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NET Oktatási és Kulturális Egyesület 
 
 

ALAPSZABÁLY 
 
 
 

 
Amelyet a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV.tv. 61-64.§-ai, az 
Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2011. június 7. napján megtartott alakuló 
ülésen résztvevő tagok egyhangú határozattal fogadtak el: 
 
 

1. Az egyesület neve:  
 

NET Oktatási és Kulturális Egyesület 
(NET = háló, mely jelentős szerepet játszik az egyesület működésében) 

 

2. Az egyesület székhelye:  
 

1104 Budapest, Sörgyár u. 48. 
 

3. Az egyesület célja:  
 

Az Egyesület célja, hogy minőségi életet biztosítson a tagjainak. Az életminőség összetevői: 
egészség (sport, táplálkozás), méltóságteljes megélhetés (kedvezmények, adományok), 
kapcsolatépítés (kommunikáció, utazás), oktatás (önismeret, életmód).  
Tételesen: 

- Az egyesület tagjaiból országos hálózatos közösség kialakítása (NET-közösség) 
- A NET-közössség internetes szolgáltatásokban részesítése az Egyesület honlapján 
- Kereskedelmi szolgáltatóknál a tagok részére kedvezmények elérése 
- Kedvezményeket nyújtó szervezetekkel együttműködés 
- A hátrányos helyzetűek utazásának és kapcsolatépítésének segítése 
- Az egyesület céljait pártoló tagoknak adományok juttatása pályázatokon keresztül 
- Egészséges életmódot támogató előadások szervezése 
- Sportolási igényt támogató programok indítása 
- Önismereti és életmód tanfolyamok, szemináriumok szervezése 

 
Az egyesület céljait pártoló tagok a lehető legnagyobb NET-közösség szervezésével tudják a 
célok minél pontosabb megvalósítását elérni. 
 

4. Az egyesület tagjai: 
 
Az egyesület tagja lehet minden természetes személy vagy jogi személy. 
 
Az egyesület alapító tagjain kívül az egyesület tagjává az válhat, akinek belépési szándékát 
az egyesület elnöksége jóváhagyja. 
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5. A tagok jogai és kötelezettségei: 
 
A rendes tag jogai: 
 

- Az  egyesületi  közgyűlésen   személyesen  részt  vehet,   szavazhat,   a  vezető   
szervek /elnökség,  elnök,  számvizsgáló  bizottság/  megválasztásában,  továbbá  a  
határozatok meghozatalában 

- Tisztségére választható 
- Véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az egyesületet érintő bármely kérdésben 
- Részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben 
- Szervezhet párttoló tagokat, akik a NET közösség részei lesznek 

  
A rendes tag kötelezettségei: 
 

- Az alapszabály betartása, az egyesület vezető szervei határozatainak végrehajtása 
- Az egyesületi vagyon megóvása 
- Etikus magatartás 
- Éves tagdíj fizetése 

 
Az egyesületi pártoló tag jogai: 
 

- Javaslatokat, észrevételeket tehet az egyesület működésével kapcsolatban 
- Részt vehet a társadalmi szervezet tevékenységében és rendezvényein 
- Az egyesület Közgyűlésén tanácskozási joggal részt vehet 
- Részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben 
- Szervezhet párttoló tagokat, akik a NET közösség részei lesznek 

 
A pártoló tag kötelességei: 
 

- Az alapszabály betartása 
- Az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi vagy anyagi támogatása 

 

6. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése: 
 
A tagsági viszony írásbeli belépési nyilatkozattal jön létre. A tagságról az egyesület 
elnöksége nyilvántartást vezet. Pártoló tagként felvehető az, aki nyilatkozatban vállalja az 
egyesület célkitűzéseinek erkölcsi vagy anyagi támogatását. 
 
A tagsági viszony megszűnik: 

- a kilépés írásbeli bejelentésével 
- a tag kizárásával 
- a tag halálával vagy jogi személy megszűnésével 
- az egyesület megszűnésével 

 
Az egyesület közgyűlése jogosult kizárni azt a tagot, aki az alapszabályban, vagy a 
közgyűlés határozatában foglalt kötelezettségét nem teljesíti. A kizárást kimondó határozat 
ellen - mely tartalmazza a kizárás okát, a védekezés, valamint a határozat elleni jogorvoslat 
lehetőségét - a tag a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Egyesület Közgyűléséhez 
fellebbezhet. 
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7. Az egyesület szervezete és működése: 
 
A.) A közgyűlés 

 
Az egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés. A közgyűlést legalább 
minden évben egyszer össze kell hívni.  
 
A közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze. A napirendet tartalmazó meghívókat a 
közgyűlés napját megelőző 15 nappal postára, illetve az egyesület tagjának személyesen át 
kell adni. 
 
Az elnök a tagok 1/3-ának írásbeli kérelmére - mely tartalmazza a közgyűlés 
összehívásának okát és célját, valamint az összehívandó közgyűlés napirendi pontjait - 
köteles a közgyűlést összehívni.  
 
Amennyiben az elnök a kérelem beérkezését követő 15. napig a beérkezést követő 45 
napon belüli időpontra a közgyűlést nem hívja össze, úgy a közgyűlés összehívását 
kezdeményezők maguk közül megválasztják azt a személyt, aki jogosult a közgyűlés 
összehívására. 
 
A közgyűlés akkor határozatképes, ha az egyesület szavazati joggal rendelkező tagjainak 
több, mint a fele a közgyűlésen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlést az 
eredetileg összehívott közgyűlést követő 30 napon belül ismételten össze kell hívni. Az 
eredeti közgyűlés meghívójában meg lehet jelölni a határozatképtelenség esetére 
összehívott, megismételt közgyűlés helyét és időpontját. A határozatképtelenség esetére 
összehívott közgyűlés napirendi pontjai megegyeznek az eredeti közgyűlés napirendi 
pontjaival. Az ismételten összehívott közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül 
határozatképes, amennyiben erre a tagok figyelmét az eredeti meghívóban előre felhívták. 
 
Az egyesület közgyűlése nyilvános. A közgyűlésen az egyesület minden rendes tagját egy 
szavazat illeti meg. A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással 
hozza meg. A közgyűlés a tisztségviselők megválasztása és visszahívása tárgyában titkos 
szavazást is elrendelhet. Szavazategyenlőség esetén a közgyűlésen megjelent legidősebb 
tag szavazata dönt. 
 
A közgyűlés döntéseit az elnök az érintettekkel annak meghozatalát követő 15 napon belül 
írásban közli. Más személyek a döntések tartalmáról az egyesület székhelyén található 
hirdetőtáblán keresztül szerezhetnek tudomást. Az elnök a közgyűlés döntéseiről a 
határozatok könyvét vezeti. A határozatok könyvéből a meghozott döntés tartalmának, 
időpontjának és hatályának, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányának 
megállapíthatónak kell lennie. 
 
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

- az alapszabály megállapítása és módosítása 
- a szervezeti és működési szabályzat megállapítása és módosítása 
- az évi költségvetés meghatározása és az elnökség évi beszámolójának elfogadása 
- az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén 

feloszlásának kimondása 
- döntés mindazokban az ügyekben, melyeket az alapszabály kizárólagos hatáskörébe 

utal 
 
A közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását az elnökségre, míg az elnökség az elnökség 
tagjaira ruházhatja át, feltéve, hogy az nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 



4/6 

 
B.) Az elnökség 

 
A közgyűlés tagjainak sorából elnököt és egy alelnököt választ. Az egyesület elnöksége az 
egyesület elnökéből és elnökhelyetteséből áll. Az elnökség tagjainak megbízatása öt évre 
szól. Az elnökség az egyesület ügyintéző szerve. 
 
Az egyesületet az elnök és az elnökhelyettes önállóan képviselik. Az egyesület nevében 
kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozatot az elnök és az elnökhelyettes önállóan 
tehetnek. A bankszámla feletti rendelkezési jogot az elnökség bármely tagja önállóan 
gyakorolja. 
 
Az elnökséget az elnök szükség szerint, de legalább félévente, az ülést megelőzően 
legalább 8 nappal postára, illetve személyesen átadott, a napirendi pontokat rögzítő 
meghívóval összehívja. 
 
Az elnökség ülései általában nyilvánosak. Az elnökség akkor határozatképes, ha ülésén 
mindkét tag jelen van. Az elnökség határozatát egyhangúan, nyílt szavazással hozza.  
 
Az elnökség az egyesület tevékenységéről évente beszámolót készít. A beszámolót az elnök 
terjeszti a közgyűlés elé, amely annak megvitatása után dönt elfogadásáról. 
 
Az elnökség döntéseiről az elnök a határozatok könyvét vezeti. A határozatok könyvéből a 
meghozott döntés tartalmának, időpontjának és hatályának, illetve a döntést támogatók és 
ellenzők számarányának megállapíthatónak kell lennie. 
Az elnökség döntéseit az elnök az érintettekkel annak meghozatalát követő 15 napon belül 
írásban közli. Más személyek a döntések tartalmáról az egyesület székhelyén található 
hirdetőtáblán keresztül szerezhetnek tudomást. 
Az elnökség döntéseit az elnök készíti elő. Az alelnök segíti az elnök munkáját, 
akadályoztatása esetén az elnököt helyettesíti. 
 
Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a 
határozat alapján 

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. Nem minősül előnynek az egyesület 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. 
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C.) Számvizsgáló Bizottság 
 

A közgyűlés az egyesület pénzügyi-számviteli működésének és gazdálkodásának 
ellenőrzésére három tagból álló Számvizsgáló bizottságot választ. A számvizsgáló bizottság 
megbízatása öt évre szól, tagjai sorából elnököt választ. A számvizsgáló bizottság független 
az Egyesület elnökségétől, ügyrendjét maga állapítja meg. Az elnökség köteles az egyesület 
éves beszámolóját az annak elfogadásáról döntő közgyűlést megelőző 15 nappal a 
számvizsgáló bizottság tagjai részére megküldeni. A közgyűlés a számvizsgáló bizottság 
véleményének meghallgatása nélkül nem határozhat az éves beszámoló elfogadásáról. 
 
A számvizsgáló bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal tartja. 
A számvizsgáló bizottság ülését a számvizsgáló bizottság elnöke hívja össze, az ülés akkor 
határozatképes, ha azon a számvizsgáló bizottság összes tagjának több mint a fele jelen 
van. A számvizsgáló bizottság határozatainak meghozatalához a számvizsgáló bizottság 
legalább 2 tagjának egybehangzó szavazata szükséges. 
 
A számvizsgáló bizottság elnöke a számvizsgáló bizottság határozatairól a határozatok 
könyvét vezeti. A határozatok könyvéből a meghozott döntés tartalmának, időpontjának és 
hatályának, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányának megállapíthatónak kell 
lennie. 
 
A számvizsgáló bizottság tagja az elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehet. 
A számvizsgáló bizottság tagjai jogosultak az egyesület bármely iratába, könyveibe 
betekinteni, azokat megvizsgálni, az elnökség tagjaitól jelentést, a szervezet munkavállalóitól 
pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérni.  
 
A számvizsgáló bizottság köteles az elnökséget, illetve közgyűlést tájékoztatni, és annak 
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

- az egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit 
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése 
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az elnökség, illetve a közgyűlés 
döntését teszi szükségessé; 

- az elnökségi tagok felelősségét megalapozó tény merült fel. 
 
Az elnökséget, illetve a közgyűlést a számvizsgáló bizottság indítványára – annak 
megtételétől számított 30 napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte 
esetén az elnökség, illetve a közgyűlés összehívására a számvizsgáló bizottság is jogosult. 
 
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedéseket nem teszi meg, a számvizsgáló bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 
törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 
 
Nem lehet a számvizsgáló bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki 

a) az elnökség tagja, 
b) az egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 
jogszabály másképp nem rendelkezik, 

c) az egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve 

d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
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8. Az egyesület gazdálkodása: 
 
Az egyesület vagyona elsősorban jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, 
hozzájárulásaiból, valamint a tagdíjak befizetéséből képződik. 
 
Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. 
 

9. Egyéb rendelkezések: 
 
Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló többször 
módosított 1959. évi IV. törvény, az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, és a  
 
Kelt: Budapest, 2011. június 7. napján 
 
 
Záradék: A fenti Alapszabályt a NET Oktatási és Kulturális Egyesület 2011. június 7. 
napján megtartott alakuló közgyűlése egyhangú határozattal állapította meg. 
 


