FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA
EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA
(EGYSÉGES SZERKEZETBEN)
Figyelemmel a Felderítők Társasága Közgyűlése 2014. február hó 25-én kelt
határozatára, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),
valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.)
rendelkezéseire, továbbá a Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó
rendelkezésékről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (a továbbiakban: Ptké.) előírásaira is
tekintettel – a Fővárosi Törvényszék 12. Pk.60.371/2006618. számú végzésében foglaltak
alapján – a Felderítők Társasága Egyesület 2015. december 3-án megtartott Közgyűlése az
alábbi Alapszabályt fogadta el.

Preambulum
A Kossuth Lajos Katonai Főiskola csapatfelderítő szakán 1971-ben végzett tisztek
kezdeményezésére azok a hivatásos és nyugállományú katonák, akik a Magyar Honvédség
katonai alakulatainál, felderítő szolgálatainál, valamint a Honvédelmi Minisztérium
szervezeteinél

végzett

munkájukkal

hozzájárultak

a

felderítő

szakma

hírnevének

öregbítéséhez, tevékenységükkel a szakmának megbecsülést szereztek, valamint jelentősen
elősegítették az érintett katonaközösségek és egyének boldogulását, az alábbiak szerint
egyesületet hoztak létre:

A Felderítők Társasága Egyesület működése
Az Egyesület jogi személyiséggel rendelkező, önálló civil szervezetként a Ptk. és az
Ectv. továbbá a civil szervezetek működésére és gazdálkodására vonatkozó egyéb
jogszabályok és a jelen Alapszabály rendelkezései szerint működik.
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1. §
Az Egyesület neve, székhelye és jogállása
1.1.

Az Egyesület neve:

Felderítők Társasága Egyesület

1.2.

Az Egyesület rövidített neve:

FTE

1.3.

Az Egyesület székhelye:

1087 Budapest, Kerepesi út 29/b.

1.4.

Az Egyesület működési területe:

Magyarország egész területe

2. §
Az Egyesület céljai és tevékenysége
2.1. Az Egyesület céljai:
2.1.1. A korszerű felderítés feladatainak, módszereinek kutatása és feldolgozása, ajánlások,
javaslatok megfogalmazása.
2.1.2. A nemzeti katonai, és azon belül a felderítő hagyományok ápolása:
 a bajtársiasságon alapuló összetartozás érzésének fenntartása, elmélyítése;
 hagyományápoló rendezvények lebonyolítása, illetve azok szervezésében való
közreműködés.
2.1.3. A felderítés magyarországi történetének kutatása, feldolgozása:
 a felderítés írott és tárgyi emlékeinek gyűjtése, megóvása;
 a kutatási eredmények rendszerezése, megjelenítése és közreadása.
2.1.4. Szociális tevékenység.
 az idősebb, mozgásukban korlátozott, nehezebb körülmények között élő, a
felderítés területéről nyugállományba helyezettek szociális körülményeinek
figyelemmel kísérése, javításában történő közreműködés.
2.1.5. Információ-szolgáltatás, tanácsadás és szakanyagok készítése.
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2.2. Az Egyesület a 2.1.1.-2.1.5. pontokban megfogalmazott célok érdekében a következő
tevékenységeket fejti ki:
 szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása;
 tudományos tevékenység, kutatás;
 nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
 kulturális örökség megóvása.
2.3. Az Egyesület a fentiekben megjelölt céljai megvalósítása érdekében:
2.3.1. Felkutatja azokat a felderítéssel kapcsolatos írott és tárgyi emlékeket, amelyek a HM
Hadtörténeti Intézetnél és Múzeumnál, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos
könyvtárában, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában és más
intézményekben, illetve magánszemélyeknél fellelhetők. A felderítés magyarországi
történetével kapcsolatos ismereteket egységes rendszerbe foglalja.
2.3.2. Az érdekvédelmi és önkormányzati szervezetek támogatásával, valamint az Egyesület
Szociális Szekciója által kialakított gyakorlat szerinti formában és módon segítséget
nyújt az idősebb, mozgásukban korlátozott, nehezebb körülmények között élő, a
felderítés területéről nyugállományba helyezetteknek.
2.3.3. Kezdeményezi, illetve támogatja a felderítő témájú rendezvények szervezését,
együttműködik a civil szervezeteket nyilvántartó bíróság által nyilvántartásba vett
társadalmi szervezetekkel, amelyek a nemzeti katonai és felderítő hagyományok,
értékek megőrzését tűzték ki célul.
2.3.4. Felkérésre javaslatokat dolgoz ki az illetékes szerveknek a felderítéssel kapcsolatos
időszerű

feladataik

megoldásához.

A

tagság

kezdeményezéseit

megvitatja,

amennyiben hasznosnak ítéli, úgy az adott kérdésben készített javaslatokat az illetékes
szervekhez továbbítja.
2.3.5. Lehetőséget biztosít a felderítő szakmával foglalkozó szakembereknek megszerzett
ismereteik és tapasztalataik átadására.
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2.3.6. Az Egyesület hatékony együttműködést alakít ki és tart fenn a Honvédelmi
Minisztérium, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat és a Magyar Honvédség illetékes
szerveivel és szervezeteivel, valamint az érdekképviseleti és más szervezetekkel.
2.3.7. Tanulmányokat dolgoz ki, felkérésre megszervezi tanulmányok társadalmi vitáját,
szakértői szerződéses munkát vállal.
2.3.8. Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik minden olyan hazai
állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más társaságokkal és szövetségekkel,
amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.
2.3.9. Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát
szakfolyóiratokban (pl. Felderítő Szemle, Szakmai Szemle, Honvédségi Szemle) és
egyéb sajtótermékekben való közzététel útján biztosítja.
2.3.10. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

3. §
Az Egyesület tagsága
3.1. Az Egyesület tagságát a rendes, a pártoló és az örökös tiszteletbeli tagok alkotják.
3.2. Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan természetes személy, aki
 a fegyveres erőknél, a katonai és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál, a
felderítés valamelyik területén dolgozik, vagy dolgozott, illetve tanulmányait a
felderítés valamelyik szakágán végezte, függetlenül attól, hogy aktív dolgozó vagy
nyugállományú és
 elfogadja az Egyesület Alapszabályát, céljait, szellemiségét, valamint értékrendjét.
3.3. Minden rendes tag felvételéről – írásbeli kérelme alapján – az Elnökség egyszerű
szótöbbségi határozattal dönt.
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3.4. Az Egyesület rendes tagjának jogai:
 szavazati joga van;
 részt vehet az Egyesület tevékenységében, rendezvényein, a Közgyűlés
határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt
nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban;
 tájékoztatást kérhet az Egyesület tevékenységéről;
 részt vehet a tisztségviselők választásán és tisztségre megválasztható;
 indítványt tehet a Közgyűlés napirendi pontjaira, illetve a Közgyűlés és a Szekciók,
valamint a Felügyelő Bizottság rendkívüli összehívására;
 részesülhet az Egyesület támogatásaiban;
 betekinthet az Egyesület irataiba.
3.5. Az Egyesület rendes tagjának kötelességei:
 köteles az Egyesület Alapszabályát és határozatait betartani, részt venni az
Egyesület munkájában, elősegíteni céljai megvalósítását;
 a Közgyűlés által évente meghatározott összegű tagdíjat határidőre megfizetni.
3.6. Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki / amely az Egyesület Alapszabályát
elfogadja és annak megvalósítását akár személyes közreműködéssel, akár pénzbeli vagy
nem pénzbeli szolgáltatás nyújtásával elő kívánja segíteni.
A pártoló tag felvétele a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik, de
tisztségre nem választható és szavazati joga sincs. Jogai és kötelezettségei megegyeznek
a rendes tagokéval, azzal az eltéréssel, hogy tagdíj fizetésére nem kötelezett.
3.7. Az Egyesület örökös tiszteletbeli tagja lehet az a természetes személy, akit:
 a felderítés területén kiemelkedő és tiszteletet érdemlő életútja alapján a Közgyűlés
arra méltónak talál;
 aki az Egyesület munkájában legalább öt éven keresztül folyamatosan és aktívan
részt vett;
 egészségi állapota, vagy más személyes ok miatt – önhibáján kívül – az Egyesület
életében rendszeresen részt venni nem tud.
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3.8. Az örökös tiszteletbeli tag jogai megegyeznek a rendes tagéval. Köteles az Egyesület
Alapszabályát és határozatait betartani. Lehetőségei szerint bekapcsolódik az Egyesület
tevékenységébe, tagdíjfizetésre nem kötelezett.
3.9. Az Egyesületi tagsági jogok gyakorlása:
 a természetes személy tagok jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják;
 a pártoló jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező tagok jogaikat
törvényes képviselőik útján gyakorolják.
3.10. A Társaság tagjának tagsági viszonya megszűnik:
 a tagsági viszonyról az Elnökségnek írásban benyújtott lemondással. A kilépési
szándékot az Elnökséghez írásban kell bejelenteni. A kilépő tagsági viszonya az
Elnökséghez megküldött lemondó nyilatkozatával megszűnik. Az Elnökség a
következő Közgyűlésen tájékoztatja a tagságot a kilépett tag személyéről.
 Elnökségi döntés alapján történő kizárással, amennyiben a tag több mint kétévi
tagdíjjal tartozik és elmaradását méltányolható indokkal nem tudja alátámasztani. A
tagdíj megfizetésének elmulasztása csak abban az esetben eredményezheti a tag
kizárását, ha a kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható, azaz saját hibájából
nem fizette meg a tagdíjat és az Elnökség a díjhátralék megfizetésére előzetesen
igazolhatóan felszólította, annak rendezésére 60 nap haladékot adott és a felhívás
eredménytelen maradt.
 Elnökségi döntés alapján annak a tagnak, aki kirívó, az Egyesület céljaival
ellentétes magatartást tanúsít.
 törléssel a tag halála esetén, vagy ha a pártoló jogi személy tag jogutód nélkül
megszűnik.
3.11. A tag kizárására irányuló eljárás szabályai:
- Azt a tagot, aki a tagsági díjat felszólítás ellenére sem rendezi, és aki kirívó, az Egyesület
céljaival ellentétes magatartást tanúsít, a tagok sorából ki lehet zárni. A tag kizárása felől az
Egyesület Elnöksége dönt.
- A tag kizárására irányuló eljárás lefolytatását az Egyesület elnöke vagy hivatalból, vagy az
Egyesület bármely tagjának írásos megkeresésére rendelheti el.
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- Az eljárás megindítása esetén az elnök erről írásban értesíti az eljárás alá vont személyt, és
ha van, a bejelentőt. Az eljárás az erre vonatkozó írásos tájékoztatás postára adásának napján
indul meg.
- Az elnök a tényállás tisztázása érdekében köteles az érintett tagot személyesen meghallgatni.
- A meghallgatás helyszínéről és időpontjáról az eljárás alá vont személyt azt megelőzően
legalább 8 nappal korábban írásban, igazolható módon értesíteni kell.
- A személyes meghallgatáson az érintett tagon kívül jelen lehet a képviselője is, továbbá
mindazok, akiknek jelenlétét az elnök indokoltnak tartja.
- A meghallgatásról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet az elnök, valamint a meghallgatott
tag illetőleg képviselője aláírásával lát el.
- Az elnök a tényállás tisztázása érdekében további meghallgatást tarthat és az eljárás során
tanú meghallgatására is sor kerülhet, akár hivatalból, akár az eljárás alá vont személy
kérésére. A tanúkat egymás távollétében kell meghallgatni.
- Az eljárás alá vont személyt és képviselőjét nyilatkozattételi, észrevételezési, indítvány
tételi, és a tanúkhoz történő kérdésfeltevési jog illeti meg.
- Ha a személyes meghallgatáson az eljárás alá vont személy nem jelenik meg, és
távolmaradását sem menti ki, úgy az elnök nem köteles a meghallgatásra újabb időpontot
tűzni.
- A meghallgatási eljárást annak megindításától számított három hónapon belül be kell
fejezni.
- Az elnök a meghallgatási eljárás alapján dönt az eljárás megszüntetéséről, illetőleg ellenkező
esetben írásban indokolt indítványt terjeszt elő a kizárás iránt az Egyesület Elnöksége felé.
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- A kizárás felől az elnök által benyújtott indítvány alapján az Egyesület Elnöksége soron
következő ülésén dönt, egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával.
- Az eljárást megszüntető, valamint az Elnökség által a kizárás tárgyában hozott határozatról
az eljárás alá vont személyt, illetőleg ha van a bejelentőt írásban, tértivevényes ajánlott
levélben kell értesíteni. Az eljárás során hozott határozatokat röviden indokolni kell.
- A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az eljárás alá vont személy, az
elnök, illetőleg amennyiben van, a bejelentő fellebbezéssel élhet az Egyesület Közgyűléséhez.
- Nincs helye az eljárás lefolytatásának abban az esetben, ha az eljárás alapjául szolgáló
magatartás megtörténtétől az eljárás megindításáig 6 hónapnál, illetőleg az erről való
tudomásszerzéstől számítva 3 hónapnál több idő eltelt.
A tudomásszerzés időpontja az a nap, amikor az eljárás alapjául szolgáló magatartás
megtörténtéről az elnök igazolható módon tudomást szerez.
- Az Egyesület Közgyűlése hozzá benyújtott fellebbezésről soron következő ülésén dönt.
Fellebbezés esetén a Közgyűlés rendkívüli ülését a fellebbezés kézbesítését követő 30 napon
belüli időpontra össze kell hívni. A Közgyűlés döntését egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A
fellebbező fél részére, valamint ha fellebbező fél nem maga az eljárás alá vont személy, akkor
az ő részére is a közgyűlésen lehetőséget kell adni álláspontja rövid ismertetésére.
- A Közgyűlés határozatát törvénysértés miatt bármely tag, a tudomásszerzéstől számított 30
nap alatt, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnál megtámadhatja.
- A kizárás tárgyában hozott valamennyi határozatot tértivevényes küldeményben, vagy
írásban, az átvételt igazolható módon kell közölni.
- A kizárt tag tagsági viszonya a kizáró határozat jogerőre emelkedésének napján, vagy
fellebbezés benyújtása esetén, ha a Közgyűlés az Elnökség általi kizáró határozatot helyben
hagyja,- vagy bírósági jogorvoslat benyújtása esetén, ha a bíróság a közgyűlés általi kizáró
határozatot helyben hagyja – a közgyűlés általi kizáró határozat meghozatalának napján
szűnik meg.
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4. §
Az Egyesület szervezete
Az Egyesület szervezeti keretei között az alábbi szervek működnek:
Vezető szervek:
4.1. Elnökség
4.2. Felügyelő Bizottság
Döntéshozó szerv:
4.3. Közgyűlés
Szekciók:
4.4. Tudományos Szekció
4.5. Polgári és Katonai Kapcsolatok Szekció
4.6. Szociális Szekció
4.7. Az Egyesület ad hoc bizottságokat is létrehozhat, a Közgyűlés által kezdeményezett
témakörökben.
4.8. A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek
közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) 1., élettársa 8:1. § (1) 2.) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
4.9. Határozatok és nyilvánosság
4.9.1. Az Egyesület Elnökségének döntéseit az Elnökség a határozatok tárában gyűjti össze.
Ebben nyilvántartják a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és
ellenzők számarányát, és ha lehetséges, személyét is.
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4.9.2. Az elnök gondoskodik az Egyesület döntéseinek az érintettekkel való közléséről
írásban vagy szóban, igazolható módon. Az elnök intézkedik az Egyesület döntéseinek
– a döntéshozataltól számított 30 napon belüli – az Egyesület honlapján történő
nyilvánosságra hozásáról.
4.9.3. A testületi szervek döntéseit az Egyesület rendezvényein, az Egyesület belső
terjesztésű, időszakos kiadványában, az FTE évkönyvben, illetve internet honlapján
hozza nyilvánosságra. A testületi szervek döntéseit az egyesület honlapján a
döntéshozataltól számított 30 napon belül nyilvánosságra kell hozni.
4.9.4. Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az Egyesület tagjai
betekinthetnek az Egyesület székhelyén az alelnökkel – mint a nyilvánosság
tájékoztatásért felelős vezető tisztségviselővel – előre egyeztetett időpontban. A
betekintés csak akkor korlátozható, vagy tagadható meg, ha a betekintés a
személyiségi jogot, vagy az adatvédelmet sérti.
4.9.5. Az Egyesület működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, továbbá
beszámolóinak tartalmáról időszaki kiadványokban és az Internet honlapon
tájékoztatja a nyilvánosságot.

5. §
A Közgyűlés
5.1. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve. A Közgyűlést az Egyesület tagjai alkotják. A
Közgyűlést az Elnökség szükség szerint, de évente legalább egyszer köteles összehívni.
A Közgyűlés összehívásának eljárási rendje:
- A meghívónak a Közgyűlés kezdő napját 15 nappal megelőzően kell a tagokhoz
megérkeznie. A meghívó kiküldését megelőzően az Elnökség biztosítja, hogy az Egyesület
tagjai a Közgyűlés napirendi pontjaira javaslatot tehessenek. A javaslattételre legalább 5
napot kell biztosítani.

- 11 - A Közgyűlést írásban, a napirend közlésével kell összehívni. A meghívót a tag által erre a
célra megadott levelezési, vagy e-mail címre kell küldeni.
- A meghívó tartalmazza az Egyesület nevét, székhelyét, a Közgyűlés helyét és idejét, a
szavazóképességre

vonatkozó

rendelkezéseket,

ismételt

Közgyűlés

összehívásának

lehetőségét, a napirendi pontokat és azok előadóit, aláírást. (A Közgyűlést összehívó
meghívóban továbbá ismertetni kell a határozatképtelenség esetére megismételt közgyűlés
időpontját is, valamint azt a tényt is fel kell tüntetni, hogy a megismételt közgyűlés a
megjelentek számától függetlenül határozatképes. A megismételt Közgyűlés időpontja az
eredeti Közgyűlés napjára is eshet.)
- A Közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 5 napon belül a tagok és az Egyesület
szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
(napirend kiegészítése)
- A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend
kiegészítése iránti kérelemről az Elnökség nem dönt, vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a
napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend
kiegészítésének tárgyában.
- A Közgyűlést össze kell hívni, ha azt az Egyesület tagjainak legalább egytizede az ok és a
cél megjelölésével kéri.
5.2. A Közgyűlés összehívása az elnök feladata.
5.3. A Közgyűlés levezető elnöki funkcióit az Egyesület mindenkori elnöke, távolléte vagy
akadályoztatása esetén az alelnök gyakorolja. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől
számított, az Alapszabályban meghatározott időn belül a tagok és az egyesület szervei
az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával, az ezzel
kapcsolatos eljárásra az 5.1. pontban szabályozottak az irányadók.
A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és két, a Közgyűlés által
megválasztott tag hitelesít. A Közgyűlés határozatait a Határozatok Könyvében, azok
rendelkező részének, hatályának, sorszámának, meghozataluk dátumának, az azt
megszavazók,
nyilvántartani.

ellenzők,

illetve

a

tartózkodók

számának

feltüntetésével

kell
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5.4. A Közgyűlési tisztségviselő, a szavazatszámlálók, hitelesítők megválasztására
bármelyik

egyesületi

tag

javaslatot

tehet.

A

Közgyűlési

tisztségviselők,

a

szavazatszámlálók, hitelesítők megválasztásáról a Közgyűlés a szavazati joggal
rendelkező tagok szótöbbségével határoz.
5.5. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét
képviselő

szavazásra

jogosult

részt

vesz.

A

határozatképességet

minden

határozathozatalnál vizsgálni kell.
5.6. Rendkívüli Közgyűlés
 az Egyesület elnökének, illetve
 a tagság egyharmadának kezdeményezésére – amennyiben az összehívás célját és
okát írásban megjelölik – hívható össze,
 össze kell hívni a közgyűlést, ha azt az arra jogosult szerv (bíróság) elrendeli.
 Az Elnökség köteles a Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele
céljából, ha
a) az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni; vagy
c) az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.
 Az a)-c) pont alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra
okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület
megszüntetéséről dönteni.
5.7. Az Egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az Egyesület céljainak módosításához és az
Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező
tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Mindazokban az
ügyekben, amelyekben a határozathozatalhoz nem szükséges a jelenlévő tagok vagy a
szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata, a
közgyűlés a határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozzák meg.
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Szavazategyenlőség esetén ismételt szavazás tartható. Amennyiben az ismételt szavazás
esetén is szavazategyenlőség áll fenn, a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
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.
5.8. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni.
A jegyzőkönyv készítésének szabályai:
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 határozatképességgel kapcsolatos megállapításokat, a javasolt illetve elfogadott
napirendet és az ahhoz történő hozzászólások/módosító indítványok/kiegészítő indítványok
lényegét és az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet
a Közgyűlés levezető elnöke, a jegyzőkönyvvezetőnek megválasztott személy és a Közgyűlés
tagjai közül választott hitelesítők aláírásával hitelesíti.
5.9. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A Közgyűlés nyilvánossága – a szükséges mértékig
csak személyes adatok, vagy a személyiségi jogok védelme, avagy jogszabályban előírt
kötelezettség alapján korlátozható.
Az elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági
szervezetek, illetve természetes személyek képviselőit.
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A Közgyűlés kizárólagos hatásköre
A Közgyűlés hatásköre a következőkre terjed ki:
6. 1. Az Alapszabály módosítása;
6. 2. Az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
6.3. Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjainak, illetve a Szekciók vezetőinek
megválasztása, visszahívása;
6.4. Az éves költségvetés és munkaprogram elfogadása;
6.5. Az éves beszámoló - ezen belül az Elnökségnek az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló
jelentésének - elfogadása;
6.6. Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával,
Elnökségével, a Felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
6.7. A jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, az Elnökség és a Felügyelőbizottsági tagok
vagy más Egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való
döntés;
6.8. A tagsági díj összegének, illetve a pártoló tagdíj legkisebb mértékének meghatározása;
6.9. Az örökös tiszteletbeli tag felvétele.

7. §
Az Elnökség
7.1. Az Elnökséget – az egyesület elnökét, az egyesület alelnökét, a három szekció vezetőit
és az Elnökség további tizenkét tagját – a Közgyűlés választja meg, négy év
időtartamra. Létszáma 17 fő, amely magában foglalja az elnököt, az alelnököt, a három
Szekció vezetőjét, továbbá a tizenkét Elnökségi tagot, akik közül az egyik Elnökségi tag
látja el a pénzügyi referensi feladatokat. Az Elnökség hatáskörébe tartozik minden olyan
ügy eldöntése, illetve intézése, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe.

- 15 -

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, továbbá,
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.
Az Elnökség hatáskörébe tartozik:


az Egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben
döntések meghozatala;



a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése;



az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése;



az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére
vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és
végrehajtása;



az Egyesület jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;



a Közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése;



az Elnökség által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;



részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;



a tagság nyilvántartása;



az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;



az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
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Az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és
annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és



az Alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.

7.2. Az Elnökség két Közgyűlés között irányítja és ellenőrzi az Egyesület munkáját.
7.3. Az Elnökség tevékenységéről a Közgyűlésen köteles beszámolni.
7.4. Az Elnökség legalább félévenként ülésezik. Az Elnökséget az elnök akadályoztatása
esetén az alelnök írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha
a tagok az ülésről legalább tíz nappal az ülés időpontját megelőzően levélben, e-mailben
értesülnek, és az ülés napirendjéről tájékoztatást kapnak. A meghívó tartalmazza az
Egyesület nevét, székhelyét, az Elnökségi ülés helyét és idejét, a szavazóképességre
vonatkozó rendelkezéseket, a napirendi pontokat és azok előadóit, aláírást. Az Elnökség
határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén
ismételt

szavazás

tartható.

Amennyiben

az

ismételt

szavazás

esetén

is

szavazategyenlőség áll fenn, a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

7.5. Az Elnökségi ülés hitelesítője megválasztására bármelyik Elnökségi tag javaslatot tehet.
A szavazatszámláló és a hitelesítő megválasztásáról az Elnökség a szavazati joggal
rendelkező tagok szótöbbségével határoz.
Az Elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben meg kell jelölni
az Elnökségi ülés helyét, idejét, továbbá a jelenléti ívre utalással fel kell sorolni az
Elnökségi ülésen megjelent személyeket. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a javasolt
illetve

elfogadott

napirendet

és

az

ahhoz

történő

hozzászólások/módosító

indítványok/kiegészítő indítványok lényegét és az egyes napirendi pontokkal
kapcsolatban hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet az Elnökségi ülés levezető elnöke,
az Elnökség tagjai közül választott jegyzőkönyvvezetőnek megválasztott személy és az
Elnökség tagjai közül választott hitelesítő aláírásával hitelesíti.
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tag hívhatja össze. Rendkívüli ülés összehívását az Egyesület elnöke, akadályoztatása
esetén az alelnöke kezdeményezi. A rendkívüli ülés szabályaira a 7.4. pont
rendelkezései az irányadóak azzal az eltéréssel, hogy az összehívás akkor minősül
szabályosnak, ha a tagok az ülésről legalább 3 nappal az ülés időpontját megelőzően
levélben, e-mailben értesülnek.
7.7. Az Elnökség ülései nyilvánosak.

8. §
Az Egyesület elnöke és alelnöke

8.1. Az Egyesület elnökét és alelnökét a Közgyűlés választja, négy év időtartamra. Az elnök
gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, irányítja és vezeti az
Egyesület munkáját a közgyűlések közötti időszakban.
8.2. A Társaságot a hatóságok és más szervek előtt az elnök képviseli.
8.3. Az elnök, vagy az általa kijelölt személy képviseli a Társaságot minden olyan
rendezvényen és szervezetben, ahol a képviseletre szükség van.
8.4. Az elnök képviseli az Egyesületet. Képviseleti joga általános és önálló, mely magában
foglalja a bankszámla feletti rendelkezési jogot is. Az elnök akadályoztatása esetén az
alelnök általános jogkörrel képviseli az Egyesületet, bankszámla feletti rendelkezési
jogát pedig a pénzügyi referenssel együttesen gyakorolja.
8.5. Az Egyesület elnöke – távollétében az alelnök – jogosult:
 a soros és a rendkívüli Közgyűlést összehívni;
 soron kívül az Elnökséget és a Szekciókat összehívni;
 a Közgyűlést, az Elnökség üléseit vezetni;
 az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó kérdésekben
dönteni és intézkedni;

- 18  a pénzügyi kifizetéseket ellenjegyezni;
 az ad hoc bizottságok beszámolóit jóváhagyni.
8.6. Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti, aki az elnök jogait ilyen
esetben korlátozás nélkül gyakorolja.
8.7. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás


határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;



visszahívással;



lemondással;



a vezető tisztségviselő halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével;



a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;



a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.

9. §
A Szekciók és a Felügyelő Bizottság

9.1. Szekció: az Egyesület tagjaiból az Alapszabályban foglalt célok megvalósítása
érdekében egy adott, (állandó) terület feladatainak szervezése és végrehajtása érdekében
létrejött önkéntes csoport (szerveződés).
Az Egyesület szervezeti keretei közt az alábbi Szekciók működnek:
9.1.1. Tudományos Szekció
Feladata: a felderítő szakma történetének kutatása, a kutatómunka eredményeinek közzététele
a kapcsolódó szakmai folyóiratokban és az Egyesület Évkönyvében; a szakmai hagyományok
ápolása és népszerűsítése; szakmai fórumok, konferenciák szervezése a nemzetbiztonság
területén

tevékenykedő

együttműködésben.

más

civil

szervezetekkel

és

oktatási

intézményekkel
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9.1.2. Polgári és Katonai Kapcsolatok Szekció
Feladata: kapcsolatok kiépítése és ápolása más, a honvédelem és a nemzetbiztonság ügyét
támogató szervezetekkel; az Egyesület ünnepi rendezvényeinek előkészítése, megszervezése,
az

együttműködő

civil

szervezetekkel

közös

rendezvényeken

való

részvételünk

megszervezése és a tagság mozgósítása a rendezvényeken történő részvételre.
9.1.3. Szociális Szekció
Feladata: Az Egyesület és a felderítő szakma nehéz élethelyzetbe került tagjainak,
képviselőinek felkutatása, részükre a segítségnyújtás lehetőségeinek megkeresése és a felek
összehozásában való közreműködés; az Egyesület kegyeleti tevékenységének szervezése, a
tagság mozgósítása az ilyen jellegű rendezvényeken történő részvételre.
9.2. A Szekciók vezetőit a Közgyűlés választja négy évre az Egyesület tagságából. A
Szekciók tagjai a Társaság tagságából önkéntes jelentkezés, vagy a Szekciók vezetőinek
felkérése alapján kerülnek ki.
9.3. Nem lehet a Szekciók elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik;
b) az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatást;
c) az a)-b) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

10. §
A Felügyelő Bizottság
10.1. A Felügyelő Bizottság feladata az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az
alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.
Működéséért a Közgyűlésnek felel.
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10.2. A Felügyelő Bizottság a tisztségviselőktől jelentést, tagoktól pedig tájékoztatást vagy
felvilágosítást kérhet, továbbá a szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.
10.3. A Felügyelő Bizottság elnökét és két tagját a Közgyűlés 4 évre választja meg.
10.4. A Felügyelő Bizottság elnökét az Egyesület választott testületeinek üléseire
tanácskozási joggal meg kell hívni.
10.5. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik, A
Felügyelő Bizottságot az elnök, akadályoztatása esetén bármely Felügyelő Bizottsági
tag írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az
ülésről legalább tíz nappal az ülés időpontját megelőzően levélben, e-mailben
értesülnek és az ülés napirendjéről tájékoztatást kapnak. A meghívó tartalmazza az
Egyesület nevét, székhelyét, a Felügyelő Bizottsági ülés helyét és idejét, a
szavazóképességre vonatkozó rendelkezéseket, a napirendi pontokat és azok előadóit,
aláírást. A Felügyelő Bizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével nyílt szavazással - hozza.
10.6. A Felügyelő Bizottság munkájáról és megállapításairól írásban tartozik a Közgyűlést
tájékoztatni.
10.7. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és
annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a.) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet 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 megalapozó tény merült fel.
10.8. Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára – annak
megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő
eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is
jogosult.
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10.9. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni
a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
10.10. A felmerülő feladatok függvényében a Társaság rendes és pártoló tagjaiból további ad
hoc bizottságok is létrehozhatók, amelyek vezetőit és tagjait az elnök kéri fel.
10.11. A Felügyelő Bizottsági tagokra vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi, továbbá a
felügyelőbizottsági tagok megbízatásának megszűnésére vonatkozó szabályok
tekintetében a jelen Alapszabályban a vezető tisztviselőkre vonatkozó kizáró és
összeférhetetlenségi, továbbá a vezető tisztviselők megbízatásának megszűnésével
kapcsolatban rögzített szabályok az irányadóak.

11. §
Az Egyesület gazdálkodása
11.1. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodó szervezet, bevételeit, azok
felhasználását, valamint kiadásait önállóan tervezi és szervezi.
11.2. Az Egyesület vagyona tagdíjakból, jogi és természetes személyek felajánlásaiból,
támogatásaiból, pályázatokon elnyert támogatásból, valamint az Egyesület törvényes
gazdálkodó

tevékenységéből

származik.

Az

Egyesület

az

államháztartás

alrendszereitől – a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerződés alapján
részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való
elszámolás feltételeit és módját.
11.3. Tartozásaiért az egyesület saját vagyonával felel. A tagok a Közgyűlés által évente
meghatározott mértékű tagdíj fizetésére kötelezettek, de az Egyesület tartozásaiért nem
felelősek. A tagdíjat az annak megállapítását követő év március hó 31. napjáig kell
átutalni az Egyesület hivatalos forint bankszámlaszámára, illetve készpénzben
befizetni az Egyesület pénzügyi referensének, aki felelősségi körében – naprakészen –
vezeti az Egyesület valamennyi pénzügyi nyilvántartását.
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11.4. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat.
11.5. Az egyesület költségvetési időszaka  a megalakulás és a megszűnés évének
kivételével  az adott naptári év, amely január 1-től december 31-ig tart.
11.6. Az Egyesület költségvetési tervét jóváhagyásra a pénzügyi referens készíti elő.
11.7. Az Egyesület pénzügyeinek, bank- és készpénzforgalmának lebonyolítását a pénzügyi
referens végzi.
11.8. A pénzügyi referens az Egyesület elnökének közvetlen irányításával tevékenykedik,
összeállítja az éves számviteli beszámolót, valamint javaslatot tesz a költségvetési
keret felhasználására.
11.9. A kifizetésekről az elnök dönt. A szükséges pénzösszegeket  az elnök jóváhagyása
után  a pénzügyi referens biztosítja a jogosultak részére.

12. §
Záró rendelkezések
12.1. Az Egyesület személyi és vagyoni viszonyaira egyebekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény (Ectv.), valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok rendelkezései az
irányadóak.
12.2. Az alapító tagok 2006. június 21. napján, Budapesten tartott, megismételt Alakuló
Közgyűlése az Egyesület Alapszabályát egyhangú határozattal jóváhagyta.

12.3

Az Egyesület módosított Alapszabályát a 2014. február 25-én és 2015. december 3-án
tartott közgyűlése egyhangú határozattal jóváhagyta.
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12.4. Az Egyesület Alapszabályát a Fővárosi Törvényszéknek az elnök a nyilvántartásba
vétel iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt ismételten benyújtja.

Kelt Budapesten, 2015. december hó 3. napján

Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok
elnök

Figyelemmel a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 38. § (2) bekezdésében foglaltakra, mint az
egyesület képviseletére jogosult:
igazolom
azt, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabálymódosítások alapján hatályos tartalmának.
Kelt Budapesten, 2015. december hó 3. napján

Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok
elnök
Előttünk, mint okirati tanúk előtt:

1. ........................................................................................................................................
(név, lakcím, szem. ig. sz.)

2. ........................................................................................................................................
(név, lakcím, szem. ig. sz.)

