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Russói Tamás megnyitja az ülést, köszönti a résztvevőket. Egyetlen napirendi pont van, az 

alapszabály módosításának módosítását kell megszavazni. 

A napirendi pontot a Közgyűlés tagjai egyhangúlag elfogadták. 

1.Napirendi pont: Az alapszabály módosítás módosítása 

Dr. Bánsághy Dániel: Az egyesület már döntött az alapszabály módosításáról, tartalmát te-

kintve teljesen új. Az előző 2012-ben lett elfogadva, azóta rengeteg jogszabályváltozás tör-

tént. A bíróság előírt még hiánypótlásokat, ez egyfajta szűrés, hogy bizonyos eljárási cselek-

ményekre szólítsanak fel. 

Konkrétumok: Maus Gotthárd összeférhetetlenséget bizonyító nyilatkozatot kell csatolni. 

Okirat sablont használtunk, de a közhasznúságra vonatkozó többletkritériumokat szerepeltetni 

kell. Ezek a következők: 

-a II. 1. pontban rögzítendő: „az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete 
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.”  
- ugyanezen pont kiegészítendő a következőkkel:  
-Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesüljön az egyesület közhasznú szolgáltatása-
iból. [Ectv. 34. § (1) bekezdés a.) pont],  

-Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen alapszabályban 
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. [Ectv. 34. § (1) 
bekezdés b.) pont],  

- Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban 
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. [Ectv. 34. § (1) bekezdés c.) pont].  

Ezekkel ellentétes szabályozás korábban sem volt. Tartalmilag ennyit kér a végzés. 

Formai módosítások:  

Elnökség, mint döntéshozó szervnek az ülései nyilvánosak, erről nyilvántartást kell vezetni. 

Az ülésekre a meghívó a székhelyen és a honlapon nyilvános 

-a) az ülésezés gyakorisága – amely évi egy alkalomnál kevesebb nem lehet -, az ülések összehívásá-
nak rendjére, a napirend közlésének módjára, az ülések nyilvánosságára, határozatképességére és a 
határozathozatal módjára,  

-b) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek összeférhetetlenségére,  
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-c) ha a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását ellenőrző felügyelő szerv létrehozása vagy 
kijelölése kötelező, ennek létrehozására, hatáskörére és működésére, valamint,  

-d) a közhasznú szervezet éves beszámolója jóváhagyásának módjára vonatkozó szabályokat.  

Lényegüket tekintve ezek egyértelműen eljárásjogi kérdések, eddig csak utalás volt a jogsza-

bályra most konkrétan szöveg szerint bekerülnek a fenti kitételek. 

A következő összeférhetetlenségi okok kerülnek bele az alapszabály módosításba: 

-olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma, időpontja 
és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenkezők számaránya (ha lehetséges, személye) megálla-
pítható,  

-b) a döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról,  

-c) a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, 
valamint  

-d) a közhasznú szervezet működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói közlésé-
nek nyilvánosságáról.  

 

Mindez befolyásolja a korábbi közgyűlés által elfogadott módosításokat, azokat a bíróság már 

befogadta. Ezekre, azért van szükség, hogy kiszűrjék a fiktív egyesületeket. 

A bejegyzési dátum az előzőleg benyújtott alapszabály módosítás szerint kerül bejegyzésre. A 

bíróság a saját mintáját pontosítja. 

Racsmány Dömötör az alapszabály módosítást szavazásra bocsátja, egyhangú igen, ellensza-

vazat és tartózkodás nélkül elfogadja a módosítást. 

Az ülést 17 óra 45 perckor berekeszti. 

 

Hatályos: a nyilvántartásba vételről szóló bírósági végzés jogerőre emelkedésének napjától. 

Határozat száma: 2016/2/1. 

 

 

 

 

Kelt: Zsámbék, 2016. július 13.   
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