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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.1. Az Egyesület neve, székhelye 
1.1.1. Az Egyesület neve: Rotary Club Szeged Dóm Egyesület (a továbbiakban: 

„Egyesület”) 
1.1.1. Az Egyesület székhelye: 6722 Szeged, Kálvária sgt. 19. 
1.1.2. Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, 

azok tevékenységéhez sem anyagi-, sem pedig erkölcsi támogatást nem nyújt és nem 
is fogad el. Országgyűlési képviselőjelöltet nem állít, nem támogat. Pártokkal 
politikai színezetű közös kezdeményezésekben nem vesz részt és ilyeneket nem 
támogat. 

1.1.3. Az Egyesület működése során a Rotary International Alkotmányának és vezérlő 
elveinek figyelembe vételével folytatja tevékenységét. 

1.1.4. Az Egyesület fölötti törvényességi ellenőrzést az Ügyészség gyakorolja. 
1.1.5. Az Egyesületet határozatlan időre alapítják.  

1.2. Az Egyesület célja 
1.2.1. Kölcsönös segítségnyújtás és embertársaink szolgálata, a mindennapi életben a 

nemzetközi megértés előmozdítása, a jó szándék és a béke ápolása, gazdálkodó és 
hivatásukat gyakorló személyek által a segítés és a szolgálatkészség eszméje a 
ROTARY INTERNATIONAL világszervezetében. 

 Az Egyesület alapcél szerinti tevékenysége a következő: 
• A mindennapi segítőkészség keretében különböző foglalkozású emberek, akik 

magas etikai alapelveket követnek, arra törekednek, hogy a világban terjedjen 
a megértés és a jó szándék. 

• Az Egyesület hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek 
kielégítéséhez. 

• A Rotary a jó szándékú emberek társasága, célja az önzetlen szolgálat, a 
segítőkészség a mindennapi életben, amelyet az alábbi elvek alapján igyekszik 
megvalósítani: 
o magas etikai és szakmai követelmények betartásával feddhetetlennek 

maradni a hivatásban és a magánéletben; 
o a barátság építése és ápolása, amely alkalmat ad hasznosnak bizonyulni 

mások számára az egyes klubokon belül és az egyes klubok között; 
o a közösség érdekében tevékenykedni, segíteni a hátrányos helyzetűeken 

és a rászorultakon, Magyarországon és a határokon kívül; 
o a tolerancia, és a humanitárius szempontok alapján ápolni a népek 

közötti megértést, megteremteni és megtartani a népek közötti békét, 
egymás megismerését; 

o az új generációk, a fiatalok felkészítésével és támogatásával, nemzetközi 
csereprogramokkal tenni a kultúrák, szokások, eredmények és 
törekvések kölcsönös megismerése, egymás megértése és elfogadása 
érdekében; 
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o az idősek, elesettek, betegek segítése, támogatása; 
o a Rotary életkornál fiatalabbak számára klubok szervezésével 

feléleszteni és segíteni a fiatal nemzedék társadalmi aktivitását. 
• A célok elérése érdekében a klub a Rotary International rendszerébe 

illeszkedve, elfogadva és követve annak céljait, elveit és programjai, él 
azokkal a lehetőségekkel, amelyeket a világszervezet a Rotary Alapítványon 
(Rotary Foundation) PILOT programokon keresztül biztosít az alábbi hat fő 
területre fókuszálva: 
o béke és konfliktus megelőzés/kezelés, 
o betegség megelőzés és kezelés, 
o víz és higiénia, 
o anya és gyermeke egészsége, 
o alapoktatás és műveltség,  
o gazdasági és közösségi fejlesztés. 

• Az Egyesület támogatja a Rotary elvei alapján folytatott humanitárius és 
egyéb projektek megvalósítását. Így kiemelten támogatja a Rotary 
nemzetközi diákcsereprogramban részt vevő cserediákok magyarországi 
programjait, részt vállalva azok anyagi fedezetének biztosításában. Az 
Egyesület tisztségviselői és tagjai számára konferenciákat, oktatásokat, 
továbbképzéseket szervez, és azok költségeit viseli.  

• A célok elérésének útja az önkéntes személyes munkán, és a szükséges anyagi 
fedezet biztosítása érdekében kifejtett önzetlen támogatáson, és 
adománygyűjtésen keresztül vezet.  

• A ROTARY tevékenysége nemre, korra, vallásra, politikára mentesen a 4 
kérdés próbája szerint szerveződik: 

(1) Igaz-e? 
(2) Tisztességes-e mindenki számára? 
(3) Elősegíti-e a barátságot és jóakaratot 
(4) Javát szolgálja-e minden érintettnek?  

1.2.2. Az Egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a 
továbbiakban „Ectv.”) és a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 9. § szerinti: 

• egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs 
tevékenység, 

• szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 
• nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
• kulturális tevékenység, 
• kulturális örökség megóvása, 
• műemlékvédelem, 
• természetvédelem, állatvédelem, 
• környezetvédelem, 
• gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 
• hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 
• a magyarországi nemzetiségekkel, valamint a határon túli magyarsággal 

kapcsolatos tevékenység 
 tevékenységet folytat. Szolgáltatásaiból bárki részesülhet. 
1.2.3. A szolgáltatások meghatározott köre igénybe vételének – a szolgáltatások jellegéből 

adódó – feltétele a nyilvánosan meghirdetett feltételeknek való megfelelés és a 
Rotary szellemiségének elfogadása. 
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2. TAGSÁG 

2.1. Az Egyesületi tagság keletkezése 
2.1.1. Az Egyesület tagja lehet az a magyar vagy külföldi állampolgárságú személy, akit az 

Egyesület tagjai sorába felvesz, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja és 
kötelezettségeinek eleget tesz.  

2.1.2. A tagsági viszony attól az időponttól számít, amikor az Elnökség javaslatára a 
Közgyűlés megszavazza az adott személy csatlakozását. A Közgyűlés a tagfelvételről 
egyhangú, nyílt szavazással határoz. 

2.1.3. Az Egyesület tagsága felnőtt, jellemes, gazdasági tevékenységük vagy hivatásuk 
gyakorlása során jó hírnevet és elismertséget szerzett személyekből áll. 

2.1.4. A tag jogait és kötelezettségeit a felvételt követően, a nyilvántartásba vételétől 
gyakorolhatja. 

2.2. Az Egyesületi tagság megszűnése 
2.2.1. A kilépést írásban kell közölni az Egyesület Elnökségével. 

• Kilépéssel 
• Kizárással 
• Elhalálozással (megszűnéssel) 

2.2.2. A kilépést írásban kell közölni az Egyesület Elnökségével. 
2.2.3. Kizárás esetén a kizárási határozatot a Közgyűlés hozza meg. A kizárást indokolással 

együtt írásban kell közölni a taggal, aki az abban foglaltakkal kapcsolatban a 
közléstől számított 30 napon belül panasszal fordulhat a Közgyűléshez.  

2.2.4. A Közgyűlés kizárhatja azt a tagot, aki három hónapnál hosszabb ideje nem fizet 
tagsági díjat, és hátralékát írásbeli felszólításra sem rendezi 15 napon belül. A 
Közgyűlés kizárhatja azt a tagot, aki írásbeli felszólítás ellenére olyan magatartást 
tanúsít, mellyel súlyosan gátolja az Egyesület céljainak elérését.  

2.2.5. A kizárás előtt az Egyesület biztosítja a tagnak a védekezési jogot.  

2.3. A tagok jogai: 
2.3.1. Minden tagot megillet az Egyesületben a szavazati jog. Minden tagnak egy szavazata 

van. 
2.3.2. A tag észrevételeket, javaslatokat tehet az Egyesület, illetve szervei működésével 

kapcsolatban az Egyesület, illetve szervei alapszabálya és szabályzatai szerint.  
2.3.3. A tag választhat és választható az Egyesület szerveibe, tisztségeire. 
2.3.4. A tag részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein. 
2.3.5. A tag ajánlásokat tehet az intézkedésre jogosult szervnek az Egyesületet, a szerveit 

érintő kérdések megtárgyalására. 
2.3.6. A tag felvilágosítást kérhet az Egyesület, illetve szervei tevékenységéről, melyre az 

érintettek 30 napon belül kötelesek válaszolni. 
2.3.7. Határozatok felülvizsgálata: az Egyesület szervei által hozott jog- vagy 

alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt bármely tag – a különleges 
jogállású tag csak érintettsége esetén – a határozat tudomására jutásától számított 
harminc napos jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindítás a határozat 
végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben – a tag kérelmére – a 
határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. 
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2.4. A tagok kötelezettségei 
2.4.1 A tag köteles a jelen alapszabály rendelkezéseit, a Közgyűlés és az Elnökség 

határozatait betartani és tiszteletben tartani. 
2.4.2. A tag köteles a tagdíjat megfizetni. A tagdíj mértéke: 25.000,- Ft félévente. A 

tagdíjat a tagok minden naptári év augusztus 31-ig és február 28-ig kötelesek 
megfizetni. Az Egyesület alapítását követő első tagdíj az Egyesület bírósági jogerős 
bejegyzésétől számított 15 napon belül esedékes. 

3. KOMMUNIKÁCIÓ 

3.1. A tagok egymással elsődlegesen elektronikus hírközlési eszközök útján 
kommunikálnak egymással. Az elektronikus hírközlési eszközökön közölt üzenetet, 
értesítést, tartalmat a tagok kézbesítettnek tekintik. A tagok kizárólag olyan 
elektronikus hírközlési eszközöket használnak a jelen fejezet alapján, amely során a 
nyilatkozattevő személye azonosítható. 

3.2. Az elektronikus hírközlési eszközök alatt az e-mailt és az internet alapú 
hangközvetítő eszközöket (pl. Skype) kell érteni. 

3.3. E-közgyűlés: a fentiekre tekintettel az Egyesület közgyűléseit, az Elnökség és az 
egyéb szervek üléseiket elektronikus hírközlési eszközökön keresztül is tarthatják.  

3.4. Az elektronikus hírközlési eszközökön keresztül tartott közgyűlésre, Elnökségi vagy 
egyéb ülésre a meghívóra irányadó szabályok szerint küldött e-mailben kell 
értesíteni a tagokat. Az elektronikus hírközlési eszközökön keresztül tartott 
közgyűlésre egyebekben a közgyűlés szabályai irányadóak. 

4. KÖZGYŰLÉS 

A közgyűlés az Egyesület legfőbb irányító és döntéshozó szerve (legfőbb szerv), mely a 
tagok összességéből áll. A tagok jogaikat és kötelezettségeit a közgyűlésen közvetlen módon 
gyakorolják. A közgyűlés az egyesületet érintő valamennyi kérdésben jogosult dönteni. A 
közgyűlés és az elnökségi ülés nyilvános. 

4.1. Kizárólagos hatáskör 
4.1.1 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

• az alapszabály megállapítása és módosítása,  
• a tagdíj megállapítása, megfizetésének módja, ideje, 
• az éves költségvetés megállapítása, végrehajtásának jóváhagyása és az éves 

beszámoló elfogadása és jóváhagyása, 
• az Elnökség és tagjainak éves beszámolójának elfogadása, 
• az Elnökségi tagok (tisztségviselők) megválasztása, visszahívása, 
• a Szervezeti és Működési Szabályzat megállapítása és módosítása, 
• az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének vagy feloszlásának 

kimondása 
• tagfelvétel, 
• tag kizárása. 

4.1.2. A közgyűlés kizárólagosan jogosult dönteni mindazon ügyekben, amelyeket az 
alapszabály, vagy más jogszabály a legfelsőbb szerv hatáskörébe utal. 
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4.2. Az alapszabály módosítása 
4.2.1. Az alapszabály módosítására a tag, valamint az Elnökség bármely tagja tehet 

javaslatot. 
4.2.2. A javaslatot a közgyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal megelőzően írásban kell 

benyújtania, amely javaslatot az Elnökség köteles az írásos anyagokkal együtt az 
Egyesület tagjaival ismertetni és a közgyűlés elé terjeszteni. 

4.3. Közgyűlések összehívása 
4.3.1. Az Egyesület évente legalább egy alkalommal tart közgyűlést. Az Egyesület heti 

rendszerességgel klubüléseket tart. A jelen alapszabályban írt esetekben rendkívüli 
közgyűlés összehívására kerülhet sor.  

4.3.2. A közgyűlés szabályszerű összehívás nélkül is megtartható, illetve azon határozat 
hozható, ha valamennyi tag jelen van és a közgyűlés megtartásához valamennyi 
hozzájárul. A közgyűlés a meghívóban nem szereplő kérdéseket akkor is 
tárgyalhatja, ha a közgyűlésen valamennyi tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a 
kérdés megtárgyalásához. 

4.3.3. A közgyűlések helye az Egyesület székhelye. 

4.4. Meghívó, napirend 
4.4.1. A közgyűlést és a megismételt közgyűlést az Elnökség bármely tagja összehívhatja. A 

közgyűlést írásban közölt meghívóval kell összehívni. A közgyűlési meghívót a 
közgyűlésre kitűzött határnap előtt legalább 15 nappal közölni kell, vagy postára kell 
adni. A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés és a megismételt 
közgyűlés időpontját és napirendjét. A közgyűlési meghívót, az esetleges 
megismételt közgyűlési meghívót, a közgyűlés határozatait közzé kell tenni az 
Egyesület honlapján az Egyesület dokumentumai között és elérhetővé kell tenni az 
Egyesület székhelyén. 

4.5. Határozatképesség 
4.5.1. A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. 

4.6. Megismételt közgyűlés 
4.6.1. Határozatképtelen közgyűlést követően azonos napirenddel a közgyűlési 

meghívóban meghatározott időpontban az Egyesület megismételt közgyűlést tart. A 
megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, 
amennyiben az eredeti meghívóban figyelmeztették a tagokat a távolmaradás 
következményeire, valamint közölték a megismételt közgyűlés időpontját.  

4.6.2. A megismételt közgyűlés határnapját legfeljebb a határozatképtelen közgyűlést 
követő 15 napon belüli határnapra jelölhető ki. Amennyiben a megismételt 
közgyűlést nem a közgyűlés napjára kívánják összehívni, úgy a tagokat 
megismételt meghívóban kell értesíteni a megismételt közgyűlés idejéről és 
napirendjéről. A megismételt meghívót a megismételt közgyűlésre kitűzött határnap 
előtt legalább 5 nappal közölni kell, vagy postára kell adni. A megismételt 
közgyűlésen a megismételt meghívó küldése ellenére sem térhetnek el a közgyűlés 
napirendjétől, azaz a megismételt közgyűlés napirendje a közgyűlés napirendjével 
egyező.  



A ROTARY CLUB SZEGED DÓM ALAPSZABÁLYA 

2014.09.15.  6. 

4.6.3. A megismételt közgyűlés tartásától az Egyesület eltekinthet, amelyről értesítik a 
tagokat. 

4.7. Közgyűlés ülései 
4.7.1. A közgyűlés ülései nyilvánosak, szavazati és hozzászólási joggal a tagok 

rendelkeznek, a meghívottak hozzászólási joggal vehetnek részt a közgyűlésen. A 
közgyűlési döntésre előkészített anyagokra vonatkozóan a közgyűlés megkezdése 
előtt legkésőbb 3 nappal benyújtott kérdésekre az előadó szóbeli kiegészítése során 
köteles válaszolni. 

4.7.2. A közgyűlésen megjelent tagok maguk közül a megjelent tagok többségének nyílt 
határozatával megválasztják a közgyűlés tisztségviselőit, vagyis a levezető elnököt, 
jegyzőkönyv-vezetőt és két jegyzőkönyvet hitelesítő személyt, valamint egy 
szavazatszámlálót. 

4.8. Nyilvánosság 
4.8.1. A nyilvánosság a jelenlévő tagok egyszerű többségének szavazatával kivételes 

esetben (pl. személyiség jogok védelme, adatvédelem stb.) korlátozható. 

4.9. Határozathozatal 
4.9.1. A közgyűlés határozatait nyílt szavazással – jogszabály, vagy a jelen alapszabály 

eltérő rendelkezése hiányában – a jelen levő tagok egyszerű szótöbbségével hozza 
meg. Szavazategyenlőség esetén a kérdésről megismétlik a szavazást. Amennyiben a 
megismételt szavazás szavazategyenlőséggel zárul a kérdést elvetettnek tekintik.  

4.9.2. A tagok 3/4-es többségű szavazataránnyal hozott határozata szükséges az Egyesület 
átalakulásának vagy megszüntetésének elhatározásához.  

4.9.3. Az Elnök a döntéshozatalt megelőzően köteles az Elnökség véleményének 
megismerése érdekében szükség szerint, havonta, de legalább negyedévente 
Elnökségi ülést összehívni. Az Elnök az Elnökségi ülést a javasolt napirend 
közlésével írásban hívja össze. Az írásos vélemények, illetve az ülésről készült 
jegyzőkönyvek nyilvánosak. 

4.10. Beszámolási kötelezettség 
4.10.1. Az Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 

mellékletet készíteni. Az Egyesület köteles a beszámoló közhasznúsági mellékletét 
a tárgyévet követő évben legkésőbb május 31-ig saját honlapján vagy a 
www.rotary.hu weblapon, illetve egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon 
közzétenni, és a vonatkozó jogszabályok szerint letétbe helyezni. 

4.10.2. A közgyűlés az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet az Elnökség 
javaslatának ismeretében hagyja jóvá a közgyűlés általános határozathozatali 
szabályai szerint. 

4.11. Rendkívüli közgyűlés 
4.11.1. Rendkívüli közgyűlés összehívása az alábbiak szerint történhet: 

• az Elnökség hívja össze az ok és cél megjelölésével, vagy 
• a tagok legalább 15 %-a hívja össze, amennyiben az ok és cél megjelölésével 

előterjesztett közgyűlés összehívásra irányuló kérelmüknek megfelelően az 
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Egyesület Elnöke a kérelem átvételét követő 30 nap alatt a közgyűlést nem 
hívja össze, vagy 

• a bíróság rendeli el. 

4.12. Jegyzőkönyv 
4.12.1. A közgyűlésen jegyzőkönyv készül, amely mindenképpen tartalmazza: 

• az ülésen lezajlott eseményeket, nyilatkozatokat, 
• a közgyűlésen hozott döntések tartalmát, időpontját és hatályát,  
• a döntést támogatók és ellenzők számarányát. 

4.12.2. A közgyűlés döntéseit a közgyűlés időpontját követő 15 nap alatt az Egyesület 
honlapján nyilvánosságra kell hozni. A jegyzőkönyvek egy példányát időrendi 
sorrendben lefűzve meg kell őrizni, és azokat az arra jogosultak számára 
hozzáférhetővé kell tenni.  

4.13. Egyéb szabályok 
4.13.1. A közgyűlés lefolytatására vonatkozó egyéb szabályokat a Szervezeti és Működési 

Szabályzat tartalmazza. 

5. TISZTSÉGVISELŐK  

5.1. Elnökség 
5.1.1. Az Egyesület tisztségviselői az Elnökség tagjai. Az Elnökség látja el az Egyesület 

ügyviteli feladatait és egyben az Egyesület ügyintéző szerve. Az Elnökség tagjai 
többször újraválaszthatók tisztségükre.  

5.2. Az Egyesület tisztségviselői és egyben az Elnökség tagjai 
5.2.1. Elnök 
5.2.2. Alelnök 
5.2.3. Kincstárnok 
5.2.4. Titkár 
5.2.5. Jegyző 
5.2.6. Jogi alelnök 

5.3. Külső képviselet 
5.3.1. Az Egyesület önálló általános képviseletére jogosult valamennyi elnökségi tag. 

5.4. Választás 
5.4.1. Az Elnökség tagjának választható az a természetes személy, aki 

• magyar állampolgár, 
• nincs a közügyek gyakorlásától eltiltva, 
• feddhetetlen. 

5.4.2. A tisztségviselők megválasztásukat megelőzően nyilatkoznak arról, hogy velük 
szemben törvényi tilalom vagy kizáró ok nem áll fenn. 
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5.4.3. Az Egyesület közgyűlése általában 1 éves időtartamra választja a tisztségviselőket, de 
a közgyűlés az 1 éves időtartamtól eltérhet. A közgyűlés által meghatározott 
mandátum leteltének ellenére a tisztségviselő mindaddig őrzi mandátumát, amíg 
tisztségére nem választanak új személyt és mandátuma egyéb okból meg nem 
szűnik. A tisztségviselők tisztségüket társadalmi megbízatásban látják el és 
tevékenységükért végzésével kapcsolatban felmerült költségeket az Egyesület 
megtérítheti.  

5.5. Mandátum megszűnése 
5.5.1. Bármelyik Elnökségi tag megbízatása megszűnik 

• a mandátum lejártával, 
• lemondással, 
• visszahívással, 
• elhalálozással. 

5.6. Visszahívás 
5.6.1. A tisztségviselő visszahívását kell elrendelni, ha a választhatóság bármelyik feltétele 

megszűnik. Visszahívható a tisztségviselő a közgyűlés 2/3-os (a tisztségviselő 
mandátumának lejártát követően egyszerű) többséggel hozott határozatával, 
amennyiben a visszahívásra valamelyik tag javaslatot tesz. A visszahívás kérdésében 
a közgyűlés titkos szavazással határoz. 

5.6.2. A tisztségviselő visszahívása esetén, lehetőség szerint még ugyanazon a közgyűlésen, 
illetőleg a következő közgyűlésen meg kell választani a visszahívott helyébe lépő 
tisztségviselőt.  

5.7. Összeférhetetlenség, eltiltás, kizáró okok 
5.7.1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 
5.7.2. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a 

természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A 
vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni 
kell. 

5.7.3.  A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 
5.7.4.  Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. 

5.7.5.  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. 

5.7.6. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
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6. ELNÖKSÉG 

6.1. Működés 
6.1.1. Az Elnökség részletes működési szabályait, munkarendjét és a tagok közötti 

felelősség és munkamegosztást az Elnökség határozza meg, amelyet a Szervezeti és 
Működési Szabályzat rögzíti.  

6.2. Elnökségi ülés 
6.2.1. Az elnökségi ülést az Elnök, akadályoztatása esetén az Alelnök hívja össze. 

6.3. Az Elnökség tagjai 
6.3.1. Elnök:  

• Az Egyesület legfőbb ügyintézője és képviselője, mindenre kiterjedő 
ellenőrzési jogot gyakorol. 

• Az Elnök irányítja az Egyesület munkáját, összehívja az Egyesület 
közgyűléseit, klubüléseit és elnökségi üléseit. 

• Az Elnök az Egyesület önálló általános képviseleti joggal rendelkező 
képviselője.  

6.3.2. Alelnök  
• Segíti az Elnök munkáját. 
• Az Elnök akadályoztatása esetén megegyezőek jogai, kötelezettségei, 

feladatai. 
• A klubélet és a tagság létszámának megfelelő szinten tartása a feladata.  
• Az Alelnök az Egyesület önálló általános képviseleti joggal rendelkező 

képviselője. 
6.3.3. Kincstárnok: 

• Kezeli az Egyesület pénzügyeit. 
• Elkészíti az Egyesület költségvetését, és pénzügyi beszámolóját. 
• A pénzügyek felelőse. 
• A Kincstárnok az Egyesület önálló általános képviseleti joggal rendelkező 

képviselője. 
• A Kincstárnok a Szervezeti és Működési Szabályzatban valamint a 

Pénzkezelési Szabályzatban foglaltak szerint gondoskodik az Egyesület 
pénzügyeinek rendben tartásáról, a nyilvántartások vezetéséről, a 
késedelmesen fizető tagok felszólításáról, a programok fedezetének 
mérlegeléséről és azok pénzügyi biztosításáról. 

6.3.4. Titkár: 
• Vezeti az Egyesület nyilvántartásait, az közgyűlésekről és a klubülésekről 

jegyzőkönyvet készít, továbbá dokumentálja a klub tevékenységét. 
• A Kincstárnok az Egyesület önálló általános képviseleti joggal rendelkező 

képviselője. 
6.3.4. Jegyző: 

• A Jegyző a Jogi alelnökkel együtt felel az Egyesület döntéseinek törvényességi 
ellenőrzéséért. 

• Az Jegyző az Egyesület önálló általános képviseleti joggal rendelkező 
képviselője.  
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6.3.4. Jogi alelnök: 
• A Jogi alelnök a Jegyzővel együtt segíti az Egyesület döntéseinek 

törvényességi ellenőrzését. 
• Az Jogi alelnök az Egyesület önálló általános képviseleti joggal rendelkező 

képviselője. 

6.4. Az Elnökség feladatai különösen: 
• Az Egyesület stratégiáinak tervezése, előkészítése. 
• Tagfelvétel előkészítése. 
• Az Egyesület közgyűlésének előkészítése, ill. döntés-előkészítés. 
• Javaslatok megfogalmazása az Egyesület részére. 
• Az Egyesület működéséhez szükséges operatív feladatok ellátása. 
• Javaslattétel az Egyesület tevékenységének célcsoportjaira. 
• Kapcsolatépítés és kapcsolatápolás stratégiai partnerekkel. 
• Minden olyan feladatkör, amelyet a közgyűlés határozatával az Elnökség 

hatáskörébe utal. 

6.5. Az Elnökség működése  
6.5.1. Az elnökségi ülést az Elnök, akadályoztatása esetén az Alelnök, hívja össze. Az 

Elnökségi ülések nyilvánosak. Az elnökség szükség szerint, havonta, de legalább 
negyedévente ülésezik.  

6.5.2. Az üléseken jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés 
helyszínét, időpontját, napirendjét, az elhangzott észrevételek lényegét, javaslatokat, 
a határozatokat, valamint a határozatokat ellenzők és támogatók, valamint 
tartózkodók számarányát. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a jelenléti ívet. A 
jegyzőkönyvet valamennyi bizottsági tag aláírja.  

6.5.3. Amennyiben valamely tag indítványára az elnökségi ülést 30 nap alatt nem hívják 
össze, az összehívásra a tag is jogosult.  

6.5.4. Az Elnökségi ülés az Elnökségi tagok több mint felének jelenléte esetén 
határozatképes. A határozathozatal nyílt szavazással, egyszerű többséggel történik. 
Egyebekben az Elnökség üléseire a közgyűlés szabályai irányadóak.  

6.5.5. Az Elnökség köteles a tagokat tájékoztatni és a közgyűlés összehívását 
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy  

• a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit 
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek 
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az 
intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését teszi szükségessé; 

• Elnökségi tag felelősségét megalapozó tény merült fel.  
 

6.6. Az egyesület első vezető tisztségviselői 
6.6.1. Az Elnök: Bálint Gábor (anyja neve: Papp Mária; lakóhelye: 6725 Szeged, Bem 

utca 24.)  
6.6.2. Az Alelnök: Nagyiván János (anyja neve: Bolla Ida Erzsébet; lakóhelye: 6723 

Szeged, Hont Ferenc utca 17/A 1.em. 3.) 
6.6.3. A Kincstárnok: Markó László (anyja neve: Csikós Edit; lakóhelye: 6723 Szeged, 

Malom utca 13/B.) 
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6.6.4. A Titkár: Dr. Gábor Tamás (anyja neve: Szabó Csilla; lakóhelye: 6726 Szeged, Bal 
fasor 8.) 

6.6.5. A Jegyző: Dr. Radnóti-Márton Beatrix (anyja neve: Lajos Katalin Mária; 
lakóhelye: 6726 Szeged, Korondi utca 7. 2. em. 8.) 

6.6.6. A Jogi alelnök: Dr. Juhász Péter (anyja neve: Radnai Márta; lakóhelye:6724 
Szeged, Londoni körút 5.) 

 

7. GAZDÁLKODÁS ÉS VAGYON 

7.1. Az Egyesület gazdálkodása 
7.1.1. Az Egyesület nem gazdasági tevékenység folytatásra alakult. Céljai megvalósítása, és 

azok gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében a célokat nem veszélyeztetve 
gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat.  

7.1.2. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület tartozásaiért, saját 
vagyonával felel, a tagok csak az esedékes tagdíj befizetésük mértékéig állnak helyt. 

7.1.3. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az 
alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. 

7.1.4. Az Egyesület cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből 
származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 

7.1.5. Az Egyesület tisztségviselőit, támogatóit, valamint ezen személyek Ptk. szerinti 
közeli hozzátartozóit az Ectv.-ben meghatározott kivételektől eltekintve cél szerinti 
juttatásban nem részesítheti. 

7.1.6. Az Egyesület gazdálkodásának részletes szabályait a számviteli politika határozza 
meg. 

7.2. Az Egyesület vagyona 
7.2.1. Az Egyesület bevételei: 

• Az alapítóktól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól 
jótékony céljára vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve 
adomány. 

• Jótékony tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó 
bevétel. 

• Az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül 
kapcsolódó bevétel. 

• Az egyesület eszközeinek befektetéséből származó bevétel. 
• Tagdíj 
• Az egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevétel. 
• Egyéb bevétel. 

7.2.2. Az Egyesület vagyona lehet: 
• készpénz (bankbetét és folyószámlán lévő összeg), készpénzre szóló követelés, 
• értékpapír, 
• ingatlan és egyéb ingó vagyon, 
• vagyoni értékű jog. 
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8. MEGSZŰNÉS 

8.1. Az Egyesület megszűnik, ha: 
a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt; 
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel 

bekövetkezett; 
c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy 
d) az arra jogosult szerv megszünteti 
e) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása 

lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy 
f) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 

feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására 
irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a 
nyilvántartásból törli. 

8.2.  A jogutód nélkül megszűnt jogi személynek a hitelezők kielégítése után fennmaradt 
vagyona a jogi személy tagjait, tagság nélküli jogi személy esetén az alapítói jogok 
gyakorlóit illeti meg olyan arányban, amilyen arányban ők vagy jogelődjük a jogi 
személy javára vagyoni hozzájárulást teljesítettek. 

8.3.  A jogutód nélkül megszűnt jogi személy tagjai és alapítója a felosztott vagyonból 
való részesedésük mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt jogi személy ki nem 
elégített tartozásaiért. 

8.4. Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak 
egyesületekre válhat szét. 

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

9.1. A jelen alapszabály rendelkezéseinek alkalmazásakor év alatt a Rotary év (július 1-
től a következő év június 30-ig terjedő időszak) értendő. 

9.2. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint 
az Ectv. rendelkezései az irányadók. Jelen alapszabály megfelel az Ectv. 
rendelkezéseinek.  

 
Jelen Alapszabályt az Egyesület alapítói 2014.04.28. napján fogadták el első alkalommal és 
az Alapszabályt 2014.09.15. napján dőlt betűvel jelzett módosításokkal egységes 
szerkezetben fogadták el ismét. 
 
A módosított alapító okiratot, mint akaratunkkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtuk 
alá. 
 
Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat alábbi pontjainak változása 
adott okot: 6.6. 
 
 
Szeged, 2014.09.15. napján 

……………………………… ……………………………… 
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Bálint Gábor – elnök Nagyiván János – alelnök 

……………………………… 
Dr. Gábor Tamás – titkár 

……………………………… 
Markó László – kincstárnok 

……………………………… 
Dr. Radnóti-Márton Beatrix – jegyző 

……………………………… 
Dr. Juhász Péter – jogi alelnök 

……………………………… 
Fekets Tibor – tag 

……………………………… 
Tajti Andrea – tag 

……………………………… 
Erdős Nóra – tag 

……………………………… 
Szegedi Laura – tag 

 


