggyűlése (akkor elnevezéssel: Közgyűlése) egyhangú határozattal    
jóváhagyta. Az Alapszabály módosítása elfogadásának helye és ideje: Kismarja,  
2013. december 15. 

 
10.3. Az Egyesület Alapszabályának 2013. május 25-én, illetve 2013. december 15-én 

megtörtént módosításai dőlt betűvel és aláhúzással jelölve kerültek 
feltüntetésre. 

 
10.4. Az egységes szerkezetű okirat jelenlegi elkészítésére okot adó 2014. február 13-

án, valamint 2014. június 28-án megtörtént Alapszabály-módosítások félkövér és 
dőlt betűvel jelölve kerültek feltüntetésre. 

*l. 2014. június 28-ai Taggyűlési Jegyzőkönyvet” 
 
10.5. Az Egyesület a módosított, egységes szerkezetű Alapszabályát a szükséges mellékletekkel 

együtt benyújtja a Fővárosi Törvényszéknek.1 
 

 
 
 
 

                                                 
1 Az Egyesület Alapszabályának 2013. május 25-én, illetve 2013. december 15-én megtörtént módosításai dőlt betűvel 
és aláhúzással jelölve kerültek feltüntetésre. 
Az egységes szerkezetű okirat jelenlegi elkészítésére okot adó 2014. június 28-án megtörtént Alapszabály-módosítások 
félkövér és dőlt betűvel jelölve kerültek feltüntetésre. 
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Záradékok  
 

 
Az Egyesület Alapszabályának 2013. december 15-én és 2014. február 13-én történt módosításai 
alapján: 
 
Kelt: Budapest, 2014. június 28.  

 
................................................................ 

                        Sárkány Viola elnök    
1039 Budapest, Hatvany Lajos u. 12. III.24. 

 
 
 
Alulírott, Sárkány Viola elnök a Bocskai István Társaság elnöke felelősségem tudatában kijelentem és 
igazolom, hogy az Alapszabály jelen egységes szerkezetbe foglalt, ügyvédi tényvázlatnak is tekintett 
szövege megfelel az Alapszabály 2013. május 25-ei, 2013. december 15-ei, 2014. február 13-ai és 2014. 
június 28-ai módosítások alapján hatályos tartalomnak. 
 
 
          …………………………………………….. 
              Sárkány Viola elnök 
 
Alulírott jogi képviselő jelen Alapszabályban Sárkány Viola Bocskai István Társaság elnöke által 
nyilatkozott tartalmakat és aláírást ellenjegyzem. 
Budapest, 2014. június 28. 
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