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Preambulum 

 

Egyesületünket a férfiuralom felszámolásáért, a nők társadalmi egyenlőségéért, az erőszak leküzdéséért, 
a nők és a szexuális kisebbségek társadalmi egyenlőségének előmozdítása érdekében hozzuk létre.  

Meggyőződésünk, hogy a nők és a szexuális kisebbségek ellen irányuló erőszak visszaszorítása elősegíti 
a patriarchális társadalmi berendezkedés felszámolását, egy hatékonyabb, igazságosabb társadalom 
létrejöttét.  

Célunk, hogy a legszélesebb rétegek számára láthatóvá tegyük az erőszak, a diszkrimináció azon 
megnyilvánulásait, melyeket ma még a legtöbben nem vesznek észre, vagy nem tartanak erőszaknak. 
Ezáltal is növelni kívánjuk a nőkkel és gyermekekkel szemben alkalmazott erőszak ellen fellépők 
társadalmi bázisát. 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1.§ Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 

(1) Az Egyesület neve: PATENT Patriarchátust Ellenzők Társasága Jogvédő Egyesület 

(2) Az Egyesület rövidített elnevezése: PATENT Jogvédő Egyesület 

(3) Az Egyesület székhelye: 1024 Budapest, Forint utca 10. 

(4) Az egyesület működési területe kiterjed Magyarország egész területére. 

(5) Az egyesület jogi személy, amely bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre és 
működésére 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, és más jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Az 
egyesület közhasznú jogállású szervezet. 

 

2.§ Az egyesület célja és tevékenységei 

(1) Az egyesület kiemelt célja: a nőket, a szexuális kisebbségekhez tartozókat és a gyerekeket érő 
erőszak megelőzése, illetve az erőszak áldozatainak támogatása, e társadalmi csoportok társadalmi 
esélyegyenlőségének előmozdítása. Ezt a célt a rászorulóknak biztosított személyes segítségnyújtás 
mellett oly módon is szolgálni kívánja, hogy az erőszak elkövetői oldalára irányítja a reflektorfényt, 
illetve a bántalmazók magatartásában akar változást elérni. Egyesületünk elsősorban a jelzett 
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hátrányos helyzetű csoportok emberi jogainak védelmével kíván foglalkozni, ezt természetesen 
egyéb, a felsorolt célokat szolgáló tevékenységek egészíthetik ki.  

(2) Az egyesület főbb tevékenységei, amelyekkel a fenti célokat elérni igyekszik: 

A) szakemberképzés 

B) érdekkijárás, nők, gyerekek, szexuális kisebbségekhez tartozó személyek 
érdekképviselete 

C) részvétel a politika formálásában 

D) köztudatformálás, ismeretterjesztés 

E) ügyfelek jogi képviselete hatóságok előtt 

F) jogfejlesztő munka, jogkritikai tevékenység 

G) kiadványok írása, fordítása, terjesztése 

H) ügyfélellátás 

(3) Az egyesület az alábbi jogszabályhelyek által előírt, alábbi közfeladatokhoz 
kapcsolódóan végzi közhasznú tevékenységét:  

A) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés – 2011. évi CXC. törvény 
a nemzeti köznevelésről 4. § (1) a)-d),g)-n), r)-u) pontok, valamint a 74.§ (1): 

1. alapfeladat: a köznevelési intézmény alapító okiratában, szakmai 
alapdokumentumában foglalt köznevelési feladat, amely 
a) óvodai nevelés, 

b) nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, 

c) általános iskolai nevelés-oktatás, 

d) nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása, 

g) gimnáziumi nevelés-oktatás, 

h) szakközépiskolai nevelés-oktatás, 

i) szakiskolai nevelés-oktatás, 

j) nemzetiség gimnáziumi nevelés-oktatása, 

k) nemzetiség szakközépiskolai nevelés-oktatása, 

l) nemzetiség szakiskolai nevelés-oktatása, 

m) Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás, 

n) felnőttoktatás, 

r) a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési 
igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása, 

s)azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai 
nevelése, iskolai nevelése-oktatása, kollégiumi ellátása, akik az e célra 
létrehozott gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási 
intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban, kollégiumi csoportban 
eredményesebben foglalkoztathatóak, 

t) a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben rehabilitációs 
intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének 
teljesítéséhez szükséges oktatás, 

u) pedagógiai-szakmai szolgáltatás, 
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74. § (1)Az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók 
óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható 
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési 
alapfeladatok ellátásáról. 

B) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet – 2011. évi 
CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 8: 

13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében 
ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 

8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 

C) bűnmegelőzés és áldozatvédelem – 1994. évi XXXIV. tv. a Rendőrségről 2. § (2) 
c) 

Az egyesület a fentiekben felsorolt tevékenységeit elsősorban a célcsoportjához tartozó hátrányos 
helyzetű társadalmi csoportok részére, valamint tagsága számára folytatja. Fentiek értelmében, az 
egyesület nem zárja ki, hogy közhasznú szolgáltatásait tagjain kívül más is igénybe vegye. 

Az egyesület nem végez olyan tevékenységet, amely az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény, valamint az Alaptörvény rendelkezéseibe ütközik.  

(4) Az egyesület közhasznú céljai megvalósítása érdekében, azokkal közvetlenül összefüggően 
gazdasági- vállalkozási tevékenységet folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi 
támogatást nem nyújt. 

II. fejezet 

Tagság 

3.§ Az egyesület tagjai 

(1) Az egyesületnek rendes (a továbbiakban: tag) és pártoló tagjai (a továbbiakban: pártoló tag) 
lehetnek.  

(2) Az egyesületnek tagja lehet minden olyan magyar és letelepedési, bevándorlási vagy 
tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgárságú természetes és jogi személy, 
aki/amely egyetért az egyesület célkitűzéseivel, elfogadja az alapszabályt, rendszeresen fizeti a 
tagdíjat és aktívan szerepet vállal az egyesület tevékenységében, továbbá a közügyek intézésétől 
nincs eltiltva.  

(3) Az egyesületnek pártoló tagja lehet minden olyan magyar és letelepedési, bevándorlási vagy 
tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgárságú természetes és jogi személy, 
aki/amely egyetért az egyesület elveivel és működésével, erről nyilatkozik, anyagi, szakmai, erkölcsi 
vagy más jellegű támogatást nyújt, és akinek jelentkezését az Elnökség elfogadja. 

(4) A leendő tag belépési szándékát belépési kérelem benyújtásával az Elnökségnek 
jelentheti be. A kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arra nézve, hogy az 
egyesület alapszabályát magára nézve kötelezően elfogadja. A tagok felvételéről két tag 
ajánlása alapján a Közgyűlés határoz titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel. 

(5) A tagokat és a pártoló tagokat az Elnökség nyilvántartásba veszi, és a rendelkezésre álló 
adatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi. A tag felel azért, hogy adatváltozás esetén 
az új adatokat az Elnökség részére írásban bejelentse. 

(6) Az egyesületi tagság megszűnik: 

 a tag önkéntes kilépésével, amit írásban kell bejelenteni az Elnökségnek címezve. A kilépés 
akkortól hatályos, amikor az arról szóló nyilatkozatot az Elnökség kézhez veszi. 
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 kizárással (a Közgyűlés döntése alapján) 

 a tagsági jogviszony automatikus megszűnésével, amennyiben a tag tárgyév december 1-ig nem 
fizet tagdíjat és az ezt követő igazolható módon megküldött írásbeli emlékeztető ellenére sem 
fizeti azt meg legkésőbb a tárgyév december 31-éig, amely írásbeli emlékeztetőben megfelelő 
határidőt biztosítottak az elmulasztott tagdíj megfizetésére, valamint figyelmeztették a 
tagot a fizetés elmulasztásának következményére  

 törléssel a tag halála, szervezet esetében a szervezet megszűnése esetén 

 az egyesület megszűnésével. 

(7) A Közgyűlés jogszabályt, az egyesület Alapszabályát vagy közgyűlési határozatát 
súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén - bármely egyesületi tag vagy egyesületi 
szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. Kizárható 
különösen az a tag, aki az egyesület céljaival, szellemiségével, értékrendjével ellentétes 
magatartást tanúsít, vagy sérti az egyesület jó hírnevét vagy jogait. A kizárandó tagnak joga van a 
Közgyűlésen szóban vagy írásban védekezni. Ezek hiányában a tag lemond a védekezés jogáról. A 
tag kizárásáról a Közgyűlés titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz a tag védekezésének 
figyelembe vételével. A határozathozatalnál az érintett tag nem szavazhat. 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. A 
kizáró határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. 

(8) Amennyiben a kilépett, törölt vagy kizárt tag egyben az egyesület Elnökségének tagja is volt, az 
Elnökség – a törvényes működés helyreállítása érdekében – haladéktalanul köteles tisztújító 
közgyűlést összehívni. 

(9) A kizárt vagy törölt tag az általa befizetett tagdíjat nem követelheti vissza. Ez vonatkozik a már 
befizetett hozzájárulásra vagy egyéb adományra is.  

(10) A Közgyűlés megvonhatja attól a pártoló tag címet, aki arra érdemtelenné vált. Az eljárásra a 
tag kizárására vonatkozó szabályok irányadóak. 

 

 

4.§ A tagsággal járó jogok és kötelezettségek: 

(1) Az egyesület tagjának jogai: 

A) részt vehet az egyesület tevékenységében, Közgyűlésén és rendezvényein, felszólalhat, 
javaslatot tehet, kezdeményezheti egyes kérdések megvitatását, 

B) igényt tarthat az egyesület által nyújtandó szolgáltatásokra, 

C) az egyesület működésével kapcsolatban javaslattal élhet, 

D) választhat és választható az egyesület szerveibe, 

E) tanácskozási joggal részt vehet az Elnökség ülésein, 

F) munkacsoportokat és tagozatokat hozhat létre. 

(2) Az egyesület tagjának kötelezettségei: 

A) aktívan közreműködik az egyesület céljainak megvalósításában, 

B) a Közgyűlés által évente megállapított tagdíjat határidőre megfizeti, 

C) betartja az egyesület alapszabályának, valamint belső szabályzatainak rendelkezéseit, 

D) megtartja az egyesület Közgyűlése vagy Elnöksége által hozott határozatokat, 
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E) az egyesület céljainak, szellemiségének, értékrendjének megfelelő magatartást tanúsít. 

(3) Az egyesület tagjai – egyéb rendelkezés hiányában – egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel 
rendelkeznek. 

(4) A természetes személy tag személyesen, a jogi személy tag pedig képviselője útján vesz részt az 
egyesület tevékenységében. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők. 

(5) A tagok tevékenységüket díjazás nélkül végzik. A Közgyűlés döntése alapján költségtérítésben 
és esetleges jutalmazásban részesülhetnek. 

(6) Az egyesület pártoló tagjának jogai és kötelezettségei:  

 betartja az Alapszabály rendelkezéseit 

 tanácskozási joggal részt vehet az egyesület Közgyűlésén, 

 javaslatokat, indítványokat tehet az egyesület illetékes szerveihez,  

 részt vehet az egyesület rendezvényein,  

 támogatás nyújtását vállalhatja, melyet köteles teljesíteni 

 a pártoló tag kötelessége, hogy elősegítse az egyesületi célkitűzések megvalósítását.  

(7) A természetes személy pártoló tag személyesen, a jogi személy pártoló tag pedig képviselője 
útján vesz részt az egyesület tevékenységében. 

III. fejezet 

Az egyesület szervezete, működése és gazdálkodása 
 

5.§ Az egyesület szervei: 

(1) Közgyűlés 

(2) Elnökség 

(3) Elnök 

 

6.§ A Közgyűlés 

(1)  Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely az egyesület tagjaiból áll. A 
Közgyűlés ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályában meghatározott 
esetekben korlátozható. 

(2) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

A) Döntés az egyesület megalakulásáról, megszűnéséről, más egyesülettel való 
egyesüléséről, szétválásáról. 

B) Az alapszabály megállapítása, módosítása. 

C) Az Elnökség és az Elnök megválasztása, valamint – amennyiben munkájukkal a tagok 
nem elégedettek, az nem szolgálja az egyesület érdekeit, etikai vétség vagy összeférhetetlenség 
esetén –  azok visszahívása. 

D) A tagdíj mértékének megállapítása. 

E) Az egyesület két Közgyűlés közötti időszakra terjedő tevékenységének megállapítása az 
Elnökség előterjesztése alapján, valamint az erről szóló beszámoló elfogadása. 

F) Az Elnökség évi beszámolójának elfogadása. 
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G) A közhasznúsági melléklet elfogadása. 

H) Az egyesület éves beszámolójának elfogadása. 

I) Az éves költségvetés elfogadása, az egyesület gazdálkodási tevékenysége fő irányainak 
meghatározása, valamint az esetleges alapítványrendelés elhatározása. 

J) Döntés minden olyan ügyben, amit jogszabály vagy az alapszabály a Közgyűlés 
hatáskörébe utal, vagy amelyet az Elnökség a Közgyűlés elé terjeszt. 

K) Döntés a tagfelvétel vagy kizárás kérdésében. 

L) A vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető 
tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll. 

M) Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját 
tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek 
hozzátartozójával köt. 

N) A jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a 
felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények 
érvényesítéséről való döntés. 

O) A felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk 
megállapítása. 

P) A választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának 
megállapítása. 

Q) A végelszámoló kijelölése. 

(3) A Közgyűlést legalább évente egyszer, vagy szükség szerint kell összehívni. A közgyűlést az 
egyesület székhelyén kell megtartani. Összehívását az Elnökség rendeli el, végrehajtásáról az 
Elnök gondoskodik. A tagok egyharmadának írásbeli kérésére a Közgyűlést össze kell hívni. Az 
Elnökség köteles a Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha 
az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, vagy az egyesület 
előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy az egyesület 
céljainak elérése veszélybe került. Az Elnökség egy tag írásban indokolt kérése alapján is 
összehívhatja a Közgyűlést. A Közgyűlést legalább 10 naptári nappal a tervezett időpont 
előtt, az egyesület tagjainak elektronikus levél formájában, igazolható módon eljuttatott 
meghívóban, a tervezett napirend megjelölésével kell összehívni. A meghívónak az ülés 
napirendjén kívül tartalmaznia kell továbbá az egyesület nevét, székhelyét, valamint az 
ülés idejét és helyszínét. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, 
hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat 
kialakíthassák. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 5 napon belül bármely tag 
kérheti az Elnökségtől a napirend kiegészítését, a kiegészítés indokolásával. A napirend 
kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti 
kérelemről az Elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend 
elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend 
kiegészítésének tárgyában. Amennyiben a napirend kiegészítésre kerül, akkor az új 
napirendi pontokról a tagokat igazolható módon értesíteni kell. A Közgyűlés napirendi 
pontjaira bármely tag a Közgyűlésen is javaslatot tehet, azonban a napirenden nem 
szereplő kérdésről a Közgyűlés csak akkor dönthet, ha valamennyi szavazásra jogosult tag 
jelen van és annak megtárgyalásához hozzájárul. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe 
tartozó döntések (lásd: 6. § (2) bekezdés) csak akkor vehetők a Közgyűlés napirendjére, ha 
e napirendi pontokról a tagságot előre, a közgyűlési meghívóban értesítették. Az 
elektronikus levélcímmel nem rendelkező tagok a közgyűlési meghívót igazolható módon 
feladott levélpostai küldeményként kapják meg. Elektronikus levélcímükről a tagok 
tagsági jogviszonyuk létesítésével egy időben nyilatkoznak. A tag saját felelőssége, hogy 
elérhetőségei megváltozását közölje az egyesülettel.  
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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. 

(4) A Közgyűlés határozatképes, ha a szabályszerű értesítés után a Közgyűlés szavazásra jogosult 
tagjainak több mint fele jelen van. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott 
határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell 
hagyni. Határozatképtelenség esetén a meghívóban meghatározott időpontot követő egy óra 
múlva ismételten összehívott Közgyűlés, az előző napirendi pontok tekintetében a megjelentek 
számára való tekintet nélkül határozatképes, amennyiben erre az eredeti meghívóban utalás történt. 
Ez esetben azonban az alapszabályt módosítani nem lehet a Közgyűlésen. A határozatképtelenség 
miatt pótlólag megtartott közgyűlésen kizárólag az eredeti meghívóban szerepeltetett napirendi 
pontok tekintetében lehet határozatot hozni. 

(5) A Közgyűlés a határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tag egy szavazattal 
rendelkezik a Közgyűlésen. 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.  

(6) A szavazás minden kérdésben – kivéve a személyi döntéseket – nyílt. Bármely szavazásra 
jogosult tag indítványára – annak elfogadása esetén – titkos vagy minősített szavazás is tartható. E 
tekintetben minősített szavazásnak a jelenlévő tagok kétharmadának szavazata minősül. Személyi 
kérdésekről titkos szavazást kell tartani. A szavazásban nem vehet részt az a szavazásra egyébként 
jogosult személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: 
hozzátartozója) a Közgyűlés határozata alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Ha a 
Közgyűlés tagja más közhasznú szervezetnél vezető tisztségviselőként tevékenykedik; köteles erről 
a Közgyűlést előzetesen tájékoztatni. A Közgyűlés tagjára alkalmazni kell az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény 38. §, illetve a Ptk. 3:19.§-ában szabályozott összeférhetetlenségi 
rendelkezéseket is. 

(7) A Közgyűlést az Elnök vezeti, a jegyzőkönyv vezetéséről egy erre kijelölt tag gondoskodik, a 
jegyzőkönyvet két jelenlévő – a Közgyűlésen erre felkért – tag hitelesíti. Tehát a Közgyűlés 
levezető elnöke az egyesület mindenkori Elnöke, akinek a megválasztására vonatkozó 
rendelkezést az alapszabály 8.§-a rögzíti. A szavazatszámláló személyére a levezető elnök 
tesz javaslatot, vagy önkéntesen jelentkezhetnek a közgyűlés résztvevői. Mindkét esetben 
a Közgyűlés szavazati joggal rendelkező résztvevői egyszerű többséggel határoznak a 
szavazatszámláló személyéről. A Közgyűlés jegyzőkönyvébe az alapszabály 10. § (11) 
pontjában foglaltakkal összhangban információgyűjtés vagy tájékozódás érdekében 
előzetes egyeztetést követően bárki betekinthet, arról saját költségén másolatot kérhet. A 
közgyűlési jegyzőkönyvek nyilvánossága kizárólag személyiségi jogok vagy adatok védelmében 
korlátozható vagy zárható ki. A jegyzőkönyvből kitűnik a határozat tartalma, időpontja és hatálya, 
valamint a döntést támogatók és ellenzők számaránya, nyílt szavazás esetén személye. A tagok 
személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. 

 

7.§ Az Elnökség 

(1) Az egyesület ügyvezető testülete a háromtagú Elnökség, amely két Közgyűlés között az 
egyesületet vezeti. Az Elnökből és két további elnökségi tagból áll. Az Elnökséget a Közgyűlés 
egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással, egy év időtartamra választja meg. Az Elnökség 
tagjaira és az Elnökre, illetve a határozathozatallal kapcsolatban az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény 38. és 39. §-ban, a 2012. évi C. törvény 61. § (2) bekezdés (i) 



 8  

pontjában, illetve a Ptk. 3:22.§-ában szabályozott összeférhetetlenségi rendelkezések 
alkalmazandók. 

(2) Az Elnökség feladatai: 

A) szervezi és irányítja az egyesület tevékenységét, 

B) megállapítja saját működési szabályzatát, 

C) dönt az előterjesztett indítványokról és javaslatokról, 

D) kapcsolatot tart más szervezetekkel, 

E) előterjesztést készít az éves költségvetésre, 

F) irányítja az egyesület gazdálkodását, 

G) gondoskodik az Alapszabály betartásáról, 

H) végrehatja a Közgyűlés határozatait, 

I) gondoskodik az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratok 
dokumentálásáról és azok nyilvánosságra hozataláról, 

J) évente beszámol tevékenységéről a Közgyűlésnek, 

K) évente közhasznúsági mellékletet készít, s ezt jóváhagyásra a Közgyűlés elé terjeszti, 

(3) Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább félévente tartja, ülései nyilvánosak. Az 
Elnökség ülése határozatképes, ha azon minden tagja részt vesz. Az Elnökség határozatait nyílt 
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Határozatait az Elnökség köteles írásba foglalni, ezt 
minden jelenlévő elnökségi tag köteles aláírni.  

(4) Az elnökségi ülést az Elnökség bármely tagja összehívhatja valamennyi elnökségi tag előzetes 
írásbeli értesítésével, a napirendi pontok pontos megjelölésével. A meghívót az elnökségi tagoknak 
a tervezett időpontot megelőzően legalább két naptári nappal e-mail-ben vagy ajánlott 
küldeményként  meg kell küldeni. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. 

(5) Az Elnökség gondoskodik róla, hogy határozataiba, valamint az Elnökség ülésein készült 
egyéb iratokba az alapszabály 10. § (11) pontjában foglaltakkal összhangban 
információgyűjtés vagy tájékozódás érdekében előzetes egyeztetést követően bárki 
betekinthessen, azokról saját költségén másolatot kérhessen. Az Elnökség határozatainak, 
valamint az ülésein készült egyéb iratoknak a nyilvánossága kizárólag személyiségi jogok 
vagy adatok védelmében korlátozható vagy zárható ki.  . 

(6) Az Elnökség beszámol a Közgyűlés előtt a Közgyűlések között végzett tevékenységéről. 

(7) Az Elnökség tagjai nem lehetnek egymásnak a Ptk. 8:1 § (1) 1. pontjában meghatározott 
közeli hozzátartozói. 

(8) A tisztségviselők mandátuma egy (1) évre szól és a tisztségviselők újraválaszthatók.  

(9) Az Elnökség tagjai tisztségükről lemondhatnak vagy a Közgyűlés őket a 6.§ (2) bekezdés C. 
pontjában megjelölt esetekben visszahívhatja. Visszahívás és lemondás esetén, továbbá a 3.§ (8) 
pontban meghatározott esetekben az Elnökség köteles a tisztújító közgyűlést haladéktalanul 
összehívni. 

 

8.§ Az Elnök 

(1) Az Elnök az egyesület vezetője és képviselője, aki évente legalább egyszer köteles beszámolni 
az őt megválasztó közgyűlésnek. 

(2) Az Elnök hívja össze és vezeti a Közgyűlést és az Elnökségi üléseket. 
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(3) Az Elnök és az Elnökség bármelyik másik tagja együttesen gyakorolja az egyesület 
bankszámlája feletti aláírási, utalványozási jogot.  

(4) Az Elnök gyakorolja a munkáltatói jogokat az egyesület munkavállalói felett. 

 

9.§ Az egyesület gazdálkodása 

(1)  Az egyesület éves költségvetési terv szerint gazdálkodik. 

(2)  Az egyesület bevételei: 

A) tagdíjak. 

B) egyéb források (alapítványok támogatásai, pályázatok, önkormányzati támogatás, az 
egyesület gazdálkodási, vállalkozási tevékenysége stb.). 

C)  Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagsági díj megfizetésén túl 
– az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.  

(3) A tagdíj 

A)  A tagdíj mértékét a Közgyűlés állapítja meg. A tagdíj jelenlegi mértéke évi 6.000 forint. 

B)  A tag kérésére az éves tagdíj összege csökkenthető. Erről indoklással ellátott írásbeli 
kérelemre az Elnökség dönt. 

C) A tagdíjat minden naptári év december 1. napjáig készpénzben vagy az egyesület 
bankszámlájára történő átutalással kell megfizetni. Az egyesület bankszámlaszáma a 
következő: 10918001-00000069-60330007. 

D) Amennyiben a tag tárgyév december 1. napjáig nem fizeti meg a tagdíjat, köteles 
azt egyszeri, az alapszabály II. 3.§ (6) pontja harmadik bekezdésének megfelelően, 
igazolható módon megküldött írásbeli felszólítást követően legkésőbb a tárgyév 
december 31. napjáig megfizetni, ellenkező esetben az alapszabály II. 3. § (6) pontja 
harmadik bekezdése szerinti jogkövetkezmény alkalmazandó. 

 

(4) Az egyesület gazdálkodására az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a 
közhasznú szervezetek gazdálkodására vonatkozó egyéb jogszabályok szerinti gazdasági 
és pénzügyi rendelkezések alkalmazandók. 

(5) Az egyesület közhasznú jogállására tekintettel kettős könyvvitelt vezet. 

(6) Az egyesület a 2011. évi CLXXV. törvény 19. § (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti 
költségeit, ráfordításait (kiadásait) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenység és a 
gazdasági-vállalkozási tevékenység között, az előzőekben felsorolt tevékenységek 
árbevételének (bevételének) arányában osztja meg évente. 

IV. fejezet 

A közhasznúságról 
 

10.§ Közhasznúsági rendelkezések 

(1) Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak vagy a létesítő okiratban 
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítása érdekében, azokat nem 
veszélyeztetve végez. 

(2) Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban 
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 
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(3) Amennyiben az egyesület éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot, a vezető szervtől 
elkülönült felügyelő szerv létrehozása kötelező. A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg.  

(4) Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

(5) Az egyesület éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a Közgyűlés az általános 
szabályok szerint, azaz a jelenlévő, szavazásra jogosult tagok egyszerű szótöbbségével fogadja el. 

(6) Az egyesület szerveinek 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. 
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által 
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

(7) Az egyesület vezető tisztségviselője nem lehet az a személy, aki olyan, három évnél nem 
régebben megszűnt közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben 
legalább egy évig - vezető tisztséget,  

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. 

(8) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az egyesületet előzetesen 
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

(9) Az egyesület Közgyűlésének, Elnökségének döntéseivel kapcsolatosan nyilvántartást kell 
vezetni. A nyilvántartásból kitűnik a határozat tartalma, időpontja és hatálya, valamint a döntést 
támogatók és ellenzők számaránya, nyílt szavazás esetén személye. Az egyesület Közgyűlésének, 
Elnökségének működése során hozott határozatokat, döntéseket írásba kell foglalni, és folyamatos 
sorszámmal kell ellátni. A döntések, határozatok melléklete a testületi szerv üléséről készült 
emlékeztető. 

(10) A döntéseket, határozatokat e-mail-ben vagy ajánlott küldeményként kézbesíteni kell 
azoknak, akiket az érint. Az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba, a 
személyiségi jogok és az adatvédelem tiszteletben tartása mellett, bárki betekinthet, amennyiben az 
erre irányuló szándékát, és az iratok körét az Elnökséghez címzett levelében előzetesen írásban 
jelzi. Betekintésre csak előzetesen egyeztetett időpontban, a korábban megnevezett iratkörben van 
lehetőség. A döntések, határozatok nyilvánosságát az egyesület a honlapján biztosítja az 
adott döntés vagy határozat meghozatalát követő munkanapon történő feltöltéssel. Az 
egyesület honlapja a következő linken érhető el: http://patent.org.hu/  

(11) Az egyesület közhasznú működéséről, szolgáltatásairól évente beszámoló és közhasznúsági 
melléklet készül. Az Elnökség gondoskodik arról, hogy az éves beszámoló és a közhasznúsági 
melléklet az egyesület honlapjára felkerüljön, ahol a betekintést mindenki számára biztosítani kell. 
Az egyesület működésének, a szolgáltatások igénybevételi módjának, valamint 
beszámolóinak, közhasznúsági mellékleteinek nyilvánosságát tehát elsődlegesen az 
egyesület honlapján, valamint az érintettekkel közvetlenül írásban, valamint lehetőségei 
szerint szórólapokon és egyéb sajtótermékekben való közzététel útján biztosítja.  

http://patent.org.hu/
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(12) Az egyesület az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivételével – csak 
írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban a 2011. évi CLXXV törvény 
rendelkezéseinek a betartásával. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való 
elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és 
feltételeit a honlapon és a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az egyesület mint közhasznú 
szervezet által nyújtott célszerinti juttatások bárki által megismerhetők. 

(13) Az egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő juttatások kivételével – célszerinti 
juttatásban nem részesítheti. 

(14) Az egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. Az 
egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem 
vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel 
törlesztésére nem használhatja fel. 

V. fejezet 

Beszámolásról 
 

11.§ Az egyesület beszámolójával kapcsolatos rendelkezések 

(1) Az egyesület köteles az elfogadott beszámolóját az adott üzleti év mérleg 
fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni.  

(2) Az egyesület köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 
mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és 
közzétenni.  

(3) A közhasznúsági melléklet tartalmazza:   

A) az egyesület által végzett tevékenységek felsorolását. 

B) a közhasznú tevékenységek célcsoportját és eredményeit. 

C) a megfelelő erőforrások és megfelelő társadalmi támogatottság 
kimutathatóságát. 

D) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást. 

E) a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását. 

F) az egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, 
valamint juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását. 

(4) A beszámoló és a közhasznúsági melléklet az egyesület honlapján is közzétételre 
kerül, és azok folyamatos megtekinthetőségét a közzétételt követő második üzleti évre 
vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.  

VI. fejezet 

Vegyes rendelkezések 
 

12.§  Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha: 

(1) megszűnését a Közgyűlés kimondta, 

(2) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt; 
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(3) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel 
bekövetkezett; 

(4) az arra jogosult szerv megszünteti, feltéve mindegyik esetben, hogy az Egyesület 
vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság 
a jogi személyt a nyilvántartásból törli. 

 

Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik továbbá akkor is, ha 

 az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása 

lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy 

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

 

Egyesület csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét. 

(5) Az egyesület megszűnése esetén az egyesület hitelezők kielégítése után fennmaradó 
vagyonát a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesületnek (székhely: 1074 Budapest, 
Dohány utca 71. I/5., nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, nyilvántartási szám: 01-
02-0005682) kell átadni.  

(6) Az egyesület cégjegyzése: Az egyesület neve fölé az aláírásra jogosult személy, vagyis az Elnök 
önállóan írja a nevét. Az egyesület bíróság és más hatóságok előtti képviseletére az Elnök önállóan 
jogosult. 

(7) Jelen módosításokkal egységes szerkezetű alapszabályt az egyesület közgyűlése 2015. 
április 16. napján elfogadta. A 2014. május 16. napján, valamint a Fővárosi Törvényszék 
2015. február 20-án kelt, 12.Pk.60.824/2006/18. számú végzésében foglaltakra tekintettel 
2015. április 16.  napján elhatározott változások dőlt, aláhúzott, félkövér betűvel jelölve. 

 

Kelt: Budapest, 2015. április 16. 

 

Alulírott, Németh Katalin, mint az egyesület Elnöke, igazolom, hogy az alapszabály egységes 
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának. 

 

 

 

  ……………………………………. 

  Elnök 

 

 

 


