POLICE BORREND Egyesület
ALAPSZABÁLYA
(Módosításokkal egységes szerkezetben)

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Az Egyesület neve:
POLICE BORREND Egyesület
2.

Az Egyesület székhelye és telephelye:
2.1. Székhely: Magyarország, 1083 Budapest, Baross u. 93. III/6.

3. Az Egyesület céljai:
3.1. Az Egyesület fő céljai:
1. a magyar kultúra ápolása, fejlesztése;
2. a hazai és a külföldi rendőr borászok felkutatása, támogatása, a tevékenységük, termékeik,
(boraik) megismertetése a tagsággal és a nyilvánossággal, melynek érdekében többek között
célkitűzés a „borturizmus” fejlesztése és népszerűsítése;
3. fentebb részletezett célok elősegítése a (borkultúra) megismertetésével és ápolásával
kapcsolatos képzések, továbbképzések szervezésével;
4. a bortermelés és a kultúrált alkoholfogyasztás, valamint az ezzel összefüggő kapcsolatteremtő,
közösségépítő és közösségmegtartó alkalmak és lehetőségek, körülmények megteremtése,
támogatása;
5. a hazai bortermelés, borfajták, valamint – a kulturális örökségünk részét képező – ezekkel
összefüggő hagyományok védelme és ápolása;
6. a hazai bortermeléssel és kultúrált alkoholfogyasztással összefüggő társadalmo mikoro és makro
közösségi értékek és értékítélet formálása;
7. a „hungarikum” kultúra segítése,ápolása;
8. mindezekkel összefüggő, illetve a fenti célok elérésére, előmozdítására alkalmas, vagy
lehetőséget adó rendezvények szervezése és támogatása.

Az Egyesület a 3.1. pontban felsorolt céljait Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011.
évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 4., 7., 8., 11., 13. 14., 15. és 17. pontjaiban
megfogalmazott helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok ellátása és
elősegítése érdekében az alábbi célokra jött létre:
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Ezek a feladatok a következők:

Kapcsolattartás a rendőrség hivatásos, közalkalmazott és nyugállományú tagjaival, azok
önszerveződő csoportjaival, nyugdíjas klubjaival, az ő munkájuk segítése (az egészséges életmód
segítését célzó szolgáltatások - 4. pont).
A borkultúrával, kultúrált alkoholfogyasztással és a kapcsolódó bűn- és baleset megelőzési
ismeretekkel kapcsolatos tudományos és ismeretterjesztő információk hatékony közvetítésének
segítése, nyitott szakmai képzések, fórumok szervezése, kutatások támogatása, publikálása
(közreműködés a település közbiztonságának biztosításában - 17. pont).
Igény szerint felmerülő, a borkultúrával kapcsolatos témakörökben különböző
közérdeklődésre számot tartó tanfolyamok, ismeretterjesztő előadások szervezése (kulturális
szolgáltatás - 7. pont).
Kulturális, és szabadidős rendezvények rendezése, támogatása a rendőrséggel jogviszonyban
álló szőlő és bortermelő tevékenységének felkarolása, összefogása, számukra bemutatkozási
lehetőségek, fesztiválok rendezése (kulturális szolgáltatás, a kulturális helyi örökség védelme, a helyi
közművelődési tevékenység támogatása - 7. pont, a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban
meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás
lehetőségét is - 14. pont).
Gyermek és ifjúságvédelem témakörében ismeretterjesztő és megelőző programok szervezése,
- különös tekintettel az ORFK MINI POLICE projektjére, - valamint csatlakozás a rendőrség, és más
ifjúságvédelmi szervezetek hasonló jellegű kezdeményezéseiéhez (gyermekvédelmi szolgáltatások - 8.
pont, ifjúsági ügyek – 15. pont).
Sportrendezvények szervezése (sport - 15. pont).
Nemzetközi kapcsolattartás területén együttműködik a kapcsolattartásért felelős szervekkel –
(pl. ORFK Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ, IPA-Nemzetközi Rendőr Szervezet) –
központi és területi szerveivel, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsával, illetve a Magyar Turizmus Zrtvel.

A fenti tevékenységek megfelelnek a közhasznú szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV
törvény 2.§ (19) bekezdésében meghatározott közfeladatnak, ugyanezen törvény (20)
bekezdése szerint minősülő közhasznú tevékenységnek, valamint a hivatkozott törvény
34.§ (1) bekezdésben meghatározott közhasznú nyilvántartásba vétel követelményeinek.
Az Alapítvány közhasznú szervezetként kíván működni, melynek megfelelően
önkormányzati, illetve költségvetési feladatok ellátását vállalja át.
4. Az Egyesület jellege:
4.1. Az Egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos
megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy.
Egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára.
Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység
végzésére jogosult.
Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és
a tagok részére nyereséget nem juttathat.
Az egyesület létrehozásához alapszabály elfogadása, az alapszabály elfogadásához legalább tíz
személy egybehangzó akaratnyilatkozata szükséges.
4.2. Az Egyesület a tevékenységét nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül közhasznú egyesület
formájában végzi.
Az Egyesület közhasznú jogállását a közhasznú szervezetek nyilvántartásba vételével szerzi meg.
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tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység
megvalósítását nem veszélyeztetve végezhet.
4.4. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja;
4.5. Az Egyesület közhasznú tevékenységei során nyújtott szolgáltatások igénybevételére bárki
jogosult a tagsági viszonytól függetlenül.
4.6. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagja - a vagyoni
hozzájárulásának megfizetésén túl - a szervezet tartozásaiért saját vagyonával nem felel.
4.7. Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési, önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem
támogathat.
II.
A TAGSÁGI JOGVISZONNAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
5. Az Egyesület tagja:
5.1. Az Egyesületnek bármely nagykorú cselekvőképes természetes személy a tagja lehet, aki
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
6.

erkölcsileg fedhetetlen,
munkája és /vagy érdeklődési köre kapcsolódik a szőlő és bortermeléshez,
az Egyesület Alapszabályát, és az Egyesület szerveinek hatályban lévő rendelkezéseit, és
az ezekből eredő kötelezettségeket – különösen a tagdíjfizetési kötelezettséget – magára
nézve kötelezőnek elfogadja,
tagfelvételét legalább három Egyesületi tag támogatja és
a belépést a Borrendi Tanács elfogadja.

A tagfelvétel:

6.1. A tagjelölt az 5.1.1.-5.1.3. pontban megfogalmazott körülményekre teljes bizonyító erejű
magánokiratban köteles írásban nyilatkozni. A tag a belépési nyilatkozatában köteles megadni nevét,
állandó lakcímét, születési idejét és helyét, az ezeket hitelesen igazoló igazolványa(i) számát,
valamint egy olyan elektronikus postafiók címet (e-mailcím), amelyre az Egyesület az egyesületi
működéssel, tevékenységgel összefüggő közleményeket és értesítéseket a részére küldheti.
6.2. A belépési nyilatkozat érvényességéhez szükséges, hogy a tagjelölt taggá válását az Egyesület
legalább három tagja (ajánlók) írásban, legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban támogassa
(ajánlás). A belépési nyilatkozat és az ajánlás együtt: tagfelvételi kérelem.
6.3. A tagfelvételi kérelmet az Egyesület elnökének címezve kell az Egyesülethez eljuttatni.
6.4. A tag felvételéről a Borrendi Tanács ülésén dönt, melyet az Elnök a tagfelvételi kérelem
kézhezvételét követő legkésőbb 60 napon belül köteles összehívni.
6.5. A tagjelölt a felvétele előtt köteles személyesen a Borrendi Tanács előtt megjelenni.
Amennyiben az ajánlók között nem szerepel a Borrendi Tanács valamely tagja, úgy az ajánlók
egyikének is személyesen meg kell jelennie a tagjelölttel együtt.
6.6. A tagság bővítése limitált, naptári évenként maximum 10 fő. A tagfelvétel tekintetében a
tagfelvételi kérelmek Elnökhöz történő beérkezésének sorrendje az irányadó.
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kereten felül még annyi tag felvételére van lehetőség, ahány fővel az Egyesület taglétszáma az adott
év első napján érvényes létszámra emelhető.
6.7. A Borrendi Tanács a tagfelvételi kérelmet elutasítja, ha
6.7.1. kérelem, vagy kérelmező személye nem felel meg az Alapszabály rendelkezéseinek, vagy
6.7.2. az adott évben további tagfelvételre az Alapszabály értelmében nincs lehetőség. Ezen esetben
a tag tagfelvételi kérelme a beérkezési sorrendje megtartásával a következő év felvételi
kérelmei elé kerül.
6.7.3. Az erkölcsi feddhetetlenség körében a Borrendi Tanács a tagfelvételi kérelmet a jogszabály
által előírt elvárások meg nem felelésén túl azon okból is elutasíthatja, ha a Borrendi Tanács
álláspontja szerint a tagjelölt aktuális, vagy akár korábbi előélete, megnyilatkozásai, illetve
megnyilvánulásai az Egyesületre, annak céljaira, tevékenységére, vagy akár az Egyesület
valamely tagjára nézve bármely okból hátrányos következménye van, vagy eredményezhet
illetve ezekkel össze nem egyeztethető.
6.8. Az alakilag nem megfelelő, vagy tartalmilag hiányos tagfelvételi kérelem érvénytelen. A
tagjelölt egyébként alakszerű tagfelvételi kérelme érvénytelen abban az esetben is, ha a tagjelölt
korábbi tagfelvételi kérelméről a Borrend Tanács, illetve jogorvoslat esetén a Közgyűlés az új
tagfelvételi kérelem beadását megelőző egy éven belül bármely okból elutasító döntést hozott.
6.9. A tagjelölt a tagfelvételi kérelmét a Borrendi Tanács felvételéről történő határozathozatalig
visszavonhatja. Indokolt esetben az ajánlás is visszavonható.
6.10. A Borrendi Tanács döntése eredményét a döntést követően azonnal kihirdeti és azt írásban is
átadja a tagjelöltnek.
6.11. A tagsági viszony a Borrendi Tanács felvételi határozata alapján a tagdíj befizetésével jön létre.
Amennyiben a tag a tagdíjat a határozat közlését követő legkésőbb 8. napon sem fizeti meg, úgy a
tagfelvételről szóló ezen eredménytelen határidő leteltével a határozat érvényét veszti. (A tagdíjat
ezen határidőn belül az Egyesület bankszámláján jóvá kell hogy írják, illetve azt az Egyesület
Gazdasági vezetőjének (Kincstárnok) vagy Titkárnak kell igazolt alakszerű elismervény ellenében
átadni.)
6.12. A tagfelvételi kérelmet elutasító határozatot a Borrendi Tanács a 6.7. pontban megjelölt okokra
hivatkozással köteles megindokolni. A tagfelvételt elutasító döntés ellen a tagjelölt írásban a
Közgyűléshez fordulhat jogorvoslatért, a döntésről szóló határozat kézhezvételét követő tizenöt (15)
napon belül.
6.13. A jogorvoslati kérelemről annak beérkezését követő soron következő első Közgyűlés dönt. A
jogorvoslati kérelmet tárgyaló Közgyűlés adott napirendi pontjára a tagjelöltet is meg kell hívni.
Amennyiben a Közgyűlés a jogorvoslati kérelemnek helyt ad, úgy a tagsági viszony a Közgyűlési
határozat alapján a 6.11. pont szerinti tagdíj befizetésével jön létre. Tekintettel arra, hogy a tagjelölt
még nem tagja az Egyesületnek, így a Közgyűlés Borrendi Tanácsa elutasító döntését helybenhagyó
határozata ellen további jogorvoslatnak nincs helye.
6.14. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.
7. A tagok jogai és kötelezettségei:
7.1. Az Egyesület tagjának jogai:
7.1.1. Az Egyesület tagja jogosult az Egyesület tevékenységében és rendezvényein részt venni.
7.1.2. Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg, kivéve, ha az alapszabály különleges jogállású
tagságot határoz meg.
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7.1.3. Választhat és választható az Egyesület szerveibe, feltéve, hogy személyében megfelel az
Alapszabály, illetve az egyesületre vonatkozó jogszabályi feltételeknek.
7.1.4. A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja.
7.1.5. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.
7.2. A tagok kötelezettségei:
7.2.1. Az Egyesület tagjait egyenlő kötelezettségek terhelik.
7.2.2. Az Egyesület tagja köteles az Egyesület szervei határozatainak, valamint az Alapszabályban
meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére.
7.2.3. Az Egyesület tagja köteles a tagdíjat a megadott határidőben megfizetni.
7.2.4. Az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület
tevékenységét.
7.3. Az a tagjelölt, akinek felvételére azért nem került sor, mert az adott évi felvételi keretlétszám
betelt, az Egyesület célszerinti rendezvényein részt vehet. A Borrend Tanács ezen jogot a tagjelölttől
visszavonhatja, ha a tagjelölt személyével összefüggésben a 6.7. pontokban írt valamely kifogás
merül fel. A Borrend Tanács ez irányú döntése ellen – lévén a tagjelölt még nem tag – jogorvoslatnak
nincs helye.
8. A tagsági viszony megszűnik:
8.a) a tag kilépésével;
8.b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;
8.c) a tag kizárásával;
8.d) a tag halálával.
8.a) A tag kilépése:
A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor,
indokolás nélkül megszüntetheti.
A kilépési nyilatkozatot írásban, minimálisan teljes bizonyító erejű magánokiratban az Egyesület
Elnökéhez címezve kell az Egyesülethez benyújtani. A tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételét
követő 5. napon, de legkésőbb a kézhezvétel évének utolsó napjával szűnik meg.
8.b) A tagsági jogviszony egyesület általi felmondása:
Ha az Alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek, a
Borrend Tanács a tagsági jogviszonyt harmincnapos (30) határidővel írásban felmondhatja.
A tagsági jogviszonyt felmondó határozatát a Borrendi Tanács a 6.7. pontban megjelölt okokra
hivatkozással köteles indokolni.
A tagfelvételt elutasító döntés ellen a tagjelölt írásban a Közgyűléshez fordulhat jogorvoslatért, a
döntésről szóló határozat kézhezvételét követő tizenöt (15) napon belül. A jogorvoslati kérelemről
annak beérkezését követő soron következő első Közgyűlés dönt.
8.c) A tag kizárása:
A tagnak jogszabályt, az Egyesület Alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy
ismételten sértő magatartása esetén a Borrendi Tanács – bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv
kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le, ha az alapszabály a tisztességes
eljárást biztosító szabályokat meghatározta.
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
lehetőégről való tájékoztatást.
A kizáró határozatot a taggal közölni kell.
A tagot kizáró döntés ellen a tag írásban a Közgyűléshez fordulhat jogorvoslatért, a döntésről szóló
határozat kézhezvételét követő tizenöt (15) napon belül. A jogorvoslati kérelemről annak beérkezését
követő soron következő első Közgyűlés dönt.
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1. az esedékes tagdíját legkésőbb az esedékesség évét követő év utolsó napjáig sem fizeti meg;
2. magatartása az Egyesület céljával, tevékenységével, az egyesületi élettel, a demokratikus
közösségi elvekkel, értékekkel nem egyeztethető össze;
3. életmódja, megnyilatkozásai, illetve megnyilvánulásai az Egyesületre, annak céljaira,
tevékenységére, vagy akár az Egyesület valamely tagjára nézve bármely okból hátrányos
következményt eredményez, vagy eredményezhet;
4. az Egyesület életéből, tevékenységéből tartósan távol marad, értve ez alatt, ha a tag 18
hónapon keresztül egyetlen Egyesületi rendezvényen és egyetlen Közgyűlésen sem vesz részt,
és ezen idő alatt az esedékes tagdíját sem fizette meg.
9. A tagsági viszony felfüggesztése:
9.1. A Borrendi Tanács határozatával legfeljebb egy év időtartamra felfüggesztheti a tag tagsági
viszonyát, ha ezt a tag teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva az ok megjelölésével kéri.
9.2. A felfüggesztés tartama alatt a tag jogai és kötelezettségei – a tagokra vonatkozó általános
viselkedési elvárások kivételével – szünetelnek.
10. Az Egyesület közleményei és értesítései:
10.1. A Közgyűlés és a Borrendi Tanács határozatait, beszámolóit, valamint az Egyesület az
egyesületi működéssel és tevékenységgel összefüggő, valamint a tagság, vagy a nyilvánosság
számára érdeklődésre számot tartó információit az Egyesület internetes oldalán
(www.policeborrend.hu) teszi közzé.
10.2. Az Egyesület a tagok felé a tagsági jogok és kötelezettségek gyakorlásával összefüggő
közleményeket – az Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában – a tag Egyesület felé bejelentett
elektronikus levelezési címére (e-mail) is kiküldi az internetes közzététellel együtt. Amennyiben a
tagnak nincs e-mail címe, vagy az törlésre került, úgy a tag részére az Egyesülethez bejelentett
állandó lakcímére, vagy ha bejelentette, akkor a levelezési címére kerül kiküldésre a tag személyét
érintő közlemény. (Együttesen: levelezési cím)
10.3. A tag köteles az e-mail címében történt változást az Egyesület felé haladéktalanul bejelenteni.
Ennek elmulasztása, vagy az elektronikus postafiók hibája/megszűnése, a postafiók, illetve
tartalmának rendszeres figyelemmel kísérése csak és kizárólag a tag érdekkörébe tartozik.
Amennyiben a közvetlen közlés azért sikertelen, mert a tag ezen felelősségéből eredő kötelezettségét
nem, vagy késedelmesen teljesítette, úgy a közlés elmaradására, vagy késedelmére a tag nem
hivatkozhat.
10.4. A tag azon nyilatkozatait, melyre jelen Alapszabály nem ír elő kötelező alakiságot (lsd: 8.a. és
a 10.1.pontok) az Egyesület központi elektronikus levelezési címére küldheti
(poharnok@policeborrend.hu). Azon nyilatkozatokat, amelyeket az Alapszabály rendelkezése
értelmében nem lehet elektronikus formában hivatalosan megtenni, azokat az Egyesület mindenkori
székhelyére az átvételt igazoló levélpostai, vagy futárpostai küldeményként kell megküldeni, vagy
akár személyesen bevinni.
10.5. Az Egyesület mindenkori programját, közhasznú szolgáltatását és annak igénybevételének
módját
az Egyesület Internetes oldalán (www.policeborrend.hu);
tagjain keresztül terjesztéssel;
szervezeti, intézményi hirdetőtáblákon és/vagy szórólapokon, és/vagy plakáton és/vagy
újsághirdetés útján;

-7-

szórólapon és/vagy plakáton hozza nyilvánosságra úgy, hogy az az adott program,
szolgáltatás jellegének megfelelően hatékonyan eljusson a célzott személyi körhöz.
III.
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE

11. A Közgyűlés: az Egyesület legfőbb szerve, mely a tagok összességéből áll.
11.1. Az Egyesület döntéshozó szerve a Közgyűlés.
11.2. A tag jogosul a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének
megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.
11.3. A közgyűlést az elnök - akadályoztatása esetén a titkár - írásban a javasolt napirend közlésével
az Egyesület székhelyére vagy a tagok többségének előzetes jóváhagyásával meghatározott más
helyre hívja össze. A közgyűlést elektronikus vagy papíron kinyomtatott meghívóval kell összehívni.
A meghívót olyan időben kell kézbesíteni a tagok részére, hogy a kézbesítés napjától a tervezett
közgyűlés napjáig terjedő idő legalább 15 nap legyen. A meghívóhoz csatolni kell a már
rendelkezésre álló határozati javaslatokat és az előterjesztők indokolását.
A meghívónak tartalmaznia kell:
a) az Egyesület nevét és székhelyét;
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
c) az ülés napirendjét;
d) azt a figyelmeztetést, hogy a megismételt közgyűlés az írásban közölt napirendi pontok
tekintetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. A közgyűlés összeghívására
irányuló meghívóban megjelölhető a megismételt közgyűlés napja is.
11.4. A meghiúsult közgyűlés és a megismételt közgyűlés között legalább 15 napnak kell eltelnie.
11.5. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak
a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
11.6. Az Egyesület az ülését a székhelyén vagy a tagok többségének előzetes jóváhagyásával
meghatározott más helyen tartja.
11.7. Ha az Egyesület ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az
ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
11.8. Az Egyesület ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat,
kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés
megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
11.9. A közgyűlést az Borrendi Tanács Elnöke, akadályoztatása esetén az Egyesület titkára vagy a
gazdasági vezető vezeti.
11.10. A közgyűlési tisztségviselő, a levezető elnök, a szavazatszámlálók, a felügyelőbizottsági tagok
illetve más személy megválasztására bármelyik egyesületi tag javaslatot tehet.
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szavazati joggal rendelkező tagok szótöbbségével határoz.
11.11.1. A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van.
A közgyűlés a határozatait nyílt szavazással hozza. Bármelyik tag indítványára a közgyűlés úgy
határozhat, hogy a megjelölt napirenddel kapcsolatban titkos szavazással határoz. Ha egy tag vagy
alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség
megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
11.11.2. 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.
11.12. A közgyűlésen hozott határozatokat a szavazatszámlálók jelentése alapján a levezető elnök
szóban kihirdeti.
11.13. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben meg kell jelölni a közgyűlés
helyét, idejét, továbbá a jelenléti ívre utalással fel kell sorolni a közgyűlésen megjelent személyeket.
A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a javasolt illetve elfogadott napirendet, az egyes napirendi
pontokkal kapcsolatban hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke, a
jegyzőkönyvvezetőnek megválasztott személy és a közgyűlés tagjai közül választott hitelesítő
aláírásával hitelesíti.
11.14. A közgyűlésen az Egyesület tagja csak személyesen gyakorolhatja a szavazati jogát.
11.15. A Közgyűlés ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben
(Ectv. 37. § (1) bekezdés) korlátozható.
11.16 A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével
írásban indítványozza, vagy ha az összehívását a bíróság elrendeli.
11.17. A meghívóban közlésre kerül a Közgyűlés helye és ideje, valamint határozatképtelensége
miatt megismételt Közgyűlés időpontja és helye, valamint a megismételt Közgyűlésre irányadó
szabályok is.
11.18. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított nyolcadik napig a tagok és
az Egyesület szervei a Közgyűlést összehívó szervtől kérhetik a napirend kiegészítését, a kiegészítés
indokolásával.
11.19 A napirend kiegészítésének tárgyában a Közgyűlést összehívó Borrendi Tanács jogosult
dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránt kérelemről a Közgyűlést összehívó szerv (Borrendi Tanács)
nem dönt, vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát
megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének a tárgyában.
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11.20. A Közgyűlésre a meghívót az Egyesület a tag Egyesületnél nyilvántartott e-mail címére küldi
meg, elektronikus kézbesítés igazolás beállítása mellett. Amennyiben a tagnak nincs e-mai címe,
vagy az törlésre került, úgy a tag részére az Egyesülethez bejelentett állandó lakcímére, vagy ha
bejelentette, úgy levelezési címére kerül kiküldésre a meghívó. (együttesen: levelezési cím).
11.21. A meghívót a Közgyűlés helye és ideje, valamint napirend, valamint az esetleges
határozatképtelenség miatt – változatlan napirendi pontokkal megtartandó – megismételt Közgyűlés
helyének és idejének egyidejű közlésével kell meghívni úgy, hogy a tag meghívására a Közgyűlést
megelőző 15. napig sor kerüljön.
11.22. A meghívás joghatályosnak tekinthető, ha az Egyesület a meghívót a tag Egyesületnél
nyilvántartott elektronikus levelezési vagy a levelezési címére legkésőbb a Közgyűlés előtt
legkésőbb 15 nappal korábban igazoltan kiküldte. (Igazoltnak tekintendő az elektronikus levél
küldése, ha arról az Egyesület a levelezési rendszerébe a tag nyilvántartott e-mail címét kezelő
szolgáltatótól sikeres kézbesítési rendszerértesítés érkezik vissza, postai küldemény esetében az
ajánlott postai küldeménykénti feladás.)
11.23. A meghívás akkor is hatályos, ha az írásbeli meghívó tagnak a Közgyűlés előtt 8 nappal, vagy
legkésőbb a Közgyűlésig – ezen utóbbi esetben a tag ezt kifejezetten tudomásul vevő írásbeli
nyilatkozata mellett – személyesen került átadásra.
11.24. Az elektronikus levelezési cím, az állandó lakcím, illetve a levelezési cím megváltozását a tag
köteles haladéktalanul írásban bejelenteni az Egyesületnek. Ennek elmaradásából, vagy
késedelméből eredő mindennemű következményért a tag felel.
Ugyancsak a tag felel azért, ha a fentiek szerint joghatályosan kiküldött elektronikus küldeményként
kiküldött meghívót a tag nem olvassa el, vagy a postai úton megküldött meghívót a kézbesítőtől
értesítés ellenére nem veszi át, nem keresi.
11.25. Az Egyesület a Közgyűlésre a meghívót a napirendi pontok megjelölésével a saját Internet
oldalán (www.policeborrend.hu) is közzé teszi, a Közgyűlés napját megelőző legalább 15 nappal
korábban.
11.26. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő
szavazásra jogosult részt vesz (50% + 1 fő). A határozatképességet minden határozathozatalnál
vizsgálni kell.
Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
A tagok a Közgyűlés ülésén szavazással hozzák meg határozataikat.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület 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 egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A 11.15. bekezdés a) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú egyesület 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.
11.27. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok
többségével hozzák meg. Ha a vonatkozó törvény (Ptk.) egyszerű vagy azt meghaladó szótöbbséget
ír elő a határozat meghozatalához, a létesítő okirat egyszerű szótöbbségnél alacsonyabb
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meghozatalához, a létesítő okirat ettől eltérő rendelkezése semmis.
11.28. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő
ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt Közgyűlést az eredeti –
határozatképtelenség miatt elmaradt – Közgyűlés időpontját követő legkorábban 30 perccel,
legkésőbb 30 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti Közgyűlés
meghívójában is megjelölhető.
11.29. A határozatképes Közgyűlés a határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
- Az Egyesület alapszabályának a 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.
11.30. A Közgyűlést az Borrendi Tanács Elnöke, akadályoztatása esetén a Borrendi Tanács által erre
kijelölt Borrendi Tanács tag vezeti. A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, melyet a levezető elnök és
két jelenlévő választott egyesületi tag hitelesít.
11.31. A Közgyűlés a határozatait nyílt szavazással hozza. Az Borrendi Tanács és a Felügyelő
Bizottság tagjait (továbbiakban: vezető tisztségviselők) a közgyűlés, egyszerű többséggel választja 5
éves időtartamra.
11.32. Az Egyesület köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat folyamatosan nyilvántartani.
A Közgyűlés határozatait az Elnök a Határozatok Könyvében vezeti.
A határozatokat ügyszámmal kell ellátni, amelynek első része 1-től induló növekvő sorszám, törve a
határozathozatal dátumával (év, hó, nap), valamint megjelölve, hogy közgyűlési határozat (Kgy.hat.).
A Határozatok Könyvébe be kell vezetni a határozat teljes tartalmát, hatályba lépésének napját,
időpontját, illetve az azt támogatók és ellenzők számaránya (és ha lehetséges személye)
megállapítható legyen. A lefűzött jegyzőkönyvek egy példányát az Egyesület székhelyén kell tárolni.
Mindezért az Elnök a felelős.
12. A Közgyűlés hatásköre
A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály módosítása;
b) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a Borrendi Tanács, a Felügyelő Bizottság megválasztása, visszahívása és díjazásának
megállapítása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámoló – ezen belül a Borrendi Tanács (ügyvezető szerv) Egyesület vagyoni
helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása;
f) a Közgyűlés hatáskörébe tartozó egyesületi vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó
döntés;
g) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az
Egyesülettel munkaviszonyban áll;
h) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, a Felügyelő Bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozóival köt;
i) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a Felügyelő Bizottsági tagok
vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
j) a Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
k) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és
l) végelszámoló kijelölése.
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n) a Borrendi Tanács határozatai elleni fellebbviteli jogkör gyakorlása;
o) jelképek, szimbólumok elfogadása;
p) elismerés, kitüntetés alapítása.
13. Az ügyvezetés
Az Egyesület ügyvezetését a Borrendi Tanács látja el.
Az Egyesület vezető tisztségviselői a Borrendi Tanács tagjai. A Borrendi Tanács elnöke egyben az
Borrendi Tanács Elnöke is.
13.1. Az Borrendi Tanács három tagból áll. Az Borrendi Tanács az elnökét maga választja tagjai
közül.
13.2. Az Borrendi Tanács tagjai kötelesek a Közgyűlésen részt venni, a Közgyűlésen az Egyesülettel
kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az Egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről
beszámolni.
13.3. Az Borrendi Tanács határozatait a jelenlevők egyszerű szótöbbségével hozza.
13.4. A Borrendi Tanács tagjait a Közgyűlés tisztségük szerint az Egyesület tagjai közül egyszerű
szótöbbséggel választja meg öt (5) év időtartamra.
13.5. A Borrend Tanács tagja az a nagykorú személy lehet,
13.5.1. - akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták és
vele szemben nem állnak fenn a Ptk. 3:22 § (4)-(5)-(6) bekezdéseiben részletezett kizáró okok.
Ezek a következők:
(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól
nem mentesült.
5) 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.
(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
13.5.2. - aki az Ectv. 38. § (1)-(2), valamint 39. § (1)-(2) bekezdéseiben előírt kötelezettségeket
tudomásul veszi és azokat betartja.
13.6. A Borrendi Tanács Borrendi Tanácsének tagjai:
Elnök – Nagymester:

dr. Dutka Antal
2143 Kistarcsa, Váci Mihály u. 27.

Kancellár – ügyvezető alelnök :

Molnár Károly
3035 Gyöngyöspata, Petőfi út 21.

Alelnök – Főpohárnok:

Rátonyi Zoltán
2100 Gödöllő, Lázár V. u. 116.
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Titkár – Pohárnok:

Mikó László
1082 Budapest, Baross u. 93.

Gazdasági vezető - Kincstárnok

Dr. Egei Ferenc
1162 Budapest, Dobó u. 40.

13.7. Az ügyvezetés hatáskörébe tartoznak az alábbi feladatok:
a) az Egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a Közgyűlés
hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) az Egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők
megválasztásának előkészítése; a borlovagok kinevezése;
f) a Közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése;
g) az ügyvezető szerv által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
j) az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k) az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte
esetén a Ptk-ban előírt intézkedések megtétele; és
m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.
13.7.1. A Közgyűlés összehívása
A Borrendi Tanács 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.
13.7.2. A 13.7.1. bekezdés alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot
adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről
dönteni.
Az Egyesület megszűnésére a Ptk. 3:83-3:86. §-aiban foglaltak betartásával kerülhet sor,
figyelemmel a Ptk. 3:39-3:48. §-aiban foglaltakra is.
14. A Borrendi Tanács működése:
14.1. A Borrendi Tanács szükség szerint, de évente legalább négyszer tart ülést. Ülései nyilvánosak,
amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben (Ectv. 37. § (1) bekezdés) korlátozható.
14.2. A Borrendi Tanács ülésére minden tagot, valamint a Tiszteletbeli Elnököt (Elnököket) és a
Felügyelő Bizottság elnökét a napirend közlésével kell meghívni az ülés napja előtt legalább hét (7)
nappal korábban kézbesített meghívóval.
14.3. A Borrendi Tanács testületként működik, ügyrendjét maga határozza meg. Határozatképes, ha
azon tagjainak több mint a fele jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve, ha
jogszabály, az Alapszabály, vagy a Közgyűlés kétharmados szavazatot ír elő. Határozatait nyílt
szavazással hozza.
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hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban: hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) az Egyesület terhére másfajta előnyben részesül;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
Nem minősül előnynek a közhasznú egyesület 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.
14.5. A Borrendi Tanács köteles az általa meghozott határozatokat folyamatosan akként
nyilvántartani, hogy a határozatok teljes tartalmát, hatályba lépésének napját, időpontját, illetve az
azt támogatók és ellenzők számaránya (és ha lehetséges személye) megállapítható legyen. Ez a
Borrendi Tanács határozatait tartalmazó Borrendi Tanács jegyzőkönyveinek folyamatos lefűzésével
kerül megvalósításra. A határozatokat ügyszámmal kell ellátni, amelynek első része 1-től induló
növekvő sorszám, törve a határozathozatal dátumával (év, hó, nap), valamint megjelölve, hogy az a
Borrend Tanács határozata.
A lefűzött jegyzőkönyvek egy példányát az Egyesület székhelyén kell tárolni. Mindezért az Elnök a
felelős.
14.6. Az Egyesület iratait a székhelyén zároltan tárolja. Az Iratkezelésért a Borrendi Tanács a felelős,
ami erre a vonatkozó rendelkezések alapján saját szabályzatot alkothat.
14.7. A rendezvényekre, programokra, bárki jelentkezhet személyesen, levélben vagy telefonon,
elektronikus levélben (e-mail).
14.8. Az Elnök mellett Tiszteletbeli Elnök tevékenykedik, akit a Közgyűlés a társadalmi élet neves
személyiségei közül kér fel a tisztség betöltésére, és akinek faladata az Egyesület reprezentatív
képviselete. A Tiszteletbeli Elnök megválasztása élete végéig szól, arról azonban bármikor
lemondhat. Méltatlanná válás esetén a Közgyűlés a tisztségéből visszahívhatja.
A Tiszteletbeli Elnök lemondása vagy visszahívása esetén nem kötelező új Tiszteletbeli Elnököt
választani. Arról, hogy mi minősül méltatlansági oknak, a Közgyűlés határoz.
15. Az Borrendi Tanács Elnöke:
15.1. Az Egyesületet az Elnök önállóan, akadályoztatása esetén az ügyvezető Alelnök (Kancellár)
önállóan, illetve a Borrendi Tanács két tagja együttesen jogosult képviselni.
15.2. A bankszámla feletti rendelkezésre 500 000,- Ft-ig az Elnök, az ügyvezető Alelnök (Kancellár),
a Titkár és a Kincstárnok önállóan jogosultak.
15.3. 500 000,- Ft felett a Borrendi Tanács tagjai ketten együtt jogosultak a bankszámla feletti
rendelkezésre.
15.4. Az Elnök köteles az Egyesülettel kapcsolatos felvilágosítást adni a tagok részére és számukra
az Egyesületre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. Az Elnök a
felvilágosítást és az iratbetekintést a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez
kötheti.
Az Elnök megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha a Ptk. Harmadik Könyv
23. § (2) bekezdésében foglalt körülmények állnak fenn. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás
megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti az Egyesület kötelezését a
felvilágosítás megadására.
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szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel az Egyesülettel szemben.
15.6. A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére a Ptk Harmadik Könyv 25. § (1)-(4)
bekezdéseiben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
16. Felügyelő Bizottság
16.1. Az Egyesület tevékenységének az ellenőrzésére a Közgyűlés három (3) tagból álló Felügyelő
Bizottságot hoz létre, amelynek munkáját az elnöke vezeti.
16.2. A Felügyelő Bizottság testületként működik, az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével
bármely tagját megbízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között.
16.3. A Felügyelő Bizottság tagjai a Felügyelő Bizottság munkájában személyesen kötelesek részt
venni. A Felügyelő Bizottság tagjai az Egyesület ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során
nem utasíthatók.
16.3. A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel választja meg öt (5) év
időtartamra az Egyesület tagjai közül.
A Felügyelő Bizottság tagjai egyben a „Borrend-őr” címet is viselik.
16.2. A Felügyelő Bizottság tagjainak nevét a megválasztásukkal foglalkozó közgyűlési jegyzőkönyv
tartalmazza.
16.3. A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
16.4. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja:
16.4.1. – aki a Ptk. 3:26. § (2) bekezdésében foglalt követelményeknek nem felel meg.

Ezek a következők:
2) 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.
16.4.2. - aki az Ectv. 38. § (3) bekezdésében, valamint 39. § (1)-(2) bekezdéseiben előírt
kötelezettségeket tudomásul veszi és azokat betartja.
16.5. A Felügyelő Bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga
állapítja meg, melyet a Közgyűlés hagy jóvá.
16.6. A Felügyelő Bizottság működése
16.6.1. A Felügyelő Bizottság saját tagjai közül választ elnököt.
16.6.2. A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha ülésén minden tagja jelen van,
határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
16.6.3. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az alapszabályban meghatározott alá csökken, az
ügyvezetés a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles
összehívni a legfőbb szervet.
16.6.4. Ha a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül –
nem hívták össze a Közgyűlést, a határidő eredménytelen eltelte esetén erre a Felügyelő Bizottság is
jogosult.
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szervet, ha arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket felhívásra haladéktalanul nem teszi meg.
16.6.6. A Felügyelő Bizottság üléseit annak elnöke hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az
ok és cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a
kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság
ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz
eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
16.6.7. Ha a Felügyelő Bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés
megszegését észleli, köteles haladéktalanul összehívni a Közgyűlést.
16.7. Kötelező Felügyelő Bizottságot létrehozni, ha a tagság létszáma a száz főt meghaladja.
16.8. A Felügyelő Bizottság feladata az Egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az
Alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.
Ezen belül különösen:
a) A Felügyelő Bizottság köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel
kapcsolatos álláspontját a Közgyűlés ülésén ismertetni.
b) A Felügyelő Bizottság az Egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a
vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet, az Egyesület fizetési számláját, pénztárát, értékpapírés áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
c) Ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását.
d) Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket.
e) Írásbeli jelentést készít a számviteli törvény szerinti éves beszámolóról és az adózott eredmény
felhasználásáról a Közgyűlés részére.
f) Köteles megvizsgálni a Közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai
jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe
tartozó ügyre vonatkozik.
g) Összehívja az Egyesület Közgyűlése rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére, ha
megítélése szerint a tisztségviselők tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a
Közgyűlés, vagy a Borrendi Tanács határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti az Egyesület vagy a
tagok érdekeit.
h) A Borrendi Tanácstól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet.
16.9. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult szervet tájékoztatni, és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek
elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé.
b) a vezető tisztségviselők felelősségét érintő tény merült fel.
c) A Felügyelő Bizottság elnöke állandó meghívott a Borrendi Tanács ülésén.
16.10. A Felügyelő Bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem
megfelelő teljesítésével az Egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való
felelősség szabályai szerint felelnek az Egyesülettel szemben.
17. A Police Borrend Lovagjai
17.1. Az Egyesület a borrend történelmi hagyományápolása érdekében saját tagjai részére a
POLICE BORREND Lovagja címet adományozhatja.
17.2. A POLICE BORREND Lovagja címet viselő tagok alkotják a Borlovagok Rendjét.
17.3. A Borlovagok Rendjének feladata
17.3.1. az Egyesületi Ceremónia könyv elkészítése és aktualizálása, mely tartalmazza
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az Egyesületi rituálékat
a jelképeket
hagyományokat, valamint a
lovagi tagsággá válás személyes és gyakorlati feltételeit (ún. próbákat).

17.3.2. Az Egyesületi rendezvényeken történő lovagi, vagy egyéb hagyományoknak megfelelő
ceremóniák megszervezése és lebonyolítása.
17.3.3. Az Egyesület a borrendi jellegét elsősorban az Egyesület Borlovagok Rendje tagjainak
ceremónia könyvben elfogadott külsőségek szerinti személyes megjelenésével demonstrálja saját és
egyéb nyilvános rendezvényein.
17.4. Borlovag az lehet, aki a Ceremónia könyvbe leírt feltételeknek megfelel és a Borlovagok
Rendjének többségi támogatása alapján a Borrendi Tanács Borlovaggá nevez ki.
18. Bizottságok, szekciók
18.1. A Közgyűlés határozataival, tevékenységével, vagy működésével összefüggésben eseti, vagy
állandó bizottságokat hozhat létre.
18.2. A Közgyűlés egyesületi célfeladatának szervezett ellátása és koordinálása érdekében az
Egyesületen belül Szekció alapításához legalább három (3) tag írásbeli kérelme szükséges. A Szekció
alapításának engedélyezésekor a Közgyűlés az Alapszabály keretein belül biztosíthat – a Közgyűlés,
illetve a Borrendi Tanácsa hatáskörét nem érintően – hatáskört a Szekció részére. A Szekció tagság
vállalása önkéntes, de a szekció tagság létesítése a szekció céljának megfelelő képzettség, tapasztalat,
vagy az egyéb méltányolható feltételek esetében szabályozható a Közgyűlés, vagy annak
felhatalmazása alapján a Szekció által.
18.3. A Közgyűlés a Szekciót bármikor megszüntetheti és/vagy az esetlegesen biztosított
hatásköröket a tagjaitól, vagy elnökétől megvonja, ha a Szekció tartósan tizenkét hónap (12) nem
működik, vagy tagjai tevékenysége, magatartása a Szekció, vagy az Egyesület céljával össze nem
egyeztethető. A Szekció akkor is megszüntethető, ha tagsága megszűnt.
IV.
AZ EGYESÜLET VAGYONA
19. Az Egyesület bevételei és gazdálkodása
19.1. Az Egyesület tevékenységét az alábbi bevételeiből fedezi.
- tagdíjak
- tagok egyéb támogatásai
- harmadik személyektől származó támogatások, ideértve nemzetközi és hazai pályázaton alapuló, a
normatív és a szerződésen alapuló támogatásokat (az Egyesület az államháztartás alrendszereiből
csak a támogatással való elszámolás feltételeit és módját meghatározó szerződésen alapuló, vagy
normatív támogatást vehet igénybe)
- az Egyesület célszerinti tevékenységéből származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek
- az Egyesület eszközeinek befektetéséből származó bevételek (az Egyesület vagyonának
befektetésére csak erre vonatkozó szabályzat alapján, és szerint van lehetőség)
20. A tagdíj
Az Egyesület éves tagsági díját a Közgyűlés határozza meg.
20.1. A tagdíj mértékét a Közgyűlés egy naptári évre határozza meg.
A tagok éves tagdíja személyenként 25 000- Ft, azaz Huszonötezer forint.
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Az éves tagdíj esedékessége a tárgyév január 31. napja.
A tagdíjat az Egyesület nevére nyitott számlára kell befizetni vagy átutalni.
20.2. A fizetendő tagdíj mértékét nem érinti, hogy a tag belépésének, vagy tagsági viszonya
megszűnésének az adott évben mi a hatálya.
21. Az Egyesület gazdálkodása
21.1. Az Egyesület készpénzét a pénzintézet(ek) által vezetett bankszámláin köteles tartani.
21.2. A bankszámla/k mellett az Egyesület a házipénztárban is tarthat pénzt, de csak a célszerinti
tevékenység érdekében, eseti jelleggel és maximum 50 000- Ft-ot. Ezen összeghatárt szükség esetén
az Borrendi Tanács határozatával a mindenkori adó és számviteli szabályok szerint még
jogkövetkezmények, illetve többletköltségek nélkül a házipénztárban tartható összegig felemelheti.
21.3. Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak is másodlagosan, csak a közhasznú
céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat.
21.4. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem azt az
Alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.
21.5. Az Egyesület saját eszközeit a 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésével
összhangban, csak Befektetési Szabályzatának elfogadása alapján és szerint fektetheti be. A
Befektetési Szabályzat elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.
21.6. Az Egyesület a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait
rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit
időarányosan teljesíteni.
21.7. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok a tartozásokért a tagsági díj
megfizetésén túl nem felelnek.
V.
AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
22. Az Egyesület megszűnése
22.1. Az egyesület megszűnése
a) a Közgyűlés kimondja megszűnését
b) az arra jogosult szerv megszünteti, illetőleg megszűnését megállapítja
c) az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt
d) más egyesülettel egyesül.
22.2. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után
fennmaradó vagyont az Alapszabályban meghatározott - ennek hiányában a nyilvántartó bíróság által
kijelölt -, az Egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú
szervezetnek kell átadni.
A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik.
Az Egyesület megszűnése vonatkozásában a Ptk. 3:83-3:86. §-aiban foglalt rendelkezéseket kell
alkalmazni – figyelemmel a Ptk. 3:39-3:48. §-aiban foglaltakra is.
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AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE
23. Törvényességi felügyelet
23.1. Az Egyesület feletti általános törvényességi felügyeletet az Egyesületet nyilvántartó bíróság
látja el.
A törvényességi felügyeleti jogkör nem terjed ki olyan ügyekre, amelyekben más bírósági vagy
közigazgatási hatósági eljárásnak van helye. A törvényességi felügyelet nem irányulhat az Egyesület
döntéseinek gazdaságossági, célszerűségi szempontból való felülvizsgálatára.
23.2. Ha a törvényes működés helyreállítása érdekében tett intézkedések nem vezetnek eredményre, a
nyilvántartó bíróság megszünteti az Egyesületet.
23.3. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e
minőségükben az Egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igény érvényesítésére a Ptk Harmadik
Könyv 86. § rendelkezéseit kell alkalmazni.
24. Jogorvoslat
24.1. A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc (30) napon
belül lehet keresetet indítani az Egyesület ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett
vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves,
jogvesztő határidő elteltével per nem indítható.
24.2. Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve,
ha tévedés, megtévesztés, vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett.
24.3. A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására
halasztó hatálya nincs. A bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a határozat végrehajtását
felfüggesztheti. A felfüggesztést elrendelő végzés ellen nincs helye fellebbezésnek.
VII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvénynek az egyesületről szóló rendelkezései, és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
rendelkezései az irányadóak.
Jelen Alapító okirat módosítására a civil szervezetekre vonatkozó jogszabályi módosulások miatt
került sor.
A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a 2014. évi május 02. napján
megtartott Közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
Kelt Budapesten, 2014. december 30.
Dr. Dutka Antal
elnök – nagymester s.k.
Ellenjegyzem: Budapesten, 2014. december 30. napján

