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A 2016. február 26-án és 2016. szeptember 30-án megtartott választmányi ülések határozatainak eredményeképpen az alábbi 

módon feltüntetett módosítások után 

   ‒ áthúzva a hatályon kívül helyezett, törlendő szöveg 

   ‒ félkövér dőlt betűvel a módosított és az új rendelkezések    

elfogadott alapszabálya szerint a Magyar‒Finn Társaság nevű egyesület a Ptk. (2013. évi V. törvény) és az egyesülési jogról, 

a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 

rendelkezéseinek megfelelően működik tovább. 

 

PREAMBULUM A magyarországi magyar‒finn baráti körök a magyar-finn baráti kapcsolatok ápolása, 

erősítése és fejlesztése céljából, a két nép közös örökségére, hagyományos barátságára, az 1937-ben 

alapított Magyar‒Finn Társaság céljaira is alapozva 1989. február 28-án, a Kalevala napján 

elhatározták, hogy a baráti körök szövetségeként létrehozzák a Magyar‒Finn Társaságot. 

 
1. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE, HIVATALOS NYELVE,  

E-CÍME 

az Egyesület  neve: Magyar‒Finn Társaság  

székhelye: Budapest 1062 Bajza utca 54. mfszt 1/1. 

működési területe: Magyarország 

hivatalos nyelve: a magyar  

e-mail címe: szij.eniko@gmail.com  

Az egyesület tagnévsora (név, cím) az alapszabály melléklete. 
2. A TÁRSASÁG CÉLJA ÉS FELADATAI  (Ptk. 3:5)  

A Társaság a tevékenységét az alábbi célok megvalósítása érdekében fejti ki: nevelés, oktatás, 

képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, a kulturális örökség megóvása, a 

magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos 

tevékenység folytatása, ezen belül: a magyar‒finn társadalmi kapcsolatok ápolása, erősítése és 

fejlesztése, a magyar‒finn barátság és együttműködés erősítése, a finn társadalom, gazdaság, 

történelem és kultúra megismertetése.  
3. AZ  EGYESÜLETEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK    

A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem végez. 

A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, politikai 

pártokat nem támogat és támogatást politikai pártoktól nem fogad el.  

4. A CÉLOK ELÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK 

Céljai érdekében a Társaság   

(a) összefogja és koordinálja a magyar‒finn baráti körök tevékenységét 

(b) intézményekkel, szervezetekkel és más egyesületekkel kapcsolatokat létesít és tart fenn 

(c) külföldi kapcsolatokat létesít és tart fenn 

(d) nyilvános előadásokat, üléseket tart, kiállításokat, művészeti eseményeket és más kulturális 

programokat szervez 
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(e) tájékoztatja a közvéleményt a finn nép életéről és törekvéseiről 

(f) elősegíti a magyar‒finn testvértelepülési mozgalom és kapcsolatok fejlődését 

(g) segíti a finn nyelv tanulását és tanítását 

(h) szakmunkákat és tájékoztatókat ad ki. 

A Társaság  tevékenységéről  tagjait írásos úton ‒ levélben, elektronikus úton, az érdeklődőket 

elektronikus úton (e-mail, net stb), sajtóhirdetés, plakát és szórólap igénybevétele útján értesíti.  
5. RENDELKEZÉS A TÁRSASÁGI VAGYONRÓL ÉS JÖVEDELEMRŐL 

(a) a vagyon: készpénz, kiadványok készlete 

A Magyar‒Finn Társaság Egyesületnek banki folyószámlával kell rendelkeznie. 

(b) a Társaság jövedelme: tagdíjak, támogató szervezetek, intézmények befizetései, közös 

tevékenységből származó bevételek, a folyószámlán elhelyezett készpénz kamatai 

A tagdíj összegét a választmány határozza meg. A Társaság tagdíjfizetési mentességet nem adhat. 

(c) a Társaság pénzeszközei felhasználhatók a Társaság céljait szolgáló rendezvények, kiadványok, 

nemzetközi kapcsolatok és más, az alapszabályban jóváhagyott feladatok céljára 
6. A TÁRSASÁG TAGJAI 

A Társaság tagja lehet  minden, legalább 10 tagból álló jogi személyként nyilvántartott magyar‒finn 

baráti kör, továbbá civil társaság, csoport, szervezet, amely önként csatlakozik a Társasághoz, 

elfogadja a Társaság céljait, alapszabályát, tevékenyen részt vesz a célok megvalósításában 
7. A TÁRSASÁGI TAGOK FELVÉTELE 

A Társaság tagjait a választmány egyszerű szótöbbséggel veszi fel az elnökségnek írásban eljuttatott 

kérelem alapján. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs. 
8. A TÁRSASÁGI TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

Minden tagnak JOGA, hogy 

(a) részt vegyen a Társaság céljainak megvalósításában 

(b) közreműködjék a Társaság szervezeti életében 

(c) javaslatot tegyen, véleményt nyilvánítson a Társaság programjáról és tevékenységéről 

(d) részt vegyen az elnökség, valamint a Felügyelő bizottság megválasztásában, beszámoltatásában 

A tagszervezetek KÖTELESEK 

(a) autonómiájuk érintetlenül hagyása mellett a Társaság koordináló tevékenységét támogatni 

(b) a határozatokat végrehajtani 

(c) a választmány által meghatározott tagdíjat fizetni 
9. A TÁRSASÁGI  TAGSÁG MEGSZŰNÉSE 

A tagság megszűnhet   

(a) kilépés,  

(b) kizárás,  

(c) a tagszervezet megszűnése által.  

Aki a tagságból ki akar lépni vagy amely kör megszűnik, az tartozik ebbéli szándékát vagy ennek 

tényét  az elnökségnek – akár indoklás nélkül ‒ írásban bejelenteni.  

A tagsági kötelezettségek mindenkor a bejelentés évének végéig állnak fenn. 

A tagsági jogviszony kizárással megszűntetésének feltételei, ügymenete (Ptk. 3:69 §)  

(1) Kizárható az a tagszervezet, amely tagdíjfizetési kötelezettségének ismételt írásbeli – póthatáridő 

kitűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólítás ellenére 

a póthatáridőn belül sem tesz eleget.  

A jogszabályt, alapszabályt, társasági határozatot sértő, a Társaság céljával összeegyeztethetetlen 

magatartást tanúsító tag tagsági jogviszonyát illetően a Ptk. 3:70 § (1) bekezdés (c) pontjára 

hivatkozással a Társaság élhet  

(a) az írásos figyelmeztetéssel   

(b) a Társaság rendezvényeitől történő eltiltással legfeljebb egy év időtartamra  

(c) a kizárással.   

(2)  A jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az Egyesület céljával 

összeegyezhetetlen tagi magatartás miatt jogkövetkezmény alkalmazására irányuló eljárást az elnök 

vagy a titkár javaslatára a választmány rendeli el.  

A jogkövetkezmény alkalmazására irányuló eljárásban az érintett tagszervezett felelős vezetőjét a 

Társaság elnöksége ‒ elnöke vagy az elnök által megbízott elnökségi tag ‒ vagy a választmány által e 



feladatra kijelölt más személy (a továbbiakban: a vizsgáló) jegyzőkönyv felvétele mellett 

meghallgatja.  

A vizsgáló jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja továbbá azokat a személyeket is, akik az ügyre 

tartozó bizonyítandó tényekről tudomásul bírnak. A vizsgáló okiratokat szerez be, tisztázza a 

tényállást, és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján 30 napon belül elkészíti a választmánynak 

címzett határozati javaslatát.  

A határozati javaslat elkészítésétől számított 15 napon belül az elnök köteles összehívni a 

választmányt. A választmány megtárgyalja a vizsgáló által jogkövetkezmény alkalmazása tárgyában 

hozott határozati javaslatot.  

A vizsgálat adatainak ismeretében bármely választmányi tag indítványozhatja a határozati javaslat 

módosítását, illetve módosított tartalmú határozati javaslat elfogadását.  

Az összehívott választmány a megvitatott, illetve módosított határozati javaslatról az ügy 

megtárgyalását követően nyomban határoz. 

 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 írásban, igazolható módon közölni kell. 

A hátrányos jogkövetkezménnyel sújtott tag a Társaság székhelye szerint illetékes törvényszéktől 

kérheti a határozat felülvizsgálatát 
10.  A TÁRSASÁG SZERVEI: 

(1) a választmány 

(2) a tisztségviselők:  

(a) az elnökség 

(b) a Felügyelő bizottság 
11. A VÁLASZTMÁNY  

A választmány a Társaság legfőbb szerve, amelybe a tagszervezetek minden 50 (ötven) tagjuk után 1 

(egy) – saját közgyűlésükön, megválasztott – választmányi tagot delegálhatnak. A tagszervezet akkor 

is jogosult egy választmányi tag delegálására, ha létszáma nem éri el az 50 (ötven) főt. 

A választmány hatáskörébe tartozik: 

(a) az alapszabály elfogadása és módosítása 

(b) az évi költségvetés és beszámoló jóváhagyása 

(c) az elnökség megválasztása és éves beszámolójának jóváhagyása, valamint a jelölőbizottság 

megválasztása 

(d) a társaság megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása 

(ec) a tagsági díj megállapítása 

(f) új tagok felvétele 

(g) a Felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása  

(h) az éves közhasznúsági melléklet (Tv. 19.§.3-5. bek.) elfogadása az  elnökség éves beszámolójának 

elfogadásával egyidejűleg.  

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

A választmány összehívásának kötelezettsége (a Ptk. 3:81. § alapján)  

(1) Az elnök vagy az elnök által megbízott elnökségi tag a választmányi ülést köteles összehívni a 

szükséges intézkedések megtétele céljából, ha  

(a) a Társaság vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;  

(b) a Társaság előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni 

(c) ha a Társaság céljainak elérése veszélybe került.  

(2) Az (1) pont alapján összehívott választmányi ülésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 

körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.  

A választmányi ülést minden évben legalább egyszer össze kell hívni.  

A választmányi ülést a kitűzött idő előtt legalább 15 nappal, a tervezett napirend csatolásával a 

Társaság elnöke hívja össze írásos meghívóval, bizonyítható módon, ajánlott tértivevényes levéllel 

vagy e-mailben. 

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. 

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a 

tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 

A választmány 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. 

A választmányi ülés akkor határozatképes, ha a választmányi tagoknak legalább a fele és egy fő jelen 

van. Határozatképtelenség esetén a választmányi ülés még ugyanarra a napra, ugyanazon helyre, 

változatlan napirenddel összehívható. 

A választmányi ülésen a Társaság elnöke vagy az általa felkért személy elnököl. 

A választmányi ülésen a választmányi tag csak személyesen vagy  teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglalt meghatalmazásával megjelent megbízottja útján gyakorolhatja a szavazati jogát. 

A választmányi ülésen minden választmányi tagnak egy szavazata van.  

A választmány a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Szavazategyenlőség esetén a határozatot elvetettnek kell tekinteni 

A Társaság alapszabályának módosításához a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 

határozata szükséges. A Társaság céljának módosításához és a Társaság megszűnéséről hozott 

választmányi döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 

határozata szükséges.  

A választmányi ülésen hozott határozatokat a szavazatszámlálók jelentése alapján a levezető elnök 

szóban kihirdeti.  

A választmányi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben meg kell jelölni a 

választmányi ülés helyét, idejét, továbbá a jelenléti ívre utalással fel kell sorolni a megjelent 

személyeket. A jelenléti ív minden oldalán fel kell tüntetni az ülés helyét, idejét, az ülés tipusát (első 

v. megismételt), a jelenléti ív minden oldalát két tanúval (név, lakóhely, sz.ig. szám) hitelesíttetni kell.  

A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a javasolt, illetve elfogadott napirendet, az egyes napirendi 

pontokkal kapcsolatban hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a levezető elnök, a 

jegyzőkönyvvezetőnek megválasztott személy és a választmány tagjai közül választott két hitelesítő és 

két tanú (aláírás, lakóhely, sz.ig. szám) hitelesíti.  

Az elnökség feladata olyan nyilvántartás, határozatok könyve vezetése, amelyből mind a 

választmányi, mind az elnökségi döntések tartalma, időpontja, hatálya, továbbá a döntést támogatók és 

ellenzők számaránya megállapítható. 

Határozathozatal ülés tartása nélkül (Ptk. 3:20. §)  

(1) Az alapszabály a határozathozatalt ülés tartása nélkül is lehetővé teheti. Az ilyen határozathozatalt 

az elnökség a határozat tervezetének a tagok részére ‒ e-mailben ‒ történő megküldésével 

kezdeményezi. A tagoknak a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell 

biztosítani arra, hogy szavazatukat ‒ az e-mail-ben válaszként ‒ megküldjék az elnökségnek.  

(2) Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során az alapszabály határozatképességre és szavazásra 

vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor 

eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az elnökségnek, amennyi szavazati jogot 

képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.  

(3) Ha bármelyik tag az ülés megtartását kívánja, a választmányi ülést az elnöknek össze kell hívnia.  

(4) A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül ‒ ha valamennyi tag 

szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított 

három napon belül  ‒ az elnökség megállapítja a szavazás eredményét, amelyet további három napon 

belül közöl a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha pedig 

valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. 
12. A HATÁROZATHOZATAL, A TISZTSÉGVÁLLALÁS  ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

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 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. 

A Társaság szerveinek határozathozatalában nem vehet részt az a személy,  

(a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Társaság 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 Társaságnak  nem tagja,  

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

(f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.  

A választmány határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója, élettársa (Ptk. 68. § b pont, a továbbiakban hozzátartozó) a határozat alapján 

‒ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

‒ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, ill. a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági 

jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

13. A TISZTSÉGVISELŐK VÁLASZTÁSA  (Ptk. 3:78. §)  

A tisztségviselő-választás a jelölőbizottság előterjesztése alapján történik. A jelölőbizottságot a 

választmány választja meg a Társaság elnökének javaslata alapján. A jelölőbizottság a 

tagszervezetektől kért jelölések figyelembe vételével tesz javaslatot a választmánynak, az pedig 

megválasztja az elnökséget és a Felügyelő bizottságot.  

A Társaság választmánya titkos szavazással választja meg öt (5) évre a Társaság tisztségviselőit, 

vagyis 

‒  az elnökséget, amely öt (5) tagból áll (elnök, kulturális, társadalmi és gazdasági alelnök, titkár) és  

‒ a háromtagú Felügyelő bizottságot.  

Ha általános szavazattöbbsége egyik jelöltnek sem volna, a második választás csak a legtöbb 

szavazatot nyert két jelölt közül történik. 

A vezető tisztségviselők megbízatása a megválasztásuk napjától számított  öt (5) év időtartamra szól.  

A vezető tisztségviselőket a Társaság valamelyik tagszervezetének tagjai közül kell megválasztani.  

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

Az elnökség tagjai kötelesek a választmányi ülésen részt venni, a Társasággal kapcsolatos kérdésekre 

válaszolni, a Társaság tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni 
14. AZ ELNÖKSÉG 

Az elnök képviseli a Társaságot a hatóságok és más hivatalos intézmények előtt. Irányítja a Társaság 

működését. Aláírja a Társaság nevében a kötelezettségvállalásokat, a kifizetéseket utalványozza, ezt a 

jogát az elnökség többi tagjára bármikor kiterjesztheti. Bármikor jogosult a pénzkezelést ellenőrizni, 

ügyviteli iratokba és számadásokba betekinteni. Eldöntheti, hogy melyik szervnek kell eljárnia olyan 

esetekben, amelyekről az alapszabály nem rendelkezik.  Összehívja és vezeti a választmányi üléseket. 

Az üléseken elnököl.  

Az elnökség hatáskörébe tartozik: 

(a) a Társaság napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala, 

(b) a beszámolók előkészítése és azoknak a választmány elé terjesztése, 

(c) az éves költségvetés és közhasznúsági jelentés elkészítése és a választmány elé terjesztése, 

(d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a választmány 

hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása, 

(e) a választmány összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése, 

(f) az elnökség által összehívott választmányi ülés napirendi pontjainak meghatározása, 

(g) részvétel a választmányi ülésen és válaszadás a Társasággal kapcsolatos kérdésekre, 

(h) a tagság nyilvántartása, 

(i) a Társaság határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése, 



(j) a Társaság működésével kapcsolatos iratok megőrzése, 

(k) a Társaságot érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte 

esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele, 

(l) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal. 
Az elnökség az elnökségen belül megállapodik a Társaság adminisztratív teendőit illető 

munkamegosztásról, és ennek megfelelően intézi a Társaság ügyeit, a szervezési feladatokat, biztosítja 

a jegyzőkönyvvezetést, a levelezést, a tagnyilvántartást.   

Az elnökség szükség szerint, de évente legalább két (2) alkalommal  ülésezik. Az elnökség ülésein a 

tagjain kívül meghívottak vehetnek részt. Az elnökség üléseit az elnök hívja össze. Az elnökség 

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

határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 
15. A PÉNZTÁROS  

A Társaság elnöke pénztárost bízhat meg, hogy intézze a Társaság gazdasági ügyeit. A pénztáros a 

pénz kezeléséért anyagilag felelős. 
16. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

A háromfős Felügyelő bizottság tagjai maguk közül választanak elnököt. A bizottság feladata a 

Társaság ügyeinek és tevékenységének teljes körű ellenőrzése, esetenkénti felülvizsgálata. A pénzügyi 

ellenőrzés végrehajtására a Felügyelő bizottság az elnökségtől és a választmánytól független 

szakértőket kérhet fel. Munkájáról évente beszámol a választmánynak. 

Felügyelő bizottsági tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

Nem lehet Felügyelő bizottsági tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól 

nem mentesült. 

Nem lehet Felügyelő bizottsági tag az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely 

foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt 

tevékenységet folytató jogi személy Felügyelő bizottsági tagja nem lehet. 

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet Felügyelő bizottsági tag az, akit 

eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

17.  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK    

A Magyar‒Finn Társaság 1989. február 28-án megtartott alakuló ülési határozata, illetve kérelme 

alapján a Fővárosi Bíróság 1989. május 12-én a 7. Pk. 23 298/1989/1. számon a 122. sorszám alatt a 

Magyar‒Finn Társaságot a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vette. A jelen alapszabály az 

alakuló ülésen elfogadott alapszabály időközben történt módosításainak változtatásaival egységes 

szerkezetbe foglalt, elfogadott változata.  

Az Alapszabály által nem érintett kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a 

civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv, a civil szervezetek 

gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011 (XII.30.) 

Korm. rendelet, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a társadalmi 

szervezetekről és azok gazdálkodásáról szóló érvényes egyéb jogszabályok rendelkezései az 

irányadók. 

ZÁRADÉK: Az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az elfogadott Alapszabály 

módosítások alapján hatályos tartalmának. Jelen egységes szerkezetű Alapszabályban a korábbi 

Alapszabályhoz képest történt módosítások félkövér dőlt betűvel szedettek, a törölt részek a 

szövegrész áthúzásával jelöltek. 

Kelt: Budapest, 2016. szeptember 30.                                                 

dr. Szíj Enikő elnök                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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ALAPSZABÁLY   

a korábbi (2006) alapszabállyal és az új módosításokkal egységes szerkezetben 

2016 

 

 

A 2016. február 26-án és 2016. szeptember 30-án megtartott választmányi ülések határozataiának 

eredményeképpen az alábbi módon feltüntetett módosítások után 

   ‒ áthúzva a hatályon kívül helyezett, törlendő szöveg 

   ‒ félkövér dőlt betűvel a módosított és az új rendelkezések, ill. javított gépelési hibák, 

magyartalanságok 

elfogadott alapszabálya szerint a Magyar‒Finn Társaság nevű egyesület a Ptk. (2013. évi V. törvény) 

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

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelően, külön is utalva 

az alábbi alapszabály 2. pontjában felsorolt törvényekre, közhasznú szervezetként működik tovább. 

 

PREAMBULUM A magyarországi magyar‒finn baráti körök a magyar-finn baráti kapcsolatok ápolása, 

erősítése és fejlesztése céljából, a két nép közös örökségére, hagyományos barátságára, az 1937-ben 

alapított Magyar‒Finn Társaság céljaira is alapozva 1989. február 28-án, a Kalevala napján 

elhatározták, hogy a baráti körök szövetségeként létrehozzák a Magyar‒Finn Társaságot. 

 
1. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE, HIVATALOS NYELVE, E-CÍME 

az Egyesület  neve: Magyar‒Finn Társaság  

székhelye: Budapest 1062 Bajza utca 54. mfszt 1/1. 

működési területe: Magyarország 

hivatalos nyelve: a magyar  

e-mail címe:  szij.eniko@gmail.com 

Az egyesület tagnévsora (név, cím) az alapszabály melléklete. 

 
2. A TÁRSASÁG CÉLJA ÉS FELADATAI  (Ptk. 3:5)  

A Társaság tevékenységét az alábbi közhasznú célok, közfeladatok megvalósítása érdekében fejti ki: 

a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26. §. (c) pontjában meghatározott közfeladatok, 

éspedig  nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, a kulturális 

örökség megóvása, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli 

magyarsággal kapcsolatos tevékenység folytatása, ezen belül: a magyar‒finn társadalmi kapcsolatok 

ápolása, erősítése és fejlesztése, a magyar‒finn barátság és együttműködés erősítése, a finn 

társadalom, gazdaság, történelem és kultúra megismertetése. Közhasznú tevékenységét a Társaság 

az alábbi törvényekben meghatározott közfeladatok megvalósítása érdekében fejti ki: 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 4. § (1) (a)‒(u) 

1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint 

egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről, 121.§ (a), (b) 

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről, 5. § (1) 

 
3. AZ  EGYESÜLETEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK    

A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem végez. 

A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, politikai 

pártokat nem támogat és támogatást politikai pártoktól nem fogad el.  

Nem állít és nem támogat országgyűlési képviselőjelöltet a parlamenti választásokon 

A Társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesüljön a Társaság közhasznú 

szolgáltatásaiból (Ectv. 34. § (1) bekezdés (a) pont). 

A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban 

meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja (Ectv. 34. § (1) bekezdés (c) pont). 

A Társaság közhasznú tevékenységével kapcsolatosan keletkezett iratok – a törvény alapján nem 

nyilvános adatok kivételével – nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, és a saját költségére 

másolatot készíthet. Az iratbetekintésre és iratmásolásra vonatkozó igényeket írásban, a 

Társaság elnökségéhez címzetten kell előterjeszteni. Az elnökség az iratbetekintést és az 

mailto:szij.eniko@gmail.com


iratmásolat kiadását a Társaság székhelyén, az igény bejelentésétől számított 8 napon belül 

köteles biztosítani a kérelmező számára (Ectv. 37. § (3) bekezdés (c) pont). 

 

4. A CÉLOK ELÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK 

Céljai érdekében a Társaság   

(a) összefogja és koordinálja a magyar‒finn baráti körök tevékenységét 

(b) intézményekkel, szervezetekkel és más egyesületekkel kapcsolatokat létesít és tart fenn 

(c) külföldi kapcsolatokat létesít és tart fenn 

(d) nyilvános előadásokat, üléseket tart, kiállításokat, művészeti eseményeket és más kulturális 

programokat szervez 

(e) tájékoztatja a közvéleményt a finn nép életéről és törekvéseiről 

(f) elősegíti a magyar‒finn testvérvárositelepülési mozgalom és kapcsolatok fejlődését 

(g) segíti a finn nyelv tanulását és tanítását 

(h) szakmunkákat és tájékoztatókat ad ki. 

A Társaság szolgáltatásairól  tevékenységéről  tagjait és pártoló tagjait írásos úton ‒ levélben, 

elektronikus úton, az érdeklődőket elektronikus úton (e-mail, net stb), sajtóhirdetés, plakát és szórólap 

igénybevétele útján értesíti. Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet minden év június 

hó 1. napjáig a www.magyarfinntarsasg.hu internetes honlapján és a Társaság székhelyén 

kihelyezett hirdetőtáblán közzéteszi (Ectv. 37. § (3) bekezdés (d) pontja). 

 
5. RENDELKEZÉS A TÁRSASÁGI VAGYONRÓL ÉS JÖVEDELEMRŐL 

(a) a vagyon: készpénz, kiadványok készlete, felszerelési tárgyak 

A készpénz vagyont banki folyószámlán kell elhelyezni. 

A Magyar‒Finn Társaság Egyesületnek banki folyószámlával kell rendelkeznie. 

(b) a Társaság jövedelme: tagdíjak, pártoló tagok, támogató szervezetek, intézmények befizetései, 

közös tevékenységből származó bevételek, kiadványok eladásából befolyó összege, a folyószámlán 

elhelyezett készpénz kamatai 

A tagdíj összegét a választmány határozza meg. A Társaság tagdíjfizetési mentességet nem adhat. 

(c) a Társaság pénzeszközei felhasználhatók a Társaság céljait szolgáló rendezvények, kiadványok, 

nemzetközi kapcsolatok és más, az alapszabályban jóváhagyott feladatok céljára 

 
6. A TÁRSASÁG TAGJAI 

A Társaság tagja lehet  (a) minden, legalább 10 tagból álló jogi személyként nyilvántartott 

magyar‒finn baráti kör, továbbá civil társaság, csoport, szervezet, amely önként csatlakozik a 

Társasághoz, elfogadja a Társaság céljait, alapszabályát, tevékenyen részt vesz a célok 

megvalósításában 

b) pártoló tag lehet olyan intézmény, szervezet, amely egyetért a Társaság céljaival és ezeket 

támogatni kívánja. 

 
7. A TÁRSASÁGI TAGOK FELVÉTELE 

A Társaság tagjait a választmány egyszerű szótöbbséggel veszi fel az elnökségnek írásban eljuttatott 

kérelem alapján. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs. 

 
8. A TÁRSASÁGI TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

Minden tagnak JOGA, hogy 

(a) részt vegyen a Társaság céljainak megvalósításában 

(b) közreműködjék a Társaság szervezeti életében 

(c) javaslatot tegyen, véleményt nyilvánítson a Társaság programjáról és tevékenységéről 

(d) részt vegyen az elnökség, valamint az ellenőrző a Felügyelő bizottság megválasztásában, 

beszámoltatásában 

A tagszervezetek KÖTELESEK 

(a) autonómiájuk érintetlenül hagyása mellett a Társaság koordináló tevékenységét támogatni 

(b) a határozatokat végrehajtani 

(c) a választmány által meghatározott tagdíjat fizetni 

 



11.  9. A TÁRSASÁGI TAGSÁG MEGSZŰNÉSE 

A tagság megszűnhet   

(a) kilépés,  

(b) kizárás,  

(c) a tagszervezet megszűnése által.  

Aki a tagságból ki akar lépni vagy amely kör megszűnik, az tartozik ebbéli szándékát vagy ennek 

tényét  a titkárnak  az elnökségnek – akár indoklás nélkül ‒ írásban bejelenteni. ebben az esetben  

A tagsági kötelezettségek mindenkor a bejelentés évének végéig állnak fenn. 

11.  A tagsági jogviszony kizárással megszűntetésének feltételei, ügymenete (Ptk. 3:69 §)  

(1) Kizárható az a tagszervezet, amely tagdíjfizetési kötelezettségének ismételt írásbeli – póthatáridő 

kitűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólítás 

ellenére a póthatáridőn belül sem tesz eleget.  

A jogszabályt, alapszabályt, társasági határozatot sértő, a Társaság céljával összeegyeztethetetlen 

magatartást tanúsító tag tagsági jogviszonyát illetően a Ptk. 3:70 § (1) bekezdés (c) pontjára 

hivatkozással a Társaság élhet  

(a) az írásos figyelmeztetéssel   

(b) a Társaság rendezvényeitől történő eltiltással legfeljebb egy év időtartamra  

(c) a kizárással.   

(2)  A jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az Egyesület céljával 

összeegyezhetetlen tagi magatartás miatt jogkövetkezmény alkalmazására irányuló eljárást az elnök 

vagy a titkár javaslatára a választmány rendeli el.  

A jogkövetkezmény alkalmazására irányuló eljárásban az érintett tagszervezett felelős vezetőjét a 

Társaság elnöksége ‒ elnöke vagy az elnök által megbízott elnökségi tag ‒ vagy a választmány által 

e feladatra kijelölt más személy (a továbbiakban: a vizsgáló) jegyzőkönyv felvétele mellett 

meghallgatja.  

A vizsgáló jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja továbbá azokat a személyeket is, akik az ügyre 

tartozó bizonyítandó tényekről tudomásul bírnak. A vizsgáló okiratokat szerez be, tisztázza a 

tényállást, és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján 30 napon belül elkészíti a választmánynak 

címzett határozati javaslatát.  

A határozati javaslat elkészítésétől számított 15 napon belül az elnök köteles összehívni a 

választmányt. A választmány megtárgyalja a vizsgáló által jogkövetkezmény alkalmazása tárgyában 

hozott határozati javaslatot.  

A vizsgálat adatainak ismeretében bármely választmányi  tag indítványozhatja a határozati javaslat 

módosítását, illetve módosított tartalmú határozati javaslat elfogadását.  

Az összehívott választmány a megvitatott, illetve módosított határozati javaslatról az ügy 

megtárgyalását követően nyomban határoz. 

 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 írásban, igazolható módon 

közölni kell. 

A hátrányos jogkövetkezménnyel sújtott tag a Társaság székhelye szerint illetékes törvényszéktől 

kérheti a határozat felülvizsgálatát 

 
10.  A TÁRSASÁG SZERVEI: 

(1) a választmány 

(2) a tisztségviselők:  

(a) az elnökség 

(b) az ellenőrző a Felügyelő bizottság 

 
10.  11. A VÁLASZTMÁNY  

A választmány a Társaság legfőbb szerve, amelybe a tagszervezetek minden 50 (ötven) tagjuk után 1 

(egy) – saját közgyűlésükön, titkos szavazással, közvetlenül megválasztott – választmányi tagot 

delegálhatnak. A tagszervezet akkor is jogosult egy választmányi tag delegálására, ha létszáma nem éri 

el az 50 (ötven) főt. 

A választmány hatáskörébe tartozik: 



(a) az alapszabály elfogadása és módosítása 

(b) az évi költségvetés és beszámoló jóváhagyása 

(c) az elnökség és az ellenörző bizottság megválasztása és éves beszámolójának jóváhagyása, valamint 

a jelölőbizottság megválasztása 

(d) a Társaság más szervezettel történő egyesülésének vagy a Társaság feloszlásának kimondása a 

társaság megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása 

(ec) a tagsági díj megállapítása 

(f) új tagok felvétele 

(g) az ellenőrzőFelügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása 

(h) az éves közhasznúsági jelentés melléklet (Tv. 19.§.3-5. bek.) elfogadása az ügyintéző szerv 

elnökség éves beszámolójának elfogadásával egyidejűleg. A közhasznúsági jelentés nyilvános, abba 

bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. 

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

A választmány összehívásának kötelezettsége (a Ptk. 3:81. § alapján)  

(1) Az elnök vagy az elnök által megbízott elnökségi tag a választmányi ülést köteles összehívni a 

szükséges intézkedések megtétele céljából, ha  

(a) a Társaság vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;  

(b) a Társaság előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni 

(c) ha a Társaság céljainak elérése veszélybe került.  

(2) Az (1) pont alapján összehívott választmányi ülésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 

körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.  

A választmányi ülés nyilvános. 

A választmányi ülést minden évben legalább egyszer össze kell hívni.  

A választmányi ülést a kitűzött idő előtt legalább 15 nappal, a tervezett napirend csatolásával a 

Társaság elnöke hívja össze írásos meghívóval, bizonyítható módon, ajánlott tértivevényes levéllel 

vagy e-mailben. 

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. 

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a 

tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 

A választmány 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. 

 A napirenddel kapcsolatos módosításokat, javaslatokat a kitűzött idő előtt legalább 5 nappal 

korábban írásban kell eljuttatni az elnökségnek.  

A választmányi ülés akkor határozatképes, ha a választmányi tagoknak legalább a fele és egy fő jelen 

van. Határozatképtelenség esetén a választmányi ülés még ugyanazon a napon ugyanarra a napra, 

ugyanazon helyre, változatlan napirenddel összehívható. 

A választmányi ülésen a Társaság elnöke vagy az általa felkért személy elnököl. 

A választmányi ülésen a választmányi tag csak személyesen vagy az  írásos teljes bizonyító erejű 

magánokiratba foglalt meghatalmazásával megjelent megbízottja útján gyakorolhatja a szavazati 

jogát. 

A választmányi ülésen minden választmányi tagnak egy szavazata van.  

A választmány a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Szavazategyenlőség esetén a határozatot elvetettnek kell tekinteni. az ülés elnökének szavazata dönt. 

Háromnegyedes többség szükséges az alapszabály megállapításához, valamint módosításához, más 

szervezettel történő egyesülésnek vagy a Társaság feloszlatásának kimondásához. 

 A Társaság alapszabályának módosításához a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 

határozata szükséges. A Társaság céljának módosításához és a Társaság megszűnéséről hozott 

választmányi döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 

határozata szükséges.  



A választmányi ülésen hozott határozatokat a szavazatszámlálók jelentése alapján a levezető elnök 

szóban kihirdeti.  

A választmányi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben meg kell jelölni a közgyűlés 

választmányi ülés helyét, idejét, továbbá a jelenléti ívre utalással fel kell sorolni a megjelent 

személyeket. A jelenléti ív minden oldalán fel kell tüntetni az ülés helyét, idejét, az ülés tipusát (első 

v. megismételt), a jelenléti ív minden oldalát két tanúval (név, lakóhely, sz.ig. szám) hitelesíttetni 

kell.  A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a javasolt, illetve elfogadott napirendet, az egyes napirendi 

pontokkal kapcsolatban hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a levezető elnök, a 

jegyzőkönyvvezetőnek megválasztott személy és a közgyűlés választmány tagjai közül választott két 

hitelesítő és két tanú (aláírás, lakóhely, sz.ig. szám) hitelesíti.  

Az elnökség feladata olyan nyilvántartás, határozatok könyve vezetése, amelyből mind a 

választmányi, mind az elnökségi döntések tartalma, időpontja, hatálya, továbbá a döntést támogatók és 

ellenzők számaránya megállapítható. 

Határozathozatal ülés tartása nélkül (Ptk. 3:20. §)  

(1) Az alapszabály a határozathozatalt ülés tartása nélkül is lehetővé teheti. Az ilyen 

határozathozatalt az elnökség a határozat tervezetének a tagok részére ‒ e-mailben ‒ történő 

megküldésével kezdeményezi. A tagoknak a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos 

határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat ‒ az e-mail-ben válaszként ‒ megküldjék az 

elnökségnek.  

(2) Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során az alapszabály határozatképességre és szavazásra 

vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor 

eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az elnökségnek, amennyi szava-zati jogot 

képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén.  

(3) Ha bármelyik tag az ülés megtartását kívánja, a választmányi ülést az elnöknek össze kell hívnia.  

(4) A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül ‒ ha valamennyi tag 

szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított 

három napon belül  ‒ az elnökség megállapítja a szavazás eredményét, amelyet további három 

napon belül közöl a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha pedig 

valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. 

 
12. A HATÁROZATHOZATAL, A TISZTSÉGVÁLLALÁS  ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

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 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. 

Nem vállalhat tisztséget, határozathozatalkor nem szavazhat az,  A Társaság szerveinek 

határozathozatalában nem vehet részt az a személy,  
(a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy a Társaság   

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 a Társaságnak  nem 

tagja vagy alapítója,  

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

(f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.  

A választmány határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója, élettársa (Ptk. 68. § b pont, a továbbiakban hozzátartozó) a határozat alapján 

‒ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

‒ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 



Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, ill. a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági 

jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 

13. A TISZTSÉGVISELŐK VÁLASZTÁSA  (Ptk. 3:78. §)  

A tisztségviselő-választás a jelölőbizottság előterjesztése alapján történik. A jelölőbizottságot a 

választmány választja meg a Társaság elnökének javaslata alapján. A jelölőbizottság a 

tagszervezetektől kért jelölések figyelembe vételével tesz javaslatot a választmánynak, az pedig 

megválasztja az elnökséget és az ellenőrző a Felügyelő bizottságot.  

A Társaság választmánya titkos szavazással választja meg  három öt (5) évre a Társaság 

tisztségviselőit, vagyis 

‒  az elnökséget, amely min. 3, max.  öt (5) tagból áll (elnök, kulturális, társadalmi és gazdasági 

alelnök, titkár) és  

‒ a háromtagú ellenőrző Felügyelő bizottságot.  

Ha általános szavazattöbbsége egyik jelöltnek sem volna, a második választás csak a legtöbb 

szavazatot nyert két jelölt közül történik. 

A vezető tisztségviselők megbízatása a megválasztásuk napjától számított  öt (5) év időtartamra szól.  

A vezető tisztségviselőket a Társaság valamelyik tagszervezetének tagjai közül kell megválasztani.  

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

Az elnökség tagjai kötelesek a választmányi ülésen részt venni, a Társasággal kapcsolatos 

kérdésekre válaszolni, a Társaság tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni 

 
13.  14. AZ ELNÖKSÉG 

Az elnök képviseli a Társaságot a hatóságok és más hivatalos intézmények előtt. Irányítja a Társaság 

működését. A titkárral együtt Aláírja a Társaság nevében a kötelezettségvállalásokat, a kifizetéseket 

utalványozza, ezt a jogát a titkárra az elnökség többi tagjára bármikor kiterjesztheti. Bármikor 

jogosult a pénzkezelést ellenőrizni, ügyviteli iratokba és számadásokba betekinteni. Eldöntheti, hogy 

melyik szervnek kell eljárnia olyan esetekben, amelyekről az alapszabály nem rendelkezik.  

Összehívja és vezeti a választmányi üléseket. Az üléseken elnököl. Szavazategyenlőség esetén az ő 

szavazata dönt. A titkár  az alapszabálynak megfelelően intézi a Társaság ügyeit. Ellátja a szervezési 

feladatokat. Vezeti a jegyzőkönyveket, intézi a levelezést, vezeti a tagszervezetek nyilvántartását.  

Az elnökség hatáskörébe tartozik: 

(a) a Társaság napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala, 

(b) a beszámolók előkészítése és azoknak a választmány elé terjesztése, 

(c)  az éves költségvetés és közhasznúsági jelentés elkészítése és a választmány elé terjesztése, 

(d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 

választmány hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása, 

(e) a választmány összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése, 

(f) az elnökség által összehívott választmányi ülés napirendi pontjainak meghatározása, 

(g) részvétel a választmányi ülésen és válaszadás a Társasággal kapcsolatos kérdésekre, 

(h) a tagság nyilvántartása, 

(i) a Társaság határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése, 

(j)  a Társaság működésével kapcsolatos iratok megőrzése, 

(k) a Társaságot érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte 

esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele, 

(l) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal. 
Az elnökség az elnökségen belül megállapodik a Társaság adminisztratív teendőit illető 

munkamegosztásról, és ennek megfelelően intézi a Társaság ügyeit, a szervezési feladatokat, 

biztosítja a jegyzőkönyvvezetést, a levelezést, a tagnyilvántartást.  (Az elnökség feladata továbbá az 

éves költségvetés és a közhasznúsági jelentés elkészítése, valamint ezek jóváhagyásra, illetve 

elfogadásra történő beterjesztése a választmány elé.)     

Az elnökség az üléseit  legalább havonta szükség szerint, de évente legalább két (2) alkalommal  

ülésezik. Az elnökség ülésein a tagjain kívül meghívottak vehetnek részt. Az elnökség üléseit a titkár 



az elnök hívja össze. Az elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Az ülések 

nyilvánosak. Az elnökség a határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 

 
14. 15. A PÉNZTÁROS  

A pénztárost a Társaság elnöke bízza meg. Intézi  A Társaság elnöke pénztárost bízhat meg, hogy 

intézze a Társaság gazdasági ügyeit. A pénztáros a pénz kezeléséért anyagilag felelős. 

 
15. Az ellenőrző 16. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

A háromfős ellenőrző Felügyelő bizottság tagjai maguk közül választanak elnököt. A bizottság 

feladata a Társaság ügyeinek és tevékenységének teljes körű ellenőrzése, esetenkénti felülvizsgálata. A 

pénzügyi ellenőrzés végrehajtására a ellenörző Felügyelő bizottság az elnökségtől és a választmánytól 

független szakértőket kérhet fel. Munkájáról évente beszámol a választmánynak. 

Felügyelő bizottsági tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

Nem lehet Felügyelő bizottsági tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények 

alól nem mentesült. 

Nem lehet Felügyelő bizottsági tag az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely 

foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt 

tevékenységet folytató jogi személy Felügyelő bizottsági tagja nem lehet. 

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet Felügyelő bizottsági tag az, akit 

eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 

16. Felügyelő bizottság  Ha a Társaság éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, az elnökségtől 

elkülönült felügyelő bizottság létrehozása kötelező   

 
17.  A VALAMENNYI TISZTSÉGVISELŐRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

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.  

 

17. 18. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK    

A Társaság a közhasznúsági jelentést a Társaság  honlapján teszi közzé  A Magyar‒Finn Társaság 

1989. február 28-án megtartott alakuló ülési határozata, illetve kérelme alapján a Fővárosi Bíróság 

1989. május 12-én a 7. Pk. 23 298/1989/1. számon a 122. sorszám alatt a Magyar‒Finn Társaságot a 

társadalmi szervezetek nyilvántartásába vette. A jelen alapszabály az alakuló ülésen elfogadott 

alapszabály időközben történt módosításaiának (2006) 2016. február 26-án megszavazott 

változtatásaival egységes szerkezetbe foglalt, elfogadott változata. (Minden, az alapszabályba nem 

foglalt kérdésben az elnökség állásfoglalása mérvadó, illetve az alapszabályban nem szabályozott 

kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 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 irányadó) Az Alapszabály által nem érintett kérdésekben az 

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

szóló 2011. évi CLXXV. tv, a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság 

egyes kérdéseiről szóló 350/2011 (XII.30.) Korm. rendelet, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény, továbbá a társadalmi szervezetekről és azok gazdálkodásáról szóló érvényes egyéb 

jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 



18. 19. EGYÉB  A 2016. február 26-i módosítás idején érvényes alapinformációk: 

A Társaság székhelye: 1062 Budapest, Bajza utca 54. mfszt. 1/1 

A Társaság levelezési címe: 1136 Budapest, Pannónia u. 9. I. 3. c/o dr. Szíj Enikő 

Folyószámla: K&H Bank 10200823-22271305-00000000 • Adószám: 19017004-1-42 

 

ZÁRADÉK: Az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az elfogadott Alapszabály 

módosítások alapján hatályos tartalmának. Jelen egységes szerkezetű Alapszabályban a korábbi 

Alapszabályhoz képest történt módosítások félkövér dőlt betűvel szedettek, a törölt részek a 

szövegrész áthúzásával jelöltek. 

 

Kelt: Budapest, 2016. szeptember 30.                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                       Dr. Szíj Enikő 

                                                                                                                             elnök 
 

 

 

 

 

 

 


