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IGNITAS (KÖZHASZNÚ) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 

 
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

Az Egyesület neve: IGNITAS Egyesület 

 

Az Egyesület székhelye: 1136 Budapest, Raoul Wallenberg u. 2. IV. em 3. 

 

1. Az Egyesület célja: 

 

1.1. A magyar kultúra ápolása, értékmegőrzés, értékteremtés, a leszakadó 

térségek felzárkóztatása az értelmiségiek számának növelésével. 
 

Az egyesület célja, hogy a magyar kultúra megőrzésében, a leszakadó térségek 

felzárkóztatásában, társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésében tevékenyen közreműködjön. 

Ennek érdekében elsősorban a határon túli magyarság köréből kívánja segíteni a különösen 

tehetséges, sokgyermekes illetve szegény-sorsú családból származó gyermekek elsősorban 

egyetemi, főiskolai továbbtanulását, ezzel mint kitörési pont kívánja elősegíteni számukra az 

értelmiségivé válás feltételeit. 

Az Egyesület kezdeményezni, illetve támogatni kívánja a hagyomány és kulturális örökség 

megóvása érdekében végzett mindenfajta tevékenységet.  

 

1.2. Magyarországi  és határon túli műemlékek és kulturális örökség védelme, 

azon belül is fókuszálva a történeti kertek témakörére, a környezetkultúra 

fejlesztésére, tájépítész oktatásban való részvételre. 

 

Az Egyesület célja a magyarországi illetve a határon túli magyarok lakta vidékeken a 

műemlékek és a kulturális örökség védelme, megóvása, együttműködésben a magyarországi 

és külföldi költségvetési intézményekkel, civil szervezetekkel, természetes és jogi 

személyekkel.  

Az Egyesület célja továbbá, hogy közreműködjön műemlék-együttesek, hagyomány- és 

kultúraőrző rendezvények látogatottságának fellendítésében, ezirányú érdeklődés 

felkeltésében és folyamatos fenntartásában. Az egyesület ezen belül is különös hangsúlyt 

fektet a történeti kertek kutatására, a környezetkultúra fejlesztésére, a tájépítész szakma 

népszerűsítésére, oktatására. 

Az Egyesület célja továbbá, hogy a fenti területeken található műemlékek, a magyar kulturális 

örökség részét képező épületek és egyéb építmények környezete méltó módon kerüljön 

kialakításra, messzemenőkig szem előtt tartva a környezet-, természet- és tájvédelem 

követelményeit. (hagyományőrzés, hagyomásnyos tájhasználat…?) 

 

2. Az 1. pontban vázolt célok megvalósítása érdekében az Egyesület az alábbi 

tevékenységeket végzi: 

 

 Tehetségkutatás, tehetséggondozás, ismeretterjesztés. 

 Felsőfokú (esetenként közép és alapfokú) tanulmányok folytatásának elősegítése 

taneszközök, könyvek, informatikai eszközök beszerzéséhez illetve a tandíjhoz való 

hozzájárulással, valamint pénzadományok gyűjtésével. 

 Tanulmányi ösztöndíj nyújtása, képzési költségekhez való hozzájárulás, tandíjfizetés 

átvállalása, kollégiumi vagy lakhatási költségek átvállalása. 

 Gyermekek lelki fejlődésének elősegítése különböző rendezvények és kulturális 

események megrendezésével, támogatásával. 
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 Programok, koncertek, kiállítások, rendezvények és versenyek szervezésének 

elősegítése, azok támogatása. 

 A hazai és a határon túli oktatási intézményekkel, egyházakkal, költségvetési 

intézményekkel együttműködési kapcsolatok kialakítása. 

 Kapcsolattartás más (határon túli) szervezetekkel. 

 Adományok és támogatások gyűjtése. 

 Információs, segítségnyújtási és tanácsadási céllal interaktív internetes weboldal 

üzemeltetése. 

 Pályázatok kiírása, valamint pályázatokon való indulás. 

 A magyar hagyományok és kulturális értékek megőrzése és ápolása. 

 Kulturális programok szervezése az Egyesület tevékenységének népszerűsítésére. 

 Történeti kertek kutatása 

 Szakmai kirándulások (tanulmányutak!) és rendezvények (konferenciák, „workshop”-

ok, kerekasztal megbeszélések, kiállítások stb. ) szervezése 

 Tájépítész szakma népszerűsítése, oktatás szervezése, az oktatásban való részvétel. 

 Kutatási eredmények publikálása, tanulmányok, szakkönyvek írása, szerkesztése.  

 Nyomtatott és webes kiadványok, könyvek szerkesztése, kiadása. 

 rekonstrukciós, revitalizációs munkálatokban való segítségnyújtás, kezdeményezés, 

szervezés stb…? 

 

(kérdés hogy a fentiek kb. tevékenységek, vagy konkrétan meghatározottak és így 

kizárólagosak? De gondolom, hogy ezek csak iránymutatók, meghagyva a bővítés lehetőségét 

– én legalábbis így gondolnám célszerűnek.) 

 

3. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat, illetve 

Alapítványt rendelhet. 

 

II. EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE 

 

1. Az Egyesületnek alapító- rendes, valamint pártoló, illetve tiszteletbeli tagjai vannak. 

Alapító tagok azok a természetes személyek, akik az Egyesület alakuló ülésén részt vettek. 

 

2. Az Egyesületnek rendes tagjai lehetnek azok a 18. életévüket betöltött természetes 

személyek, akik az egyesületi célok elérését tevékenyen támogatják, valamint az 

Alapszabály rendelkezéseit írásban, magukra nézve kötelezőnek fogadják el. 

 

3. Pártoló tagok lehetnek természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdasági társaságok, akik illetve amelyek az egyesületi célok megvalósulását 

anyagi eszközökkel vagy más módon támogatni kívánják. 

 

4. Az Elnökség egyszerű többségi döntéssel hozott határozattal tiszteletbeli tagnak kérhet fel 

olyan természetes személyeket, akiket arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagság annak a 

jelölt általi írásbeli elfogadásával jön létre. A tiszteletbeli tagság az Egyesületben tagsági 

jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet azzal a kivétellel, hogy a tiszteletbeli tag is 

jogosult a Közgyűlésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel 

összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni, valamint egyben köteles az Alapszabály 

rendelkezéseit betartani és az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni.  

 

5. Tisztségviselő csak természetes személy lehet. 
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6. Az alapító tagokon kívül az Egyesület tagjává válhat az, aki felvételét kéri az Egyesületbe. 

A tagfelvételi kérelmekről az Elnökség dönt. 

 

7. Az Egyesületi tagság megszűnik, az egyes tag 

 

a. kilépésével  

b. kizárásával 

c. elhalálozásával 

d. jogi személy jogutód nélküli megszűnésével 

e. tagdíjfizetési kötelezettség 120 napon túli késedelmével 

f. Egyesület jogutód nélküli megszűnésével. 

 

8. A kilépést az Elnökséghez intézett írásbeli nyilatkozatban kell bejelenteni. Ilyen esetben a 

tagsági jogviszony a nyilatkozat kézbesítését követő hónap utolsó napjával szűnik meg. 

 

9. Az Elnökség szótöbbséggel kizárhatja az Egyesület azon tagját, aki az Egyesület érdekei 

ellen súlyosan vét, tagdíjfizetési kötelezettségét 120 napon túl felszólítás ellenére nem 

teljesíti. A tag kizárására vonatkozó javaslatot az elnökség részére az elnök terjeszti elő. 

Erről a kizárni javasolt tagot értesíteni kell. A kizárásra javasolt tag az elnökségi ülés azon 

részén, melyen a kizárási javaslatot tárgyalják részt vehet és előterjesztheti védekezését. A 

határozatot a kizárt taggal írásban kell közölni, mely ellen a kizárt tag 15 napon belül az 

elnökséghez címzett beadvánnyal a Közgyűléshez fellebbezhet. A pártoló tagsági viszony 

megszűnésére a rendes tagok tagsági viszonyának megszűnésére vonatkozó 

rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 Kimaradt a III. fejezet, vagy elcsúszott a számozás!!! 

IV. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

1. Az Egyesület alapító- és rendes tagjai részt vehetnek az Egyesület rendezvényein, 

szavazásra jogosultak, tisztségviselőt választhatnak és annak választhatók. 

 

2. A pártoló tagok részt vehetnek az Egyesület bármely nyilvános rendezvényén, 

észrevételeket, javaslatokat tehetnek az Egyesület működésére vonatkozóan. Szavazati 

joggal nem rendelkeznek, tisztségekbe nem választhatók. 

 

3. A rendes tagok kötelesek az Egyesület működésében tevékenyen részt venni és 

előmozdítani az egyesületi célok megvalósulását. 

 

4. Az Egyesület alapító-, rendes-, és pártoló tagjai kötelesek tagdíjat fizetni az Egyesületnek. 

A tagdíjat a Közgyűlés állapítja meg. A tagdíj mértéke rendes tagság esetén 3.000,- Ft/ hó, 

pártoló tagság esetén 5.000,- Ft/ hó. A tagdíjfizetés határideje minden évben január 31. 

napja.  A pártoló tagoknak tagdíjfizetési kötelezettségen felül az Egyesülettel szemben 

egyéb kötelezettségük nincs. 

 

V. AZ EGYESÜLET SZERVEI 

 

1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely az 

Egyesületet érintő bármely kérdésekben döntésre jogosult. A Közgyűlést legalább egyszer 

évente az Egyesület elnöke hívja össze (rendes Közgyűlés). Az évi rendes Közgyűlésen 

felül Közgyűlést kell összehívni akkor is, ha ezt a rendes tagok egyharmada indítványozza. 

Az indítványt – a cél megjelölésével – írásban kell az elnökkel közölni. 
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2. Mind a rendes, mind a rendkívüli Közgyűlést annak időpontja előtt legalább 15 nappal, a 

napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges 

megismételt közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével az elnök hívja össze. 

A közgyűlés nyilvános.  

 

 

 

3. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 Az éves beszámoló elfogadása, valamint az éves költségvetés meghatározása. 

 A tisztségviselők (elnök, alelnökök, felügyelőbizottsági tagok) megválasztása és 

visszahívása. 

 Az Alapszabály elfogadása és módosítása. 

 Az Egyesület feloszlatásának és más társadalmi szervezettel való egyesülésének 

kimondása. 

 

4. A megválasztott tisztségviselők megbízatása 4 évre szól, újraválasztásukról a Közgyűlés 

határozhat. 

 

5. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazattal rendelkező tagoknak legalább az 50% 

-a + 1 fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti 

meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül 

határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok 

figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták. 

 

6. A Közgyűlés a 3. pontban említett kérdéseket érintő határozatok kivételével, egyszerű 

többségű szavazással dönt. A 3. pontban meghatározott kérdésekben való 

határozathozatalhoz a jelenlevők 2/3-os többségű szavazata szükséges. A Közgyűlés 

határozatait nyílt szavazással hozza. 

 

VI. ELNÖKSÉG 

 

1. Két Közgyűlés között az Egyesület tevékenységét az Elnökség irányítja. Az Elnökségnek 

három tagja van, az elnök és a két alelnök. Az Elnök jogosult a napirendre való tekintettel 

szakértőket is meghívni, akik tanácskozási joggal vesznek részt az elnökségi ülésen. 

 

2. Az Elnökség dönt az Egyesület működését érintő minden olyan kérdésben, amely nem 

tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, így különösen: 

 Dönt a rendes- és pártoló, illetve a tiszteletbeli tagok felvételéről. 

 Dönt a pénzkezelés, könyvelés és pénztári ellenőrzés kérdéseiben. 

 Megállapítja a Közgyűlés lebonyolításának módját és javasolt napirendjét. 

 Dönt az éves tagdíj mértékéről az alakulás évében fizetendő éves tagdíj kivételével. 

 Az ügyrend és az etikai szabályok elfogadása. 

 Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki 

beszámolókba, a közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi közgyűlési 

határozatokba való betekintés biztosítása az érdeklődők részére. 

  A közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a 

Közgyűlés elé terjesztése 

 Döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés 

kizárólagos hatáskörébe. 
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3. Az Elnökség rendszeresen, a folyamatos munka biztosításához szükséges mértékében, de 

legalább évente háromszor tart ülést. Az elnökség üléseit az elnök hívja össze. 

 

4. Az Elnökség határozatképes, ha ülésén legalább 2 elnökségi tag jelen van. Határozatait 

nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, amennyiben az elnökségi ülésen két 

elnökségi tag van jelen, az elnökség határozatait egyhangú szavazással hozza meg. 

 

5. Az Elnökség a Közgyűlésnek felel a működéséért, tevékenységéről köteles az évi rendes 

Közgyűlésen beszámolni. Az Elnökség az évi rendes Közgyűlésre köteles elkészíteni az 

éves beszámolót és a következő évi költségvetést. A Közgyűlést érdeklő minden pénzügyi 

kérdésről az Elnökség a Közgyűlésen köteles tájékoztatást adni. 

 

VII. TISZTSÉGVISELŐK 

 

Az Elnök feladatai  

 összehívja a rendes valamint a rendkívüli Közgyűlést, az elnökségi ülést és vezeti 

azok tanácskozásait. 

 Két elnökségi ülés között irányítja az Egyesület működését, gondoskodik a 

Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtásáról. 

 A Közgyűlés elé terjeszteni az Elnökség éves beszámolóját. 

 Az Elnök akadályoztatása esetén az elnök által megbízott elnökségi tag hívja össze 

a Közgyűlést, az elnökségi ülést és vezeti azok tanácskozásait. 

 

Az elnökhelyettes az elnök akadályoztatása esetén teljes jogkörben helyettesíti az elnököt, 

egyéb vonatkozásban az elnökség által meghatározott feladatokat látja el.  

 

VIII. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE 

 

Az Egyesületet az elnök önállóan, akadályoztatása esetén pedig bármelyik elnökségi tag 

önállóan képviseli, aki az intézkedéseiről az elnökségi tagokat köteles tájékoztatni.  

 

A banki aláírási jogot az Elnök bármelyik elnökségi taggal együttesen gyakorolja. 

 

IX. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA  

 

1. Az Egyesület vagyona tagdíjakból, jogi és természetes személyek felajánlásaiból, valamint 

az Egyesület törvényes gazdálkodó tevékenységéből származik. 

 

2. Tartozásaiért az Egyesület saját vagyonával felel. A tagok tagdíj fizetésére kötelezettek, de 

az Egyesület tartozásaiért nem felelősek. 

 

3. Az Elnökség gondoskodik a számviteli törvény szerinti beszámoló elkészítéséről. A 

beszámoló elfogadásáról a Közgyűlés dönt. 

 

 

X. KÖZHASZNÚSÁGI RENDELKEZÉSEK 

 

1. Az Egyesület közhasznú tevékenységei a 1997. évi CLVI. törvény (Khtv.) 26.§ c) szerint 

 

 (2) szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 

 (4) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 
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 (5) kulturális tevékenység, 

 (6) kulturális örökség megóvása, 

 (7) műemlékvédelem, 

 (8) természetvédelem, állatvédelem, 

 (9) környezetvédelem, 

 (11) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. 

 (12) emberi és állampolgári jogok védelme, 

 (13) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli 

magyarsággal kapcsolatos tevékenység, 

 

2. Az egyesület közhasznú szolgáltatásait bárki igénybe veheti. 

 

 Az Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a Ksztv. 19  § (3) 

bekezdése szerinti tartalommal összeállított közhasznúsági jelentést készíteni. 

A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

 

 A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, és arról – saját költségére – másolatot 

készíthet. Az egyesület köteles a közhasznúsági jelentést a tárgyévet követő évben, 

legkésőbb június 30-áig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság 

számára elérhető módon közzétenni. 

 

 Az Egyesület a működés módját, a szolgáltatások igénybevételének a módját, valamint 

a beszámolói közléseket az egyesület székhelyén, valamint weboldalán hozza 

nyilvánosságra. 

 

3. Az Egyesület éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését a közgyűlés a Khtv. 11. § (1)-

(5) bekezdése szerinti tartalommal, egyszerű többséggel (50 % +1 fő) fogadja el. 

 

4. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Egyesület tisztségviselője 

az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két 

évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény 

szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt 

személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, 

hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

 

5. Az Egyesület vezető szerveinek – a közgyűlésnek és az elnökségnek határozathozatalában 

nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], 

élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján 

 

 kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

 bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében 

a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a 

társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő 

okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 

6. A közgyűlés és az elnökség ülései nyilvánosak, döntéseit nyílt szavazással hozza, kivéve a 

személyi kérdéseket, amikor titkos szavazást kell tartani. 
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7. Az Egyesület közgyűlésének, elnökségének döntéseivel kapcsolatosan nyilvántartást kell 

vezetni. Az Egyesület közgyűlésének, elnökségének működése során hozott határozatokat, 

döntéseket írásba kell foglalni és folyamatos sorszámmal kell ellátni. Rögzíteni kell a 

döntések tartalmát, hatályát, idejét, a döntést támogatók és ellenzők arányát, illetve nyílt 

szavazás esetén – a személyét. A döntések, határozatok melléklete a testületi szerv üléséről 

készült emlékeztető. Az emlékeztető tartalmazza a testületi ülés helyét, időpontját, a 

jelenlevők felsorolását, aláírását, a döntést támogatók és ellenzők számarányát (nyílt 

szavazás esetén – a személyét), a döntés hatályát. 

 

8. A döntéseket, határozatokat kézbesíteni kell személyesen, vagy postai úton azoknak, akiket 

az érint. Ezen túl a döntésekről, határozatokról hirdetményt kell elhelyezni az Egyesület 

székhelyén és meg kell jeleníteni az egyesület honlapján. 

 

9. Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet. A 

betekintésre vonatkozó kérelmet az Egyesület weboldalán elhelyezett e-mail címen lehet 

benyújtani. A betekintési kérelemre az egyesület elnöke köteles 8 munkanapon belül 

válaszolni időpont egyeztetés céljából. Az elnök vagy akadályoztatása esetén 

meghatalmazottja köteles az egyeztetett időpontban fogadni az érdeklődőt a vonatkozó 

iratok tárolási helyén, és biztosítani számára a betekintést.  

 

10. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet éves bevétele előreláthatólag az ötmillió 

forintot nem haladja meg, ezért az 1997. évi CLVI. törvényben megjelölt felügyelő szerv 

létrehozása nem szükséges. Amennyiben az éves bevétel az ötmillió forintot meghaladja, a 

Közgyűlés gondoskodik az alapszabály megfelelő módosításáról és felügyelő szerv 

megválasztásáról. 

 

11. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 

érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az Egyesület gazdálkodása során elért 

eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. 

Amennyiben az Egyesület befektetési tevékenységet kíván folytatni a Khtv. 17 § alapján 

befektetési szabályzatot kell készítenie, amelyet a közgyűlésnek el kell fogadnia. 

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független 

és - azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 

12. Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - 

csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell 

határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető 

támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell 

hozni. Az Egyesület mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki 

által megismerhetők.  

 

13. Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzá-tartozóját - 

a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet 

által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások 

kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.  

 

14. Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat 

ki. Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető 
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mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel 

fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. 

 

XI. VEGYES RENDELEZÈSEK 

 

Az Egyesület megszűnik:  

 

  - feloszlással 

  - más társadalmi szervezettel való egyesüléssel 

  - feloszlatással 

  - megszűnés megállapításával. 

 

Az Egyesület megszűnése, feloszlatással való megszűnése, illetve ha megszűnését állapították 

meg – a hitelezők kiegyenlítése után fennmaradó - teljes vagyona az Egyesület céljával 

megegyező célokra fordítható. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni. 

 

Ez az Alapszabály a Közgyűlés általi elfogadással lép hatályba. 

 

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári 

Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. 

törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, illetőleg a 

további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók. 

 

Az Egyesület Alapszabályát az alapító tagok a 1136 Budapest, Raoul Wallenberg u. 2. szám 

alatt, 2010. december 7. napján tartott Alakuló Közgyűlésen egyhangú határozattal 

jóváhagyták.  

 

Az Egyesület Alapszabályát a Fővárosi Bíróságnak az Elnök a nyilvántartásba vétel iránti 

kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.  

 

 

 

Szakács Barnabás Ede 

Elnök 

 


