
Az Egyesület Alapszabálya 
Egyesületi alapszabály 

 
A 2011. évben elfogadott alapszabályt az egyesület közgyűlése az alábbiak szerint módosítja. 
Az alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény VII. címében, valamint 
a 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezései szerint az alábbiak szerint változik: 
 

I. 
Az egyesület neve, székhelye, alapítása 

 
1. Az egyesület neve: Korkedvezményes nyugdíjak (járandóság), nemzetiségi, 

személyiségi, emberi jogok és más jogsérelmek Országos Érdekvédelmi 
Egyesülete, rövidített elnevezés KNOÉ Egyesület 

  
2. Az egyesület székhelye: 1222 Budapest, Nap u. 10. 

3. Az egyesület alapítása:  
 

Az egyesületet alapító tagok 2011. május 23-án alapították meg. Az egyesületet a 
Fővárosi Bíróság 2011. október 4-én 12.PK.60433/2011/7 számú végzésével, 
14588 sorszám alatt nyilvántartásba vette. 

 

II. 
Az egyesület jogállása 

 
1. Az egyesület önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, mely 

a jelen alapszabályban meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal 
rendelkezik, és céljainak megvalósítása érdekében szervezi tagjai tevékenységét, a 
Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vételével nyeri el jogi személyiségét. 

 
2. Az egyesület vagyonával önállóan gazdálkodik. 
 

III. 
Az egyesület képviselete 

 
1. Az egyesület elnöke képviseli az egyesületet harmadik személlyel szemben, 

bíróságok és más hatóságok előtt. 

 
IV. 

Az egyesület célja 
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1. Az egyesületet tagjai abból a célból hozták létre, hogy ellássa tagjai képviseletét és 
érdekvédelmét, minden olyan harmadik személlyel szemben, akik a jóhiszeműen, 
törvényesen megszerzett jogaik megszüntetésére, megváltoztatására, valamint a 
magyar illetve a közösségi jog szabályaival ellentétes intézkedésekkel, bármilyen 
joguk sérelmére törekednek. 

 
2. Az egyesület feladata tehát tagja szerzett, és jogszabályban bármilyen formában 

meghatározott jogának védelme, ezzel összefüggő jogaiknak képviselete 
Magyarországi, illetve Nemzetközi Fórumokon.  

 

V. 
Az egyesület tagsága 

 
1. Az egyesület tagja lehet minden olyan magyar állampolgár, aki az egyesület 

alapszabályával egyetért. 
 
2. Az egyesület pártoló tagja az a természetes vagy jogi személy lehet, aki az 

egyesület célkitűzéseit erkölcsileg és anyagilag támogatja és/vagy a tagdíjat 
megfizeti. Jogi személy az egyesület tevékenységében képviselő útján vesz részt. 

 
A) Tagsági viszony létesítése és megszüntetése: 
 
1. A rendes és a pártoló tagok felvétele írásos vagy elektronikus formában 

megküldött belépési nyilatkozat alapján történik. A jelentkezőket az Elnökség 
veszi fel. A felvételt megtagadó határozat ellen a Közgyűlésen fellebbezésnek van 
helye. A Közgyűlés kétharmados szótöbbséggel bírálhatja felül az Elnökség 
határozatát. 
 

2. A tag a tagságból eredő jogait akkor gyakorolhatja, ha tagdíját befizette. 
 

3. tagsági jogviszony létesítése és megszüntetése önkéntes 
 

4. tagsági jogviszony felvétellel keletkezik és kilépéssel, a tag halálával és kizárással 
szűnik meg. A kilépő tag tagsági viszonya, a kilépési nyilatkozat elnökséghez 
történő megérkezés napjával szűnik meg. 
 

5. a tagfelvétel kérdésében az Elnökség határoz, de ezt a jogkörét az Elnökre 
átruházhatja. 
 

6. felvételt megtagadó határozat ellen az Elnökséghez lehet fellebbezni 
7. az Egyesület tagjairól az elnökség nyilvántartást vezet, minden tagnak 

nyilvántartási számot bocsát a rendelkezésére 
 

8. Az Egyesületből történő kizárásról az Elnökség  határoz. Az Egyesületből azt a 
tagot kell kizárni, aki magatartásával vagy tevékenységével az Egyesület céljainak 
megvalósulását veszélyezteti. 

 
(a) A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni, mely határozat 

indokolással van ellátva 
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(b) Az indokolásnak tartalmazni kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és 
bizonyítékokat. 

 
(c) A kizárás ellen a Közgyűléshez lehet fellebbezni.  

(d) Az Elnökségnek a kizárásról ezen tevékenység tudomására jutásától számított 
3 hónapon belül kell döntenie. A Közgyűlés s következő rendes ülésén dönt a 
fellebbezésről. 

 
(e) A tagot tagnyilvántartásban szereplő elérhetőségén kell értesíteni, hogy ellene 

eljárás indult. 
 
(f) A tag az ellene folytatott eljárásban minden esetben maghallgatásra kerül, mely 

jegyzőkönyvben rögzítésre kerül.  
 

9. A rendes tag, pártoló tag a tagdíjfizetési kötelezettség betartására vonatkozó 
felszólítás 30 napos határidejének elmulasztása az Egyesületből való kizárást 
eredményezi. Megkezdett részletfizetés esetén a kizárás nem történik meg, de az 
egy évnél tovább hátralékkal rendelkező tag is kizárásra kerül, kivéve, ha az 
Elnökség a tagdíjhátralékot, vagy annak egy részét méltányosságból elengedi. A 
kizárás a V/8 pont alapján, elnökségi határozattal történik, és ellene a 
Közgyűléshez lehet fellebbezni. A tag felvételét csak akkor kérelmezheti újra, ha 
az elmaradt tagdíjat is rendezi. 
 

10. A kizárást kimondó határozat kézhezvételét követő 15 napon belül a Közgyűléshez 
lehet fellebbezni az V/8/c pontban leírtak szerint. A közgyűlés határozattal 
kizárhatja azt a rendes tagot, pártoló tagot, aki a közügyektől való eltiltás hatálya 
alatt áll, a közösséget bomlasztja vagy pedig magatartásával az Egyesület 
hírnevének komolyan árt,. A tag felvételét ezekben az esetekben nem kérelmezheti 
újra. 

 
11.  Amennyiben a tagdíj nem fizetése miatti kizárásról kapott határozat kézhezvételét 

követő 15 napon belül az érintett személy a tagdíj befizetését igazolja az Egyesület 
Elnökségénél, akkor a tagsága továbbra is fennmarad. A kizárásról szóló határozat 
kézhezvételét követő 15 napon belül fellebbezés nyújtható be a Közgyűléshez. A 
fellebbezést az Elnökségnek címezve kell feladni, és az Elnökség a legközelebbi 
Közgyűlés tárgysorozatába köteles azt felvenni, addig a határozat végrehajtását fel 
kell függeszteni. 
 

VI. 
Az egyesületi tagok jogai és kötelezettségei 

 
A) Az egyesületi tagok jogai: 

 
1. Az Egyesület bármely tisztségére megválasztható a vonatkozó jogszabályok előírásainak 

figyelembevételével 
 

2.  A Közgyűlésen javaslatokat, indítványokat tehet, továbbá felszólalással, 
fellebbezéssel fordulhat az Egyesület illetékes testületéhez, betekinthet az 
Egyesület nyilvántartásaiba; 
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3.  Hozzátartozóival és meghívott vendégeivel együtt részt vehet az Egyesület rendezvényein 
 

B) Az egyesületi tagok kötelezettségei: 
 

1. a tag köteles az alapszabályban foglaltakat betartani 

2. a tag köteles a vezető szervek (küldöttgyűlés, elnökség) határozatait betartani, 
végrehajtani 
 

3. a tagot tagdíj fizetési kötelezettség terheli 

 
C) A pártoló tagok jogai: 
 

1. Indítványtételi és javaslattételi joga van a közgyűlésen, de nem szavazhat, nem 
választhat és nem választható 

 
2. Hozzátartozóival és meghívott vendégeivel együtt részt vehet az Egyesület rendezvényein 

 
D) A pártoló tagok kötelezettségei: 
 

1. Az egyesület célkitűzéseit, törekvéseit támogatni köteles 
 

2. Köteles a Tagdíjat megfizetni 
 

E) Egyéb rendes és pártoló tagi kötelezettség: 
 

1.  Az adott év július 1-től belépését kérő rendes és pártoló tag, a tagi felület 
kiépítésének költsége miatt  az teljes éves azaz 2.000 Ft azaz kettőezer forint tagdíj 
megfizetésére köteles 

 

VII. 
Az egyesület szervezete és működése 

 
A) Közgyűlés 
 

Az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés, melyet az egyesületi tagok alkotják. Az 
Egyesületnek a Magyar Köztársaság területén az Elnökség által kialakított és elfogadott 
tagozatai lehetnek. 
 
Az egyesület döntéshozó szervét szükség szerint, de legalább évenként össze kell hívni. 1.000 
főt meghaladó tagi létszám esetén, a közgyűlés az Interneten elektronikus formában is 
megtartható, melyről hiteles jegyzőkönyvet kell készíteni! 

 
A Közgyűlést össze kell hívni akkor, ha azt az egyesületi tagok fele – az ok és a cél 
megjelölésével – kéri. 

 
1. A Közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze, az alapszabályban megfogalmazott 

módon. 
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2. A közgyűlés helyét a meghívó tartalmazza, ezen alapszabályban megfogalmazott 
feltételek mellett 

 
3. A meghívó tartalmazza: 

 
a. A közgyűlés időpontját és helyét 

 
b. a napirendi pontokat 

 
c. az alapszabályban meghatározott egyéb információkat 

 
4. A közgyűlés dönt a közgyűlés tisztségviselőiről, a levezető elnök személyéről, a 

szavazatszámlálók megválasztásáról. A közgyűlés megkezdését megelőzően dönt 
határozatképességről, valamint megválasztja a  jegyzőkönyvvezetőt és határoz a 
meghozott döntések kihirdetéséről. 

 
5. Az egyesület elnöke a Közgyűlés megtartása előtt 15 nappal a www.knoe.hu 

honlapon, található egyedi jelszó használatával elérhető személyes oldalon 
megtalálható meghívóban valamint elektronikusan postázva is értesíti a tagságot a 
Közgyűlés időpontjáról, helyéről és napirendjéről. 1.000 főt meghaladó létszám 
esetén, a taggyűlés megtartásáról elektronikus formában az Interneten kapnak 
értesítést a tagok, kizárólag a tagok által elérhető felületen, ahol kérdéseket 
tehetnek fel, véleményt alkothatnak és javaslatokat tehetnek. A vezetőségre 
vonatkozó szavazatokat, visszaellenőrizhető módon, adatbázisba elmentve, szintén 
interaktív módon teheti meg a tagság.  

 
B) A közgyűlés határozatképessége, szavazás: 
 

1. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok több mint a fele (1.000 tagnál 
nagyobb létszám esetén interaktív módon) jelen van. A határozatképességet, 
minden határozathozatalnál vizsgálni kell. 

 
2. Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, úgy 8 napon belüli időpontra 

ismételten összehívott közgyűlés a megjelentek létszámára tekintet nélkül 
határozatképes. Az egyesület minden tagját egy szavazat illeti meg. 1.000 főt 
meghaladó taglétszám esetén a véleményalkotási, szavazási lehetőség, kizárólag a 
tagok által elérhetően az Interneten folyamatosan nyitva van!  

 
3. A Közgyűlésen a szavazás kézfelemeléssel, nyíltan történik. 1.000 főt meghaladó 

taglétszám esetén, a szavazás az Interneten keresztül dokumentált formában 
történik.  

 
4. A szavazást megelőzően a közgyűlés két jegyzőkönyv-hitelesítőt választ kivéve az 

alakuló Közgyűlést, ahol csak 1 jegyzőkönyv hitelesítő van, aki az egyesület 
Elnöke. Az Internetes szavazás esetén is ez a hitelesítés történik és az eredmény 
jegyzőkönyvbe kerül rögzítésre.  

 
5. A közgyűlés határozhat úgy, hogy egyes személyi kérdésekben titkos szavazást 

rendel el.  
 

6. Szavazategyenlőség esetén az indítványt elvetettnek kell tekinteni. 
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C) A közgyűlés hatásköre: 
 

1. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a. az alapszabály módosítása, 

b. az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának az 
elhatározása 
 

c. az éves költségvetés elfogadása; 

d. az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület 
vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása; 
 

e. a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető 
tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll; 
 

f. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját 
tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek 
hozzátartozójával köt; 
 

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

h. a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk 
megállapítása; 
 

i. a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának 
megállapítása; és a végelszámoló kijelölése. 

 
 

2. A közgyűlés minősített 2/3-os többséggel határoz az alapszabály elfogadása és 
módosítása, az elnökség tagjainak megválasztása és visszahívása, az egyesülés és 
megszűnés kérdéseiben. 

 
3. A közgyűlés bármely határozat meghozatalánál kimondhatja, hogy a közgyűlés 

2/3-os többséggel kíván dönteni. 
 
D) A közgyűlés elnöke: 
 

1. A közgyűlést az egyesület elnöke vezeti. Tisztújító közgyűlés levezetésére 
egyszerű többséggel, az elnökség javaslata alapján, a közgyűlés nyílt szavazással 
levezető elnököt választ. 

 
2. Az elnök akadályoztatása esetén a közgyűlést az elnökség tagja közül kijelölt 

levezető elnök vezeti. 
 

3. Az elnök vezeti le a közgyűlést, elrendeli a szavazást, és kimondja a közgyűlés 
határozatait. 

 
4. Javaslatot tesz a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének, valamint a két jegyzőkönyv-

hitelesítő személyére 
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5. A közgyűlés elnöke a jegyzőkönyvvezető és a két megválasztott hitelesítő tag írja 
alá a közgyűlésről készült jegyzőkönyvet. 

 
E) A Közgyűlési jegyzőkönyv: 
 

1. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az alábbiakat: 
 

2. a közgyűlés lebonyolításának módját és részleteit, az egyesület nevét, 
 

3. a Közgyűlés helyét, idejét, 
 

4. a megválasztott jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítők, levezető elnök 
nevét, 

 
5. a Közgyűlés napirendi pontjait, 

 
6. a Közgyűlésen elhangzott indítványokat, felszólalásokat röviden, 

 
7. a hozott határozatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint 

tartózkodók számának megjelölésével. 
 

8. A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és a két erre választott 
tag hitelesíti. 

 
9. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, 5 napon belül 

a tagok a közgyűlést összehívótól a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés 
indokolásával. 

 
F) Az elnökség 

 
1. Az egyesület az alakuló Közgyűlésen négy tagú elnökséget választ. 

 
2. Az elnökség tagjait 3 éves időtartamra választják meg nyílt szavazással, a 

mellékelt jegyzőkönyv szerint. 
 

3. Az elnökség tagjai tevékenységük ellátásáért díjazásban nem részesülnek. 
 

4. Az elnökség tagjai közül nyílt szavazással megválasztja az egyesület elnökét, 
kivéve az alakuláskor, mert akkor a közgyűlés választja meg az elnököt. 

 
G) Az elnökség feladata és hatásköre: 
 

1. Az elnökség feladata az egyesület tevékenységének vezetése, irányítása. 
 

2. A Közgyűlések közötti időszakban az egyesület tevékenységének folyamatos 
szervezése. 

 
3. Az elnökség feladata a Közgyűlések előkészítése, a Közgyűlési határozatok 

végrehajtása. 
 

4. Az elnökség kidolgozza az egyesület éves programját és költségvetését. 
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5. Az elnökség megteremti az egyesület működésének feltételeit. 
 

6. Irányítja és ellenőrzi az egyesület tevékenységét, felügyeli az egyesületi 
alkalmazottak tevékenységét 

 
7. Feladata, hogy az alapszabályban meghatározott egyesületi célok megvalósulása 

érdekében tevékenykedjen. 
 

8. Az elnökség a Közgyűlés által nyílt szavazással választott 4 tagból áll. 1.000 főt 
meghaladó taglétszám esetén országos régiók hozhatók létre, melyeket 
régióvezetők irányítanak, közvetlenül az elnök alá beosztva. 

 
9. Az elnökség tagjai tevékenységükért semmilyen díjazásra nem jogosultak. 

 
10. Az elnökség tagjai közül nyílt szavazással megválasztja az egyesület elnökét, 

kivéve az alakuláskor mert akkor a közgyűlés választja meg az elnököt. 
 
H) Az egyesület elnöke: 

 
1. Vezeti es irányítja az egyesület munkáját. 

 
2. Az egyesület elnöke képviseli az egyesületet harmadik személyekkel szemben és 

más hatóságok előtt, továbbá egy másik elnökségi taggal együttesen rendelkezik a 
bankszámla felett. 
 

3. Irányítja és felügyeli az egyesület tevékenységét. 
 

4. Dönt a Közgyűlés és az elnökség hatáskörében nem tartozó, valamint a Közgyűlés 
által feladatkörében utalt ügyekben. 
 

5. Írásban igazolható módon, összehívja és vezeti az egyesület Közgyűlését - a 
tisztújító Közgyűlés kivételével -, összehívja az elnökség üléseit. 

 
I) Az egyesület megválasztott vezetősége: 

 
 

1. Elnök: Kuti László 
 

 

2. Elnökségi tagok: Ónodi János  
 Varanka Zoltán  
 Csurgai Ágota  

 
J) A közgyűlés összehívása: 

1. A közgyűlést évenként egyszer meg kell tartani! 
 

2. Az éves rendes közgyűlésen kívül rendkívüli közgyűlés is megtartható, melyet 
kezdeményezhet 
 

a.  Az egyesület elnöke, az egyesületi tevékenységgel összefüggő rendkívüli 
esetben, ha a közgyűlési döntés szüksége 
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b. Az egyesület vezetőségének döntése alapján 
 

c. Valamint az egyesületi tagok minimum 10%-ának a kezdeményezésére  

 K) A közgyűlés résztvevői: 

1. A közgyűlés nem nyilvános 
 

2. A közgyűlésen szavazati joggal vehetnek részt az egyesület tagnyilvántartási 
számmal rendelkező tagja és vezető tisztségviselői 
 

3. A Közgyűlésre vendég is meghívható, amennyiben a tervezett napirendi pont azt 
indokolja 
 

4. A közgyűlésre meghívott vendég tanácskozási joggal vehet részt a közgyűlésen, 
szavazati joggal nem rendelkezik  

L) A Közgyűlési meghívó: 

1. Meghívót a közgyűlésre a közgyűlés megtartásra előtt legalább 10 nappal korábban 
kell kiküldeni 
 

2. A meghívót a regisztrált elektronikus címmel rendelkező tagoknak elektronikusa, 
elektronikus címmel nem rendelkező tagoknak posta úton, feladóvevényes levélben 
kell kiküldeni 

M) A Közgyűlési meghívó tartalma: 
 

1. A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell: 
 

a. Az egyesület megnevezését, nyilvántartási számát és székhelyét 

b.  A Közgyűlés helyét 

c. A közgyűlés időpontját 

d. A közgyűlés napirendi pontjait részletesen a tagság felkészülésére alkalmas 
módon 

 
2. Az egyesület döntéshozó szerve ülését az egyesület székhelyén tartja. 

 
3. A döntéshozó szerv ülését székhelyen kívül is megtarthatja, ha az ülésen 

valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés 
megtartásához. 
 

4. A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő 
kérdésekben hozható határozatot 
 

5. A döntéshozó szerv az esetben is hozhat határozatot, ha valamennyi részvételre 
jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához 
egyhangúlag hozzájárul. 
 

6. A döntéshozó szerv rendkívüli közgyűlést hívja össze, ha 
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a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 
 
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor 
teljesíteni vagy  az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 
 

7. Az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény 
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről 
dönteni. 
 

8. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított, 5 napon belül az egyesületi tagok a 
napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. 

N) Határozatképesség 
 

1. A döntéshozó szerv ülése akkor határozatképes, ha 
 

a) ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt 
vesz. 

 
b) Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál 

a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 
  

2. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. 
 
O) Összeférhetetlenségi szabályok 
 

1.  Az Egyesület vezető tisztségviselője az lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs 
eltiltva, és 
 

a) magyar állampolgár, 

b) Az egyesület vezető tisztségviselője a visszterhes vagy ingyenes szerződésekre 
vonatkozó civilisztikai szabályok szerint felel az egyesületnek okozott károkért. 

 
c) Nem vehet részt, a közgyűlés, és/vagy az elnökség határozathozatalában az, aki, 

vagy akinek közeli hozzátartozója (közeli hozzátartozónak kinősül a Ptk. 
Értelmező rendelkezések 8:1 § (1) bekezdésében megfogalmazott személy), 
illetve élettársa az döntés joghatása értelmében a határozat alapján  kötelezettség 
vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a 
megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

  
d) Az egyesület tagja, csak abban az esetben tölthet be vezetői funkciót más hasonló 

tevékenységet végző érdekvédelmi egyesületben, csak az elnökség ahhoz írásos 
határozatban hozzájárul. 

 
P) A határozat hozatallal összefüggő szabályok 
 

1. Az egyesület döntéshozó szervei a tagok illetve szavazati joggal rendelkező 
tisztségviselők szavazatai alapján hozzák meg a döntést 

 
2. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 
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a. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi 
személy 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 a jogi személynek 
nem tagja vagy alapítója; 
 

e. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 
kapcsolatban áll; vagy 
 

f. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 

Q) A határozat kihirdetése: 
 

1. Az egyesület döntéshozó szervei az általuk hozott határozatot, az egyesületi 
tagokkal, a döntés megszületését követő 24 órán belül ismertetik: 

 
a. tagnyilvántartási számmal és jelszóval rendelkező tagok számára elérhető 

titkosított tagi felületre, letölthető pdf. formátumban elhelyezi! 
 

b. Tagnyilvántartási számmal és jelszóval Internet elérhetőséggel nem 
rendelkező tagok számára postai úton kézbesíti 

 
2. A határozat a kihirdetés napján lép hatályba 

 

VIII. 
Az egyesület gazdálkodása 

 
A) Az egyesület bevételei: 

1. Az egyesület tagjai, tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege évi 2.000 forint. 
 

2. Az egyesületnek bevétele a tagdíjakból, és a társadalmi és egyéb szervezetek 
vagy magánszemélyek által nyújtott anyagi támogatásból keletkezhet. 
 

3. A tagdíjat és az anyagi támogatást átutalással kell befizetni, az egyesület 
bankszámlájára az adott év június 30.-ik napjáig! 

B) Az egyesület kiadásai: 

1. Valamennyi az egyesület működésével, céljai megvalósításával kapcsolatosan 
keletkező kiadások. 
 

C) Az egyesület anyagi felelőssége: 
 

1. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az egyesület tagjai az egyesület 
tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 
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IX. 
Az egyesület megszűnése 

 
A) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése: 

 
1. Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha a tagok vagy alapítók kimondják 

megszűnését vagy az arra jogosult szerv megszünteti, feltéve mindegyik esetben, 
hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás 
lefolytatását követően a bíróság az egyesületet a nyilvántartásból törli. 

 
2. Amennyiben az egyesület jogutód nélkül megszűnt a hitelezők kielégítése után 

fennmaradt vagyona az egyesület tagjait illeti meg olyan arányban, amilyen 
arányban ők az egyesület javára vagyoni hozzájárulást teljesítettek. 

 
3. Ha a jogutód nélkül szűnt meg az egyesület, tagjai a felosztott vagyonból való 

részesedésük mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt egyesület ki nem elégített 
tartozásaiért. 

 
4. Az egyesület jogutód nélkül megszűnik ha: 

 
a. az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának 

megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; 
 

b. az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 
 
B) Az egyesület megszűnése jogutódlással: 

 
1. Az Egyesület átalakulással is megszűnhet, de kizárólag a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény előírásai alapján, mely szerint  
 

a. más jogi személlyé nem alakulhat át; 
 

b. csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét. 
 

X. 
Egyéb rendelkezések  

 
A) Felügyelet: 

 
1. Az egyesület működése felett az ügyészség, a reá irányadó szabályok szerint, 

törvényességi ellenőrzési jogot gyakorol. 
 

2. Ha a működés törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész a 
bírósághoz fordulhat. 
 

B) Nyilvántartásba vétel: 
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1. Az egyesületet a székhelye szerint illetékes bíróság — a Fővárosi Bíróság — 
tartja nyilván. 
 

2. A bíróság a nyilvántartásba vételről nem peres eljárásban, soron kívül határoz. 
 

3. Ha az egyesület neve, székhelye megváltozik, vagy az egyesület képviseletére 
más személy lesz jogosult, azt a bíróságnak be kell jelenteni. 
 

4. Az egyesület vagy az ügyész által indított perek a Fővárosi Bíráság hatáskörébe 
tartoznak. 

 
C) Bizottság: 
 

1. Az egyesület Közgyűlése, illetve elnöksége határozattal jogosult állandó vagy 
eseti bizottságot létrehozni. 
 

2. Az eseti és állandó bizottságok 3 tagból állnak, ügyrendjüket állapítják meg, 
soraikban elnököt választanak. 
 

3. A bizottságokat meghatározott tevékenység ellátására, vagy valamely feladat 
megvalósítására alapítanak. 

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013.évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
 
 
Budapest, 2015. június 12. 
 
 
 
 
…............................................ 
   a KNOÉ elnöke      
 
 
 
            

 


