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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

készült: Gyálon, 2015. július 21-én, 18:30 órakor, a FEGY Polgárőr és Tűzoltó 
Egyesület Gyál székhelyén (2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 42-44.) 

 a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál rendkívüli Közgyűlésén 

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Turcsán Attila, az Egyesület elnökhelyettese köszöni a megjelenteket, a FEGY Polgárőr és 
Tűzoltó Egyesület Gyál tagtársait. 

Turcsán Attila megállapítja, hogy az Egyesület rendes tagsága 46 fő, ebből a mellékelt 
jelenléti ív szerint 25 fő rendes tag van jelen, így a Taggyűlés határozatképes. Elmondja, 
hogy a Közgyűlésről jegyzőkönyv készül az elhangzottak alapján. 

Javaslatot tesz a napirendi pontok megtárgyalására, amelyet a Meghívóban szereplő 
sorrendben javasol megtárgyalni.   

1/2015. (VII.21.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 25 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 
egyhangúan elfogadta a napirendi pontok megtárgyalását, az alábbi 
sorrendben: 

1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása 

2. Tagfelvétel: Nagy Gergő és Petrohai Gábor 

3. Alapszabály módosítása és hatályosítása 

 

1. Napirendi pont: Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása 

 

Turcsán Attila a Taggyűlés levezető elnökének Turcsán Attilát, jegyzőkönyvvezetőnek 
Kelecsényi Gábort, jegyzőkönyv hitelesítőnek Hajdu Sándort és kozma Csabát javasolja, 
melyet a jelenlévő tagok egyhangúlag elfogadnak. 

2/2015. (VII.21.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 25 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja Turcsán 
Attilát a Közgyűlés levezető elnökének, Kelecsényi Gábort 
jegyzőkönyvezetőnek, Hajdu Sándort és Kozma Csabát jegyzőkönyv 
hitelesítőnek. 
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2. Napirendi pont: Tagfelvétel: Nagy Gergő, Petrohai Gábor 

 

Turcsán Attila elmondja, hogy Nagy Gergő próbaidős tag próbaideje lejárt, a próbaidő 
követelményeit teljesítette, így nincs akadálya az Egyesület rendes tagsorába történő 
felvételének. Felkéri Nagy Gergőt, hogy néhány szót szóljon az eddigi tapasztalatairól, illetve 
nyilatkozzon, hogy kíván-e az Egyesület rendes tagja lenni. 

Nagy Gergő elmondja, hogy szívesen jött az Egyesületbe, részt vett a munkájában, több 
szolgálatot adott és örül, hogy itt lehet. Nyilatkozik, hogy továbbra is az Egyesület rendes 
tagjává kíván válni. 

Hajdu Sándor elmondja, hogy a próbaidős taggal számos szolgálatban vett részt, 
megítélése szerint pontos, megbízható társként ismerte meg.  

Dobos Mátyás elmondja, hogy szolgálaton kívül is kedvező tapasztalatokat szerzett Nagy 
Gergő tevékenységével kapcsolatban, aki aktívan részt vett az elmúlt időszakban az 
Egyesület életében.  

Turcsán Attila kéri a tagságot, hogy szavazzon Nagy Gergő próbaidős tag rendes taggá 
történő felvételéről.  

3/2015. (VII.21.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 24 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással az Egyesület rendes tagságába fogadja Nagy Gergő 
tagtársat.  

 

Turcsán Attila megállapítja, hogy a tag felvételével a Közgyűlés részvételi aránya 
megváltozott: az Egyesület rendes tagjainak száma 47 főre növekedett, az újonnan felvett 
tagtárssal együtt jelenléti ív szerint jelen van 26 fő, a Közgyűlés tehát továbbra is 
határozatképes.   

Turcsán Attila elmondja, hogy Petrohai Gáborő próbaidős tag próbaideje lejárt, a próbaidő 
követelményeit teljesítette, így nincs akadálya az Egyesület rendes tagsorába történő 
felvételének. Felkéri Petrohai Gábort, hogy néhány szót szóljon az eddigi tapasztalatairól, 
illetve nyilatkozzon, hogy kíván-e az Egyesület rendes tagja lenni. 

Petrohai Gábor elmondja, hogy lehetőségeihez mérten részt vett az Egyesület életében a 
próbaidő alatt, ahogy tudott, szolgálatba is járt, elegendő tapasztatot szerzett és megszerette 
ezt a csapatot. Nyilatkozik, hogy az Egyesület rendes tagja kíván lenni.  

Kozma Csaba elmondja, hogy a tagjelölt fejlődőképes, aktívan részt vett a munkában az 
elmúlt időszakban.  

Bodó István elmondja, hogy a tagjelölt példásan helytállt a szolgálatok során, egy esetben 
saját eszközeit is felhasználva segítette egy tűzeset elhárítását, ez példamutató magatartás. 

Turcsán Attila kéri a tagságot, hogy szavazzon Petrohai Gábor próbaidős tag rendes taggá 
történő felvételéről.  
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4/2015. (VII.21.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 25 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással az Egyesület rendes tagságába fogadja Petrohai 
Gábor tagtársat.  

Turcsán Attila megállapítja, hogy a tag felvételével a Közgyűlés részvételi aránya 
megváltozott: az Egyesület rendes tagjainak száma 48 főre növekedett, az újonnan felvett 
tagtárssal együtt jelenléti ív szerint jelen van 27 fő, a Közgyűlés tehát továbbra is 
határozatképes.   

 

3. Napirendi pont: Alapszabály módosítása és hatályosítása 

 

Turcsán Attila felkéri Kelecsényi Gábort a napirend ismertetésére. 

Kelecsényi Gábor a Felügyelő Bizottság nevében elmondja, hogy az Egyesület az elmúlt 
Közgyűlésén szavazott az Alapszabály átdolgozásáról, ezt követően pedig az Egyesület 
ügyvédje az elfogadott Alapszabályt bejegyzésre benyújtotta a Budapest Környéki 
Törvényszékre. A Törvényszék a kérelmet megvizsgálva hiánypótlásra visszaadta azt, több 
pontban előírva az Alapszabály-tervezet módosítását, illetve kiegészítését. Jelen Közgyűlés 
feladata, hogy a hatóság által előírt változtatásokról döntsön és ez alapján módosítsa az 
Egyesület Alapszabályát.  

Az Egyesület Vezetősége az Alapszabály előírt módosításait előkészítette a Felügyelő 
Bizottság ellenőrzése mellett, a teljes egyértelműség és átláthatóság kedvéért pedig a 
következőkben tételesen, pontonként szavazni szükséges az Alapszabály módosításáról.  

 

Az Alapszabály 6. fejezetének módosítása szükséges ahhoz, hogy az megfeleljen a 
tagegyenlőség elvének, olyan módon, hogy a továbbiakban az Elnök szavazata nem élvez 
elsőbbséget szavazategyenlőség esetén.  

5/2015. (VII.21.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 27 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadja az Alapszabály 6. fejezetének módosítását, az alábbiak 
szerint: 

„Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni.”  

 

Az Alapszabály 6. fejezetének módosítása szükséges a Ptk. 3:76.§-a alapján, mert a 
jelenlegi Alapszabály eltér a törvényi szabályozástól.  

6/2015. (VII.21.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 27 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
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elfogadja az Alapszabály 6.7. pontjának módosítását az alábbiak 
szerint: 

„A Közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza. Ettől eltérően  
a) a jelenlévő rendes tagok több mint 3/4 részének igenlő szavazata szükséges 

(1) az alapszabály módosításához;” 
 

7/2015. (VII.21.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 27 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadja az Alapszabály 6.8. pontjának módosítását az alábbiak 
szerint: 

„a rendes tagság több mint 3/4 részének igenlő szavazata szükséges az Egyesület céljának 
módosításához, megszűnésének, illetve más egyesülettel való összeolvadásának kimondásá-
hoz.” 

 
 

A tagsági viszony megszűnésének eseteit módosítani szükséges a Ptk. 3:68.§-ával, illetve 
3:69.§-ával összhangban. Emiatt az Alapszabály 5. fejezetét kiegészítése szükséges.  

8/2015. (VII.21.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 27 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadja az Alapszabály 5.10. pontjának kiegészítését, továbbá új 
pont beillesztését, az alábbiak szerint: 

e) „tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával.” 
 
„Amennyiben a tag nem felel meg az Alapszabályban meghatározott feltételeknek, az Egyesü-
let a tagsági jogviszonyt 30 napos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az Egye-
sület Közgyűlése dönt. „ 

 
 

Az egyesületi tagsági viszony kizárással történő megszűntetésére vonatkozóan módosítani 
szükséges az Alapszabály 10. fejezetét, összhangban a Ptk. 3:70.§-ával.  

9/2015. (VII.21.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 27 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadja az Alapszabály 10. fejezetének kiegészítését új pont 
beiktatásával, az alábbiak szerint: 

„A tag kizárása a Közgyűlés hatásköre. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell fog-
lalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szol-
gáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A ki-
záró határozatot a taggal közölni kell.” 
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A Közgyűlés hatáskörének meghatározása miatt szükséges az Alapszabály 6. fejezetének 
módosítása a Ptk. 3:74.§-a alapján. 

10/2015. (VII.21.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 27 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadja az Alapszabály 6. fejezetének kiegészítését, az alábbiak 
szerint: 

„A Közgyűlés hatáskörébe tartozik 
(a) az Alapszabály módosítása; 
(b) az Egyesület megszűnésének, szétválásának elhatározása; 
(c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása; 
(d) éves költségvetés elfogadása; 
(e) éves beszámoló - ezen belül az Elnöknek az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló 

beszámolójának - elfogadása; 
(f) olyan szerződések jóváhagyása, amelyeket az egyesület saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; 
(g) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbi-

zottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvé-
nyesítéséről szóló döntés; 

(h) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása; 
(i) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapí-

tása; 
(j) végelszámoló kijelölése.” 

 

 

A Ptk. 3:17.§-a alapján szükséges az Alapszabály 6. fejezetében pontosítani a közgyűlés 
összehívásának szabályait, illetve a meghívó tartalmát.  

11/2015. (VII.21.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 26 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás 
mellett elfogadja az Alapszabály 6. fejezetének módosítását, 
kiegészítését, az alábbiak szerint: 

„A Közgyűlés napirendjét 8 nappal az ülés összehívása előtt meghívóban közölni kell az 
érintettekkel, a helyszín és az időpont megjelölésével ennek közlési módja: a tagnyilvántar-
tásban szereplő tagok részére a meghívót írásban,  

b) postai úton kell megküldeni, vagy 
c) személyesen kell átadni és az átvételt igazolni kell, vagy 
d) a tag által megjelölt email címre kiküldve kell kézbesíteni.  

  
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosul-
tak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat . A Közgyűlési meghívóban közölni kell 
továbbá azt az időpontot, amelyben az ismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti 
időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes. Az eredeti és a megismételt Közgyű-
lés között minimum 3 napnak el kell telnie. „  
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A Ptk. 3:17.§-a alapján pontosítani szükséges a nem szabályosan összehívott Közgyűlés 
eljárási rendjét az Alapszabály 6. fejezetében.  

12/2015. (VII.21.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 23 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás 
mellett elfogadja az Alapszabály 6. fejezetének módosítását, 
kiegészítését, az alábbiak szerint: 

„Ha a Közgyűlés összehívása nem volt szabályszerű, de azon minden részvételre  jogosult je-
len van és a Közgyűlés megtartása ellen senki sem emel kifogást, a Közgyűlés megtartható 
és határozatot hozhat.  
 
A Közgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határo-
zat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés 
megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.” 

 

 

A Ptk. 3:19.§-a alapján az Alapszabály 6. fejezetének kiegészítése szükséges az egyes 
szavazásokra vonatkozó kizáró szabályok rögzítésével.  

13/2015. (VII.21.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 26 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás 
mellett elfogadja az Alapszabály 6. fejezetének módosítását, 
kiegészítését, az alábbiak szerint: 

„A Közgyűlés során egy adott határozat meghozatalakor nem szavazhat az,  
(1) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 

másfajta előnyben részesít;  
(2) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
(3) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
(4) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja 

vagy alapítója; 
(5) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban 

áll; 
(6) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.” 

 

 

A Ptk. 3:75.§-a alapján szükséges az Alapszabály 6. fejezetének kiegészítése a napirend 
kiegészítésére vonatkozó szabályokkal. 

14/2015. (VII.21.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 25 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás 
mellett elfogadja az Alapszabály 6. fejezetének módosítását, 
kiegészítését azzal, hogy a napirend kiegészítésének szabályozása 
során módosítási javaslat a napirend módosítására 5 (öt) napon belül 
tehető. 
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15/2015. (VII.21.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 26 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás 
mellett elfogadja az Alapszabály 6. fejezetének módosítását, 
kiegészítését az alábbiak szerint: 

„A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, 5 napon belül a tagok és 
az egyesület szervei a Közgyűlés összehívójától a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészí-
tés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a Közgyűlést összehívó jogosult 
dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a Közgyűlést összehívó nem dönt vagy 
azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőző-
en külön dönt a napirend kiegészítése tárgyában.” 

 

 

A Ptk. 3:81.§-a alapján módosítani szükséges az Alapszabály 6. fejezetét, a Közgyűlés 
kötelező összehívására vonatkozó szabályokkal. 

16/2015. (VII.21.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 27 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
egyhangúan elfogadja az Alapszabály 6. fejezetének módosítását, 
kiegészítését az alábbiak szerint: 

„A Vezetőség köteles a Közgyűlést összehívni, ha  
(a) az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 
(b) az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesí-

teni; 
(c) az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.” 

 

 

Az Alapszabályban szükséges rögzíteni a Közgyűlés lebonyolításának módját. Emiatt az 
Alapszabály 6. fejezetének kiegészítése szükséges, a jelenleg is alkalmazott eljárásrend 
Alapszabályba foglalásával.  

17/2015. (VII.21.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 27 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
egyhangúan elfogadja az Alapszabály 6. fejezetének módosítását, 
kiegészítését az alábbiak szerint: 

„A közgyűlésről írásban jegyzőkönyvet kell vezetni. Az összehívó köteles biztosítani a jelenlé-
ti ívet, amely tartalmazza az Egyesület tagjainak azonosító adatait, továbbá a tagok tagsági 
viszonyának típusát. A jelenléti ívet a Közgyűlés végeztével a hitelesítőknek is alá kell írniuk. 
Amennyiben a Közgyűlés határozatképes, az összehívónak javaslatot kell tennie a levezetőel-
nök, a jegyzőkönyvvezető, a hitelesítők és a szavazatszámláló bizottság tagjaira, mely javas-
latokról a Közgyűlés szavazással dönt. Az összehívó a szavazás eredményét rögzíti és átadja 
a választott levezetőelnöknek. A levezetőelnök és a jegyzőkönyvvezető ellenőrzik a jelenléti ív 
és a leadott meghatalmazások szabályszerűségét és rögzítik a jegyzőkönyv részére a szava-
zásban résztvevők számát. A jegyzőkönyv részére megállapítják, hogy a közgyűlés megismé-
telt státuszú vagy sem és a meghirdetett időpontban a közgyűlés határozatképes-e és milyen 
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részvételi arány mellett. A levezetőelnök a Közgyűlés jóváhagyását kéri a tárgyalt napirendi 
pontok tartalmával és sorrendjével kapcsolatban. Ismerteti a jegyzőkönyvezés módszerét és a 
közgyűlés lefolytatását (hozzászólás engedélyezése/megvonása, közgyűlés berekesztése ke-
zelhetetlenség esetén). Ezt követően  levezetőelnök adja meg a szót az egyes napirendi pontok 
előterjesztőinek.”  

 

 

Az Alapszabályban pontosítani szükséges a Közgyűlésen meghozott határozatok 
érintettekkel való közlésének módját, a határozatok nyilvántartásának rendjét, a határozatok 
elérhetőségét. Emiatt az Alapszabály 6. fejezetének kiegészítése szükséges, a jelenleg is 
alkalmazott eljárásrend Alapszabályban rögzítésébel.  

18/2015. (VII.21.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 27 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
egyhangúan elfogadja az Alapszabály 6. fejezetének módosítását, 
kiegészítését az alábbiak szerint: 

„A Közgyűlés határozatait jegyzőkönyvben szükséges rögzíteni, amelynek megőrzése, a hatá-
rozatok nyilvántartása a Vezetőség feladata. A Közgyűlés határozatait az Egyesület a honlap-
ján történő közzététellel, továbbá az Egyesület székhelyén történő kifüggesztéssel hozza nyil-
vánosságra.  Ezen túlmenően valamennyi érintett személyt közvetlenül is tájékoztatni kell a 
rá vonatkozó határozatokról. Ennek a módja írásos értesítés, amelyet postai úton kell az 
érintett részére eljuttatni.”  

 

 

A Ptk. 3:80.§-a alapján pontosítandó az Elnök hatásköre az Alapszabály 7. fejezetében. 

19/2015. (VII.21.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 27 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
egyhangúan elfogadja az Alapszabály 6. fejezetének módosítását, 
kiegészítését az alábbiak szerint: 

„Az Elnök feladata és hatásköre: 
a. az Egyesület tevékenységének irányítása, a napi ügyeinek vitele; 
b. a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése; 
c. részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 
d. beszámolók készítése és a Közgyűlés elé terjesztése; 
e. tagság nyilvántartása; 
f. döntés és intézkedés a Vezetőség ülései közötti időszakban a Vezetőség hatásköré-

be tartozó kérdésekben; 
g. a Közgyűlés és a Vezetőség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtá-

sának irányítása és ellenőrzése; 
h. kapcsolattartás más társadalmi és hivatalos szervezetekkel; 
i. Vezetőség munkájának irányítása; 
j. Vezetőség üléseinek összehívása, vezetése; 
k. az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése, 

az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 
l. az Egyesületet önálló képviselete; 
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m. intézkedés és döntés a hatáskörébe utalt ügyekben; 
n. az ügyintéző apparátus vezetése, irányítása; 
o. az Egyesület gazdálkodásának irányítása, vagyonának kezelése; 
p. utalványozás; 
q. munkáltatói jogok gyakorlása; 
r. az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; 
s. minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az ügyvezetés hatáskörébe utal.” 

 

 

A Ptk. 3:86.§-a alapján szükséges a vezető tisztségviselők felelősségének pontosítása, ezért 
az Alapszabály 2. fejezetének kiegészítése szükséges.  

20/2015. (VII.21.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 23 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás 
mellett elfogadja az Alapszabály 2. fejezetének módosítását, 
kiegészítését az alábbiak szerint: 

„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. Ha az 
egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési 
igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül 
okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az egyesület 
fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette 
figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem 
alkalmazható.” 

 

A Ptk. 3:22.§-a alapján szükséges a vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos kizáró feltételek 
pontosítása, ezért az Alapszabály 2. fejezete kiegészítésre szorul.  

21/2015. (VII.21.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 26 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás 
mellett elfogadja az Alapszabály 2. fejezetének módosítását, 
kiegészítését az alábbiak szerint: 

„Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevé-
kenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet vezető tisztségvi-
selő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre 
ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mente-
sült. 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 le-
het.” 
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A Ptk. 3:25.§-a alapján pontosítani szükséges a vezető tisztség megszűnésének 
szabályozását, miatt az Alapszabály 6. fejezete kiegészítésre szorul.  

22/2015. (VII.21.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 27 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
egyhangúan elfogadja az Alapszabály 2. fejezetének módosítását, 
kiegészítését az alábbiak szerint: 

„A tisztségviselő megbízatása megszűnik 
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 
c) visszahívással; 
d) lemondással; 
e) a vezető tisztségviselő halálával; 
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges kör-

ben történő korlátozásával; 
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezté-

vel.” 
 

 

Az Ectv. 39.§-a alapján pontosítani szükséges a vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos kizáró 
feltételeket, ezért az Alapszabály 2. fejezete kiegészítésre szorul.  

23/2015. (VII.21.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 27 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
egyhangúan elfogadja az Alapszabály 2. fejezetének módosítását, 
kiegészítését az alábbiak szerint: 

„Közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú 
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szerve-
zet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább 
egy évig -, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását 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 al-
kalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

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

 

Kelecsényi Gábor ezt követően elmondja, hogy a létesítő okirat – az Alapszabály – a fenti 
módosításokkal összhangba került a törvényekben meghatározottakkal és teljesíti a 
törvényszéki végzésben rendelt feltételeket, továbbá az Ectv. 37.§-ában megfogalmazott 
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feltételeknek nem mond ellent. A Közgyűlés megerősítését kéri, hogy a fenti határozatok 
nyomán módosított Alapszabályt egységében elfogadja.   

24/2015. (VII.21.) FEGY-KGY határozat 

A Közgyűlés 27 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
egyhangúan elfogadja az Alapszabály módosítását a fenti 
határozatoknak megfelelően.  

 

Turcsán Attila megállapítja, hogy a Közgyűlés valamennyi napirendet megtárgyalta, így 
megköszöni a megjelent tagtársak munkáját és a Közgyűlést berekeszti.  

 

kmf. 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette:  ………………………………  

 Kelecsényi Gábor 

A jegyzőkönyvet hitelesítették:   

 

 ……………………………… ………………………………  

 Hajdu Sándor Kozma Csaba 


