ALAPSZABÁLY
amelyben a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete alakuló közgyűlésén megjelentek a Ptk.
egyesületekre vonatkozó szabályai, valamint az 1989. évi II. tv. alapján egyesületet hoznak
létre, és annak szervezetére, működésére, tagjainak jogaira és kötelezettségeire vonatkozóan
az alábbiak szerint rendelkeznek.
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1. Az Egyesület neve: Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete
1.2. Székhelye: 5711 Gyula, Fehér-Körös u. 69.
1.3. Működése kiterjed az ország egész területére.
1.4. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból, saját
gazdálkodásból, pályázati forrásokból fedezi.
1.5. Az egyesület önkormányzati elven működő, saját alapszabállyal, szervezettel,
képviselettel, elkülönült gazdálkodási célkitűzéssel rendelkező társadalmi szervezet. Az
Egyesület jogi személy.
2. A SZERVEZET CÉLJA ÉS FELADATAI
2.1. A Banki adósok, elsősorban de nem kizárólag, a deviza alapú hitelekkel rendelkező
magánszemélyek, egyéni és társas, makró és mikró vállalkozások érdekvédelmének
képviselete.
2.2. A közéletben való szerepvállalás, e célból a közéleti tevékenységben való aktív részvétel.
2.3. Az egyesület tevékenységének minél szélesebb körben való megismertetése és
terjesztése.
2.4. Az egyesület közvetítői szerepet kíván folytatni az Adósok és a Hitelezők illetve a
Bankszövetség és a Kormány között.
2.5. Együttműködik más, hasonló célokért dolgozó társadalmi szervezetekkel.
2.6. Akciókat, rendezvényeket, konferenciákat és képzéseket szervez.
2.7. Nyomtatott és elektronikus médiumok létrehozása és működtetése illetve támogatása.
2.8. Civil közéleti klubok létrehozása és működtetése, közéleti, szakmapolitikai
előadássorozatok szervezése.
2.9. Szakmapolitikai, társadalompolitikai műhely működtetése és támogatása.
2.10. Sport, kulturális és szabadidős programok szervezése.
2.11. Kulturális örökség megóvása.
2.12. Természetvédelem.
2.13. Környezetvédelem.
2.14. Gyermek és ifjúságvédelem.
2.15. A Szervezet céljai megvalósításához szükséges gazdasági feltételek biztosítása
érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat,
gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet. Gazdálkodással
elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységének
ellátására fordítja.
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3.1. Az Egyesület tagjai, valamint pártoló tagjai lehetnek.
3.2. Az Egyesület tagja az a 18. életévét már betöltött természetes személy, aki a belépési
nyilatkozatban az alapszabály rendelkezéseit magára nézve aláírásával kötelezőnek elfogadja,
és vállalja az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködést és a tagdíj
megfizetését.
3.3 Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki
adományaival segíti a Szervezet munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni.
3.4. A tagsági jogviszony a belépési nyilatkozat aláírását követően az Elnökség határozatával
keletkezik, az Elnökség a tagfelvétel tárgyában hozott határozatát írásban közli az érintettel.
Az Elnökség a tagokról nyilvántartást vezet. Az Elnökség a tagfelvételt elutasító határozatával
szemben az érintett a közlést követő 15 napon belül írásban fellebbezhet a Közgyűléshez.
3.5 A tagdíj megállapítása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.
4. A TAGOK JOGAI és KÖTELEZETTSÉGEI
4.1. A tagok jogai:
a) részt vehet az Egyesület taggyűlésein, céljainak, feladatainak meghatározásában. Minden
tagot azonos szavazati jog illet meg, amely kizárólag személyesen jogosult gyakorolni.
b) részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein.
c) a szervezetet érintő kérdésekben javaslatokkal, indítványokkal élhet.
d) igénybe veheti az Egyesület érdekvédelmi, érdekérvényesítési és érdek-képviseleti
tevékenységét
e) minden tag választó és választható az Egyesület tisztségeire.
d.) a Közgyűlés határozata ellen 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
4.2. A tagok kötelezettségei:
a) az Alapszabály rendelkezéseinek betartása
b) a Közgyűlés által meghatározott mértékű éves tagdíj megfizetése, melyet legkésőbb folyó
év szeptember 15-ig kell teljesíteni.
c) tevékeny közreműködés a szervezeti célok megvalósítása érdekében
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4.3. A pártoló tag jogai:
a) javaslatot tehet a szervezet működését érintő kérdésekben
b) részt vehet a szervezet rendezvényein.
4.4. A pártoló tag kötelezettségei:
a) a megajánlott összegű tagdíj fizetése - mely nem lehet kevesebb, mint a rendes tagok által
fizetett tagdíj, illetve külön megállapodásban rögzített támogatások teljesítése.
5. A SZERVEZETI TAGSÁG MEGSZÜNÉSE
5.1. A szervezeti tagság megszűnik:
- a tag halálával
- kilépésével
- kizárással
- az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével.
5.2. A tag kilépési szándékát írásban közli az Egyesület Elnökségével, és a kilépés bejelentés
napján szűnik meg a kilépő tag tagsági viszonya.
5.3. A tagsági jogviszony megszűnik a Közgyűlés kizáró határozata alapján, ha a tag
ismételten és súlyosan megszegi az alapszabály rendelkezéseit. A kizárási eljárást bármely tag
kezdeményezheti az Elnökségnél. Az Elnökség az ügyet kivizsgálja, beszámol és javaslatot
tesz a Közgyűlés számára. A Közgyűlés a kizárás tárgyában minősített szótöbbséggel (2/3)
határoz.
5.4. A kizárási eljárást bármely tag az annak alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől
számított 15 napon belül kezdeményezheti az elnökségnél.
5.5. Az Elnökség kizárás tárgyában tartott üléséről az érintett tagot tértivevényes levélben
vagy írásban, az átvételt igazolható módon úgy kell értesíteni, hogy az értesítést az érintettnek
az ülést megelőzően legalább 8 nappal korábban kézbesítsék. A kizárás tárgyában tartott
elnökségi ülés az érintett távollétében is megtartható, ha az érintett értesítése szabályszerű volt
és távolmaradását előzetesen alapos okkal nem mentette ki.
5.6. Az érintett védekezését az elnökség kizárás tárgyában tartott ülésén szóban, vagy
legkésőbb az elnökségi ülés időpontjáig írásban terjesztheti elő és kéri személyes
meghallgatásának mellőzését.
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vizsgálat lefolytatását követően a kizárással kapcsolatos álláspontját kialakítja, és az elnök
gondoskodik a taggyűlés alapszabály szerinti összehívásáról, valamint a kizárásnak a
Közgyűlés elé terjesztéséről. A Közgyűlés összehívásával egyidejűleg a Közgyűlés
időpontjáról és napirendi pontjáról az érintett tagot írásban, tértivevényes levélben értesíti,
úgy hogy az értesítést legalább a taggyűlést megelőzően 5 nappal kézbesíteni kell.
5.8. A kizárás tárgyában hozott határozatot az érintettel tértivevényes levélben vagy írásban
az átvételt igazolható módon kell közölnie, a kizárás tárgyában tartott Közgyűlést követő 8
napon belül. Az érintett a kizáró határozattal szemben a határozat közlését követő 30 napon
belül írásban fordulhat jogorvoslatért az illetékes bírósághoz.
5.9. A kizárt tag tagsági viszonya a kizáró határozat jogerőre emelkedésének napján, vagy a
bírói jogorvoslat benyújtása esetén, ha a bíróság a Közgyűlés általi kizáró határozatot
helybenhagyja - a taggyűlés határozathozatalának napján szűnik meg.
Az EGYESÜLET FELÉPÍTÉSE
6. A KÖZGYŰLÉS
6.1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely az
Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet.
6.2. A közgyűlést az Elnökség hívja össze. A Közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével
kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább nyolc nap
időköznek kell lennie.
6.3. Évente egyszer rendes Közgyűlést kell tartani, és rendkívüli Közgyűlést kell tartani, ha a
tagok egyharmada azt - a cél és az ok megjelölésével - igényli, ha a bíróság elrendeli, vagy a
tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja. A rendkívüli Közgyűlést 30 napon belül
össze kell hívni. A Közgyűlés ülései nyilvánosak, kivéve, amelyekről a nyilvánosságot a
Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával kizárta. A zárt ülést bármelyik tag az
ok megjelölésével kezdeményezheti.
6.4. A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. A határozatképtelenség
miatt megismételt Közgyűlést az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlevők
számától függetlenül határozatképes, melyre a tagokat az eredeti meghívóban figyelmeztetni
kell. A megismételt Közgyűlést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - taggyűlés
időpontját követő 1 órán túli, de 8 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpontot az
eredeti közgyűlés meghívójában is megjelölhető. A megismételt Közgyűlés 2/3-os
szótöbbséghez kötött kérdésben nem dönthet, ha egyébként - főszabály szerint - nem lenne
határozatképes.
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szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
Kétharmados minősített többség szükséges az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének,
feloszlásának kimondásához, valamint az alapszabály elfogadásához, módosításához, illetve
az éves beszámoló és jelentés elfogadásához.
A Közgyűlés egyszerű többségi szavazattal, nyílt szavazással kétévi időtartamra választja meg
az Egyesület Elnökségét, azaz az Elnököt, és a 2 tagot.
Titkos szavazásnak akkor van helye, ha a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel titkos szavazást
rendel el.
6.6. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak:
a) az alapszabály elfogadása és módosítása,
b) az Egyesület munkájáról és gazdálkodásáról szóló éves beszámoló és költségvetés
elfogadása
c) az Elnökség tevékenységéről szóló éves beszámoló elfogadása
d) az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, valamint más társadalmi szervezettel való
egyesülésének kimondása,
e) tag kizárása az alapszabály súlyos megsértése esetén,
f) az Egyesület tisztségviselőinek megválasztása, a tisztségviselők felmentése, visszahívása,
g) döntés a Szervezet rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásáról,
h) a tagdíjfizetési szempontok, a tagdíjminimum meghatározása
7. AZ ELNÖKSÉG
7.1. Az Egyesület képviseletét és irányítását a Közgyűlés által választott három főből álló
Elnökség látja el. Az Elnökség 1 Elnökből és 2 Elnökségi tagból áll. A Közgyűlés az
Elnökség tagjait 2 évre választja.
7.2. Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente tartja. Az elnökség üléseit
az Elnök hívja össze. Az Elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni,
úgy hogy a meghívók elküldése és az ülés között legalább 8 nap időköznek kell lennie.
7.3. Határozatképes az Elnökség, ha minden tagja jelen van. Határozatait egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A megismételt Elnökségi ülést az eredeti határozatképtelenség miatt elmaradt - Elnökségi ülés időpontját követő 3 napon túl, de 8
napon belül ismételten össze kell hívni, amely időpont az eredeti közgyűlés meghívójában is
megjelölhető.
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egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával kizárta. A zárt ülést bármely Elnökségi tag az ok
megjelölésével kezdeményezheti. Bármely az Elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt,
szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni.
7.5. Két közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem
tartozik kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe, így különösen:
a) dönt az Egyesület tevékenységének szervezéséről, irányításáról,
b) éves költségvetést, programot, és üléstervet dolgoz ki a szervezet számára,
c) az Elnökség jogosult a Szervezetet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok
vállalásáról - a Közgyűlés felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett - dönteni,
d) megállapodásokat köt a pártoló tagokkal a támogatások kérdésében,
e) határoz a Közgyűlés összehívásáról, időpontjáról, napirendi pontjairól
f) dönt a tagfelvételről.
7.6. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő Közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni.
7.7 Megszűnik az elnökségi tagság
- lemondással,
- visszahívással, melyet a tagok fele vagy az Elnökség kezdeményezhet a Közgyűlésnél,
- a tag halálával,
- amennyiben a taggal szemben közügyek gyakorlásától eltiltás mellékbüntetést szabnak ki.
Visszahívás esetén az erről döntő Közgyűlésen rögtön új tagot kell választani az Elnökségbe,
más megszűnési esetekben pedig következő Közgyűlésen kell megválasztani az Elnökség új
tagját.
8. AZ ELNÖK
8.1. Az Elnök jogai és kötelességei:
- önállóan képviseli az Egyesületet,
összehívja
és
vezeti
az
Elnökség
üléseit,
vezeti
a
Közgyűléseket;
- intézkedik és dönt a Közgyűlés, és az Elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben;
- felügyeli az Egyesület gazdasági ügyeinek alakulását, elszámoltatja a tagság vagyonával
gazdálkodó tisztségviselőt,
- tevékenységéről beszámol az Elnökség soron következő ülésén;
- az Egyesület bankszámlája felett a PTK. 29. §. (3) bekezdése alapján az Elnökség bármely
másik tagjával együttesen rendelkeznek.
- gyakorolja az Egyesület alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat.
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átruházhatja az Elnökség más tagjaira. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a képviseleti
jog terjedelmét és korlátait is.
9. JEGYZŐKÖNYVEZÉS MÓDJA, HATÁROZATOK TÁRA
9.1. Mind a Közgyűlés, mind az Elnökség minden lényeges döntését, a döntés időpontját,
hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát jegyzőkönyvben rögzíti. A
jegyzőkönyvet aláírja az Elnökség jelen lévő minden tagja, Közgyűlés esetén az Elnök és
további erre kijelölt két tag, mint jegyzőkönyv-hitelesítő.
9.2. A Közgyűlést Levezető Elnök a Közgyűlés által hozott határozatokat, valamint a
Szervezet működése során, azzal kapcsolatban keletkezett iratokat köteles haladéktalanul
bejegyezni a Határozatok Tárába, a bejegyzést, a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti.
A Határozatok Tára nyilvános, bármely tag kérhet betekintést az Elnökségtől.
9.3. Az Elnök köteles mind a közgyűlésen, mind az Elnökség által hozott nyilvántartást
naprakészen vezetni.
10. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE
Az Egyesület képviseletében az aláírási jogot az Elnök önállóan, míg a bankszámla feletti
rendelkezési jogot 2 személy - az Elnök (akadályoztatása esetén a külön meghatalmazott
Elnökségi tag) és az Elnökség bármely további egy tagja - együttesen gyakorolják.
11. AZ EGYESÜLET VAGYONA és GAZDÁLKODÁSA
11.1. Az Egyesület vagyonát képezik:
- a tagok által befizetett tagdíjak;
- a pártoló tagok megállapodás alapján tett befizetései;
- természetes és jogi személyek támogatásai, felajánlásai, hozzájárulásai, adományai;
- pályázatok útján kapott támogatások;
11.2. Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok önként vállalt egyéb
juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik. Az Egyesület
gazdálkodása során nyereségre nem törekszik.
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Szervezetet terhelő járadékok és adók megfizetésére használja fel.
11.4. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület tartozásaiért saját
vagyonával felel. A tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig.
11.5. A Szervezet megszűnése esetén vagyonáról az alapszabály vagy a Közgyűlés
rendelkezik. Ha a vagyon hovafordításáról ezek nem rendelkeznek, továbbá ha a Szervezet
feloszlatással szűnik meg vagy felügyelő szerv ennek megszűnését állapítja meg, vagyonát a
hitelezők kielégítése után a tagok között kell felosztani egyenlő arányban.
11.6. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell
vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével az Elnök az egyesület
gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről
vagyonkimutatást készít.
11.7. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott
támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél
támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok
támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában
meghatározott körben használja fel.
12. AZ EGYESÜLET MEGSZÜNÉSE
12.1. Az Egyesület megszűnik, ha feloszlását a Taggyűlés kétharmados többséggel kimondja,
ha az egyesület más társadalmi szervezettel egyesül, a bíróság feloszlatja, vagy megszűnését a
bíróság megállapítja.
13. VEGYES RENDELKEZÉSEK
13.1. Az Egyesület a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.
13.2. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint az
Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. rendelkezései, továbbá a később meghozandó
közgyűlési határozatok az irányadóak.
Ezt az alapszabályt a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete, 2009. április 15. napján
összehívott alakuló közgyűlésén fogadta el.
Gyula, 2009. április 15.
Dr. Roxin György jkv-vezető
Susánszki Ildikó jkv-hitelesítő
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