
BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET - ALAPSZABÁLY

A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2015. április 18. napján megtartott közgyűlése a
Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény alapján és a 2011. évi CLXXV. törvény az
egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek  működéséről  és
támogatásáról rendelkezéseire is  figyelemmel az egyesület Alapszabályának módosítását az
alábbi tartalommal fogadta el: 

I. Általános rendelkezések

(1) Az Egyesület neve: Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület.

(2) Az Egyesület rövid neve: Békéscsabai KIE

(3) Az Egyesület székhelye: 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 11.

(4)  Az  Egyesület  működési  területe:  a  Magyarország  egész  területe,  kiemelten  Békés  megye.  
(5) Az Egyesület jogállása: Önálló jogi személy. Az Egyesületet, mint jogi személyt, a hatóságok és
harmadik személy előtt az Elnök, az Alelnök, a Titkár, esetenként az általuk megbízott természetes
vagy  jogi  személy  képviseli.  
(5) Az Egyesület: 

 nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a szolgáltatásaiból,
 vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem

veszélyeztetve végez,
 gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott

tevékenységére fordítja,
 politikai  tevékenységet  nem  folytat,  szervezete  pártoktól  független  és  azoknak  anyagi

támogatást nem nyújt,
 működése,  szolgáltatásainak  igénybevétele  és  beszámolói  nyilvánosak,  amelyek

legfontosabb adatait az Egyesület – székhelyén bárki számára hozzáférhetően kifüggesztve –
nyilvánosságra hozza,

 működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén bárki betekinthet,
azokról saját költségén másolatot készíthet.

II. Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége

(1) Az Egyesület célja, tevékenysége: 

 Egy  társaságba  gyűjteni  azokat  a  fiatalokat,  akik  Jézus  Krisztust  Megváltójuknak  és
Istenüknek tekintik a Szentírás szerint, az Ő tanítványai akarnak lenni hitükben és életükben,
és az Ő országát terjesztik a fiatalok között.

(2) Az Egyesület az alábbi közhasznú, alapcél szerinti tevékenységeket végzi: 

1. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása (közfeladat: A családok védelme
és  a  családok jólétének erősítése,  a  munkavállalás  és  a  családi  élet  összeegyeztetésének
elősegítése,  gyermekvállalás  támogatása,  gyermekvállalási  szándék  megvalósulásának
segítése – jogszabályhely: 2011. évi CCXI. tv. a családok védelméről 1. § - 6. §),

2. tudományos  tevékenység,  kutatás  (közfeladat:  Együttműködés  a  középtávú  tudomány-,
technológia-  és  innováció-politikai  stratégia  kialakításában  -  jogszabályhely:  2004.  évi
CXXXIV. tv. a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 5. § (3) ),

3. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (közfeladat: Köznevelési intézmény
alapítása és fenntartása – jogszabályhely: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti   köznevelésről
2. § (3) ),



4. kulturális tevékenység (közfeladat: Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/
művelődésre  szerveződő  közösségek  tevékenységének/  a  lakosság  életmódja  javítását
szolgáló  kulturális  célok  megvalósításának  támogatása;  művészeti  intézmények/lakossági
művészeti  kezdeményezések,  önszerveződések  támogatása,  a  művészi  alkotó  munka
feltételeinek  javítása,  a  művészeti  értékek  létrehozásának,  megőrzésének  segítése  –
jogszabályhely: 1991. évi XX. tv.  a helyi önkormányzatok és    szerveik,  a köztársasági
megbízottak,  valamint  egyes  centrális  alárendeltségű              szervek  feladat-  és
hatásköreiről 121. § a)-b) ) ,

5. kulturális örökség megóvása (Közfeladat: A kulturális örökség védelme – jogszabályhely:
2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 5 § (1)), 

6. természetvédelem,  állatvédelem,  (Közfeladat:  A természetvédelmi  kultúra  fejlesztése,  a
természet  védelmével  kapcsolatos  ismeretek  oktatása,  és  -ártalmatlanítás
(csatornaszolgáltatás); hulladékgazdálkodás - jogszabályhely: 1996. évi LIII. tv. a természet
védelméről 64. § (1) ), 

7. környezetvédelem  (Közfeladat:  Helyi  környezet-  és  természetvédelem,  vízgazdálkodás,
vízkárelhárítás,  ivóvízellátás,  szennyvízelvezetés,  -kezelés  –  jogszabályhely:  2011.  évi
CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 11. 19. ), 

8. gyermek-  és  ifjúságvédelem,  gyermek-  és  ifjúsági  érdekképviselet  (Közfeladat:  A
gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátása - a gyermek családban történő
nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése
érdekében - jogszabályhely: 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról 7. § (1) ),         

9. hátrányos  helyzetű  csoportok  társadalmi  esélyegyenlőségének  elősegítése  (Közfeladat:
Hajléktalanná  vált  személyek  ellátása  és  rehabilitációja,  megelőzés  biztosítása  -
jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) ,

10. a  magyarországi  nemzeti  és  etnikai  kisebbségekkel,  valamint  a  határon  túli
magyarsággal  kapcsolatos  tevékenység  (Közfeladat:  Nemzetiségi  intézmény  alapítása;
kitüntetés/ ösztöndíj alapítása; nemzetiségi oktatási és kulturális önigazgatás; helyi írott és
elektronikus  sajtó;  hagyományápolás  és  közművelődés;  társadalmi  felzárkózás;  szociális,
ifjúsági, kulturális igazgatás és közfoglalkoztatás - jogszabályhely: 2011. évi CLXXIX. tv. a
nemzetiségek jogairól 163. § (1) ), 

11.  sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján
folytatott sporttevékenység kivételével (Közfeladat: Sport, ifjúsági ügyek - jogszabályhely:
2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 15. ),

12.  közhasznú  szervezetek  számára  biztosított  –  csak  közhasznú  szervezetek  által
igénybe  vehető  -  szolgáltatások  (Közfeladat:  Támogatja  a  lakosság  önszerveződő
közösségeit,  erősíti  a  település  önfenntartó  képességét  –  jogszabályhely:  2011.  évi
CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 6. § a)-b) ). 

III. Az Egyesület tagjai

Tagsági viszony: 

• rendes tagság
• ifjúsági tagság
• pártoló tagság

A jelen Alapszabályban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél,  ahol a „tag” kifejezés
szerepel,  az Egyesület rendes és ifjúsági tagjait kell érteni, a pártoló tagokra vonatkozó eltérő
rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a „pártoló tag” kifejezést. 

Az Egyesület tagja lehet az a 14. életévét betöltött természetes személy, aki az  Alapszabály
rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, tagfelvételi  kérelmét írásban kifejezésre
juttatja és azt a Közgyűlés egyszerű többsége jóváhagyja. 



A felvételt  kérőnek  kérelmében  nyilatkozatot  kell  tennie  arra  vonatkozóan,  hogy az  Egyesület
létesítő okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult
szokásait  magára  nézve  kötelezőnek  fogadja  el,  és  rendszeresen  fizeti  a  tagdíjat,  valamint
rendelkeznie kell legalább két tag együttes ajánlásával a tagfelvétel tárgyában. 

Ifjúsági tag 14-18 éves korú természetes személy lehet.

A Közgyűlés  egyszerű  többségi  döntéssel  hozott  határozattal  pártoló  tagnak  kérhet  fel  olyan
természetes  és  jogi  személyeket,  akiket  arra  érdemesnek  tart.  A pártoló  tagság a  jelölt  írásbeli
kérelmének  Közgyűlés  általi  elfogadásával  jön  létre.  A pártoló  tagság  az  Egyesületben  tagsági
jogokat  és kötelezettségeket  nem keletkeztet  azzal a kivétellel,  hogy a pártoló tag is  jogosult  a
Közgyűlésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani,
és  javaslatot  tenni,  valamint  a  pártoló  tag  az  Egyesület  szakmai,  erkölcsi  és/vagy  anyagi
támogatására megállapodásban kötelezettséget vállal. 

A Titkár köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni és a rendelkezésére álló
adatokat az adatvédelmi szabályok betartásával kezelni. 

Egyesületi tagsági viszony keletkezése: 

 az Egyesület alapításakor alapító tagsággal,
 belépéssel,
 pártoló tagsággal.

Egyesületbe való belépés, illetve kilépés önkéntes. A tagsági viszony megszűnik: 

 kilépéssel, melyet a tag írásban jelez a Választmány felé,
 kizárással,  ha  a  tag  súlyosan  vét  a  törvények  ellen,  vagy  ha  az  Egyesület  céljaival  és

érdekeivel ellentétes tevékenységet fejt ki. 
  a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával, ha a tagnak egy éves tagdíjhátraléka

van,  és  azt  a  tárgy  évet  követő  év  január  31-ig sem  rendezi.  A  Választmány  a
tagdíjhátralékkal rendelkező tagot felszólítja, hogy 30 napon belül rendezze tartozását, és
tájékoztatja  arról,  hogy  a  tagdíjbefizetés  ismételt  elmulasztásának  következményeként
tagsága automatikusan  megszűnik.

 a tag halálával.
A kizárásra és törlésre tett javaslatot a Választmány terjeszti a Közgyűlés elé, és egyben a tagot is
tájékoztatja erről. A kizárásra és a törlésre tett javaslat ellen az érintett a közlést követő 15 napon
belül a Közgyűléshez fellebbezhet. A Közgyűlés általi törlés és kizárás ellen fellebbezésnek helye
nincs. 

A tagdíjat a Közgyűlés határozza meg. A befizetett tagdíjak semmilyen jogcímen nem követelhetők
vissza. 

IV. Tagsági jogok és kötelezettségek

(1) A tag jogai: 
a) a közgyűlésen történő részvétel és szavazati jog a határozatok meghozatalában, 
b) tisztségre történő megválaszthatóság, 
c) részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein, 
d) javaslatokat tehet, új megoldásokat kezdeményezhet, 
e) munkavállalóként is dogozhat az egyesület alkalmazásában. 

(2) A tag kötelezettségei: 
a) aktív közreműködés az Egyesület céljainak elérésében, 
b) az Alapszabály és az Egyesület egyéb szabályozásainak betartása, 
c) a Közgyűlés és a Választmány határozatai szerinti eljárás, 
d) a tagsági díj rendszeres fizetése (Új belépő az éves tagdíjat fizeti, a belépés idejétől függetlenül.).



V. Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok

(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összessége. Az Egyesület ügyintéző és
képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző, képviselő szerve, a
Választmány irányítja és látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői a Választmányi tagok.

(2) A Választmány tagja, illetőleg az Egyesület képviselője

a) olyan nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges
körben nem korlátozták, 

b)  aki  magyar  állampolgár,  Magyarországon  letelepedett,  illetőleg  magyarországi  tartózkodási
engedéllyel  rendelkező nem magyar  állampolgár,  aki  nem áll  a  közügyek  gyakorlásától  eltiltás
hatálya alatt.

(3)  Nem  lehet  vezető  tisztségviselő  az,  akit  bűncselekmény  elkövetése  miatt  jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények
alól nem mentesült.

(4) 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) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

(6) A Választmány és a Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy
akinek közeli  hozzátartozója,  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  a közhasznú szervezet  cél
szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás,
illetve  az  Egyesület  által  tagjának,  a  tagsági  jogviszony  alapján  nyújtott,  létesítő  okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatás.

(7) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető  tisztségviselője  az  a  személy,  aki  olyan  közhasznú  szervezetnél  töltött  be  –  annak
megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről
szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c)  amellyel  szemben  az  állami  adó-  és  vámhatóság  üzletlezárás  intézkedést  alkalmazott,  vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette vagy törölte.

(8)  A vezető  tisztségviselő,  illetve  az  ennek  jelölt  személy  köteles  az  Egyesületet  előzetesen
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

(9) Az Egyesület nyilatkozik arról, hogy éves bevétele várhatóan nem haladja meg az ötvenmillió
forintot, ezért a vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv létrehozása számára nem kötelező.

VI. A Közgyűlés

(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal össze kell
hívni.  Az Elnök a Választmány egyszerű  szótöbbséggel  hozott  határozata  alapján  a  Közgyűlést
egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a tagok legalább 1/3-a
azt a cél megjelölésével írásban kéri. 
(2) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:



a) az alapszabály módosítása;

b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;

c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

d) az éves költségvetés elfogadása;

e) az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló
jelentésének – elfogadása;

f)  a  vezető  tisztségviselő  feletti  munkáltatói  jogok  gyakorlása,  ha  a  vezető  tisztségviselő  az
egyesülettel munkaviszonyban áll;

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

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

i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;

j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és

k) a végelszámoló kijelölése.

3) A Közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli értesítésével vagy
a meghívó közzétételével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc
naptári  nappal  meg  kell  küldeni  vagy  közzé  kell  tenni,  a  napirendi  pontok,  valamint  a
határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt Közgyűlés helyének és dátumának
pontos  megjelölésével.  A  megismételt  közgyűlés  az  eredeti  Közgyűlés  után  már  30  perccel
összehívható abban az esetben, ha arra a meghívóban utalás történt. A megismételt közgyűlés csak
az  eredeti  napirendi  kérdések tekintetében határozatképes.  A Közgyűlés  nem nyilvános,  azon a
tagokon  és  a  Választmányon  kívül  a  közgyűlés  összehívására  jogosult  által  meghívottak  és  az
alapszabály  vagy  a  közgyűlés  határozata  alapján  tanácskozási  joggal  rendelkező  személyek
vehetnek részt.

4)  A  közgyűlési  meghívó  kézbesítésétől  vagy  közzétételétől  számított,  az  alapszabályban
meghatározott  időn belül  a  tagok és az egyesület  szervei  a  közgyűlést  összehívó szervtől  vagy
személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.

5)  A napirend  kiegészítésének  tárgyában  a  közgyűlést  összehívó  szerv  vagy  személy  jogosult
dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy
nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát
megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

(4) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több mint 50 %-a jelen van. A
határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok
tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

(5) A Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező
tagok egyszerű szótöbbségével hozza.

(6) Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel
hozott határozata szükséges.

(7) Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez
a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

Tagkizárásra  vonatkozó  döntés  meghozatalakor  a  kizárni  szándékozott  tag  szavazati  jogát  nem
gyakorolhatja.  
(8) A Közgyűlés levezető elnöke az Elnök, akit akadályoztatása esetén az Alelnök vagy a jelenlévők



által elfogadott levezető elnök helyettesít.  
(9)  A Közgyűlés  a  Választmány  tagjait titkos  szavazással  választja  meg.  Egyébként  pedig  a
Közgyűlés határozatát nyílt szavazással hozza. 
(10) Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot addig kell ismételni, ameddig a kellő többség
ki nem alakul. 
(11) A Közgyűlésen hozott  határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell.  A  Titkár
köteles  a  Közgyűlés  által  meghozott  határozatokat  a  Határozatok  Könyvébe  bejegyezni.  A
bejegyzést  a  jegyzőkönyvet  hitelesítő  egyik  tag  hitelesíti.  A határozat  csak  ezt  követően  válik
érvényessé.

A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges
személye is) megállapítható. 
(12)  Mind  a  Közgyűlésről,  mind  a  Választmány üléseiről  jegyzőkönyvet  kell  készíteni,  amely
tartalmazza a Közgyűlésen, illetve Választmányi ülésen történtek rövid leírását, lényeges döntéseit.
A jegyzőkönyvet  aláírja  a  levezető  és  két  hitelesítő,  közgyűlés  esetén  a  levezető  elnök  és  a
Közgyűlés által erre kijelölt két hitelesítő tag. 

VII. A Választmány

(1)  Az  Egyesület  ügyvezető  szerve  a  Választmány,  amelynek  tagjait  a  Közgyűlés  egyszerű
szótöbbséggel, titkos szavazással 2 év időtartamra választja. A tisztségviselőket az egyesület tagjai
közül kell  választani.   A Választmány az Elnökből,  az  Alelnökből,  a Titkárból  és további  négy
tagból áll. A Választmány az elnökét maga választja tagjai közül. 

(2)  A Választmány  tagjai  kötelesek  a  Közgyűlésen  részt  venni,  a  közgyűlésen  az  egyesülettel
kapcsolatos  kérdésekre  válaszolni,  az  egyesület  tevékenységéről  és  gazdasági  helyzetéről
beszámolni.

 (3) A Választmány határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. 

(2)  A Választmány  szükség  szerint,  de  legalább  negyedévente  tart  ülést.  A Választmány ülése
határozatképes,  ha azon a Választmányi tagok több mint fele jelen van. Az ülések nyilvánosak,
azokon bárki  részt  vehet,  illetve  bármely döntésben érdekelt  egyéb személyt,  szervet  az  ülésre
lehetőség szerint külön is meg kell hívni.  
(3) A Választmány határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg, kivéve azokat
az eseteket, ahol a jogszabály mást ír elő. A határozatot az érintettel igazolható módon közölni kell. 
(4)  A Választmányi  ülést  az  Elnök  hívja  össze  valamennyi  Választmányi  tag előzetes  írásbeli
értesítésével  vagy  a  meghívó  közzétételével.  A meghívót  a  Választmányi  tagoknak  a  tervezett
időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, vagy közzétenni a napirendi
pontok  pontos  megjelölésével.  A  Választmány  ügyrendjét  egyebekben  maga  állapítja  meg.  
(5) A Választmány hatáskörébe tartozik:

a)  az  egyesület  napi  ügyeinek  vitele,  az  ügyvezetés  hatáskörébe  tartozó  ügyekben  a  döntések
meghozatala;

b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;

c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;

d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés
hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;

e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők
megválasztatásának előkészítése;

f) a közgyűlés összehívásáról a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;



g) a közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;

h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;

i) a tagság nyilvántartása;

j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;

k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;

l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte
esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele; és

m)  döntés  minden  olyan  egyéb  kérdésben,  amely  nem  tartozik  a  Közgyűlés  kizárólagos
hatáskörébe. 

(6) Az Elnök a Választmány egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján köteles a közgyűlést
összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

(7) A (6) bekezdés alapján összehívott  közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

(8) A Közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik a Választmányi tagság a tag halálával és
lemondásával  is,  amely  esetekben  a  Közgyűlés  új  Választmányi  tagot választ.  Az  időközben
választott  új  Választmányi  tag megbízatása  a  már  hivatalban  lévő  Választmányi  tagok
mandátumával egyező időpontig szól. 
(9)  A  Titkár  köteles  a  Választmány  által  meghozott  határozatokat  a  Határozatok  Könyvébe
bejegyezni.  A bejegyzést  a  jegyzőkönyvet  hitelesítő  egyik  tag  hitelesíti.  A határozat  csak  ezt
követően válik érvényessé.  
A  Határozatok  Könyve  oly  módon  tartalmazza  a  határozatokat,  hogy  abból  a  Választmány
döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha
lehetséges személye is) megállapítható legyen.  
A Titkár köteles a közgyűlés és a vezetőség által hozott olyan határozatokat, amelyek bármely tagra
vonatkozóan  jogokat  és  kötelezettségeket  állapít  meg,  illetve  harmadik  személyt  (beleértve  a
hatóságokat is) érinthet a döntés meghozatalától számított nyolc napon belül, írásban, ajánlott postai
küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni. 

(10) Az Elnök hatásköre és feladatai: 

 az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,
 a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület alkalmazottai felett,
 a Közgyűlés és a Választmány határozatainak végrehajtása,
 a Közgyűlés, valamint Választmányi ülések összehívása,
 a Választmányi ülések előkészítése és levezetése,
 az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság

előtt,

(11) A Titkár hatásköre és feladatai: 

 a  Közgyűlés  és  a  Választmány  határozatairól  olyan  nyilvántartás  vezetése,  amelyből  a
szervek határozatainak tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számaránya és lehetőleg személye is megállapítható,

 a  Közgyűlés  és  a  Választmány  határozatainak  az  Alapszabályban  megjelölt  módon  az
érintettekkel történő közlése,



 az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben,
 az Egyesületet érintő programok koordinálása

(12) Az Alelnök hatásköre és feladatai: 

 az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben,

 helyettesíti az Elnököt akadályoztatás esetén.

(13)  A Választmány  jogosult  akár  a  tagok  közül,  akár  kívülálló  személyt  pénztárosi  teendők
ellátásával megbízni.

VIII. Az Egyesület képviselete

(1) Az Egyesületet az Elnök, a Titkár és az Alelnök önállóan képviseli.
(2) Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök és a Titkár, Alelnök jogosult rendelkezni. 

 IX. Az Egyesület működése és gazdálkodása

 Az Egyesület a pénzügyeire és gazdálkodására részleteiben az Egyesület Pénzkezelési Szabályzata 
az irányadó. 
Az Egyesület gazdálkodását a civil szervezetek gazdálkodási rendjét szabályozó jogszabályokban 
foglaltak figyelembevételével, az alábbiak szerint végzi.

 (1) Az Egyesület bevételei: 
a) tagdíjak, 

b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel;

c) a költségvetési támogatás:

ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;

cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből
juttatott támogatás;

cc)  az  Európai  Unió  költségvetéséből  vagy  más  államtól,  nemzetközi  szervezettől  származó
támogatás;

cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege;

d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel;

e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;

f) befektetési tevékenységből származó bevétel;

g) az a)–f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.

(2) Az Egyesület ráfordításai (kiadásai):

a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;

b)  gazdasági  vállalkozási  tevékenységhez  (szolgáltatás  nyújtásához)  közvetlenül  kapcsolódó
költségek;

c)  a  civil  szervezet  szerveinek,  szervezetének  működési  költségei  (ideértve  az  adminisztráció
költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt
immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása;

d) az a)–c) pontok alá nem tartozó egyéb költség.



(3)  Az  egyesület  vállalkozási  tevékenységet  kizárólag  közhasznú  céljainak  megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.  
Az  egyesület  a  gazdálkodása  során  elért  eredményt  nem  osztja  fel  és  azt  kizárólag  az
alapszabályban  meghatározott  cél  szerinti  vagy  közhasznú  tevékenységekre  fordítja.  
(4)  Az  egyesület  közhasznú  szolgáltatásaiból  az  Egyesület  tagjain  kívül  is  bárki  részesülhet.  
(5) Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi
támogatást nem nyújt, és nem fogad el.

(6)  Az  Egyesületnek  az  alapcél  szerinti  (ezen  belül  közhasznú)  tevékenységéből,  illetve  a
gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait)
elkülönítetten kell nyilvántartani.

(7) Az Egyesületnek nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell
alkalmazni, azzal, hogy közhasznú jogállású szervezet kizárólag kettős könyvvitelt vezethet.

(8)  Az  egyesület  megszűnése  esetén  a  megmaradó  vagyonról  az  egyesület  közgyűlése  dönt.  
(9) A tagdíj összegét, befizetésének módját a Közgyűlés határozza meg. A tagok tagdíjbefizetéseiről
a  Titkár tagnyilvántartáshoz  kapcsolódó  nyilvántartást  vezet.  
(10) A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 
(11)  Az  Egyesület  a  vagyonával  önállóan  gazdálkodik,  tartozásaiért  saját  vagyonával  felel.  
(12)  Az  Egyesület  befektetési  tevékenységet  nem  végez,  így  befektetési  szabályzatkészítési
kötelezettsége nincsen.  
Az  Egyesület  váltót,  illetve  más  hitelviszonyt  megtestesítő  értékpapírt  nem  bocsáthat  ki.  
(13)  Az Egyesületet  a  tagok elsődlegesen nem gazdasági  tevékenység céljára  alapították,  és  az
Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését
elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat. 

(14) Az Egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet. 

(15)  Az  Egyesület  működésével,  szolgáltatási  igénybevétele  módjával,  beszámolói  közlésével
kapcsolatosan  a  nyilvánosságot  biztosítja,  egyrészt  a  jogszabályokban  meghatározott  módon
(közzétételi  kötelezettség),  másrészt  az  alapszabályban  szabályozott  iratbetekintési  és
felvilágosításadási jog rögzítésével. 

(16) Az Egyesület beszámolója tartalmazza:

a) a mérleget (egyszerűsített mérleget),

b) az eredménykimutatást (eredménylevezetést),

c) kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet.

(17) A civil szervezet köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni.

(18) A kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében be kell mutatni a
támogatási  program  keretében  végleges  jelleggel  felhasznált  összegeket  támogatásonként.
Támogatási program alatt a központi, az önkormányzati, illetve nemzetközi forrásból, illetve más
gazdálkodótól  kapott,  a  tevékenység  fenntartását,  fejlesztését  célzó  támogatást,  adományt  kell
érteni.  Külön  kell  megadni  a  kiegészítő  mellékletben  a  támogatási  program  keretében  kapott
visszatérítendő  (kötelezettségként  kimutatott)  támogatásra  vonatkozó,  előbbiekben  részletezett
adatokat.

(19) A kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében be kell mutatni a
szervezet által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat.

(20)  A  közhasznúsági  mellékletben  be  kell  mutatni  a  szervezet  által  végzett  közhasznú
tevékenységeket,  ezen  tevékenységek  fő  célcsoportjait  és  eredményeit,  valamint  a  közhasznú
jogállás megállapításához szükséges Civil törvény 32. § szerinti adatokat, mutatókat.

(21) A közhasznúsági melléklet tartalmazza a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető



tisztségviselőknek  nyújtott  juttatások  összegét  és  a  juttatásban  részesülő  vezető  tisztségek
felsorolását.

(22) Az Egyesület  beszámolójába bárki  betekinthet,  abból  saját  költségére másolatot  készíthet.  
Az  Egyesület  Elnöke  köteles  gondoskodni  a  közhasznú  szervezet  működésével  kapcsolatosan
keletkezett  iratokba  való  betekintésről,  illetve  azokról  felvilágosítást  adni.  
Az iratokba való betekintés iránti  igényt  (kérelmet)  írásban kell  az Elnök részére megküldeni.  
Az  Elnök  köteles  bármely  jogszabály  által  felhatalmazott  szerv  vagy  személy  által  kért
iratbetekintést  haladéktalanul;  egyéb  esetekben  az  iratbetekintést  kérővel  történt  megállapodás
szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.  
Az  Elnök  köteles  az  iratbetekintésről  külön  nyilvántartást  vezetni,  melyből  megállapítható  a
kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje. 

X. Az Egyesület megszűnése

(1) Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését
kimondja. Egyesület csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.

(2) Az Egyesület jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód nélkül
megszűnik, ha

a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;

b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;

c) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és
új célt nem határoztak meg; vagy

d) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

e) az arra jogosult szerv megszünteti

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

(3) 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.

(4)  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.

(5) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után
fennmaradó vagyont a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Nemzeti Szövetségének kell átadni. 

(6)  Az  egyesület  jogutód  nélküli  megszűnése  után  a  vezető  tisztségviselőkkel  szemben  e
minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt – a jogerős bírósági törléstől
számított egy éven belül – az egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy
az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni,
vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.

XI. Záró rendelkezések

(1)  A jelen  Alapszabályban  nem  szabályozott  kérdésekben  a  2013.  évi  V.  törvény  a  Polgári
Törvénykönyvről és a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési  jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint  a  civil  szervezetek  működéséről  és  támogatásáról  az  irányadó.
(2) Az Egyesület Alapszabályának módosítását a tagok a Békéscsabán,  2015. április 18. napján



tartott Közgyűlése egyhangúlag jóváhagyta.  
(3) Az Egyesület Alapszabályát a Gyulai Törvényszéknek az Elnök a módosítás iránti kérelemmel
és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.

Alulírott Szikora István, mint a Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület elnöke igazolom,
hogy  a  létesítő  okirat  egységes  szerkezetbe  foglalt  szövege  megfelel  a  létesítőokirat-
módosítások alapján hatályos tartalmának.

Kelt: Békéscsaba, 2015. április.18.

Szikora István
         elnök 
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