FERENCZI SÁNDOR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA
A Ferenczi Sándor Egyesület 2014. május 5. napján megtartott Közgyűlése a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvénynek, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő
eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvénynek megfelelésben elfogadta és
hatályba léptette az alábbi alapszabályt, a korábbi alapszabály hatályon kívül helyezése
mellett.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §.
1. Az Egyesület neve: Ferenczi Sándor Egyesület
2. Székhelye: 1016 Budapest, Lisznyai u. 11. I. em. 4.
Levelezési címe: 1055 Budapest, Szent István krt. 13. IV. em. 2.
3. Az egyesület alapításának éve: 1988.
4. Működése kiterjed az egész ország területére.
5. Az egyesület jogállása: közhasznú civil szervezet, önálló jogi személy.
6. Az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból tagi körön kívüliek is részesülhetnek.
7. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá
országgyűlési képviselői, valamint megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet
nem állít, és nem támogat. Nem állít jelöltet továbbá az Európai Parlamentbe, megyei jogú
város képviselő testületébe, nem jelöl polgármesteri posztra.
2. §.
AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE
1. Az egyesület célja:
A pszichoanalízis magyarországi és egyetemes történetével kapcsolatos dokumentumok
(levelek, könyvek, fotók, folyóiratok, tárgyi emlékek), memoárok összegyűjtése,
rendszerezése, szakszerű tárolása és dokumentálása és feldolgozása; ennek megfelelően céljai
között szerepel saját archívum és könyvtár létesítése, valamint kiadványok megjelentetése,
továbbá a pszichoanalízissel kapcsolatos oktatási- képzési és kutatási tevékenység
előmozdítása, műhelymunka kialakítása.
2. Az egyesület tevékenysége:
Az egyesület cél szerinti tevékenységként végzi a 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 20.
pontjában meghatározott közhasznú tevékenységként az alábbi tevékenységeket
(közfeladatokat):



Tudományos tevékenységével, kutatásban történő részvételével összefüggésben a kutatásfejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. tv. 5. § (3)
bekezdésében meghatározott középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai
stratégia kialakításában történő részvétel;



A kulturális örökség megóvása a dokumentumok (levelek, könyvek, fotók, folyóiratok,
tárgyi emlékek), memoárok összegyűjtése, rendszerezése, szakszerű tárolása,
dokumentálása és feldolgozása útján a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi
LXIV. törvény 4. és 5. §-ban, a 7. § 2. pontjában foglaltaknak megfelelően. E tevékenység
keretében az egyesület fenntartja és működteti a Nemzetközi Ferenczi Központ és
Archívumot, a Ferenczi Sándor Nemzetközi Alapítvánnyal közösen.

3. Tekintettel arra, hogy a magyarországi pszichoanalízis története nem csak a medicina
területét érintette, hanem beágyazódott a korabeli kulturális és politikai életbe, ezért az
egyesület törekszik arra, hogy a határterületek képviselőivel is együttműködjön. Nyilvános
fórumot teremt előadások, viták rendezéséhez. Az egyesület elsősorban a magyar
pszichoanalízisre vonatkozó hazai- és külföldi dokumentumok felkutatására törekszik,
ugyanakkor kapcsolatokat alakít ki a külföldi társintézetekkel.
4. A Ferenczi Sándor Egyesület igényt formál arra, hogy Ferenczi Sándor magyar
pszichoanalitikus nevét egyéb szervezetek, társaságok, intézmények elnevezésükben a
magyar pszichoanalízis szellemében és az Egyesület hozzájárulásával használhassák.
AZ EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE
3. §.
1. Az egyesület tagjai lehetnek pszichoanalitikusok, orvosok, pszichológusok, társadalomtudománnyal foglalkozó szakemberek, művészek, - általában a pszichoanalízis iránt
érdeklők.
2. Az egyesületnek alapító-, rendes-, pártoló-, valamint tiszteletbeli tagjai vannak. Alapító
tagok azok, akik az egyesület alapításában (1988) részt vettek.
Az egyesületnek rendes tagjai lehetnek: hazai és külföldi természetes és jogi személyek.
Pártoló tagok lehetnek: természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaságok. Tisztségviselő csak természetes személy lehet.
3. Az alapító tagokon kívül az Egyesület tagjává válhat az, aki felvételét kéri az egyesületbe,
egyetért az egyesület céljaival és az egyesület tagjai részére az alapszabályba foglalt
kötelezettségeket vállalja, továbbá akinek felvételét az Elnökség, vagy az egyesület két
tagja támogatja. A tagfelvételi kérelmekről az elnökség dönt. Az elnökség elutasító
döntése esetén a jelentkező a közgyűléshez fellebbezhet
4. Tiszteletbeli taggá válik az, akit az Elnökség javaslata alapján a közgyűlés szótöbbséggel a
tiszteletbeli tagok közé felvesz.
5. A tiszteletbeli és a pártoló tagok az egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve
tisztségeire nem választhatók, és a közgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt,
szavazni nem jogosultak. A tiszteletbeli tagok nem kötelezhetőek tagdíj fizetésre. A
pártoló tagok az egyesület működésében csak vagyoni hozzájárulással vesznek részt.
Egyebekben a tiszteletbeli és pártoló tagokra az egyesület rendes tagjaira vonatkozó
szabályok irányadók.

4. §.
1.






Az egyesületi tagság megszűnik, az egyesületi tag
kilépésével
kizárásával
elhalálozásával.
jogi személy jogutód nélküli megszűnésével
tagdíjfizetési kötelezettségének nem teljesítése esetén, ha a tagdíjat az esedékességétől
számított egy év eltelte után, a második írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti be

2. A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.
3. A közgyűlés kizárhatja az egyesületnek azt a tagját, aki:
 tevékenységével vagy magatartásával jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi
határozatot sértő vagy az egyesület céljával összeegyezhetetlen magatartást tanúsít, vagy
méltatlanná válik az egyesületi tagságra.
 a tagot az egyesületből kizárni csak a jelen alapszabályban rögzített szabályok, eljárásrend
és a tisztességes eljárást biztosító szabályok betartásával lehet.
5.§
A kizárási eljárás rendje
1. A kizárási eljárást első fokon az elnökség folytatja le. Az eljárás megindítását bármely
tag írásban kezdeményezheti, az eljárás alapjául szolgáló magatartásról való
tudomásszerzést követő 60 napon belül. A panaszolt magatartás befejezésétől
számított 3 év eltelte után kizárási eljárás indításának nincs helye (jogvesztő határidő).
Amennyiben az előterjesztett panasz kivizsgálására alkalmatlan az előadott tényállás
hiányossága vagy elégtelen bizonyítékok miatt és eljárást indító fél a hiányokat a
vonatkozó felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül nem pótolja, vagy a
panaszt ismételten hiányosan terjesztik elő, úgy az Elnökség a panaszt elutasítja.
2. Az eljárás alá vont taggal az eljárás megindítását és az ellene felhozott okokat, annak
bizonyítékait közölni kell. Lehetőséget kell biztosítani számára, hogy védekezését és
bizonyítékait előadja. Az eljárás alá vont tag védekezéséhez jogi képviselő segítségét
veheti igénybe. A jogi képviselő jogosult az eljárás iratait megtekinteni, azokról
költségtérítés mellett másolatot kérni, az eljárás során indítványokat és észrevételeket
tehet. A taggal és képviselőjével az elnökség indoklással ellátott kizáró határozatát
vagy az eljárás megszüntetését írásban közölni kell. Az indokolásnak tartalmaznia kell
a hátrányos jogkövetkezmény alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a
jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást.
3. A kizárt tag és képviselője a kizárásról szóló határozat kézhezvételétől számított 15
napon belül a közgyűléshez fellebbezhet. A tag és a képviselő fellebbezési joga önálló.
A fellebbezési határidő eredménytelen leteltével a határozat jogerőssé válik, és a tag a
nyilvántartásból törölhető.
4. A fellebbezést a soron következő közgyűlés bírálja el. A közgyűlés a fellebbezéssel
támadott kizáró határozatot helyben hagyja, vagy hatályon kívül helyezi és az

elnökséget új eljárásra utasítja, vagy az eljárást megszünteti. A döntést a közgyűlésen
ki kell hirdetni, és az indoklással ellátott döntést a fellebbező félnek és képviselőjének
írásban is meg kell küldeni. A közgyűlés döntése a kihirdetéssel jogerőre emelkedik.
5. A tag a jogerős döntéssel szemben a Polgári Törvénykönyv 3:35-37. §-aiban írtak
szerint kérheti a bíróságtól annak felülvizsgálatát. A határozat hatályon kívül helyezése
iránt attól az időponttól számított harminc napon belül lehet keresetet indítani az
egyesület ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról
tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő
határidő elteltével per nem indítható.
6. A korábbi panaszügyben kifogásolt magatartás tárgyában újabb panaszügyet csak
lényeges új tények/bizonyítékok alapján lehet indítani, amelyek a korábbi panaszügy
lezárást követően jutottak a panasztevő, más egyesületi tag vagy a bepanaszolt
tudomására. Ilyen tény/bizonyíték alapján a bepanaszolt is jogosult a panaszügye
újbóli lefolytatását kérni.
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
6. §.
1. Az alapító és rendes tagok részt vehetnek az egyesület rendezvényein, észrevételeket,
javaslatokat tehetnek, véleményt nyilváníthatnak az egyesület működésével kapcsolatban,
szavazásra jogosultak, tisztségviselőt választhatnak és annak választhatók. Ajánlásokat
tehetnek az egyesületet érintő kérdések megtárgyalására, felvilágosítást kérhetnek az
egyesület tevékenységéről, amelyre az egyesület 30 napon belül köteles választ adni.
Indítványt tehetnek a közgyűlés és az elnökségi ülés napirendi pontjaira, betekinthetnek
az egyesület nyilvántartásába, az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett
iratokba, a szervezet székhelyén, előre egyeztetett időpontban.
2. A pártoló tagok és a tiszteletbeli tagok az egyesület bármely nyilvános rendezvényén részt
vehetnek, észrevételeket, javaslatokat tehetnek az egyesület működésére vonatkozóan.
Szavazati joggal nem rendelkeznek.
3. A rendes tagok kötelesek az egyesület működésében tevékenyen részt venni és
előmozdítani az egyesületi célok megvalósulását, és kötelesek az egyesület alapszabályát,
a közgyűlési és az elnökségi határozatokat betartani.
4. Az egyesület alapító és rendes tagjai kötelesek tagdíjat fizetni az egyesületnek. A tagdíjat
a közgyűlés állapítja meg. Nappali tagozatos egyetemi hallgató tagok és nyugdíjasok a
rendes tagok tagdíjának 50%-át fizetik. A tagdíjfizetés határideje minden évben március
31.
5. Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósulását.

AZ EGYESÜLET SZERVEI
Közgyűlés
7. §.
1. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége, amely az
egyesületet érintő bármely kérdésekben döntésre jogosult. A közgyűlést legalább évente
egyszer össze kell hívni. A közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze (rendes közgyűlés).
Az évi rendes közgyűlésen felül közgyűlést kell összehívni akkor is, ha a törvényszék a
közgyűlés összehívását elrendeli, ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja
szükségesnek, továbbá ha összehívását a rendes tagok egyharmada indítványozza. Az
indítványt - a cél megjelölésével - írásban kell a Titkárral közölni.
2. Az elnök köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;
vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
3. A 2. pontban meghatározott esetekben a Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra
okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület
megszüntetéséről dönteni.
4. Mind a rendes, mind a rendkívüli közgyűlést annak időpontja előtt legalább 15 nappal, a
napirend megjelölésével, írásban kell összehívni.
5. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 napon belül a tagok
és az egyesület szervei az elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés
indokolásával.
6. A napirend kiegészítésének tárgyában az egyesület elnöke jogosult dönteni. Ha a napirend
kiegészítése iránti kérelemről az elnök nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a
napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend
kiegészítésének tárgyában.
7. A közgyűlésen a természetes személy tagok személyesen, míg a jogi személy tagok
bejelentett és igazolt képviselőjük útján vesznek részt. Amennyiben a képviseletre jogosult
nem a törvényes képviselő (vezető tisztségviselő) úgy csak az általuk kiadott közokiratba,
vagy teljes hatályú magánokiratba foglalt meghatalmazás útján gyakorolható a képviseleti
jog.
8. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 az alapszabály módosítása
 az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása
 az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről
szóló jelentésének - és a közhasznúsági melléklet elfogadása

az éves költségvetés elfogadása
 a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása
 az elnökség tagjainak megválasztása és visszahívása
 az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával
köt

a tiszteletbeli tagok megválasztása




a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági
tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről
való döntés
a végelszámoló kijelölése

9. A megválasztott tisztségviselők megbízatása öt évre szól, újraválasztásukról a Közgyűlés
határozhat. A megbízatásának letelte előtt is visszahívható az a tisztségviselő, aki:
 vét az egyesület alapszabálya vagy érdekei ellen
 az egyesület jó hírét szándékos vagy gondatlan magatartásával, nyilatkozatával
veszélyezteti
 az egyesület vagy tagjai sérelmére bűncselekményt követ el
 nem látja el megfelelően vállalt munkáját, és ezzel akadályozza az egyesület vagy
bármelyik egyesületi szerv tevékenységét
 nem vesz részt a tisztségének megfelelő egyesületi szerv ülésein
8. §.
1. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a leadható szavazatok több mint felét képviselő
szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál
vizsgálni kell.
2. A határozatképtelenség miatt 15 napon belül összehívott közgyűlés az eredeti napirendi
pontok tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes, ha erről a tagokat
a meghívóban már előre tájékoztatták. A megismételt közgyűlés összehívásáról már a
rendes közgyűlés meghívójában is intézkedni lehet.
3. A közgyűlés, a 6. és 7. pontban említett kérdéseket érintő határozatok kivételével,
általában egyszerű többségi szavazással dönt. Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben
nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása
során figyelmen kívül kell hagyni.
4. A határozathozatal nyílt szavazással történik, a jelen alapszabály szerinti kivételekkel.
Titkos szavazást kell tartani a tisztségviselők és az elnökség tagjainak megválasztása,
illetve visszahívása tárgyában, valamint az egyes vagy leendő tagoknak a tagsági viszonyát
érintő kérdésekben. Ha a szavazás során szavazategyenlőség alakul ki, újabb szavazást
kell elrendelni Ha a megismételt szavazás is szavazategyenlőséget eredményez, az
indítványt elutasítottnak kell tekinteni.
5. Az egyesület alapszabályának módosításához, egyesületi tag kizárásához és az elnökség
tagjának visszahívásához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.
6. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.
7. A közgyűlés ülései nyilvánosak. A napirenden lévő kérdések tárgyalása esetén, ha a
személyes adatok vagy a személyiségi jogok védelme érdekében szükséges, vagy
jogszabályi rendelkezés előírja vagy lehetővé teszi, a levezető elnök a közgyűlésen
résztvevő rendes tagok bármelyikének indítványára zárt ülést rendelhet el.
8. A közgyűlés üléseit levezető elnökként az egyesület elnöke vezeti. Amennyiben az elnök
nem kívánja a közgyűlést vezetni, vagy a jelenlévő tagok 10%-a ezt kezdeményezi, úgy a
levezető elnököt a közgyűlés a jelenlévő tagok közül, szótöbbséggel választja meg.

9. A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet a levezető elnök és két, a közgyűlés által
megválasztott tag hitelesít. A közgyűlésen leadott szavazatokat a közgyűlés által
megválasztott három szavazatszámláló tag számolja össze és diktálja a jegyzőkönyvbe.
10. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és
javaslatokat, valamint a határozatokat. A közgyűlési jegyzőkönyvnek minden esetben
tartalmaznia kell a döntések tartalmát, időpontját és hatályát illetve a döntést támogatók és
ellenzők számarányát, valamint - nyílt szavazás esetén - a döntések mellett és ellen
szavazók személyét név szerinti megjelöléssel. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen
hozott határozatokat sorszámmal ellátva. A határozatokat a Határozatok Tárába kell
átvezetni és nyilvántartani.
ELNÖKSÉG
9. §.
1. Az egyesület ügyvezetését az Elnökség látja el. Az elnökségnek öt tagja van, közöttük van
az Elnök és a Titkár. Az elnökség tagjait az egyesület tagjai közül kell választani. Az
elnökség tagjai az egyesület vezető tisztségviselői.
2. Az elnökség feladatkörébe tartozik
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a
döntések meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
m) döntés a rendes tagok felvételéről, javaslattétel a közgyűlésnek a tiszteletbeli tagok
felvételére.
3. Az elnökség dönthet az egyesület működését érintő minden olyan kérdésekben, amely nem
tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
4. Az elnökség tagjai: Dr. Mészáros Judit egyesületi elnök (sz: Budapest, 1951. 09. 19.,
anyja neve: Kőrösi Éva, lakik: 1055 Bp. Szent István krt. 13. 4/2.);
Dr. Ehman Bea egyesületi titkár (sz: Pécs, 1956. 03. 24., anyja neve: Pálmai Erzsébet,
lakik: 1136 Bp. Tátra u. 5/d. 1/1.)
Dr. Harmatta János (sz: Budapest, 1944. 06. 23., anyja neve: Pékány Margit, lakik:
1027 Budapest, Margit krt 3.)
Takács Mónika (sz: Budapest, 1974.07.15., anyja neve: Balázs Lídia, lakik: 1214 Bp.
Reggel u. 3. 3/19).
Ambrus János (sz: Budapest, 1953. 06.12., anyja neve: Farkas Éva, lakik:1082 Bp.
Baross. u. 17.)

10. §.
1. Az elnökség rendszeresen, a folyamatos munka biztosításához szükséges mértékben, de
legalább félévente tart ülést. Az elnökséget az egyesület elnöke hívja össze írásban, a
napirend megjelölésével, annak időpontja előtt legalább 8 nappal.
2. Az elnökség határozatképes, ha ülésén tagjainak több mint a fele jelen van. A
határozathozatal nyílt szavazással történik, az itt szabályozott kivételekkel. Titkos
szavazást kell tartani a tisztségviselők visszahívására irányuló indítványról, valamint az
egyes vagy leendő tagoknak a tagsági viszonyát érintő kérdésekben. Határozatait egyszerű
szótöbbséggel hozza. Ha a szavazás során szavazategyenlőség alakul ki, újabb szavazást
kell elrendelni Ha a megismételt szavazás is szavazategyenlőséget eredményez, az
indítványt elutasítottnak kell tekinteni.
3. Az elnökség a közgyűlésnek felel a működéséért, tevékenységéről köteles az évi rendes
közgyűlésen beszámolni. Tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az
egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági
helyzetéről beszámolni. Az elnökség az évi rendes közgyűlésre köteles elkészíteni az éves
beszámolót és az éves költségvetési tervet.
4. Az elnökség ülései nyilvánosak. A napirenden lévő kérdések tárgyalása esetén, ha a
személyes adatok vagy a személyiségi jogok védelme érdekében szükséges, vagy
jogszabályi rendelkezés előírja vagy lehetővé teszi, a levezető elnök az elnökségi tagok
bármelyikének indítványára zárt ülést rendelhet el.
5. Az ülésen jegyzőkönyvet kell vezetni. Az elnökségi ülés jegyzőkönyvének minden
esetben tartalmaznia kell a döntések tartalmát, időpontját és hatályát illetve a döntést
támogatók és ellenzők számarányát, valamint a döntések mellett és ellen szavazók
személyét név szerinti megjelöléssel (nyílt szavazás esetén). A jegyzőkönyv tartalmazza
az ülésen hozott határozatokat sorszámmal ellátva.
6. Az elnökség határozatait, a határozat pontos dátumának és a határozat tárgyának
feltüntetésével a “Elnökségi Határozatok Tárában” rögzíteni kell.

Határozatok és nyilvánosság
11. §
1. A testületi szervek döntéseit az elnökség nyilvántartja a határozatok tárában. Ebben fel
kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők
számarányát (nyílt szavazás esetén) személyét.
2. Az elnökség gondoskodik a szervezet döntéseinek érintettekkel való közléséről írásban,
igazolható módon.
3. A testületi szervek döntéseit az egyesület a honlapján (www.ferenczisandor.hu) hozza
nyilvánosságra.
4. A szervezet működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, a szervezet
székhelyén előre egyeztetett időpontban.
5. Az egyesület a honlapján (www.ferenczisandor.hu) hozza nyilvánosságra a működésének
módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, a támogatási lehetőségekről, illetve
azok mértékéről és feltételeiről szóló tájékoztatót, valamint a működésről készült szakmai-

pénzügyi beszámolót. Az egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által
megismerhetőek.
Összeférhetetlenség
12. §
1. A közgyűlés és az elnökség határozatainak meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az egyesület terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
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.
2. A közhasznú szervezet megszűnését követő 3 évig nem lehet az egyesület vezető
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatósággal
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 üzletzárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.
3. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.
4. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
5. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
6. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
7. 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.
8. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő
az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

ELNÖK
13. §.
Az egyesület elnökének feladatai:
 Képviseli az egyesületet;
 Összehívja az elnökségi ülést, és vezeti tanácskozásait;
 Irányítja az egyesület működését, gondoskodik a közgyűlés és az elnökség határozatainak
végrehajtásáról;
 A Közgyűlés elé terjeszti az Elnökség éves beszámolóját;
 Az Elnök akadályoztatása esetén az elnök által megbízott elnökségi tag hívja össze az
Elnökségi ülést, és vezeti azok tanácskozását.
TITKÁR
14. §.
Az egyesületi titkár látja el az egyesület ügyintézési teendőit, így különösen:
 Segíti az Elnököt az egyesület működésével kapcsolatos ügyintézésekben.
 Intézi és kezeli az egyesület levelezését.
 Kezeli a gazdálkodással kapcsolatos dokumentációkat.
 Képviseli az egyesületet.
TISZTELETBELI ELNÖK
15. §
A közgyűlés Tiszteletbeli Elnökké választhatja azt, aki korábban az egyesület elnöki vagy
titkári funkcióját töltötte be. A Tiszteletbeli Elnök nem tagja az egyesület elnökségének, de az
elnökségi üléseken tanácskozási joggal részt vehet. A Tiszteletbeli Elnök cím ill. megbízatás
nem vonható vissza, csak az egyesületi tagságból való kizárás esetén.
AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE
16. §.
Az egyesületet az Elnök és a Titkár önállóan, külön-külön, akadályoztatásuk esetén pedig az
Elnökség által kijelölt és írásbeli felhatalmazással rendelkező személy képviseli,
intézkedéseikről azonban mind egymást, mind az elnökségi tagokat kötelesek tájékoztatni.
17. §.
Az egyesület folyószámlái felett az Elnök, a Titkár és az elnökség által kijelölt tag közül
bármelyik két személy aláírása szükséges.
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA ÉS BESZÁMOLÁSA
18. §
1. Az egyesület vagyona tagdíjakból, jogi és természetes személyek felajánlásaiból,
támogatásaiból, valamint az egyesület törvényes gazdálkodó tevékenységéből származik.

2. Az egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A
tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem
felelnek.
3. Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel
tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.
4. Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági
tevékenység végzésére jogosult.
5. Az egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet csak közhasznú alapcéljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Az egyesület gazdálkodása
során elért eredményét nem oszthatja fel, azt közhasznú tevékenységeire fordítja.
6. Az egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a civil
szervezetekre vonatkozó gazdálkodási tevékenységről szóló hatályos jogszabályok alapján
végzi.
7. Az egyesület a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek
közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások,
illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
8. Az egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
9. Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú
tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.
10. Az egyesület befektetési tevékenységet nem folytat.
11. Az egyesület a pénzeszközeit bankszámlán és házipénztárban kezeli.
12. Az egyesület alapcél szerinti tevékenységéből, illetve a gazdasági-vállalkozási
tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten
kell nyilvántartani.
13. Ha az egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz köti, a pályázat nem
tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek
mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van
(színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
14. Az elnökség gondoskodik a számviteli törvény szerinti beszámoló és a közhasznúsági
melléklet elkészítéséről. A közhasznúsági melléklet tartalmazza a vagyon felhasználásával
kapcsolatos kimutatást, a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető
tisztségviselőinek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek
felsorolását.
15. A beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadásáról a közgyűlés dönt.
16. A beszámolót és a közhasznúsági mellékletet az Elnökség az egyesület honlapján
(www.ferenczisandor.hu) hozza nyilvánosságra.
17. Az egyesület köteles a közgyűlés által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági
mellékletét az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig az
Országos Bírói Hivatalnak megküldeni letétbe helyezés és közzététel céljából.
18. A közhasznúsági mellékletbe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot
készíthet.
19. Amennyiben az egyesület éves bevétele meghaladja az 50 millió forintot, vagy tagjainak
száma a száz főt meghaladja, illetve ha a tagok több mint fele nem természetes személy,
az egyesület felügyelő bizottságot hoz létre.

Az egyesület megszűnése
19.§
Az egyesület megszűnik, ha:
- a közgyűlés döntése alapján átalakul (egyesül vagy szétválik);
- a tagok kimondják megszűnését;
- az egyesület megvalósította
célját vagy az egyesület céljának
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
- az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt;
- a bíróság megszünteti vagy megállapítja megszűnését.

megvalósítása

VEGYES RENDELKEZÉSEK
20. §.
Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, teljes vagyona és gyűjteményei a Nemzetközi
Ferenczi Sándor Alapítvány (székhely: 1016 Budapest, Lisznyai u. 11.) kezelésébe mennek át.
Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. tv. (Ptk) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. (Civil tv.) rendelkezései irányadók.
21. §.
Ez az alapszabály az egyesület közgyűlésének elfogadó határozatával 2014. május 5-én lép
hatályba.

Budapest, 2014.05.05.

egyesületi elnök

Alulírott, mint az egyesület jogi képviselője a 2011. évi CLXXXI. törvény 38. § (2)
bekezdése alapján igazolom, hogy jelen alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege
megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos tartalomnak.
Az egységes szerkezetű új alapszabály elkészítésére és a korábbi alapszabály szövegének
hatályon kívül helyezésére az alapszabálynak a Ptk. és a Civil törvénynek való megfeleltetése
adott okot.
Az okiratot szerkesztettem és ellenjegyzem:
Budapest, 2014.05.05.

