
A Világ-Tér-Kép Közhasznú Egyesület alapszabálya a Közgyűlés 2017. május 23-i 

határozatainak megfelelő (aláhúzással jelölt) módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalva 

1.§ Az egyesület neve, székhelye és jogállása 

(1) az egyesület neve: Világ-Tér-Kép Közhasznú Egyesület 

(2) az egyesület rövidített neve: VTKE 

(3) az egyesület angolra lefordított neve: World Wide Vision Public Benefit Association 

(4) az egyesület székhelye: 1141 Budapest, Szugló utca 82. 

(5) az egyesület működési területe: a Magyar Köztársaság (2012. január 1-jétől 

Magyarország) és az Európai Unió egész területe 

(6) Az egyesület jogi személy, közhasznú, nonprofit szervezet 

(7) Az egyesület honlapja: http://vtke.hu 

2.§ Az egyesület célja és közhasznú tevékenysége 

(1) Az egyesület céljai: 

A látássérültek életminőségének javítása valamint a társadalmilag sérülékeny csoportok 

beilleszkedésének támogatása. 

(2) Az egyesület e célokat közhasznú tevékenységként, nyereség- és vagyonszerzési cél 

nélkül, közhasznú egyesület formájában végzi. 

A fentiekben meghatározott célokat pályázatokból, támogatásokból, részben térítéshez kötött 

szolgáltatásokból és a befizetett tagdíjakból kívánja elérni. 

(3) az egyesület tevékenységei: 

a) a látássérülteket érintő kérdésekben: 

- folyamatos kapcsolatot tart hazai és nemzetközi civil szervezetekkel, 

intézményekkel, médiával  

- tájékoztatási és konzultációs lehetőséget biztosít kormányzati és nem 

kormányzati állami szerveknek, egészségügyi szervezeteknek, egyházi és 

oktatási intézményeknek 

- önkéntesek toborzása, képzése és foglalkoztatása, közvetítése 

b) a nyílt munkaerőpiacon történő foglalkoztatás elősegítése: 

- álláskeresők igény szerinti (egyéni és/vagy csoportos) felkészítése, munkahelyi 

utókövetése 

- fogyatékos személyek foglalkoztatási területeinek felkutatása, morális és 

gazdasági előnyök ismertetése és szemléletformáló programok szervezése 

illetve lebonyolítása munkaadók számára  

c) szociális tevékenységként: 

- tanácsadás, egyéni és csoportos mentoráció, mediáció, krízishelyzetek kezelése  

- közösségi programok szervezése és lebonyolítása pl. önsegítő csoportok, 

tematikus klubok, csapatépítő és érzékenyítő tréningek  

- támogatószolgálat működtetése 



d) az oktatás területén: 

- iskolarendszerű képzésben az integráltan tanulóknak korrepetálás, 

szegregációban tanulóknak felkészítés az integrált oktatásra 

- pedagógusoknak információnyújtás, tanácsadás 

- közreműködés az akadálymentes integrált oktatási környezet kialakításában 

- ösztöndíj- és egyéb pályázatok figyelése 

- iskolarendszeren kívüli képzésekben akadálymentes képzési lehetőségek 

felkutatása, lehetőségek közzététele 

- saját szervezésű tréningek, tanfolyamok biztosítása tagok és partnerek részére 

- készségfejlesztő klubok szervezése, működtetése tagok részére 

- integrált tanulmányi kirándulások szervezése, lebonyolítása 

e) szabadidő, sport, kultúra területén akadálymentes lehetőségek felkutatása, közzététele, 

szervezése, közreműködés más szervezetek programjaiban 

f) akadálymentesítési tanácsadás: építési, közlekedési, tárgyi, információs 

- közreműködés akadálymentes környezet kialakításában 

- problémák jelzése megoldási javaslatokkal az illetékes személyek, szervezetek 

felé 

g) ismeretterjesztés, szemléletformálás: 

- interaktív foglalkozások és figyelemfelkeltő programok szervezése és 

lebonyolítása 

- ismeretterjesztő kiadványok szerkesztése és terjesztése 

- egészségnevelés, egészségügyi ismeretbővítő képzések és balesetmegelőző 

programok biztosítása társadalmilag sérülékeny csoportok tagjai részére 

(4) Az egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: 

a) A fogyatékos személyek sportolásának elősegítése (közfeladat: az egészséges életmód 

és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése, a hátrányos helyzetű 

társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatása. Előírja a 2004. 

évi I. törvény a sportról 49.§ c) és e) bekezdése.) 

b) A fogyatékos személyek rehabilitációjának elősegítése (közfeladat: a szolgáltatást 

nyújtó szervezetekkel és az általuk nyújtott rehabilitációs szolgáltatásokkal 

kapcsolatos adatok, információk gyűjtése a fogyatékos személyek, családtagjaik, 

segítőik tájékoztatása érdekében. Előírja a fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 21.§ g) pontja.) 

c) Egészségnevelés, egészségügyi ismeretbővítő képzések és balesetmegelőző 

programok biztosítása társadalmilag sérülékeny csoportok tagjai részére. (közfeladat: 

az egyének egészségi állapotának védelme és fejlesztése, az emberi méltóság és az 

önrendelkezési jog teljes körű védelme és biztosítása. Előírja a 1997. évi CLIV. 

törvény az egészségügyről 35-36.§ és a 141.§ (2) bek. c) és d) pontja.) 

d) Kulturális szabadidős programok szervezése és lebonyolítása (közfeladat: a 

közművelődés feltételeinek biztosítása, a helyi közművelődési tevékenység 

támogatása. Előírja az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről 73.§ (1)-(2), és a 76.§ (1)-(2). bekezdése.) 

e) A fogyatékos személyek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (közfeladat: a 



fogyatékos személyeket megillető jogok érvényesítése. Előírja a fogyatékos személyek 

jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 2.§ (5) 

bekezdése.) 

f) Fogyatékossággal élő, illetve megváltozott munkaképességű fiatalok és felnőttek – 

elsősorban integrált - foglalkoztatását elősegítő szolgáltatások biztosítása (közfeladat: 

a fogyatékos személyek munkához való jogának védelme és segítése. Előírja a 2007. 

évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az 

ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről 27. cikk 1.§,) 

Az egyesület közhasznú tevékenységét a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló a 2005. 

évi LXXXVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően közérdekű önkéntesek segítségével 

végzi. 

(5) Az egyesület működésének, szolgáltatásai igénybevételi módjának és beszámolóinak 

nyilvánosságát saját honlapján, illetve az illetékes bíróságnál letétbe helyezésen keresztül 

biztosítja, továbbá a szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba betekintést 

biztosít bárki külső érdeklődő számára az elnökséggel történt előzetes időpont-egyeztetés 

után. Az iratokról saját költségére az érdeklődő másolatot készíthet. 

(6) Az egyesület, mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is 

részesülhessen szolgáltatásaiból. Az aktuálisan elérhető szolgáltatásokat illetve programokat 

az egyesület honlapján közzéteszik. Az érdeklődők vagy a honlapon biztosított jelentkezési 

lapon vagy e-mail útján regisztrálhatják magukat a rendezvényekre vagy a szolgáltatások 

igénybevételére. A korlátozott létszámban igénybe vehető programok esetében a jelentkezés, 

regisztráció beérkezésének időpontja alapján kerülnek be a résztvevők. Ebben az esetben az 

egyesületi tagok nem élveznek előnyt a külsős jelentkezőkkel szemben. 

(7) Az egyesület, mint közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak 

közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység 

megvalósítását nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja 

fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 

(8) Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független 

és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a 

pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei fővárosi önkormányzati 

választáson jelölt állítása. 

(9) Az egyesület, mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki 

megkötés nélkül igénybe veheti. 

 

3. § Az egyesület tagjai 

(1) Az egyesület tagja lehet az a természetes személy vagy szervezet, aki a jelen 

alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az Elnökség 

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. 



(2) A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag 

felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal 

dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön 

létre úgy, hogy az egyesületbe felvételt nyert személy vagy szervezet rendes taggá válását 

három hónap próbaidő előzi meg. E három hónap alatt a felvételt nyert személy vagy 

szervezet próbaidős tagként felszólalási joggal, szavazati jog nélkül vesz részt az egyesület 

közgyűlésének ülésein és tagdíjfizetési kötelezettsége a próbaidő lejártáig nincs. A próbaidős 

tag a próbaidő lejártával automatikusan rendes taggá válik, kivéve, ha ezzel ellentétesen 

nyilatkozik, vagy ha az elnökség rendes taggá válásával szemben kifogást emel. Az elnökség 

mindkét esetben írásban tájékoztatja döntéséről a személyt vagy szervezetet. 

(3) Az egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni. 

Az egyesület elnöksége továbbá köteles a felvételt kérőknek tájékoztatást nyújtani a felvételi 

eljárásról és a tagsági viszonyokról. 

(4) Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, aki az egyesület 

Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az egyesület működését. 

A tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik azzal a kivétellel, hogy 

pártoló taggá válásukat nem előzi meg három hónap próbaidő, valamint tagdíj-fizetési 

kötelezettségük nincs.   

A pártoló tag tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, igénybe veheti az egyesület 

szolgáltatásait, tisztségre nem választható, szavazati joga nincs, vállalt hozzájárulás 

teljesítésére köteles, egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval. 

(5) Az Elnökség egyszerű szótöbbségi 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. 

(6) Az egyesületi tagság megszűnése 

a) a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód 

nélküli megszűnésével 

b) a kilépés írásbeli bejelentésével. 

c) kizárással, 

d) a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával 

e) az egyesület megszűnésével  

(7) Kilépési szándékát a tag írásban köteles bejelenteni az Elnökségnek. A kilépés az 

Elnökség részére történő bejelentéssel megegyező időpontban hatályos. 

(8) Az Elnökség előzetes írásbeli figyelmeztetést követően kizárhatja azt a tagot, aki 

jogszabályt, az egyesület alapszabályát, belső szabályzatát vagy közgyűlési határozatát 

súlyosan vagy ismételten sértő, illetve az egyesület céljával, szellemiségével, értékrendjével 

vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.  



A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az 

indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá 

a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. 

(9) Ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a 

feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban 

felmondhatja. A felmondáshoz nem szükséges közgyűlési határozat. 

(10) A tiszteletbeli tagi címet a Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, 

szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazattöbbségével jogosult 

megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag az egyesület céljával, szellemiségével, 

értékrendjével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. 

(11) A 3. § (8) és (10) bekezdéseiben megjelölt eljárásokban csak azt követően hozható meg a 

kizárásról, illetve a tiszteletbeli tagi cím megvonásáról szóló határozat, hogy a határozattal 

érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének 

előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére. 

 

4.§ Tagsági jogok és kötelezettségek 

(1) Az egyesület tagja jogosult: 

a) Részt venni az egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását. 

b) A természetes személy tag személyesen, a nem természetes tag képviselője útján a 

közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, 

véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni. 

c) A természetes személy tagok választhatnak és választhatók, a nem természetes 

személy tagok pedig törvényes képviselőik útján választhatják meg az egyesület 

vezető tisztségviselőit. 

(2) Az egyesület tagja köteles: 

a) Az egyesület Alapszabályát és belső szabályzatait, valamint az egyesület szervei által 

hozott határozatokat megtartani, az egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét 

tiszteletben tartani. 

b) Az egyesület közgyűlésének a tagokra kötelező határozatok szerint eljárni 

c) Az Elnökség által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni. 

(3) A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti 

jogait és kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, 

meghatalmazotti képviseletnek nincs helye. 

(4) Az egyesület valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik, kivéve 

a különleges jogállású tagokat (tiszteletbeli tag, pártoló tag). 

(5) Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az 

egyesület tevékenységét. 

 

5.§ Az egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok 

(1) Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a tagok összessége. Az 



egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat a háromtagú 

Elnökség: az Elnök, az alelnök, és az elnökségi titkár végzi.  

(2)  A társadalmi szervezet ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet, aki a közügyek  

gyakorlásától nincs eltiltva, és magyar állampolgár,  illetve a szabad mozgás és tartózkodás 

jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben 

meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a harmadik 

országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és 

bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik. 

(3) Az egyesület döntéshozó és ügyvezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az 

a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, 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. 

(4) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú 

szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet 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 alkalmazott, 

vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 

törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 

 (5) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az egyesületet előzetesen 

tájékoztatni arról, ha ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

(6) a)Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

b) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült. 

c) 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. 

d)  Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő 

az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 

 



6.§ A Közgyűlés 

(1) Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amelyet évente legalább egy 

alkalommal össze kell hívni. Az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a 

Közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles összehívni akkor, ha a 

tagok legalább egyharmada ok és cél megjelölésével írásban kéri, vagy ha azt a bíróság 

elrendeli. 

 

(2) A Közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

a) Az Alapszabály megállapítása, módosítása,  

b) Az éves költségvetés meghatározása,  

c) Az Elnökség éves beszámolójának, ezen belül az egyesület vagyoni helyzetéről szóló 

jelentésnek és a közhasznúsági mellékletnek az elfogadása,  

d) Az egyesület megszűnésének, más egyesülettel történő egyesülésének, szétválásának 

elhatározása  

e) a tiszteletbeli tag cím visszavonása,  

f) Az Elnökség tagjai és az Elnök megválasztása,  

g) Az Elnökség tagjai (elnök, alelnök, titkár) visszahívása,  

h) A vezető tisztségviselők feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető az 

egyesülettel munkaviszonyban áll, 

i) Az olyan szerződés megkötésének a jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, 

vezető tisztségviselőjével, vagy ezek hozzátartozójával köt,  

j) végelszámoló kijelölése. 

(3) A Közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli 

értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári 

nappal meg kell igazolható módon (ajánlott levél, visszaigazolható e-mail útján) megküldeni, 

a napirendi pontok, valamint a közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével. A 

meghívó tartalmazza a határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt 

közgyűlés helyét és dátumát is. A közgyűlés helye: az egyesület székhelye. Abban az esetben, 

ha a taglétszám indokolja, a közgyűlést olyan nyilvános helyen is meg lehet tartani, ahol 

ennek a feltételei adottak. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A meghívót az előzetes értesítési 

időközben az egyesület honlapján is közzé kell tenni. 

(4) A közgyűlési meghívó kézbesítését vagy közzétételét követően a tagok és az egyesület 

szervei a napirend kiegészítését nem kérhetik. A napirend kiegészítésére kizárólag a 

döntéshozó szerv ülésén kerülhet sor, abban az esetben, ha valamennyi részvételre jogosult 

jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúan hozzájárul.  

 (5) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50%-a plusz egy 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 hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal 

rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza, kivéve az a), d), e) és g) 



pontokat, és az egyesület céljának módosításáról szóló határozathozatalt, ahol a jelenlévő, 

szavazati joggal rendelkező tagok minősített többségének (legalább háromnegyedének) igenlő 

szavazata szükséges. A közgyűlés napirendjének kiegészítése kérdésében minden részvételre 

jogosult egyhangú döntésére van szükség. Szavazati joggal rendelkezik minden rendes 

egyesületi tag, kivéve az 5§ (3)bekezdésben foglaltakat. 

 (7) A Közgyűlés az éves beszámolóról és a közhasznúsági melléklet elfogadásáról szóló 

határozatát az általános szabályok szerint, azaz a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok 

egyszerű szótöbbségével hozza. 

(8) A levezető elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a 

jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással 

határoz. 

(9) A Közgyűlés a személyi döntések (az e), f) és g) pontok) kivételével határozatait nyílt 

szavazással, a személyi döntések tekintetében pedig titkos szavazással hozza. 

Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Titkos szavazás esetén a 

szavazás előtt a tagok nyílt szavazással két szavazatszámlálót választanak. A 

szavazatszámlálók, a szavazóurnába behelyezett, előzetesen hitelesített szavazólapokat az 

összes szavazat leadása után megszámolják, és az eredményt közlik a résztvevőkkel.  

(10) A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amit a közgyűlés elején nyílt szavazással 

megválasztott jegyzőkönyvvezető vezet, és két, előre megválasztott tag aláírásával hitelesíti.  

A jegyzőkönyv tartalmazza a közgyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket, továbbá a 

közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat, valamint az 

azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodókat 

vagy az abban részt nem vevőket. A közgyűlés jegyzőkönyvébe bárki betekinthet, és arról 

másolatot kérhet. Az egyesület titkára a közgyűlés jegyzőkönyvét a közgyűlést követő 8 

napon belül minden egyesületi tag részére visszaigazolható e-mail útján megküldi. 

(11) A közgyűlési határozatot az érintettekkel – igazolható módon – közölni kell. Az Elnök 

köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. 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) megállapítható. A közgyűlési határozatokat az egyesület honlapján 

is nyilvánosságra kell hozni. 

(12) A Közgyűlés ülése személyes részvétellel elektronikus úton is lefolytatható, ha a legfőbb 

szerv tagjainak személyazonossága az igénybe vett elektronikus úton megfelelően igazolható. 

Az elektronikus ülések Skype alkalmazáson keresztül történnek. A részvételt e-mailes 

regisztráció előzi meg, amely során a regisztráló nevén, születési helyén és idején, valamint 

skype-azonosítóján kívül egy négyjegyű kódot ad meg.  Regisztráció legkésőbb a közgyűlést 

megelőző napon 18.00 óráig lehetséges, és kizárólag a meghívóban megjelölt e-mail címre 

érkező jelentkezések tekinthetők érvényesnek. A közgyűlés ülésének kezdete előtt a fent 

megadott adatok alapján kerülnek azonosításra a résztvevők, akik sikeres adategyeztetés után 

csatlakozhatnak a csoporthoz. A meghívót az egyesület honlapján közzé kell tenni, és a 

közgyűlés nyilvánosságát oly módon kell biztosítani, hogy az egyesületi tagokon kívüli 



személyek is jogosultak előzetesen regisztrálni, majd az elektronikus úton lefolytatott 

közgyűlésen részt venni.   

13) A közgyűlés elektronikus üléseiről minden esetben hangfelvétel készül, amely 5 évig 

megőrzésre kerül. 

(14) Minden tag köteles a személyi adataiban történő változást 8 napon bejelenteni az 

Egyesületnek.   

(15)  A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 

másfajta előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy 

alapítója; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 

vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

7.§ Az Elnökség 

(1) Az egyesület ügyvezető szerve a 3 tagú Elnökség, amelynek tagjai: az Elnök, az alelnök és 

az elnökségi titkár, akiket a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 4 év 

időtartamra választ meg.  

(2) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább egyszer tart ülést. Az Elnökség ülése 

határozatképes, ha azon tagjainak több, mint fele jelen van. Az ülések nyilvánosak. 

(3) Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A határozatot az érintettel 

igazolható módon közölni kell. 

(4) Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli 

értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább 

nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az 

Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. A meghívót az előzetes értesítési 

időközben az egyesület honlapján is közzé kell tenni. 

(5) Az Elnökség hatáskörébe tartozik: 

a) Az éves tagdíj mértékének meghatározása, az alakulás évében fizetendő éves tagdíj 

kivételével.  

b) Az egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala. 

c) Az ügyrend elfogadása.  

d) Az etikai szabályok elfogadása.  

e) Tagfelvétel jóváhagyása, a tagsági jogviszony felmondása, a tagság nyilvántartása 

f) Az Elnök utasítása a Közgyűlés összehívására, és a közgyűlés napirendi pontjainak 

meghatározása 

g) Az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves beszámolókba, a 



közhasznúsági mellékletbe, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba való 

betekintés biztosítása az érdeklődők részére 

h) A közhasznúsági melléklet tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a 

Közgyűlés elé terjesztése.  

i) Döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe. 

j) Az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó döntések 

meghozatala,  

k) Az egyesületi vagyon kezelése. 

(6) A Közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az elnökségi tagság a tag halálával és 

lemondásával is, amely esetekben a Közgyűlés új elnökségi tagot választ. A visszahívás oka 

lehet a tisztségviselő az Egyesület céljaival ellentétes tevékenységet folytat, ha megszegi az 

Egyesület Alapszabályát, az Egyesületen belüli tevékenységre vonatkozó jogszabályt, belső 

szabályzatot, határozatot, ha jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítélik, vagy a közügyek 

gyakorlásától jogerősen eltiltják.   

Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok 

mandátumával egyező időpontig szól. 

(7)  Az Elnökség 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. 

 

8.§ Az Elnök 

(1) Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással, 4 év időtartamra 

választott vezető tisztségviselő. Az egyesület képviseletére és a bankszámla felett való 

rendelkezésre az elnök és bármelyik elnökségi tag (az alelnök vagy az elnökségi titkár) 

együttesen jogosult.  

(2) Az Elnök hatásköre és feladatai: 

a) Az egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése.  

b) A munkáltatói jogok gyakorlása az egyesület munkavállalói felett.  

c) A Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtása.  

d) Az Elnökségi ülések előkészítése és levezetése. 

e) Az egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok. illetőleg 

bíróság előtt a 8.§ (1) szerint. 

f) Az egyesület Közgyűlésének és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás 

vezetése, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja. és hatálya, illetve a 

döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható, 

g) Éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyása céljából a Közgyűlés elé 

terjesztése. 

h) A Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az 



érintettekkel való közlése. 

i) Amennyiben adatvédelmet, vagy a személyiségi jogot nem sérti, vagy veszélyezteti, a 

Közgyűlés, az Elnökség által meghozott határozatokat valamint az egyesület 

beszámolóit az egyesület honlapján nyilvánosságra hozza, 

j) Részvétel a közgyűlésen és a kérdések megválaszolása 

 

9.§ A Felügyelő Bizottság 

Az egyesület, mint közhasznú szervezet éves bevétele várhatóan az ötmillió forintot nem 

haladja meg, ezért a 2011. évi CLXXV. 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.ű 

A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság 

tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki 

vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. 

 

10.§ Jogorvoslat az egyesület határozataival szemben 

Az egyesület tagja és vezető tisztségviselője kérheti a bíróságtól a közgyűlés és az elnökség 

határozatának hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az 

Alapszabályba ütközik.  

A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül 

lehet keresetet indítani az egyesület ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett 

vagy tudomást szerezhetett volna.  

A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. 

 

11.§ Az egyesület működése és gazdálkodása 

(1) Az egyesület, mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló 

határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg. 

(2) Az egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb 

jövedelmekből gazdálkodik. 

(3) A tagdíj összegét az Elnökség határozza meg az alakulás évében fizetendő tagdíj 

kivételével. A tagdíj fizetése történhet személyesen készpénzben, banki átutalással, vagy 

belföldi postautalvány használatával. A tagdíjfizetés határideje a tagság jogviszony első 

évében a próbaidő (3 hónap) lejártát követő 15 napon belül, a további években az adott 

naptári év március 5. napja. Amennyiben nem teljesül a befizetés, abban az esetben a tagsági 

jogviszony automatikusan felfüggesztésre kerül a tagdíj rendezéséig. A tagok 

tagdíjbefizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A 

tagok a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

(4) Az egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. 

(5) Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban 

meghatározott tevékenységére fordítja. 



(6) Az egyesület befektetési tevékenységet nem végez, befektetési szabályzat készítési 

kötelezettsége nincs. 

(7) Az egyesület az államháztartás alrendszereiből – 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. 

(8) Az egyesület a vezető tisztségviselőt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – 

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. 

(9) Az egyesület váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 

(10) Az egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető 

mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel 

fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. 

(11) Az egyesület a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően gazdálkodik. 

(12) 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. 

(13) Az egyesület a beszámolóval egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készít, melyet a 

beszámolóval azonos módos hagy jóvá helyez letétbe, és tesz közzé. 

(14) Az egyesület működése felett az Ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet. 

 

12.§ Az egyesület megszűnése 

(1) Az egyesület jogutóddal szűnik meg, ha másik egyesülettel egyesül vagy egyesületekre 

válik szét. 

(2)  A jogi személy 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) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy 

d) 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 jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód 

nélkül megszűnik, ha 



a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné 

vált, és új célt nem határoztak meg; vagy 

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

 (3) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése 

után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező 

vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni 

A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az 

alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az 

alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem 

szerezheti meg. 

Az alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az 

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak. 

 

Budapest. 2017. május 23.  

 

 

   Tóth Andrea Zsanett     Herczegh Károly 

                         elnök             alelnök  

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Név: Név: 

Lakcím: Lakcím: 

Szem.ig.szám: Szem.ig.szám: 

Aláírás: ………….……………............... Aláírás: ………….……………............... 

 

 

Záradék: 

Alulírott Tóth Andrea Zsanett és Herczegh Károly, a Világ-Tér-Kép Közhasznú Egyesület 

képviselői igazoljuk, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az 

alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okirat 

elkészítésére az alapító okirat aláhúzott betűtípussal megjelölt pontjainak változása adott okot. 

Budapest, 2017. május 23. 

 

 

   Tóth Andrea Zsanett     Herczegh Károly 

                          elnök             alelnök  


