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Magyarországi Fogvatartottak 

 Országos Emberjogi és Érdekvédelmi Egyesülete 

 

 

ALAPSZABÁLY 

 

 

 

Az egyesület tagjai a Magyarországi Fogvatartottak Országos Emberjogi és Érdekvédelmi Egyesülete 

Alapszabályát 2015. november 27-i Közgyűlésükön fogadták el – kimondva többek között az Egyesület 

megalakulását. A Budapest Környéki Törvényszék 2016. január 12-i keltezésű 27.Pk.60.380./2015/2. számú 

hiánypótló végzésének megfelelően a szervezet tagjai a 2015. november 27-i keltezésű Alapszabályát 2016. 

január 15-én megtartott Közgyűlésen módosították, és az eredeti Alapszabállyal egységes szerkezetbe 

foglalták.  

 

 

I. Általános rendelkezések 

 

 

1. Az Egyesület adatai 

 

Az Egyesület neve:  MAGYARORSZÁGI FOGVATARTOTTAK ORSZÁGOS EMBERJOGI 

ÉS ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETE 

 

Rövidített neve:  MAGYARORSZÁGI FOGVATARTOTTAK ORSZÁGOS EMBERJOGI 

SZERVEZETE (MFOESZ) 

 

Az Egyesület székhelye: 2151 Fót, Szent Imre u. 33. 

 

Az Egyesületet alapító tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor, az alapszabály 1. számú  

mellékletét képezi. 

 

Az egyesület honlapjának címe:   www.mfoesz.hu 

 

 

2. Az Egyesület jogállása 

 

 

Az Egyesület demokratikus, önkormányzati elven működő, országos tevékenységet végző szervezet, önálló 

jogi személy, melyet az elnök önállóan, akadályoztatása esetén pedig az alelnök képviseli.  

 

Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.  

 

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi 

támogatást nem nyújt. 

 

 

 



3 

II. Az Egyesület célja, tevékenysége 

 
 
 

A) Az Egyesület célja 
 

1) Tevékenységével elősegítse a hazai fogvatartottak jogbiztonságát.  

 
 

2) Az emberi jogok maradéktalan tiszteletben tartása mellett, az emberi jogok előmozdítása és minden nemű 

jogtalanság elleni hatékony fellépés. 
 

 

3) Elősegíti a fogvatartottak tudáshoz való hozzájutásának egyenlő lehetőségét. Támogatja és elősegíti az 

egyéni és közösségi jogaik biztosítását. 
 

4) Támogatja a fogvatartottak kapcsolattartását, különös tekintettel a családok megerősítésére. 

 

5) Biztosítja a Pp. 67.§. (1) bekezdés g) pontja alapján az egyesület, mint emberjogi és érdekvédelmi 

szervezet, saját tagjainak olyan pereiben meghatalmazottként történő eljárási képviseletét, melyek tárgya a 

szervezet alapszabályában meghatározott jogok és érdekvédelmi célok körébe vonható.  

 

6) Az emberi jogok egyetemes nyilatkozatában szereplő emberi jogok tiszteletben tartása, azok maradéktalan 

érvényesítése.  

 

7) A szervezet civil szervezetekkel valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságával, 

Belügyminisztériummal, Igazságügyi Minisztériummal, Külügyminisztériummal, Honvédelmi 

Minisztériummal, Országos Rendőr-főkapitánysággal, megyei főkapitányságokkal, kerületi 

kapitányságokkal, egyéb rendőrségi és rendészeti szervekkel, valamint a Helsinki Bizottsággal, az Amnesty 

International magyarországi irodájával, az Egyesült Nemzetek Szervezetével, az ENSZ a fogva tartással 

kapcsolatosan, annak vizsgálódására létrejött szervezetével, az ENSZ emberjogi szervezetével és irodáival, 

országos és nemzetközi emberjogi szervezetekkel, különösen a fogvatartottak jogaival kapcsolatosan létrejött 

civil szervezetekkel és egyéb szervezetekkel, szervekkel együttműködésre törekszik. 

 
8) Az Egyesület tevékenységének fenntartása érdekében gazdasági tevékenységet végezhet, non profit 

jelleggel.  

 

9) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

szóló 2011. évi CLXXV. törvény összhangban az Egyesület az alábbi tevékenységeket végzi: 

 

a) Tevékenységével elősegíti a polgárok, egyéni és a magyar társadalom egészének a jogbiztonságát. 

 

b)  Az emberi jogok tiszteletben tartása mellett az emberi jogok előmozdítása és mindennemű jogtalanság 

elleni hatékony fellépés. 
 

c)  Minden olyan törvényes eszközzel történő fellépés, amely a társadalom jogbiztonságát szavatolja. 

 

d) Elősegíti a közéletben a családok megerősítését, a munka becsületét, a tudáshoz való hozzájutás 

egyenlő lehetőségét, az egyéni és közösségi jogainkat biztosító rendet, valamint a nemzet összetartó 

erejének növelését. 
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e) Biztosítja tagjai számára a közös értékeken nyugvó közéleti szerepvállalás lehetőségét. 
 

f) Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában szereplő emberi jogok tiszteletben tartása és tartatása, 

azok maradéktalan érvényesítése. 
 

g) Jogi segítséget nyújt a civil szervezetek számára a tevékenységükkel kapcsolatos érdekvédelemben, 

egyedi érdekérvényesítésben. 
 

h) Szakmai rendezvényeket szervez a hátrányos helyzetű rétegekkel foglalkozó szervezetek, és 

szakemberek munkájának, lehetőségeinek megismerésére, tapasztalataik kicserélésére.  

 

i) A célok elérése, a feladatok megvalósítása érdekében egyszeri és rendszeres támogatást nyújt a 

progresszív társadalmi viszonyok kialakítása a társadalmi egyenlőség, a jogbiztonság, a jogállamiság 

érvényesülésének előmozdítása alapján. 

 

j) Az Egyesület az emberi jogok tiszteletben tartása, a jogbiztonság érvényesülése érdekében a Pp. 67. § 

(1) bekezdésének g.) pontja alapján biztosítani kívánja tagjainak jogi képviseletlét, jogalkalmazók előtt. 

 

k) Az Egyesület segítséget kíván nyújtani a tagjainak olyan igazgatási, büntető és polgári peres, 

családjogi, gyámügyi, hagyatéki és egyéb peres és nem peres eljárásokban, valamint olyan eljárásokban, 

amelyek a magányszemélyek emberi jogait érinti. Ilyenek különösen a 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 12. § 

szakaszban írt eljárások. A tagok emberi jogainak tiszteletben tartása érdekében - ezekben az 

eljárásokban az Egyesület tájékoztatást nyújt, és szükség esetén képviseletet biztosít.  

 

l) A Magyarországi Fogvatartottak Országos Emberjogi és Érdekvédelmi Egyesülete céljai közé tartozik 

különösen - a fogva tartási körülmények vizsgálata, a fogva tartási körülmények és a fogvatartottak által 

észlelt sérelmek kivizsgálása. 

 

B) Az Egyesület tevékenységi köre és módszerei 

 

I. Börtönökben, a büntetés-végrehajtással együttműködve: 

 

1/ Az emberi jogokat tiszteletben tartó humánus büntetés-végrehajtás megvalósítása érdekében, a felmerülő 

egyéni vagy közösséget érintő problémák megoldásának érdekében, szükség szerint az egyesület ajánlást tesz 

a bv. intézet parancsnokának - általánosabb jelenségek esetén a bv. országos vezetésének, vagy egyéb 

illetékes szervnek, hatóságnak  - a kifogásolt jelenségek kivizsgálására és a problémák megoldására. 

 

2/ A konkrét és közvetlen érdekvédelmi munka (például: fogadónapok tartása, csoportos vagy egyéni 

elbeszélgetések fogvatartottakkal). 

 

3/ Biztosítani kívánja az Egyesület jogvédőinek, egyéb munkatársainak a bv. rendjéhez és előírásaihoz 

alkalmazkodó szabad mozgását az elítéltek körében, így a zárkában (lakóhelyiségekben) való kötetlen 

beszélgetést, beleértve a speciális célokat szolgáló körleteket is (pl. fogda, kórház). 

 

4/ Az érdekvédelem érvényesítése érdekében helyi érdekvédelmi fórumokat kíván létrehozni, továbbá ezen 

fórumok rendszeres megtartását szorgalmazza. 
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5/ Kiemelt figyelmet szentel a fogvatartottak kapcsolattartására - ezen belül a családtagokkal történő 

érintkezésre. A fogvatartottak családjainak – szükség esetén – jogi segítséget kíván nyújtani. 

 

6/ Az Egyesület a tevékenységi körét érintő ügyekben segítséget kíván nyújtani a nemzetiségi és külföldi 

fogvatartottaknak is a sajátos problémáik megoldásában. 

 

 

II. Börtönön kívül: 

 

1/ Szolgálni kívánja a fogvatartotti érdekvédelmi tevékenység teljes körét. 

2/ Rendszeres fórumok, börtönellenőrzések szervezése és lebonyolítása. 

3/ Az Egyesület kapcsolatba kíván lépni a külföldi hasonló tevékenységet folytató társaságokkal a 

tapasztalataik megismerése és adaptálása, valamint a nemzetközi munkába bekapcsolódása érdekében. 

4/ Az Egyesület a tevékenységi körét érintő ügyekben véleményt és javaslatot kíván formálni, illetve tenni az 

illetékes hatóságok és a nyilvánosság felé is. 

5/ Céljaink elérése, serkentése érdekében pályázatokat nyújtunk be.  

6/ Az Egyesület elő kívánja segíteni azon elítéltek rövid tartamú eltávozásra bocsátását és feltételes 

szabadlábra helyezését, akiket a büntetés-végrehajtás és a büntetés-végrehajtási bíróság magatartásuk alapján 

erre érdemesnek tart. Ennek érdekében lehetőségeihez mérten arra törekszik, hogy eltávozásuk vagy feltételes 

szabadságuk tartamára befogadja ezeket az elítélteket a beilleszkedésre nevelő gazdálkodási és lelki gondozó 

egységekbe. 

7/ Az emberi méltóságot veszélyeztető, vagy azt okozó körülmények, a társadalmi kirekesztettség 

megszüntetése érdekében nevelő, megelőző, felvilágosító, oktatási programok, tréningek szervezése. 

 
 

III. Tagsági viszony 

I. Tagsági viszony 

1. Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan magán bel és külföldi természetes személy, jogi személy, és 

ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, aki, amely: 

- írásban nyilatkozik belépési szándékáról, 

- elfogadja az Egyesület alapszabályának céljait, rendelkezéseit, 

- vállalja az Egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködési kötelezettségek teljesítését, 

- felvételi kérelmét az elnökség elfogadja, - a tagdíjat megfizeti. 

 

Jogi személyek esetében a belépési szándéknyilatkozathoz csatolni kell a jogi személy bejegyzett 

képviselőjének a nyilatkozatát. 

2. Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a tagok személyesen gyakorolják. 

3. Pártoló tagok azok a bel- és külföldi természetes és jogi személyek, és ezek jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetei lehetnek, akik, amelyek, a rendes tagsággal járó kötelezettségeket nem vállalják, de 

valamilyen módon rendszeresen támogatják, segítik az Egyesület tevékenységét. 
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4. Tiszteletbeli tagoknak választhatók a közgyűlés által azok a természetes személyek, akik az Egyesület 

érdekében különleges, kiemelkedő tevékenységet, szolgálatot végeztek. 

5. Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az egyesület 

megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az 

elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű 

szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon 

belül írásba foglaltan kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása 

esetén jogorvoslatnak helye nincs. 
 

II. A rendes tag jogai 

a./ az egyesület tevékenységében részt venni 

 b./ az egyesület szolgáltatásait igénybe venni 

 c./ a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, 

kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni 

 d./ az egyesület irataiba betekintetni 

 e./ arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott 

kizáró ok nem áll fenn. 

 

 A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő részére 

adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés 

levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni. 

         

 A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik. 

 

III. A pártoló tag jogai 

- Jogosult részt venni a Közgyűlésen. 

- Tanácskozási joggal rendelkezik a közgyűlésen. 

- Igénybe veheti az Egyesület által a pártoló tagok számára biztosított szolgáltatásokat. 

- Igénybe veheti az Egyesület által a pártoló tagok számára biztosított kedvezményeket. 

 

IV. A tiszteletbeli tag jogai 

- Jogosult részt venni a közgyűlésen. 

- Tanácskozási joggal rendelkezik a közgyűlésen. 

- Igény beveheti az Egyesület által a tiszteletbeli tagok számára biztosított szolgáltatásokat. 

- Igénybe veheti az Egyesület által a tiszteletbeli tagok számára biztosított kedvezményeket. 
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V. A rendes tag kötelességei   

- Köteles megtartani és megtartatni az Alapszabály és egyesületi döntéshozó szervek rendelkezéseit, és 

határozatait. 

- Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét. 

- Köteles teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladatok teljesítését, és a 

tőle elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek a megvalósítását, 

- Köteles a tagdíjat hiánytalanul és késedelem nélkül befizetni. Köteles az Egyesület eszközeit megóvni, a 

szervezet érdekeit szolgálni, tekintélyét, megbecsülését gyarapítani. 

-  Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni. 

 

VI. A pártoló tag kötelességei 

- Köteles tiszteletben tartani és megtartani az Alapszabály rendelkezéseit és határozatait. 

- Köteles a tőle elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek a megvalósítását. 

- Köteles az Egyesület érdekeit szolgálni, tekintélyét, megbecsülését gyarapítani. 
 

VII. A tiszteletbeli tag kötelességei 

- Köteles tiszteletben tartani az Alapszabály rendelkezéseit és határozatait. 

- Köteles a tőle elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek a megvalósítását. 

- Köteles az Egyesület érdekeit szolgálni, tekintélyét, megbecsülését gyarapítani. 

 

VIII. A tagsági viszony megszűnése 

- A tag kilépésével, melyet írásban kell az elnökség bármely tagjának bejelentenie. 

- A tag kizárásával, ha a tag tevékenysége, magatartása veszélyezteti az Egyesületi célok megvalósulását, 

illetve  tagdíjfizetés 30 azaz harminc napon túli elmulasztása miatt,(írásbeli felszólítás után a kitűzött 15, azaz 

tizenöt napos határidő eredménytelen eltelte után, az elnökség  tagsági viszonyt megszüntető határozatával). 

- A természetes személy elhalálozása, illetve a jogi személy megszűnése esetén történő törléssel. (Ezen tények 

hitelt érdemlő megállapítása, valamint az ezt követő törlési eljárás végrehajtása az elnökség feladata, amelyről 

köteles a közgyűlésnek beszámolni.) 

 

IX. A tag kizárása 

A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A kizárási 

eljárásban a tagot az elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű 

meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az 

ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti 

magát. 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. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 

30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal. 
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A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül 

az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő 

ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban 

kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az  érintett taggal. 

 

IV. Az Egyesület szervezete és működése 

1.  Az Egyesület szervei 

- Elnökség, 

- Közgyűlés, 
 
 

2. Elnökség 

a) Az elnökség két közgyűlés között az Egyesület vezető szerve. 

b) Az elnökség az Egyesület 3 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, 

amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 

c) Az elnökség tagjait a közgyűlés választja 5 év határozott időtartamra. 

d) Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás: 

1./ a megbízás időtartamának lejártával; (plusz a PTK 3:25 § (1) b) pontjában rögzítettek alapján) 

2./ visszahívással; 

3./ lemondással; 

4./ a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

5./ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával; 

6./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 
 

A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető 

tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége 

ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek 

hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. 
 

e) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához 

szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni 

azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. 
 

f) A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető 

tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit 

bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez 

fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő aki  közügyektől 

eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).  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.  

 

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak 

a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
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g)  Az egyesület vezető tisztségviselői: (elnökség) 
 

 Az egyesület elnöke:  

         Jamrik-Pordány András, (anyja neve: Lévai Magdolna; Lakcím: 2151 Fót Szent Imre 33.) 
 

         Répás Győző György, (anyja neve: Hornyák Erzsébet ; Lakcím: 2600 Vác, Nagymező 6. 4/14.) 

         

         elnökségi tag, szakmai vezető:  

         Dr. Ráduly Ervin, (anyja neve: Bencsik Marianna; Lakcím: 1053 Budapest Veres Pálné utca 12. fél. 4.) 
          

Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el. 

          A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános. 

A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló. 

 

h) Az elnökség hatáskörébe tartozik: 

a./  az egyesület napi ügyeinek vitele, a 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./  a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 

f./  az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 

g./  részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 

h./  a tagság nyilvántartása; 

i./  az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 

j./ az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

k./ az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte 

esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és 

l./ a tag felvételéről való döntés. 

m/ döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal 

 

i) Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal tarja. Az elnökségi ülést az elnök  

legalább 5 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja 

össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy 

tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, 

hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). /Rendkívüli és indokolt esetben 

azonnali határidővel is összehívható elnökségi ülés./ 
 

Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi ülés helyét, idejét 

és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell 

rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák. 

 

j) Az elnökség határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –  egyszerű 

szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem 

korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Két elnökségi tag jelenléte esetén kizárólag 

egyhangúlag hozható határozat. 
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 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 az egyesületnek nem tagja; 

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

  f)      aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

k) Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat 

meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak az egyesület 

honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 

 

l) Amennyiben az Egyesület titkárt fizetett alkalmazottként alkalmaz, ebben az esetben a titkár felett a 

munkáltatói jogokat az elnökség, illetve az elnök saját hatáskörében, vagy az alelnök átruházott hatáskörben 

gyakorolja. 

m) Az elnökség, különböző feladatok ellátására tagok és külső szakértők fölkérésével eseti szakmai 

bizottságot, munkacsoportokat hozhat létre. 

n) Az Egyesületet az elnök képviseli, e jogkörét esetenként saját hatáskörében az alelnökre, illetve az 

Egyesület bármely tagjára visszavonásig átruházhatja. 

 

3.  Közgyűlés 

A közgyűlés az egyesület legfőbb döntéshozó szerve. 

 
 

A) A közgyűlés 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, a tagdíj megállapítása; 

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 vagy ezek hozzátartozójával köt; 

h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények 

érvényesítéséről való döntés; 

i) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal. 

 

B) A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. 
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C) A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen 

az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő 

kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus 

levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus 

tértivevény). /Indokolt esetben az egyesület hivatalos honlapján is összehívható a Közgyűlés./ A 

közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján minden esetben nyilvánosságra kell hozni. 

 

D) A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a 

javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell 

rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia 

kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és 

időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok 

tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz. 

 

E) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület 

szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend 

kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését 

elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi 

pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon 

közli a tagokkal. Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kiegészített 

napirendi pontok szabályszerű kézbesítése nem állapítható meg, úgy a közgyűlés a napirend 

elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének 

tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható 

határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés 

megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak. Ha a Közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az 

ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van és egyhangúlag 

hozzájárul az ülés megtartásához.  

 

F) Az elnök köteles a közgyűlést haladéktalanul 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. 

Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 

körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni. 

 

G. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra 

jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag vagy 

alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség 

megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

 

H) A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az 

aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi 

pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök 

személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség 

esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot. 
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I) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv 

hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját 

és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét). 
 

J) A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével 

hozzák meg. 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 az egyesületnek nem tagja; 

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

f)  aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 

K) A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –  egyszerű 

szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok 

háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az 

egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok 

háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 
 

L) A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a 

határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az 

egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 
 

V.  A vagyoni hozzájárulás 

 

1. Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege  8.000,- Ft/év, amelyet a 

megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül, ezt 

követően legkésőbb minden év január 31-ig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület 

bankszámlájára történő átutalás útján  megfizetni. 
 

 Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj 

időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően 

legkésőbb minden év január 31-ig napjáig köteles az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára 

történő átutalás útján teljesíteni. 
 

2. Tagdíjfizetés alól indokolt esetben az elnökség mérséklést vagy felmentést adhat.  
 

VI. Az Egyesület Képviselete 

1. Az Egyesület képviseletére az elnök önállóan és korlátozás nélkül jogosult. 

2. Az Egyesületet az elnök önállóan, akadályoztatása esetén pedig az alelnök képviseli. 

3. Az Egyesület jegyzése akként történik, hogy a kézzel, vagy géppel előírt, előnyomott, vagy előnyomtatott 

MAGYARAROSZÁGI FOGVATARTOTTAK ORSZÁGOS EMBERJOGI ÉS ÉRDEKVÉDELMI 

EGYESÜLETE név alá nevét korlátozás nélkül, önállóan írja. 

 

4. Az Egyesület elnöke külön hatáskörébe tartozik bármely tisztségviselővel szemben visszahívását, 

kizárását, illetve fegyelmi eljárását indítványozni.  



13 

VII. Az Egyesület vagyona és gazdálkodása 

 

1. Az Egyesület vagyonát a tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés 

képezi. 

- Az Egyesület vagyona működése során oszthatatlan. 

- A vagyont pénz - és egyéb eszközök, ingó és ingatlan vagyontárgyak képezik. 
 

2. Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok juttatásaiból, a felajánlott támogatásokból és saját 

rendezvényei, szolgáltatásai bevételéből gazdálkodik. 

- Az Egyesület a bevételeit elsősorban működésére használja fel, gazdálkodása során elért eredményét nem 

oszthatja fel, azt az Egyesület tagjainak nyújtott szolgáltatásra, az Egyesület céljainak magvalósítására 

használja fel. 

3. Az Egyesület a gazdálkodása során elért oszthatatlan eredményt alapcéljai szerinti szolgáltatásokra fordítja. 

4. Az Egyesület éves költségvetés szerint gazdálkodik. A cél szerinti tevékenységből származó bevételt és 

ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván.    

5. Az Egyesület az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a közgyűlés elé terjeszti elfogadásra a 

gazdálkodásról szóló jelentést, amelynek részei: 

- a számviteli beszámoló, 

- a költségvetési felhasználás, 

- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás, 

- a cél szerinti juttatások kimutatása, 

- a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke, összege. 
 

6. Az Egyesület közgyűlése a gazdálkodásról szóló beszámoló jelentést, az elnökség előterjesztése alapján 

egyszerű szótöbbséggel fogadja el. 

7. Az Egyesület pénzügyi és anyagi tevékenységéért, kötelezettségvállalásaiért a vagyona mértékéig felel. 

8. Az Egyesület feloszlás esetén fennmaradó vagyonáról a közgyűlés dönt. 

9. Amennyiben az Egyesület befektetési tevékenységet végezne, az elnökség köteles befektetési szabályzatot 

készíteni és azt a közgyűléssel elfogadtatni. 

10. Az Egyesület a célok megvalósítása érdekében fő - és mellékállású alkalmazottakat is foglalkoztathat. Az 

Egyesület az éves költségvetése során történő gazdálkodása során az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával 

felel. A tagok személyes felelőssége kizárt. 
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Y||I. Zár ő rendel kezések

Az alapszabályban nem szabályozott kérdéselae a Polgári Törvénykönywöl szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az
eryesülési jogról, a köáasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséröl és támogatásáról szóló 20l 1. évi
CLXXV. tör,vény (Ecw.) rendelkezései az irányadóak.

Kelt: Fót,2016 év.januárhó 15 napján
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