AZ EURÓPAI CSALÁDTUDOMÁNYI TÁRSASÁG
EGYESÜLETI ALAPSZABÁLYA
I.

Általános rendelkezések

1. Az Egyesület neve:
Európai Családtudományi Társaság
1.1. Az Egyesület rövidített neve:
ECST
1.2. Az Egyesület idegen nyelvű (angol) elnevezése:
European Family Science Society, EFSS
2. Az Egyesület székhelye:
8900 Zalaegerszeg, Gólyahír utca 1.
2.1 A Társaság fióktelepe:
1223 Budapest, Gyula vezér út 47/B. III. em. 8.
3. Az Egyesület célja és tevékenysége
3.1. Bevezetés és általános megállapítások:
Az Egyesület jogi személy.
Az Egyesület önkéntesen létrehozott, a tagok közös tartós, alapszabályban meghatározott
céljainak folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal saját irányítással
rendelkező és önkormányzati elven működő szervezet, amelyet a tagok ezen alapszabályban
meghatározott célra, határozatlan időre hoztak létre.
Az Egyesület céljait kormányzattól, pártoktól, gazdasági szférától független, non-profit,
erőszakmentes, demokratikus, emberközpontú, minden korosztály számára szerveződő
társadalmi szervezetként valósítja meg. Ezzel összhangban közvetlen politikai tevékenységet nem
folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Társadalmi
szervezet jellegéből adódóan minden tevékenységét a lehető legtöbb önkéntes, aktivista
bevonásával végzi.
Az egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljaira
Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a szolgáltatásaiból.
3.2. Az Egyesület célja:
A család körüli válság a fogyasztói társadalom és így Európa egyik legmélyebb és legnagyobb
válsága, amelynek meghatározó oka a családszerető értékrend háttérbe szorulása. Az egyesület
alapvető célja az előbbiek alapján a családszerető értékrendet magukénak vallók összefogása, ezen
értékrend előtérbe kerülésének segítése és így a család körüli válság tüneteinek enyhítése. Ezért az
egyesület a tapasztalatokra, az ésszerűségre, tudományos eredményekre és széleskörű társadalmi
összefogásra támaszkodva elő kívánja segíteni a boldog házasság és kiegyensúlyozott, testben,
lélekben egészséges családok minél nagyobb számának kialakítását és fennmaradását. Speciális cél
ezen túl a család, a házasság és a nemiség témakörének széleskörű tudományos kutatása, a
témakörben a helyes irányvonalak kijelölése és az eredmények terjesztése.
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3.3. Az Egyesület az előbbiekben meghatározott célok érdekében az alábbi
tevékenységeket folytatja:
a) A családszerető értékrendet magukénak valló emberek összefogása a család körüli válság
enyhítésére és végül megoldására.
b) A család és a házasság legfontosabb alappilléreinek, valamint a nemiség megélése ésszerű
módozatainak összegyűjtése és tudományos módszerekkel történő elemzése (pl. filozófiai,
pszichológiai, epidemiológiai, szociológiai, történészi, orvosi, jogi, gazdasági).
c) A témakörben a mai Magyarországon meglévő gyakorlat feltérképezése.
d) A jó házasságok és meghitt családok kialakulását és fennmaradását leginkább gátló
tényezők felmérése, elemzése és az akadályok elleni stratégiák kidolgozása.
e) A helyesnek felismert elvek és a meglévő gyakorlat összehasonlítása, a közöttük meglévő
különbség okainak elemzése, a káros tényezők súlyosság szerinti rangsorolása,
irányvonalainak kidolgozása.
f) A témakörben tudományos kutatás, tanulás, tanítás, ismeretterjesztés és
szemléletformálás.
g) Szakembergárda szervezése, mind az elméleti terület munkálására, mind a gyakorlati
feladatok megvalósítása érdekében.
h) A nyilvánosság előtt e multidiszciplináris szakterület hazai és külföldi tudományos
eredményeinek képviselete a médiumokban, konferenciákon, előadásokon,
tanfolyamokon, valamint könyvek, munkafüzetek és útmutatók kiadása, ezenkívül
internetes oldal vezetése.
i) Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás hasonló témájú szervezetekkel.
j) A főbb kutatási és oktatási irányok kijelölése, valamint rövid-, közép- és hosszú távú
cselekvési tervek kidolgozása.
k) Szisztematikus programok kidolgozása, hogy a nemiség, a házasság és a család
témakörének vizsgálata során elért eredmények minél szélesebb ismeretséget kapjanak az
otthon, az iskola, a média, az egyházak és a politika területén.
l) Állásfoglalás a tudományos eredmények mellett a házasságot, a családot és a nemiséget
érintő kérdésekben.
m) A nemiség helyes megélésének körvonalazása a mai magyar és az ideálisnak tartott
társadalomban. A mai gyakorlat ettől való különbözőségének feltérképezése. A nemiséget
illetően hogyan készüljön fel a gyermek iskolás korától kezdve az életre, és hogyan
készítsék fel őt erre? Mit tegyen az otthon, az iskola, a média, az egyházak és a politika.
n) Ösztöndíjak kiírása és adományozása a megfogalmazott tevékenységekre és tudományos
kutatásokra.
o) Az Egyesület a tevékenységéhez a forrásokat a forrásteremtés hagyományos stratégiáit
követve teremti meg.
p) A szakirodalom követése.
q) Az egyesület tagjai a közgyűlés által meghatározott tagdíjat fizetnek, amelynek összegét
október 1-ig kell átutalással vagy személyes befizetéssel az egyesület részére megfizetni. A
fizetés több részletben is történhet. A tagdíj összegét a közgyűlés határozata határozza
meg. Az egyesület meghatározott bevétele a pártoló tagok felajánlása, amelynek minimális
összege 1000 Ft, mely összeget, támogatást minden év október 1-ig kell az egyesület
részére megfizetni.
3.4. Az egyesület közfeladat ellátására irányuló alábbi tevékenységeket lát el:
a) Tudományos tevékenység, kutatás. Együttműködés a középtávú tudomány, technológia és
innovációs politikai stratégia kialakításában (állami, önkormányzati). E feladatot a kutatás
– fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi. törvény 5.§-a, valamint a
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nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 84.§-ában foglalt rendelkezések
figyelembe vételével látja el.
b) Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. E feladatot a köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 4.§-a, 5.§-a, valamint a 62.§-a alapján látja el.
c) Egészségmegőrzés,
betegségmegelőzés,
gyógyító-,
egészségügyi
rehabilitációs
tevékenység. E feladatot az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 35.§-a., és a
141.§-144.§-ai alapján látja el.
d) Szociális tevékenység, szociális érzékenységre nevelés, családsegítés, támogatás, családi
krízishelyzetek megelőzése, megoldása. E feladatot a szociális igazgatásról és szociális
ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 3.§-a, 7.§-a és a 25.§-a, valamint a 32.§-a alapján látja
el.
4. Az Egyesület működése kiterjed:
Magyarország, Európa és azon túl is.
5. Az Egyesület tagjai:
a) rendes
b) pártoló
c) tiszteletbeli.
5.1. Az Egyesület rendes tagja lehet minden természetes személy, aki az Alapszabály
rendelkezéseit magára nézve elfogadja, az abban megfogalmazott értékekkel, elvekkel egyetért és
vállalja az Egyesület céljaiban való közreműködést, valamint tagdíj fizetését. Az egyesület alapító
tagja mindenki, aki az alapítási kérelmét aláírta és egyetért az Alapszabályban
megfogalmazottakkal.
Az egyesületbe felvételi kérelem benyújtásával lehet belépni, amely dokumentumhoz két, az
egyesület korábbi tagja írásos javaslatát (nyilatkozatát) csatolni kell. A tag felvételét az elnökség
hagyja jóvá.
5.2. Az Egyesület pártoló tagja lehet mindaz a természetes és jogi személy, aki, vagy amelynek
alapító okirata, képviselője egyetért az egyesület Alapszabályában megfogalmazott elvekkel,
célkitűzésekkel és vagyoni hozzájárulással. Tevékenységével az Alapszabályban megfogalmazott
célok megvalósulását és az Egyesületet támogatja. A pártoló tagok, illetve képviselőik
tanácskozási joggal vehetnek részt az egyesület munkájában (taggyűlés, munkabizottság). A
pártoló tag felvételéről az elnökség dönt.
Az Egyesület pártoló tagjának kötelezettsége, hogy segítse elő az Egyesület célkitűzéseinek
megvalósulását.
5.3. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a természetes személy, aki erre a címre kitüntetést
nyert, azt elfogadta, mert kiemelkedő módon hozzájárult az Egyesület célkitűzéseinek
megvalósulásához. A tiszteletbeli tag felvételéről, illetve tagságáról az Egyesület közgyűlése dönt.
6.1. Az Egyesület rendes tagjának jogai:
a) részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein,
b) választhat és életkorának megfelelő tisztségre választható az Egyesületben,
c) szavazati joggal rendelkezik,
d) a Közgyűlés által megállapított éves tagdíjat megfizeti.
6.2. Az Egyesület rendes tagjának kötelezettsége:
a) aktívan működjék közre az Egyesület célkitűzéseinek, feladatainak meghatározásában és a
vezető testület határozatainak végrehajtásában,
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b) tegyen eleget tagdíjfizetési kötelezettségének,
c) tartsa be az Egyesületi Alapszabályt.
7. A tagság keletkezése és megszűnése
Az egyesületbe való belépés és kilépés önkéntes. A tagok személyére vonatkozó adatok a tagok
hozzájárulása nélkül nem nyilvánosak.
Az új tag felvétele – a tiszteletbeli tag kivételével – az Elnökség hatáskörébe tartozik és az
egyesületi tagság a belépési kérelem elnökség általi elfogadásával keletkezik. A felvételről vagy
annak elutasításáról a kérelmezőt haladéktalanul köteles értesíteni az elnökség. Felvétel esetén
közölni kell a tagdíj összegét és a befizetési határidőt és utalni kell arra, hogy annak meg nem
fizetése esetén a tagsági jogviszony felmondással megszűnik. A felvételt megtagadó határozat
ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Közgyűléshez fellebbezésnek van helye. A
határidőben beadott fellebbezést az elnökség köteles a soron következő közgyűlés elé terjeszteni.
A Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozza meg határozatát.
A tagság megszűnésének esetei:
a) a tag az Elnökséghez történő írásbeli bejelentéssel az Egyesületből kilép;
b) törléssel a tag halála esetén;
c) kizárással;
d) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával.
A tagsági viszony kilépéssel indoklás nélkül bármikor megszüntethető. A kilepés tényét ajánlott
levélben kell közölni az Elnökséggel. A tagsági viszony a bejelentésnek az egyesületi átvétele
napjával szűnik meg.
Amennyiben a tag az egyesület etikai normáit megszegi, tevékenysége, vagy magatartása a
jogszabályt, vagy az egyesület alapszabályát, vagy közgyűlése határozatát súlyosan vagy ismételten
sérti a közgyűlés bármely egyesületi tag, vagy szerv kezdeményezésére a taggal szemben kizárási
eljárást folytathat le.
Az eljárás megindításáról az egyesületi tagot értesíteni kell és lehetőséget kell biztosítani részére a
védekezése előadására, személyes meghallgatására. Minden tagnak joga van a tisztességes
eljáráshoz.
A tagsági viszony megszűnik, ha a tag kizárásáról a közgyűlés dönt és az erről szóló határozatot a
tag tudomásul veszi. A határozathoz indoklást kell csatolni, amelyből az alapjául szolgáló tényeket
és bizonyítékokat továbbá a jogorvoslati lehetőségeket a tag megismerheti. A kizáró határozatot a
taggal hivatalosan közölni kell.
A tag a határozat kézbesítésétől számított 3 napon belül az arra létrehozott Etikai Bizottsághoz
fordulhat jogorvoslatért. Az Etikai Bizottság eljárását lefolytatva dönt a tag kizárásáról. Az
eljárásról értesíteni kell a tagot és lehetőséget kell biztosítani részére a védekezésre és személyes
meghallgatásra. Ha az Etikai Bizottság a kizárásról dönt, az érintett tag tagsági viszonya
megszűnik a határozat kézhezvételével. A határozathoz indoklást kell csatolni. A határozat ellen
az egyesületen belül további jogorvoslatnak helye nincs, kizárólag a hatályos (Polgári
perrendtartás) eljárási szabályok szerint bírósághoz fordulhat.
Ha a tag nem felel meg a tagsági jogviszony feltételeinek, illetőleg ha a tag fizetési
kötelezettségével késedelembe esik és az igazoltató felszólítás (harminc napos) ellenére azt nem
teljesíti, az eredménytelenül telik el, az elnökség a tagsági viszonyt harminc napos határidővel
felmondhatja. A tag a tartozások megfizetése esetén ismételten kérheti felvételét az egyesületbe az
új tagokra vonatkozó feltételekkel.
Az elnökség határozata ellen felmondás esetén is van jogorvoslatnak helye, a határozat
kézhezvételét követő 15 napon belül írásban, a közgyűléshez. A közgyűlés újabb eljárás
lefolytatásával dönt a felmondásról. Az eljárásról értesíteni kell a tagot és lehetőséget kell számára
biztosítani a védekezésre.
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Ha a közgyűlés az elnökség határozatát jóváhagyja, a tag tagsági jogviszonya megszűnik a
közgyűlési határozat kézhezvételével. Az indoklást a határozathoz csatolni kell.
A döntés ellen további jogorvoslatnak helye nincs; a tag kizárólag bírósághoz fordulhat a
kizárásban megfogalmazottak szerint.
II.

Az Egyesület szervezete

8. Az Egyesület szervezeti felépítése:
a) vezető testületek;
b) állandó és ideiglenes bizottságok.
9. A vezető testületek működésére vonatkozó közös szabályok:
a) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha ülésein a szavazásra jogosult tagjainak több mint 50 %a jelen van, határozatait a jelenlévők több mint felének igen szavazatával hozza. Az Elnökség
esetében legalább 2 fő jelenléte szükséges. Ha a szabályszerűen összehívott ülés nem
határozatképes, a testület elnöke azonos tárgykörrel 30 napon belüli időpontra új ülést hívhat
össze, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes, ha erről a tagokat a
meghívóban tájékoztatták, vagyis ezt a tényt a megismételt ülés összehívásánál a tagokkal
előzetesen közölni kell.
b) A vezető testületek határozataikat általában egyszerű szótöbbséggel hozzák. Az
Alapszabályban meghatározott kérdésekben az érvényes határozathoz a jelenlévők
kétharmados szótöbbsége szükséges.
c) A szavazás módja nyílt, kivéve, ha a jelen alapszabály másképp rendelkezik.
d) A vezető testületek üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvvezetőt a testület
választja. A jegyzőkönyvet az Elnök, a jegyzőkönyvvezető és a testület által választott két
hitelesítő írja alá. A vezető testület határozatait a tagok, illetve az érintettek részére 15 napon
belül meg kell küldeni.
10. Az Egyesület szervei:
a) a Közgyűlés (taggyűlés)
b) az Elnökség.
11. A Közgyűlés
Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlést a rendes tagok alkotják.
11.1. A Közgyűlés összehívása:
a) a Közgyűlést az Elnök hívja össze;
b) a Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni;
c) a Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli, illetve ha azt a tagok legalább
10%-a az ok és a cél megjelölésével elhatározza és erről az elnökséget írásban kéri, vagy az
egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi.
d) a Közgyűlés összehívásáról igazolható módon az Elnökség gondoskodik, a napirend és a
közgyűlés helyének egyidejű írásbeli közlésével legalább 15 nappal a közgyűlést megelőzően
(elektronikus levélben és az egyesület honlapján megjelentettet kiemelt hirdetéssel, valamint az
egyesület székhelyén történő kifüggesztéssel. A meghívónak tartalmaznia kell az egyesület
nevét, székhelyét, az ülés idejét, napirendjét és helyét. Biztosítani kell, hogy a meghívó küldését
megelőzően az egyesület tagjai a közgyűlés napirendi pontjaira javaslatot tehessenek. A
naprendet olyan módon kell meghatározni, hogy a szavazásra jogosult az álláspontját
kialakíthassa. A meghívó kézhezvételétől számított 8. napon belül a tagok az elnöktől a
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napirend kiegészítését kérhetik, annak indoklásával. A kiegészítés tárgyában az elnök jogosult
dönteni. Ha az elnök nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend tárgyában a
napirend elfogadásakor az elfogadást megelőzően arról külön dönt és azt kedvező döntés
esetén kiegészíti.
A meghívó a jogszabályi kötelező tartalmi feltételeken túl tartalmazhatja, azt a kitételt, hogy
határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés hol, mikor, kerül megtartásra, illetve a
jogszabályi feltételeket.
e) Amennyiben az Elnök nem teljesítené összehívási kötelezettségét, úgy a tagok kétharmada által
kijelölt tag jogosult és köteles a Közgyűlést összehívni.
11.2. A Közgyűlés hatásköre:
Dönthet a közgyűlést érintő minden kérdésben.
A Közgyűlés kizárólagos jog- és hatáskörébe tartozik:
a) az Alapszabály megállapítása és módosítása; az egyesületi tevékenység fő irányainak
meghatározása;
b) döntés a költségvetés fő összegeiről és az éves költségvetési terv megállapítása, az éves
beszámoló elfogadása; az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentés elfogadása;
c) az Elnökség 5 évre történő egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással történő megválasztása;
d) az Elnökségnek, valamint az Elnökség tagjainak beszámoltatása;
e) a tagdíj mértékének, valamint fizetése gyakoriságának és módjának megállapítása;
f) az Egyesület más Egyesülettel való egyesülésének, szétválásának, úgyszintén feloszlásának
kimondása;
g) döntés mindazon ügyekben, amelyeket a jogszabályok a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe
utalnak, vagy amelyeket az Elnökség a Közgyűlés elé terjeszt;
h) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület a saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt, vezető tisztségviselő feletti munkáltatói
jogok gyakorlása, ha az egyesülettel munkaviszonyban áll.
i) a tiszteletbeli tagok megválasztása.
A közgyűlés a tagok 20%-ának indítványára írásban titkosan szavaz. Szavazategyenlőség esetén a
szavazásra bocsátott kérdésben nem születik döntés, azt ismételt szavazásra kell bocsátani.
11.3. A Közgyűlés összetétele és működése:
A közgyűlés határozatait nyílt szavazással a szavazásra jogosult jelenlévők több mint felének igen
szavalatával hozza. A közgyűlésen a jelenlévő tagok szavazhatnak és csak személyesen.
a) a Közgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet, kivéve, ha ezt jogszabály tiltja a napirendi
pontok tartalmi kérdéseinek figyelembe vételével;
b) a Közgyűlést mint levezető elnök az Elnök vezeti;
A levezető elnök tesz javaslatot a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők, vagyis e tisztségviselők
személyére, akiknek szavazás előtt ezt el kell vállalniuk. A közgyűlés e tekintetben a jelenlévők
egyszerű szótöbbségével határoz. Ha a közgyűlésen választás is történik, szavazatszámláló és
jelölő bizottság is megválasztásra kerül. E személyekre is a levezető elnök tesz javaslatot, de
kér javaslatot a tagságtól is, amely személyekről azok vállalási nyilatkozata után a közgyűlés
egyszerű szótöbbséggel határoz a bizottságok taglétszáma figyelembe vételével. Választás
esetén a jelölő bizottság tesz javaslatot a jelöltek személyére. Majd a jelölő listáról is egyszerű
szótöbbséggel határoz a közgyűlés esetleges újabb javaslat szavazással történő kiegészítésével a
jelölés jelöltek általi vállalása esetén. A választás eredményének megállapítása, a szavazatok
összeszámolása a szavazatszámláló bizottság feladata.
c) a Közgyűlés legalább 2/3-os szavazattöbbséggel meghozott határozatokban hagyja jóvá az
Egyesület éves beszámolóját;
d) az egyesület más egyesülettel való egyesüléséről, szétválásáról csak akkor határozhat, ha a
közgyűlésen a tagok több mint fele jelen van. Az egyesület céljainak módosításához és az
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egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési határozat meghozatalához a szavazati joggal
rendelkező tagok háromnegyede szótöbbségével hozott határozata szükséges;
e) A szavazásra jogosult jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata
szükséges az Alapszabály elfogadásához és módosításához.
11.4. Összeférhetetlenségi szabályok:
A közgyűlés határozathozatalában nem szavazhat az a tag:
- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy az egyesület terhére
másfajta előnyben részesít
- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni
- aki ellen a határozat szerint pert kell indítani
- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek tagja
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll,
vagy
- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, a jegyzőkönyvet a fentiek szerint választott
jegyzőkönyvvezető és hitelesítő jegyzi ellen.
12. Az Elnökség:
Az Elnökség az Egyesület ügyintéző, képviselő és tanácsadó szerve, melyet az Elnök vezet.
Az elnökség tagját csak akkor lehet visszahívni, ha az új elnökségi tagot megnevezik, vagyis a két
kérdésről egyszerre kell dönteni. Az elnökség valamely tagjának visszahívásáról a tagok 10%-ának
indítványára határozhat, ha az elnökség tagja az egyesület céljával ellentétes tevékenységet folytat.
12.1. Az Elnökség összetétele:
Az Elnökségbe az Elnök, az Alelnök, valamint a Titkár tartoznak.
Az egyesület elnöke Czettele Győző (1015 Budapest, Donáti u. 2. I. em. 15/a).
Vezető tisztségviselő (elnökségi tag) az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
A vezető tisztségviselő feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
12.2. Az Elnökség feladata, hatásköre és működése:
a) az Elnök vezetésével az Egyesület ügyeinek intézése;
b) a Közgyűlés elé terjesztendő ügyekben előzetes vélemény- és állásfoglalás készítése;
c) elkészíti az Egyesület éves munkatervét és költségvetésének tervét;
d) az Elnökség hatáskörébe tartozik minden olyan döntés, amelyet az Alapszabály nem utalt a
Közgyűlés, vagy az Elnök kizárólagos hatáskörébe. Az Elnökség a hatáskörébe tartozó
döntéseket a Közgyűlés elé utalhatja;
e) az Elnökség szükség szerint, de legalább félévente ülésezik, ülései nem nyilvánosak;
f) az Elnököt akadályoztatása esetén annak időtartamára az Alelnök helyettesíti;
g) az elnökség üléseit az elnök hívja össze írásban, a napirend megjelölésével az ülés előtt
legalább 10 nappal.
Az elnökségi ülés nyilvánosságára a közgyűlésre vonatkozó rendelkezések az irányadók.
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Az elnökség ülése határozatképes, ha legalább két tag jelen van. Két tag jelenléte esetén azonban a
határozatokat egyhangúan kell meghozni, ennek hiányában az előterjesztést elvetettnek kell
tekinteni. Ha mindhárom elnökségi tag jelen van a határozathozatalnál, a többségi szavazat 2 fő
igenlő szavazatát jelenti.
12.3 Az Elnök:
Az Elnök képviseli az Egyesületet.
12.3.1. Az Elnök megválasztása, feladatai és hatásköre:
a) az Elnök tisztsége öt évre szól, amely tisztségre megszakítás nélkül többször újraválasztható;
b) az Elnök irányítja az Egyesület munkáját, valamint vezeti az Elnökséget;
c) az Elnök jogosult az Egyesület képviseletére. Ezt a jogát az Elnökség más tagjára írásbeli
meghatalmazással átruházhatja;
d) az Elnök jogosult a Titkárral önállóan banki képviseletre és a bankszámla feletti rendelkezésre;
e) az Elnök segíti és felügyeli a Munkabizottságok munkáját;
f) az Elnök a Közgyűlés elé terjeszti az Egyesület éves munkatervét és költségvetésének tervét,
valamint beszámol azok teljesüléséről (éves beszámoló);
g) az Elnök összehívja az elnökséget az ülés előtt 8 nappal, a napirend közlésével.
12.4. Titkár
A Titkár feladatai:
a) ellátja az Egyesület adminisztratív ügyviteli jellegű feladatait;
b) gondoskodik körlevélben a Közgyűlés által elfogadott beszámolónak a tagság számára történő
nyilvánosságra hozataláról és a jegyzőkönyv szabad megtekintésének biztosításáról;
c) gondoskodik olyan nyilvántartás vezetéséről (Határozatok Könyve), amelyből a Közgyűlés és
az Elnökség döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, ill. a döntést támogatók és ellenzők
számaránya megállapítható;
d) gondoskodik az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratok megőrzéséről. Ezen
iratokba a Titkárnál a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírások betartása
mellett bárki betekinthet, azonban erről a Titkárt előzetesen értesíteni kell a megtekinteni
kívánt irat megjelölésével;
e) A vezető szervek döntését közli az érdekeltekkel, illetve a döntéseket a szervezet honlapjára
felteszi, valamint az Egyesület székhelyén kifüggeszti.
12.5. Összeférhetetlenségi szabályok
Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján:
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül;
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 az egyesület által tagjának a tagsági
jogviszony alapján nyújtott létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
13. Munkabizottságok
A Közgyűlés, az Egyesület munkájának segítése érdekében állandó, vagy ad hoc
Munkabizottságokat hozhat létre.
13.1. A Munkabizottságok működése:
a) a Munkabizottságok egyszerű szótöbbséggel maguk választják meg vezetőiket;
b) maguk határozzák meg az Alapszabály keretei közt működési rendjüket;
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c) feladatuk teljesítése után, vagy nem megfelelő működés esetén a Közgyűlés határoz
megszüntetésükről.
14. A Felügyelő Bizottság
Amennyiben az Egyesület éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot, a vezető szervtől
elkülönült felügyelő szervet hoz létre az Egyesület.
15. Az Egyesület működésének nyilvánossága
Az Egyesület működésének módját és szolgáltatásainak igénybevételi szabályait, valamint a
beszámolóit egyrészt az Egyesület székhelyén történő kifüggesztéssel, másrészt pedig a honlapján
legalább 5 nappal az ülést megelőzően - a közgyűlés, valamint az elnökségi ülés tájékoztatóját
közzététellel - hozza nyilvánosságra.
A tevékenysége, gazdálkodása legfontosabb adatait évente a taggyűlés elfogadását követő 30-adik
napon belül megjelenteti.
16. Az Egyesület gazdálkodása
a) az Egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok az Egyesület tartozásaiért – a tagdíj
megfizetésén túl saját vagyonukkal a Ptk. hatályos rendelkezései alapján – felelnek;
b) az Egyesület vagyona, elsősorban pályázatok révén, valamint cégek, szervezetek, illetve jogi és
magánszemélyek felajánlásai alapján képződik;
c) az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet;
d) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott cél
szerinti tevékenységre fordítja;
e) az Alapszabályban meghatározott célok elérésére az Egyesület tevékenysége bizonyos
szolgáltatások és feladatok elvégzése formájában jelenik meg. Ilyenek például tudományos
kutatások végzése, tanulás és tanítás, publikálás, kiadványok készítése és megjelenítése,
előadások, előadás sorozatok, továbbképzések szervezése és tartása, pályázatírás;
f) ha az Egyesület pénzügyi helyzete engedi, akkor fő- és mellékállású munkahelyeket is biztosít,
hogy feladatait minél magasabb szinten és nagyobb mértekben teljesíthesse.
17. Az Egyesület megszűnése
Az Egyesület megszűnése esetén az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban Etcv.)
valamint a Polgári törvénykönyv, a 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók
Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha a tagok kimondják a megszűnést, vagy arra jogosult
szerv megszünteti. Az Egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás
lefolytatását követően a bíróság az egyesületet a nyilvántartásból törli.
Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha az Egyesület céljainak megvalósítása lehetetlenné vált,
vagy tagjai száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
A jogutód nélküli megszűnés esetén a hitelezők követeléseinek kielégítése után fennmaradó
vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljainak megegyező, vagy hasonló célú
szervezetnek kell átadni.
E szervezet a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (székhelye: 1056 Budapest, Március 15. tér 8.)
18. Vegyes és záró rendelkezések
Az Egyesület Alapszabályában részletesen nem szabályozott kérdéseket az Egyesület
Küldetésnyilatkozatában és az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatában lehet
meghatározni, amely nem állhat ellentétben az Egyesület Alapszabályával.
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Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az Etcv. rendelkezései az
irányadók.
Budapest, 2015. február 6.
Az egyesület elnöke és a hitelesítők tanúsítják, hogy az okirat szövege megfelel a módosításokkal
kialakult hatályos szövegnek.

elnök

hitelesítő tag

hitelesítő tag
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