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1.§ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

(1) A Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesületének (továbbiakban az Egyesület, betűjele BNE) 

célja: 

a) az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett 

felelősség erősítése, 

b) a nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata; 

c) felmutatni a társadalomnak azokat az értékeket, amelyeket a nagycsaládosok 

képviselnek; 

d) a nagycsaládosok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése. 

(2) Az Egyesületet a fenti célok érdekében nagycsaládos tagok alkotják. 

(3) Az Egyesület székhelye: 2051 Biatorbágy, Juhász Gyula út 8. 

(4) Az Egyesület pecsétje kör alakú, „Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete” szélfelirattal. A 

pecséten azonosításra alkalmas további jelölés is szerepelhet. 

(5) Az Egyesület jogi személy. 

 

2.§ AZ EGYESÜLET FELADATAI 

(1) Az Egyesület az 1.§ (1) bekezdésében meghatározott cél érdekében: 

a) elősegíti a nagycsaládosok valós társadalmi helyzetének felmérését és bemutatását; 

b) javaslatokat terjeszt elő az illetékes helyi és társadalmi szervekhez és szervezetekhez a 

családokat, különösen a nagycsaládokat érintő ügyekben; 

c) törekszik a nagycsaládok politikai, gazdasági, társadalmi és erkölcsi jelentőségének 

megismertetésére és elismertetésére; 

d) ösztönzi az egymást követő nemzedékek harmonikus viszonyának kialakítását, segíti a 

több generáció együttélési feltételeinek megteremtését. 

 

(2) Az Egyesület: 

a) pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el és nem is nyújt nekik, 

b) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat (így pl. országgyűlési képviselőjelöltet nem 

állít, és nem támogat) 

 

3.§ AZ EGYESÜLET ESZKÖZEI 

(1) Az Egyesület célját és feladatát elsősorban az alábbi eszközökkel valósítja meg: 

a) anyagi, szellemi, szervezési erőforrások felkutatásával és felhasználásával a 

nagycsaládosok gondjainak enyhítése érdekében; 

b) felvilágosító munka végzésével a családok törvényes lehetőségeiről; 

c) előadások, tanfolyamok, kongresszusok és egyéb fórumok szervezésével; 

d) érdekképviseleti feladatkörében illetékes szervekhez történő javaslatok előterjesztésével és 

egyedi kérelmek támogatásával, valamint egyéb érdekképviseletekkel rendszeres 

kapcsolattartás, konzultáció, koordináció s lehetőleg közös fellépés útján; 

e) minden olyan eszközzel, amely alkalmas céljának eléréséhez. 



4.§  AZ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI BESOROLÁSA 

 

(1) Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény értelmében 

közhasznú tevékenységet folytat az alábbiakban felsorolt területeken:  

      a.)  gyermekes családok, ill. a nők és férfiak, valamint hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 

esélyegyenlőségének elősegítése (A Magyar Köztársaság Alkotmánya - a továbbiakban: Alk. - 

15. §, 32/B.§(1), 1997. évi CLVI. Törvény a Közhasznú szervezetekről – továbbiakban TKSZ 

- 26.§c)11.);  

(Alaptörvény – a továbbiakban: Atv. – : alapvetés L. cikk, Szabadság és Felelősség XV.3. 

pont, a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény – a továbbiakban: Csvt. – 6.§.(1) 

és 15.§.) 

      b.)   családokkal kapcsolatos emberi és állampolgári jogok védelme (Alk. 8.§(1), 15.§,32/B.§(1),    

TKSZ. 26.§c)12.); 

(Atv. Szabadság és Felelősség VI. cikk 1. pont, Csvt. 1.§.(1),(3) és 15-20.§.);  

      c.)    családsegítés, családok számára szociális ügyekben tanácsadás, (1993.III.tv.57.§(1)d), 64.§, 

1997.XXXI.tv.12.§(2), TKSZ. 26.§c)2.); Csvt. 6.§. 

   d)  gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet (Alk.16.§, Atv. 

Szabadság és Felelősség 

XVIII. 1. pont 1997.XXXI.tv.11.§(1), 12.§(2), 39.§, TKSZ. 26.§c)10. Csvt. 13.§.);  

      e.)  családi életre nevelés (TKSZ. 26.§c)1. és 4.); (Atv. Szabadság és Felelősség VI. cikk, Csvt. 

3.§.(2)); 

      f.)      egészségügyi felvilágosítás (TKSZ. 26.§c)1.); (1997. évi CLIV.tv.); 

      g.)      környezeti nevelés (TKSZ. 26.§c)9. és 4.); (1996. évi LIII. tv.); 

      h.)     ismeretterjesztés (TKSZ. 26.§c)4.); (1997. évi CXL.tv., 2001. évi CI.tv.); 

      i.)    adományok gyűjtése és osztása; (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 

civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény V. fejezet 9.) 

 

       

 

(2) Ezek a szolgáltatások ingyenesek, és egyesületi tagságtól függetlenül minden családnak 

rendelkezésére állnak. 

(3) Esetleges vállalkozási tevékenységet az egyesület, a közhasznú céljainak és feladatainak 

minél hatékonyabb és magasabb színvonalú ellátása, megvalósítása érdekében, azt nem 

veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a 2.§-ban 

meghatározott, cél szerinti tevékenységére fordítja. 

(4) Az egyesület céljai megvalósítása során sem közvetve, sem közvetlenül nem folytat politikai 

tevékenységet, az országgyűlési képviselői, megyei önkormányzati választáson jelöltet nem 

állít, illetve jelöltet anyagilag nem támogat. Az egyesület pártoktól független, azoknak anyagi 

támogatást nem nyújt és tőlük támogatást nem fogad el. 

 

 

5.§ AZ EGYESÜLET TAGJAI 

(1) Az Egyesület tagja 

a) rendes 



b) tiszteletbeli 

c) pártoló és 

d) várományos tag lehet. 

(2) Az Egyesület rendes tagja lehet: 

mindenki, aki saját háztartásában legalább három gyermeket nevel vagy nevelt fel, egyetért az 
Egyesület célkitűzéseivel, és vállalja az Egyesület feladatainak megvalósításában való 

közreműködést, valamint a tagdíj rendszeres fizetését. A gyermekszám meghatározása során a 

születendő gyermeket (magzatot) is figyelembe kell venni. Abban az esetben, ha a magzat 

elhal vagya gyermek meghal, az egyesületi tagság jogállása ebből az okból nem változhat meg; 

(3) A közgyűlés határozata alapján tiszteletbeli tag lehet az a természetes vagy jogi személy, 

aki/amely a nagycsaládosok vagy a gyermekek érdekében kiemelkedő tevékenységet végez. 

(4) Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki (amely) munkájával 

vagy szellemi javaival, ill. anyagi eszközeivel az Egyesület tevékenységét támogatja, és 

vállalja a pártoló tagsággal járó kötelezettségek teljesítését.  

(5)   Az Egyesület várományos tagja lehet mindenki, aki 35 évesnél nem idősebb, háztartásában 

három vagy több gyerek nevelését tervezi, egyetért az Egyesület célkitűzéseivel, és vállalja 

az Egyesület feladatainak megvalósításában való közreműködést, valamint a tagdíj 

megfizetését. A várományos tagot harmadik gyermeke nevelésének bejelentésével az 

Egyesület automatikusan rendes taggá nyilvánítja. Ha a várományos tagnak belépésétől 

számított 15 éven belül nem lesz a háztartásában legalább három gyermeke, akkor minden 

intézkedés nélkül pártoló taggá minősül. 

 

(6) A rendes tag, a pártoló és a várományos tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik. 

A jelentkezőket az elnökség veszi fel. 

A felvételt elutasító határozat ellen 15 napon belül a Közgyűléshez fellebbezésnek van helye. 

A Közgyűlés kétharmados szótöbbséggel bírálhatja felül az elnökség határozatát. 

(7) A tag a tagságból eredő jogait akkor gyakorolhatja, ha tagdíját befizette. 

 

6.§ A TAG JOGAI ÉS KÖTELEZETSÉGEI 

(1) A természetes személy rendes tagságából eredő jogai: 

a) az Egyesület bármely tisztségére megválasztható az egyesületi törvény rendelkezését 

figyelembe véve. 

b) személyesen ill. a 6.§ (2) pont a) bekezdés szerint természetes személy tag 

meghatalmazottja útján részt vehet az Egyesület közgyűlésének munkájában, 

c) javaslatokat, indítványokat tehet, továbbá felszólalással, fellebbezéssel fordulhat az 

Egyesület illetékes szervéhez, 

d) családtagjaival együtt részt vehet az Egyesület rendezvényein, tanfolyamain, pályázatain, 

e) családtagjaival együtt igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait és kedvezményeit.  

 

(2) A rendes tag kötelezettségei: 



a) működjék közre az Egyesület célkitűzéseinek, feladatainak megvalósításában és a vezető 

testület határozatainak végrehajtásában, személyesen vagy a BNE egyik tagja, mint 

meghatalmazottja útján gyakorolja közgyűlési jogait, 

b) tartsa meg az Alapszabály és más belső szabályzatok előírásait; 

c) rendszeresen fizesse a tagdíjat; 

d) a természetes személy tag jelentse be a család adatainak változását, és ellenőrizze a 

gyermekei révén számára megállapított mandátum helyességét; 

e) önkéntes tevékenységgel segítse az Egyesület működését;  

 

(3) A természetes személy tiszteletbeli tag jogai: 

a) tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésein, 

b) javaslatokat, indítványokat tehet az Egyesület illetékes szerveihez. 

c) részt vehet az Egyesület rendezvényein, tanfolyamain, pályázatain, 

d) igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait és kedvezményeit. 

(4) A jogi személy tiszteletbeli tag jogai: 

a) képviselője tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésein, 

b) képviselője javaslatokat, indítványokat tehet az Egyesület hatáskörrel rendelkező 

szerveihez. 

(5) A tiszteletbeli tag kötelezettségei: 

Segítse elő az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását 

(6) A pártoló tag jogai 

a) tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésein, (tehát szavazati joga nincs); 

b) javaslatokat, indítványokat tehet az Egyesület hatáskörrel rendelkező szerveihez, 

c) a természetes személy pártoló tag részt vehet az Egyesület rendezvényein, tanfolyamain, 

pályázatain, 

d) a jogi személy pártoló tagot illető egyéb jogokat a vele kötött szerződés tartalmazza. 
(Magyarázat: pártoló tag a fentiek szerint az Egyesület vezetőségének nem lehet tagja.)    

e) igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait és kedvezményeit. 

 

 

(7) A pártoló tag kötelezettségei: 

a) segítse elő az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását, 

b) a természetes személy pártoló tag rendszeresen fizesse a tagdíjat, 

c) a jogi személy pártoló tag teljesítse a vele kötött szerződésben vállalt kötelezettségeit. 

d)  önkéntes tevékenységgel segítse az Egyesület működését;  

e) tartsa meg az Alapszabály és más belső szabályzatok előírásait; 

f) a természetes személy pártoló tag jelentse be a család adatainak változását 

(8)   Várományos tag jogai és kötelezettségei azonosak a pártoló tag jogaival és kötelezettségeivel. 



7.§ A TAGSÁG MEGSZÜNÉSE 

(1) A rendes tagság és a természetes személy pártoló tagsága megszűnik: 

a) kilépés, 

A rendes tag és a természetes személy pártoló tag az Egyesületből írásbeli bejelentéssel 

bármikor kiléphet. 

b) törlés, 

Az elnökség a tagok sorából határozattal törölheti azt a rendes tagot, aki nem felel meg a 5.§ 

(2) bekezdésében meghatározott feltételeknek, vagy az előirt tagsági díjjal 1 évnél tovább 

hátralékban van, és azt írásbeli felszólítás ellenére sem rendezi. 

c) kizárás, 

Az elnökég határozattal kizárhatja azt a rendes tagot, ill. természetes személy pártoló tagot, aki 

az Alapszabály 6.§ (2), ill. 6.§ (7) bekezdésében meghatározott kötelezettségét ismételten vagy 

súlyosan megsérti, vagy aki a közgyűlésektől való eltiltás hatálya alatt áll. 

d) elhalálozás vagy az Egyesület megszűnése esetén. 

(2) Az elnökség megvonhatja attól a tiszteletbeli tag címet, aki arra érdemtelenné válik. 

(3) A törlést, vagy kizárást kimondó határozat ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon 

belül halasztó hatállyal fellebbezésnek van helye a közgyűléshez. 

A tiszteletbeli tag cím megvonása esetén a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül 

a közgyűléshez lehet fellebbezni. 

(4) Jogi személy pártoló tagsága megszűnik 

a) a vele kötött szerződés megszűnése vagy felbontása esetén, 

b) jogi személy jogutódlás nélküli megszűnése esetén. 

 

8.§ AZ EGYESÜLET SZERVEZETE, MŰKÖDÉSÉNEK ALAPVETŐ ELVEI ÉS SZABÁLYAI 

(1) Az Egyesület szervei: 

a) legfőbb szerve a közgyűlés, 

b) ügyintézője az elnökség, 

c) Felügyelő Bizottság 

d) a Közgyűlés védnököt választhat. 

a) Az Egyesület KÖZGYŰLÉSE a legfőbb döntéshozó szerv 

1) A közgyűlést az elnök hívja össze a napirend megjelölésével, szükség esetén, de évente 

legalább egyszer. Közgyűlést kell összehívni 3O napon belül akkor is, ha azt a tagok 

egyharmada kívánja és azt a cél megjelölésével előzetesen írásban, az elnökséghez 

benyújtja, vagy a bíróság elrendeli. 



2) A közgyűlésre a meghívást írásban, a hely, az időpont, a javasolt napirend megjelölésével, 

14 nappal előbb meg kell tenni. A napirend a közgyűlésen kiegészíthető, módosítható, azt 

a közgyűlés, szavazással fogadja el 

3) A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagság létszámának 50% + 1 fő jelen van. 

Határozatképtelenség esetén ugyanazon a napon - változatlan napirend mellett - fél órával 

később, az eredetileg határozatképtelen közgyűlés, a megjelentek számára tekintet nélkül 

határozatképes. Ennek tényét a meghívóban jelölni kell. 

4) A közgyűlés határozatait – a megnevezett kivételektől eltekintve – a jelenlévők által 

képviselt mandátumszámok többségével, nyílt szavazással hozza. Az egyes családok 

mandátumszáma megegyezik az adott családban nevelt gyermekek és a szülők együttes 

létszámával. Az ügyintéző szervek tagjait és a képviselőket a közgyűlés nyílt szavazással, 

kétharmados szótöbbséggel választja meg. Amennyiben senki nem szerzi meg a 

kétharmados többséget, akkor új szavazást kell elrendelni, amely során egyszerű 

szótöbbség elegendő a jelölt megválasztásához. Ha ez a szavazás sem hoz eredményt, 

akkor a harmadik szavazás során a legtöbb szavazatot kapott jelölt kapja a megbízást. 

Szavazategyenlőség esetén a közgyűlés elnökének szavazata dönt. Az alapszabály 

módosításához a határozatképes közgyűlés kétharmados szótöbbségű szavazata szükséges. 

Az éves beszámolók és a közhasznúsági jelentés elfogadásához nyílt szavazással egyszerű 

szótöbbségű szavazat szükséges. 

5) A közgyűlés nyilvános, azon külön meghívás nélkül is bárki részt vehet tanácskozási és 

szavazati jog nélkül. Az Egyesület a közgyűlés üléseit nyilvánosan tartja, az egyesület 

elnöke a közgyűlés helyét és időpontját a helyben szokásos módon közzéteszi (helyi sajtó, 

saját honlap ’www.bianagycsalad.hu’ útján). 

6) Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

a) az egyesület ügyintéző szerveinek és képviselőinek megválasztása és visszahívása, 

b) az ügyintéző szervek és képviselők évi beszámolóinak megtárgyalása és elfogadása, 

c) közhasznúsági jelentés (az 1997. évi CLVI. tv. 19.§ (3) kötelező tartalmi elemei 

szerint) megtárgyalása, elfogadása 

c) közhasznúsági melléklet (2011. évi CLXXV. törvény 29. § (6) bekezdés kötelező 

tartalmi elemei szerint) megtárgyalása, elfogadása 

d) az évi költségvetés megállapítása és a zárszámadás elfogadása, 

e) az Alapszabály módosítása, 

f) az Egyesület szétválásának, működésének felfüggesztése, megszüntetése vagy más 

társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondása 

g) dönt mindazon indítványok tárgyában, amelyek szabályszerűen a közgyűlés 

napirendjére kerülnek 

h) dönt mindazokban a kérdésekben, amit maga a hatáskörébe sorol, amit a jogszabály 

vagy az alapszabály a kizárólagos hatáskörébe utal, vagy amelyben a döntést magának 

fenntartotta. 

b) AZ ELNÖKSÉG 

1) Az elnökség a közgyűlés által megválasztott személyekből áll. Tagjainak száma minimum 

7 fő, akik közül tisztségviselők az elnök, alelnök, titkár, és a gazdasági vezető. A tagok 

megbízatásának időtartama a megválasztásuktól számított 3 év, de a tisztségviselők 

megbízatása az elnök mandátumának bármely okból történő megszűnésével egyidejűleg 

lejár.  

2) Az elnökség szervezi és irányítja a szervezeti munkát, mely tevékenységéről köteles a 

Közgyűlésnek beszámolni. 

3) Az elnökség készíti elő a közgyűlés munkáját. Ennek részeként: 



a) – javaslatot tesz a napirendre, 

– két héttel korábban értesíti a tagságot a közgyűlés időpontjáról, helyéről és 

napirendjéről. 

b) Végrehajtja a közgyűlés reá vonatkozó határozatait. 

4) A közgyűlések között irányítja az Egyesületet, -a közgyűlés kizárólagos hatáskörét érintő 

kérdések kivételével- dönt az Egyesületet érintő kérdésekben. 

5) Tájékoztatja a tagságot, az Egyesületet érintő kérdésekről, 

6) Dönt a tagok felvételéről és kizárásáról, 

7) Az elnökség gyakorolja a főállású alkalmazott felett a munkáltatói jogok közül a 

kinevezés, a felmentés, a fegyelmi felelőségre vonás, valamint a munkabér 

meghatározásának jogát. Az elnök javaslata alapján dönt a jutalmazás mértékéről. Az 

egyéb munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja. 

8) Más szervezetekkel megkötendő együttműködési vagy támogatási szerződéshez az 

elnökség határozata szükséges, 

9) Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább 6 alkalommal tartja. Az üléseket 

az elnök hívja össze írásos meghívóval, a napirend megjelölésével az ülés tervezett 

időpontja előtt legalább öt nappal. Rendkívüli esetben az öt napos időhatártól el lehet 

tekinteni. Az elnök akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze. Határozatképes, ha az 

ülésen az elnökség 50% + 1 fő jelen van. Ülésein belső törvényességi felügyeletként részt 

vesznek tanácskozási joggal az Felügyelő Bizottság tagjai.  

10) Az elnökségi ülés nyilvános, azon külön meghívás nélkül is bárki részt vehet tanácskozási 

és szavazati jog nélkül. A személyi kérdések azonban zártak. A tanácskozási jogot az 

elnökség a külön meghívottak számára megszavazhatja. Az ülés nyilvánossága érdekében, 

az elnökségi ülés meghívóját az Egyesület saját honlapján közzé kell tenni.  

11) Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, 

szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt, amennyiben az elnök akadályoztatása 

esetén nincs jelen az ülésen, az alelnök szavazata dönt. 

12) Az elnökség határozatait azokkal, akikre rendelkezést tartalmaz, írásban, az átvételt 

igazoló módon közölni kell. 

13) Az elnökség döntései nyilvánosak, az alapszabály 12.§ b) pont (4) bekezdés szerint abba 

bárki betekinthet. 

14)  

Az elnökségi ülésről egyszerűsített jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az 

ülésen elhangzott lényeges hozzászólásokat, a meghozott határozatokat, a vezetőségi 

tagok szavazatát. Az egyszerűsített jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és két 

hitelesítő írja alá. A hitelesítőket az ülés elején az elnökség nevezi ki. 

15) Az elnökség kizárólagos hatásköre. 

a.) Az elnökség éves munkatervének a megállapítása, az Egyesület éves költségvetésének az 

elkészítése és a közgyűlés elé terjesztése, az előző évi költségvetés végrehajtásáról szóló 

beszámoló, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. 19.§ (3) 

bekezdésének megfelelő közhasznúsági jelentés az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény 29. § (3) bekezdése szerinti közhasznúsági melléklet elkészítése és 

előterjesztése a közgyűlésnek, továbbá a közgyűlés elé kerülő határozati javaslatok 

elkészítése. 

b.) állandó vagy ideiglenes jellegű munkabizottságok létrehozása és beszámoltatása 

c.) döntés a nem tagok felajánlásainak elfogadásáról 



d.) a munkabéren felüli juttatások, díjazások mértékének és feltételeinek meghatározása 

e.) az eseti és állandó szakértők, továbbá az alkalmazottak részére jutalmat, munkadíjat 

állapíthat meg  

f.) az elnökség a feladatok ellátására tagok és külső szakértők fölkérésével eseti szakmai 

bizottságokat, munkacsoportokat hozhat létre. 

g.) Fizetett vagy társadalmi megbízatású könyvelőt alkalmazhat. 

c) AZ FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

(1) A közgyűlés 3 tagú Felügyelő Bizottságot választ, amelynek tagjai nem lehetnek az 

elnökség tagjai, illetőleg azoknak a Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli 

hozzátartozói. A tagok megválasztásának időtartama a megválasztásuktól számított 3 év. 

(2) A Felügyelő Bizottság a megválasztását követő első ülésén saját tagjai sorából 

megválasztja elnökét és alelnökét. 

(3) A Felügyelő Bizottság az Egyesület működésére vonatkozó szabályok és az Alapszabály 

rendelkezéseinek figyelembevételével az ügyrendjét maga határozza meg. 

(4) A Felügyelő Bizottság tagjai megbízatásuk időtartama alatt az Egyesületben más tisztséget 

nem viselhetnek, és közvetlenül a közgyűlésnek vannak alárendelve. 

(5) A Felügyelő Bizottság 

a) figyelemmel kíséri az Egyesület jogszabály és Alapszabály szerinti működését 

b) ellenőrzi az Egyesület pénzügyi gazdálkodását, különösen az Egyesület költségvetésében 

jóváhagyott összegek rendeltetésszerű és a mindenkori előírásoknak megfelelő 

felhasználását, 

c) megvizsgálja az Egyesület zárszámadását, és véleményét közli a közgyűléssel, 

d) fegyelmi eljárást indítványozhat az Egyesület tagjai és tisztségviselői ellen. 

(6) A Felügyelő Bizottság megállapítása és javaslata alapján az Egyesület illetékes szerve 

köteles a megfelelő intézkedéseket megtenni, annak végrehajtását ellenőrizni, és minderről 

a Felügyelő Bizottságot értesíteni. 

(7) A Felügyelő Bizottság észrevételeiről írásban tájékoztatja az elnökséget. Amennyiben 

észrevételei alapján az elnökség, nem teszi meg a megfelelő intézkedéseket, az ellenőrző 

bizottság a közgyűléshez fordulhat. Rendkívül indokolt, jogszabályban rögzített esetben 

felhívására az elnöknek rendkívüli elnökségi ülést vagy közgyűlést kell összehívnia az 

indítványtól számított 30 napon belül. Ha ez nem történik meg, az ellenőrző bizottság 

maga jogosult a testület összehívására. Ha súlyos és huzamosan fennálló törvény- vagy 

alapszabály-sértést tapasztal és észrevételei nyomán sem az elnökség, sem a közgyűlés 

részéről nem történik meg a megfelelő intézkedés, az illetékes ügyészséghez kell 

fordulnia. 

(8) A Felügyelő Bizottság tagjai a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet 

munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhetnek, továbbá az Egyesület 

irataiba betekinthetnek, azokat megvizsgálhatják. 

(9) A Felügyelő Bizottság tevékenységéről jelentést tesz a közgyűlésnek. 

(10) A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. A bizottság 

összehívásáról annak elnöke gondoskodik. 

(11) A Felügyelő Bizottság tagjai belső törvényességi felügyeletként, tanácskozási joggal részt 

vesznek az elnökség ülésein. 

(12) Munkájába szükség esetén külső szakértőket is bevonhat. Ha ennek pénzügyi kihatása 

van, akkor ezt csak a közgyűlés jóváhagyásával teheti meg 

d) A VÉDNÖK 

A védnök köztiszteletben álló személye erkölcsi támogatást nyújt az Egyesületnek 



A védnök, az elnök, az alelnök, a titkár, és a gazdasági vezető megbízatása 3 (három) évre 

szól, de megszűnik, ha: 

a) megbízatásáról lemond, 

b) tagsági viszonya megszűnik 

c) megbízatását a közgyűlés visszavonja. 



9.§ Az Egyesület tisztségviselői 

a) elnök 

b) alelnök 

c) titkár 

d) gazdasági vezető 

 

 

a) Az Egyesület ELNÖKE 

 

(1) Az Egyesületet az elnök képviseli, e jogkörét esetenként más tagra írásban átruházhatja 

(2) Az egyesület elnökét a közgyűlés választja meg 3 évi időtartamra. Az egyesület elnöke az 

egyesületben más tisztséget nem viselhet. 

(3) Az elnök vezeti az elnökség munkáját, irányítja az Egyesület működését, gondoskodik az 

alapszabály és a testületi szervek határozatainak betartásáról és ellenőrzi azt, és képviseli 

az Egyesületet harmadik személyek és hatóságok előtt.  

(4) Az elnökségi ülések és a közgyűlések között irányítja az Egyesület munkáját. 

(5) Összehívja az elnökség üléseit, és azokon elnököl 

(6) A jóváhagyott költségvetés alapján irányítja az Egyesület gazdálkodását, felel a 

gazdálkodási és pénzügyi szabályok betartásáért. Az Egyesület költségvetését, 

zárszámadását és közhasznúsági jelentését az elnökség elé terjeszti.  

(7) A gazdasági vezetővel együtt gyakorolja az Egyesület bankszámlája feletti aláírási, 

utalványozási jogot. 

(8) A pénzkezelési szabályzat szerinti, jelentős anyagi kötelezettség vállalásával járó 

szerződés vagy megállapodás kötéséhez az elnökén kívül a gazdasági vezető aláírása is 

szükséges. 

(9) Munkáltatói jogot gyakorol az Egyesület alkalmazottai felett. Felügyeli és ellenőrzi a 

többi tisztségviselő munkáját. 

(10) Tevékenységéről rendszeresen beszámol az elnökségnek. 

(11) Akadályoztatása esetén hatáskörének gyakorlását az alelnök látja el. 

(12) A tisztség társadalmi megbízatásban is betölthető. 

b) Az egyesület ALELNÖKE 

(1) Az egyesület alelnökét a közgyűlés választja meg. Ellátja mindazon feladatokat, 

amelyekkel az elnök megbízza, illetve az elnök akadályoztatása esetén, az akadályoztatás 

ideje alatt helyettesíti az elnököt, ellátja az elnök feladatait és kötelezettségeit, megilletik 

mindazon jogok, amelyeket az elnök gyakorol. Az egyesület alelnöke az egyesületben más 

tisztséget nem viselhet. 

(2) Szavazati joggal részt vesz az elnökség ülésein. 

(3) A téma megjelölésével kezdeményezheti elnökségi ülés összehívását. 

(4) A tisztség társadalmi megbízatásban is betölthető. 

 

c) Az egyesület TITKÁRA 



(1) Az egyesület titkárát a közgyűlés választja meg. Tevékenységét önállóan, az elnök 

felügyelete mellett végzi. Szervezi az Egyesület napi működését, az elnökség munkájához 

biztosítja a szükséges feltételeket. Felel az Egyesület ügykezeléséért.  

(2) Szavazati joggal részt vesz az elnökség ülésein. 

(3) Vezeti a tagok nyilvántartását, vagy felügyeli azt. 

(4) A munkájáról rendszeresen beszámol az elnöknek és az elnökségnek.  

 

d) Az Egyesület GAZDASÁGI VEZETŐJE 

(1) Az egyesület gazdasági vezetőjét a közgyűlés választja meg a gazdasági feladatok 

ellátására, társadalmi megbízatásban.  

(2) Szavazati joggal részt vesz az elnökség ülésein. 

(3) Jelentős anyagi kötelezettség vállalásával járó szerződés vagy megállapodás kötésénél az 

elnökkel együtt aláírási jogot gyakorol. 

(4) Intézi az Egyesület gazdasági ügyeit. Felel az Egyesületre vonatkozó gazdasági és 

pénzügyi szabályok betartásáért. Ellenjegyzési jogot gyakorol. Gondoskodik a leltár 

elkészítéséről és naprakészen tartásáról. Együttműködik a könyvelővel és felügyeli a 

munkáját. 

(5) Előkészíti a költségvetést, a zárszámadást és a közhasznúsági jelentést, azt az elnökségnek 

bemutatja. 

(6) A munkájáról rendszeresen beszámol az elnöknek és az elnökségnek. 

(7) Az elnökkel együtt gyakorolja az Egyesület bankszámlája feletti aláírási, utalványozási 

jogot. 

e) ELNÖKSÉGI TAGOK 

(1) a közgyűlés választja meg 3 évi időtartamra 

(2) Az elnökségi tagok eljárnak az elnök által rájuk bízott hatáskörben. 

(3) Szavazati joggal részt vesz az elnökség ülésein. 

 



10.§ MUNKABIZOTSÁGOK 

(1) Az elnökség egyes feladatok előkészítésére, kidolgozására ideiglenes vagy állandó 

munkabizottságokat hozhat létre. 

(2) A munkabizottságok a tevékenységükről kötelesek az elnökség határozatának megfelelően 

szóban vagy írásban jelentést tenni. 

(3) A munkabizottságok elnökét és tagjait az elnökség nevezi ki, a bizottság a működési rendjét 

saját maga dolgozza ki 

(4) Meglevő munkabizottság feladatkörében az egyesület bármely tagja az egyesület nevében 

csak a munkabizottság véleményével megegyezően nyilatkozhat, 

(5) Egy-egy feladatkörre legalább két, a felmerült ügyekben azonosan tájékoztatott személy 

szükséges. 

 

11.§ AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 

(1) Az Egyesület vagyoni-pénzügyi forrásai 

a) a tagdíjak, a pártoló tagok juttatásai, 

b) Az állami, központi és önkormányzati költségvetésből és más állami forrásból nyújtott, a 

különböző pénzalapokból, alapítványoktól pályázat útján nyert támogatás 

c) A jogi és természetes személyek, gazdasági társaságok, más szervezetek felajánlásai, 

adományai. 

d) az Egyesület által folytatott gazdasági-vállalkozói tevékenységből származó nyereség. 

(2) Az Egyesület vagyonával a pénzügyi, számviteli jogszabályoknak, és saját szabályainak 

megfelelően gazdálkodik, a cél szerinti és a vállalkozási tevékenységből származó bevételeit 

és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. 

(3) Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 

azokat nem veszélyeztetve folytathat. 

(4) Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt közhasznú céljai 

szerinti tevékenységeire fordítja vissza. Minden vagyon és jövedelem az Egyesület alapcéljait 

szolgálja a nonprofit működés alapelvei szerint. 

(5) Éves költségvetése alapján gazdálkodik, és gazdálkodásáról zárszámadást készít. 

(6) Az Egyesület tulajdonában lehet ingó és ingatlan vagyon, amellyel a vonatkozó pénzügyi 

rendelkezések és az Alapszabály keretei között önállóan gazdálkodik. 

(7) Az Egyesület pénzügyi és anyagi tevékenységéért, kötelezettség-vállalásaiért vagyona 

mértékéig felel. A tagok saját vagyonukkal nem felelnek az Egyesület tartozásaiért. 

(8) Az Egyesület az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a közgyűlés elé terjeszti 

elfogadásra a közhasznúsági jelentést, amelynek részei: 

– a számviteli beszámoló, 

– a költségvetési támogatás felhasználása, 

– a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás, 

– a cél szerinti juttatások kimutatása, 

– a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi 

önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 

önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek 

szerveitől kapott támogatás mértéke, 

– a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke, összege, 

– a közhasznú tevékenységről szóló tartalmi összefoglaló. 



(9) Az Egyesület megszűnése esetén fennmaradó vagyonáról a közgyűlés jogosult dönteni. 

Feloszlatása vagy megszűnésének megállapítása esetén vagyona csak az egyesületi céloknak 

megfelelően használható fel. 

 

12.§ Ügyviteli szabályok 

a) A HATÁROZATOK RENDJE 

(1) A közgyűlést az elnök nyitja meg, ezt követően a vezetőség javaslata és a közgyűlésen 

résztvevő egyesületi tagok további javaslata alapján, a közgyűlés nyílt szavazással és 

szótöbbséggel megválasztja a közgyűlés levezető elnökét, valamint a háromtagú 

mandátumvizsgáló és szavazatszedő bizottságot. 

(2) A mandátumvizsgáló és szavazatszedő bizottság feladata a közgyűlésre érkező egyesületi 

tagok, a szavazásra jogosult rendes tagok jegyzése, a közgyűlés határozatképességének vagy 

határozatképtelenségének megállapítása, határozathozatalkor, választáskor a nyíltan vagy 

titkosan leadott szavazatok összeszámolása, a szavazás eredményének megállapítása 

(3) Az Egyesület vezetőségének, Felügyelő Bizottságának, tisztségviselőinek, továbbá az 

Egyesület esetleges további szervének a megválasztása esetén, a közgyűlésen résztvevő 

egyesületi tagok által javasolt, választható személyekből a mandátumvizsgáló és 

szavazatszedő bizottság jelölő listát állít össze és a jelölő listán szereplő személyekből 

kerülnek megválasztásra az említett tisztséget betöltő személyek. 

(4) A testületek a határozataikat az alapszabály előírásai szerint egyszerű szótöbbséggel, nyílt 

szavazással hozzák. 

(5) Szavazni igennel, nemmel vagy tartózkodom formával lehet. Nyílt szavazás esetén a 

szavazás kézfelemeléssel történik. A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólappal 

történhet. 

(6) A közgyűlésen meghívás alapján bárki részt vehet tanácskozási és szavazati jog nélkül. A 

tanácskozási jogot a közgyűlés számukra megszavazhatja. 

(7) A közgyűlésről részletes jegyzőkönyvet, az elnökség és az ellenőrző bizottság üléseiről 

egyszerűsített jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell különösen: 

a) a megjelent szavazóképes tagok számát 

b) a határozatképességet, 

c) a véglegesített napirendet, 

d) a hozott határozatok szó szerinti közlését, beleértve hatályukat is, 

e) a véglegesített határozat szó szerinti kihirdetésének rögzítését, a közgyűlési döntéseket 

támogatók, ellenzők és tartózkodók számát  

(8) A jegyzőkönyvet hitelesítik: 

a) a közgyűlési jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető és két, a közgyűlés által megválasztott 

hitelesítő tag, 

b) az elnökségi jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető, az elnök, és két az elnökség által 

kinevezett személy hitelesítik. 

c) a Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető és a bizottság elnöke. 

(9) A testületek határozatairól külön nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza: 

a) a határozat véglegesített szövegét, 

b) a határozathozatal időpontját 

c) annak érvényességi körét, hatályát, 

d) a testületi döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát 

e) a közgyűlés határozatait azokkal, akikre rendelkezést tartalmaz, írásban, az átvételt 

igazoló módon közölni kell. 



(10) A testületek döntéseit, határozatait azokkal, akikre rendelkezést tartalmaz, írásban, az átvételt 

igazoló módon közölni kell, valamint az Egyesület Hírlevelében és honlapján 

(’www.bianagycsalad.hu’) meg kell jelentetni. 

b) AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE 

(1) Az Egyesület a közgyűlés üléseit nyilvánosan tartja, az egyesület elnöke a közgyűlés helyét 

és időpontját a helyben szokásos módon közzéteszi (Helyi sajtó útján, illetve honlapján 

’www.bianagycsalad.hu’.) 

(2) Az elnökségi üléseken az egyesület bármely tagja részt vehet, kivéve, ha személyi ügyek, a 

magántitok, üzleti titok, vagy az Egyesület méltányolható érdeke a nyilvánosság kizárását 

indokolja. 

(3) Az Egyesület cél szerinti juttatásait bárki által megismerhető módon pályázati formához 

kötheti, ebben az esetben azonban előzetesen pályázati szabályzatot kell alkotnia, amely 

rendelkezik a pályázat nyilvánosságra hozatali módjáról is. 

(4) Az Egyesület éves közhasznú jelentésébe bárki betekinthet, arról – saját költségére – 

másolatot készíthet. A működésével kapcsolatos irataiba az elnök előzetes hozzájárulásával 

bárki szabadon betekinthet, de arról másolatot nem készíthet. 

(5) A közgyűlés által elfogadott éves beszámolót és közhasznúsági jelentést, a tárgyévet követő 

évben, legkésőbb június 30-ig május 31-ig az Egyesület honlapján ’www.bianagycsalad.hu’ 

megjelenteti. (1997. évi CLVI. Törvény a közhasznú szervezetekről, 19§ 5 pontja)  (2011. évi 

CLXXV. Törvény 30.§ (4) bekezdés) 

(6) Az Egyesület döntéseiről, működéséről‚ szolgáltatásai igénybevételi módjáról, a tagságot, 

Hírlevelünk vagy az Egyesület (’www.bianagycsalad.hu’) honlapja útján tájékoztatni kell.  



c) A TESTÜLETI ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG 

(1) A testület határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 

hozzátartozója, (PTK. 685.§ b. pontja) élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a 

határozat alapján  

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.  

c) Nem minősül előnynek a cél szerinti juttatások keretében a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, valamint a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 

az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 

2) Nem lehet az Egyesület elnöke vagy elnökségi tagja az a személy, aki: 

a) az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenységre irányuló munka- vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, illetve hozzátartozója, 

b) az Egyesület cél szerinti juttatásaiból részesül (kivéve: 12.§ c.) pont (1) bekezdésben 

foglaltak), illetve hozzátartozója, 

c) két évre visszamenőleg olyan közhasznú szervezetnek volt tisztségviselője, amely 

köztartozással szűnt meg. 

3) Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja: 

f) az elnök és az elnökségi tag, illetve ezek hozzátartozója, 

g) az a személy, aki az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenységre irányuló 

munka- vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, illetve hozzátartozója, 

h) az Egyesület cél szerinti juttatásaiból részesül (kivéve: 12.§ c.) pont (1) bekezdésben 

foglaltak), illetve hozzátartozója, 

i) két évre visszamenőleg olyan közhasznú szervezetnek volt tisztségviselője, amely 

köztartozással szűnt meg.  

 

13.§ VEGYES RENDELKEZÉSEK 

(1) Az Egyesület megszűnik, ha: 

a) feloszlását a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja, 

b) más Egyesülettel egyesül a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel hozott határozata 

alapján, 

c) a bíróság feloszlatja, 

d) a bíróság megállapítja megszűnését annak következtében, hogy tagjainak száma tartósan 

1O fő alatt van, vagy az Egyesület egy évnél hosszabb idő óta nem fejt ki működést. 

(2) Ha az Egyesület megszűnését bíróság állapította meg és a vagyona hova fordításáról nem 

történt rendelkezés, a vagyon a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt a 

nagycsaládokat, családalapítókat, gyermekeket szolgáló közérdekű célra kell fordítani. A 

vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni. 

(3) Az éves tagdíj mértékét a Nagycsaládosok Országos Egyesülete szablya meg. 

(4) Az egyesület nevében csak az elnök, valamint az elnök által kiállított megbízólevéllel ellátott 

személy tárgyalhat vagy nyilatkozhat. 

(5) Más szervezetekkel megkötendő együttműködési vagy támogatási szerződéshez az elnökség 

határozata szükséges, 



(6) Az alapszabályban nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról 

szóló 1989. évi II törvény, az 1997. évi CLVI. törvény, továbbá a társadalmi szervezetek 

gazdálkodásáról szóló jogszabályok rendelkezési az irányadók. 

(7) Az Egyesület felett a törvényességi felügyeletet az illetékes ügyészség a reá irányadó 

szabályok szerint látja el. 

A jelen alapszabályt a Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesület tagjainak közgyűlése, a mellékelt 

jelenléti ív szerint fogadta el, 2013. április 10-én.  

Jelen okirat az Egyesület 1995. november 21-én, 2006. április 26-án, 2006. július 10-én, 2007. április 

25-én, 2010. október 07-én, 2011. április 13-án és 2012. március 21-én elfogadott alapszabályának 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya. 

 

Biatorbágy, 2013. április 10. 

 

 


