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Fekete Sas Társaság

ALAPSZABÁLYA

Kivonat

Preambulum

I. ltalános rendelkezések
1. § A Társaság neve: Fekete Sas Társaság

           A Társaság idegen nyelvű elnevezései: 
           angol nyelven: Black Eagle Society
           német nyelven: Schwarzer Adler Gesellschaft

2. § A Társaság önálló jogi személyiséggel rendelkező egyesület.
3. § A Társaság székhelye: 8000 Székesfehérvár, Kígyó u. 12. 3/3.
4. § A Társaság céljai:

1.) a Székesfehérvár Ady Endre utca 7 sz. alatti  műemlék épület  (továbbiakban: Épület),  az egykori  
Fekete  Sas  Szálloda  felújítása,  megmentése  és  hasznosítása,  az  ezekre  irányuló  aktivitások 
támogatása,illetve szervezése;

2.) az  épülettel  (megmentésével)  kapcsolatos  illetve  abban  megvalósuló  önművelés,  közművelés,  
ismeretterjesztés;

3.) az épülettel (megmentésével) kapcsolatos illetve az abban megvalósuló tudományos- és művészeti  
előadások, szakmai továbbképzések szervezése, támogatása;

4.) az épület bekapcsolása Székesfehérvár turisztikai kínálatába.

5.§.
1.)A Társaság megalakulásakor nem közhasznú, civil szervezet, mely törekszik arra, hogy tevékenysége  
alapján megfelelve a törvényi követelményeknek, elnyerje a közhasznú szervezeti minősítést. 
2.)A Társaság a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására 
létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy.
3) A Társaság az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére 
jogosult.
4) Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a  
tagok részére nyereséget nem juttathat.
5.)A  Társaság  közhasznú  szolgáltatásaiból  nem  csak  tagjai,  hanem  más  személyek  is  részesülhetnek,  
különösen Székesfehérvár lakossága, kulturális és művészeti közélete és a városba látogatók.
6.)A  Társaság  politikai  tevékenységet  nem  folytat,  szervezete  pártoktól  független  és  azoknak  anyagi  
támogatást nem nyújt.
7.)A  Társaság  céljainak  megvalósítása  érdekében  együttműködik  állami,  társadalmi  és  gazdálkodó 
szervezetekkel,  más  egyesülettel  és  szövetséggel,  amelyek  segítik  a  Társaság  eredményes  működését  és  
céljainak megvalósítását.

II. A Társaság tagjai
1. § Rendes tagság

1.) A Társaság rendes tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel  
nem rendelkező szervezet,  aki egyetért  a Társaság céljaival,  elfogadja az Alapszabályt,  vállalja a  
tagdíjfizetést.

2.) A  rendes  tag  felvételéről  –  írásbeli  felvételi  kérelme  alapján  –  az  Elnökség  90  napon  belül 
határozattal  dönt.  Az  elutasító  határozat  a  kézbesítéstől  számított  15  napon  belül  előterjesztett  
kifogással  támadható,  melyről  a  soron  következő  Taggyűlés  dönt.  A  taggyűlés  döntése  ellen  a 
kérelmező a Ptk. 3.35 §. szerinti jogorvoslattal élhet.

3.) A Társaság rendes tagjának jogai:
a. részt vehet a Társaság tevékenységében és rendezvényein, továbbá a Közgyűlés határozatainak 

meghozatalában,  észrevételeket,  javaslatokat  tehet,  véleményt  nyilváníthat  a  Társaság 
működésével kapcsolatban;

b. ajánlásokat tehet a Társaságot érintő kérdések megtárgyalására;
c. felvilágosítást  kérhet  a Társaság tevékenységéről,  amelyre  a Társaság 30 napon belül  köteles 

választ adni;
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d. választhat, illetve választható a Társaság ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve tisztségeire;
e. indítványt tehet a Taggyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira;
f. a tagok egytizede írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Taggyűlés és rendkívüli elnökségi 

ülés összehívását kezdeményezheti.
4.) A rendes tag köteles tagdíjat fizetni és a Társaság tisztségviselőivel együttműködve előmozdítani a 

Társaság céljainak megvalósulását.
2. § Pártoló tagság

1.) Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki az Alapszabályt elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja a 
Társaság működését. 

2.) A tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik. 
3.) A pártoló tag, illetve képviselője 

a. tanácskozási joggal részt vehet a Taggyűlésen, 
b. igénybe veheti a Társaság szolgáltatásait, 
c. tisztségre nem választható, szavazati joga nincs,
d. egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval.

3. § A  Társaság  természetes  személy  tagjai  jogaikat  kizárólag  személyesen  gyakorolhatják.  A  jogi 
személy,  illetve  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező  szervezet  tagok  jogaikat  képviselőik  útján 
gyakorolják. 

4. § A rendes, pártoló és tiszteletbeli tagok tagsági viszonya megszűnik:
1.) a tag halálával, jogi személy tag megszűnésével;
2.) a Társaság megszűnésével;
3.) a tag kilépésével;

A  kilépő  tag  az  Társaság  elnökét  szándékáról  írásban  értesíti.  A  tagsági  viszony  a  bejelentés 
kézhezvételével szűnik meg.

4.) a tag kizárásával.
[...]

5. § Tiszteletbeli tag 
1.) Tiszteletbeli  tag  lehet  minden  természetes  és  jogi  személy,  akit  az  elnökség  vagy  a  tagok 

egytizedének indítványára a Taggyűlés annak nyilvánít. A Tiszteletbeli taggá váláshoz a tiszteletbeli 
tagnak jelölt/megválasztott  személy  elfogadó  nyilatkozata  szükséges.  A Tiszteletbeli  tagság  nem 
kérelmezhető. 

2.) A tiszteletbeli tag az Társaság szerveibe nem választható, tagdíjat nem fizet, a Társaság taggyűlésén  
tanácskozási joggal vehet részt. 

3.) Tiszteletbeli  tag  tanácsaival,  társadalmi  presztizsének  felhasználásával  támogatja  a  Társaság 
céljainak előmozdítását. Ezen túl kötelezettség nem terheli.

4.) A tiszteletbeli  tag  tagságának  fennállása  alatt  érintettsége  esetén  élhet    a  PTK 3.35  §  szerinti 
keresetindítás jogával. 

III. A Társaság szervezeti felépítése és szervei
[...]
A Taggyűlés:

1. § A Taggyűlést a hely, az időpont és a napirend megjelölésével az Elnök hívja össze szükség esetén, de  
évente legalább egyszer a megjelölt időpont előtt 10 nappal megküldött meghívóval. Taggyűlést kell  
összehívni akkor is,  ha azt a rendes tagok egytizede kívánja, és azt az ok és a cél megjelölésével  
előzetesen, írásban az Elnökhöz benyújtja. 

2. § A  Taggyűlésre  a  Társaság  rendes,  pártoló  és  tiszteletbeli  tagjai,  valamint  a  Fővédnök  kapnak 
meghívást, de szavazati joggal csak a rendes tagok rendelkeznek.  A Társaság természetes személy  
rendes tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják, a jogi személy  rendes tagok, illetve  
jogi személyiséggel nem rendelkező rendes tag szervezetek  jogaikat képviselőik útján gyakorolják. 

3. § A Taggyűlés nyilvános, tanácskozási joguk azonban csak a meghívottaknak van.
4. § A  Taggyűlés  határozatképes,  ha  azon  a  rendes  tagság  létszámának  több  mint  a  fele  jelen  van. 

Amennyiben  a  Taggyűlés  határozatképtelen,   egy  órával  későbbi  időpontban  azonos  helyen 
megismételt  Taggyűlést kell tartani.  . A megismételt  Taggyűlést az eredeti taggyűlési meghívóban  
kell összehívni arra az esetre, ha az eredeti időpontban megtartott Taggyűlés nem határozatképes. A 
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megismételt  Taggyűlés  a  megjelent  tagok  számától  függetlenül  határozatképes,  ha  erre  a  tagok 
figyelmét az eredeti taggyűlés meghívójában felhívták.

5. § A  Taggyűlés  határozathozatalában  nem  vehet  részt  az  a  személy,  aki  vagy  akinek  közeli  
hozzátartozója,  élettársa  a  határozat  alapján  kötelezettség  vagy  felelősség  alól  mentesül,  vagy  
bármilyen  más  előnyben  részesül,  illetve  a  megkötendő  jogügyletben  egyébként  érdekelt.  A 
Taggyűlést  az Elnök – távollétében a jelenlévő legidősebb rendes tag - nyitja meg, megállapítja a 
határozatképességet, majd a Taggyűlés levezető elnököt és két jegyzőkönyv hitelesítőt választ és dönt  
a napirend elfogadásáról.

6. § Határozathozatal:
1.) A Taggyűlés határozatait  – a megnevezett  kivételektől  eltekintve – egyszerű szótöbbséggel,  nyílt  

szavazással hozza meg. A tisztségviselők megválasztása (visszahívása) titkos szavazással történik.
2.) Az  Alapszabály  módosításához,  a  Taggyűlés  által  választott  tisztségviselők  és  elnökségi  tagok 

megbízatásának  visszavonásához  és  a   6.)  bekezdésében  foglaltakhoz  a  Taggyűlés  kétharmados 
szótöbbségű szavazata szükséges.

3.) A Taggyűlés a Fővédnököt és az Elnökség tagjait három évre választja meg.

7. § Kizárólag a Taggyűlés hatáskörébe tartozik:
1.) a Fővédnök és az Elnökség tagjainak megválasztása és visszahívása, 
2.) az Elnökség éves beszámolójának megtárgyalása és elfogadása,
3.) az előző évről szóló pénzügyi és számviteli beszámoló elfogadása,
4.) az Alapszabály megállapítása és módosítása,
5.) a tagok kizárása,
6.) az más egyesülettel történő egyesülésének vagy feloszlásának kimondása. 

8. § Jegyzőkönyv
1.) A Taggyűlésről  a  taggyűlési  határozatok  nyilvántartására  szolgáló jegyzőkönyv  készül,  melyet  a 

levezető elnök és a Taggyűlésen megválasztott két jegyzőkönyv-hitelesítő tag ír alá.
2.) A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok tartalmát, időpontját, hatályát és a döntést támogatók és 

ellenzők számarányát.
3.) A taggyűlési határozatokat a Társaság honlapján hozza nyilvánosságra, szükség esetén az érintetteket  

az Elnök írásban is értesíti.

Az Elnökség
9. § Az Elnökség három tagból: Elnökből, Alelnökből és további egy Elnökségi tagból áll. Tevékenységét 

minden tagja társadalmi munkában végzi. Az elnökség tagjait a Taggyűlés három évre választja az 
egyesület rendes tagjai közül.

10. §A Társaság képviseletében az Elnök és az Alelnök önálló aláírási joggal rendelkezik.
11. §Az Elnökség készíti elő a Taggyűlés munkáját. Ennek részeként:

1.) Javaslatot tesz a napirendre.
2.) Beszerzi a szükséges iratokat, bizonylatokat.
3.) Meghívóban értesíti a tagságot a Taggyűlés időpontjáról, helyéről és napirendjéről.

12. §Az Elnökség végrehajtja a Taggyűlés reá vonatkozó határozatait.
13. §Az  Elnökség  szervezi  a  Társaság  egészét  érintő  programokat,  és  az  ehhez  szükséges  döntéseket  

meghozza.
14. § Az Elnökség üléseit legalább 8 nappal az ülés időpontja előtt megküldött meghívóval az Elnök hívja  

össze az időpont, a hely és a tervezett napirend közlésével, legalább három havonta. Az Elnökségi 
Ülés akkor határozatképes, ha azon  mindhárom tag jelen van. 

15. § Az Elnökség határozatait nyílt szavazással hozza meg. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet 
részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség 
vagy  felelősség  alól  mentesül,  vagy  bármilyen  más  előnyben  részesül,  illetve  a  megkötendő 
jogügyletben egyébként érdekelt.

16. §Az Elnökségi Üléseken bármely tag, valamint az Társaság Fővédnöke és Titkára jogosult részt venni.  
A Fővédnök tanácskozási joggal rendelkezik. Ha adatvédelmi vagy személyiségi jogok védelme ezt 
indokolja, az Elnökség zárt ülést rendelhet el. 
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17. §Az  Elnökség  üléseiről  a  Titkár  az  elnökségi  határozatok  nyilvántartására  szolgáló  jegyzőkönyvet  
vezet,  melyet  két  elnökségi  tag  hitelesít  aláírásával.  A  jegyzőkönyvben  minden  határozat 
vonatkozásában rögzíteni kell a határozat számát, meghozatalának időpontját, hatályosságát, valamint 
a  támogatók  és  ellenzők  személyét.  Az  Elnökségi  Üléseken  hozott  határozatoknak  a  Társaság 
honlapján való közzétételéről és a határozatok érintettekkel való írásban, igazolható módon történő 
közléséről az Elnök gondoskodik.

18. §Az Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik:
1.) Az Társaság gazdálkodásának irányítása.
2.) A Társaság éves költségvetésének elfogadása.
3.) A pénzügyi és számviteli beszámolók elkészítése.
4.) A tagdíj mértékének, fizetési módjának, gyakoriságának meghatározása.
5.) A Társaság belső szabályzatainak elfogadása és módosítása.

Tisztségviselők
19. §A Társaság tisztségviselői:

1.) A Társaság Elnöke, aki
a. képviseli az Társaságot, önálló aláírási joggal rendelkezik,
b. az  Társaság  képviseletére  eseti  meghatalmazást  adhat  az  Elnökség  tagjai  számára,  vagy  az 

Elnökség határozata alapján másnak,
c. vezeti az Elnökség munkáját, e körben összehívja és levezeti az Elnökségi Üléseket, gondoskodik 

azok előkészítéséről, valamint ellenőrzi a határozatok végrehajtását.
d. évente beszámol a Taggyűlésen a Társaság éves tevékenységéről és jövőre vonatkozó céljairól,  

terveiről.
e. irányítja a Társaság gazdálkodását
f. utalványozási jogot gyakorol
g. gyakorolja a munkáltatói jogokat

2.) A Társaság Alelnöke
a. képviseli az Társaságot, önálló aláírási joggal rendelkezik,
b. helyettesítik az Elnököt akadályoztatása, távolléte miatt vagy megbízása alapján
c. ellátják az Elnökség által rájuk bízott feladatokat

3.) A Társaság Fővédnöke, aki
a. figyelemmel kíséri a Társaság tevékenységét,
b. a Taggyűlésen, az Elnökségi Ülések munkájában tanácskozási joggal vesz részt.

4.) A Társaság Titkára, aki
a. ellátja a Társaság folyamatos ügyvitelét,
b. vezeti a tagjegyzéket, nyilvántartja a tagdíjak befizetését,
c. kezeli a Társaság működése során keletkezett iratokat,
d. gondoskodik az Elnökségi Ülések jegyzőkönyvének elkészítéséről és megőrzéséről,
e. megszervezi a Taggyűléssel kapcsolatos adminisztratív teendőket.

20. §A tisztségviselő megbízatása megszűnik
1.) a tisztségviselő halálával,;
2.) a Társaság megszűnésével;
3.) a tisztségviselő tagsági jogviszonyának megszűnésével
4.) a mandátum lejártával
5.) lemondással

Lemondás:  A  lemondást  az  elnökhöz  kell  benyújtani  és  az  a  közléssel  válik  hatályossá.  Az  Elnök 
lemondását a Taggyűléshez címzi és azt a tisztújító taggyűlés összehívására vonatkozó meghívóval együtt  
küldi meg a tagoknak. A lemondott   tisztségviselő az új tisztségviselő megválasztásig segíti az elnökség 
munkáját
Visszahívás:
Visszahívásnak  akkor  van  helye,  ha  a  tisztségviselő  feladatait  nem  teljesíti,  a  Társaság  érdekeit  sértő 
tevékenységet  folytat,  magatartást  tanúsít  vagy erre  egyébként  alapos  okot  szolgáltat,  különösen,  ha  az 
Alapszabályban vagy az Társaság belső szabályzataiban foglaltakat megszegi, magatartásával akadályozza,  
vagy  lehetetlenné  teszi  az  Társaság  célkitűzéseinek  elérését.  A  visszahívási  eljárás  megindítása  iránti  
kérelmet bármely tag írásban kezdeményezheti az elnökség felé történő benyújtással.
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A  visszahívási  eljárás  megindulásáról  az  elnökség  írásban  értesíti  az  érintett  tisztségviselőt,  amely  
értesítésben  fel  kell  hívni  az  érintett  tisztségviselőt  arra,  hogy   védekezését  írásban,  30  napon  belül  
terjesztheti  elő.   A  visszahívás  kérésében  a  taggyűlés  határoz,  amely  határozat  meghozatalához  a 
Taggyűlésen  jelenlévők   2/3-adának  szavazata  szükséges.   A  tisztségviselő  visszahívását    kimondó  
határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a visszahívás  
alapjául  szolgáló  tényeket  és  bizonyítékokat,  továbbá  a  jogorvoslati  lehetőségről  való  tájékoztatást.  A  
határozatot a  tisztségviselővel  30 napon belül írásban  közölni kell. 
A határozat  ellen a tisztségviselő  határozat  hatályon kívül  helyezése iránt  attól  az időponttól  számított  
harminc napon belül keresetet indíthat az egyesület  ellen, amikor a határozatról tudomást szerzett vagy a  
határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő  
elteltével per nem indítható.

A társaság első elnöke: Fontana Eszter  

IV. A Társaság gazdálkodása

1. § A Társaság gazdálkodása az  Alapszabályban  rögzített  célok szolgálatában áll.  A Társaság anyagi  
alapját a tagdíjak, valamint az Társaságot támogatni kívánó magánszemélyeknek és szervezeteknek a 
Társaság céljaira felajánlott adományai képezik.

2. § A Társaság bankszámlája felett az Elnök és az Alelnök önállóan rendelkeznek.
3. § A  Társaság  gazdálkodása  során  elért  eredményét  nem  osztja  fel,  hanem  az  Alapszabályban 

meghatározott tevékenységére fordítja. 
4. § A Társaság az Elnökség által elfogadott éves költségvetés alapján gazdálkodik, melynek tervezetét 

elfogadás előtt a tagokkal ismertetni kell. Az éves beszámolót az Elnökség terjeszti a Taggyűlés elé.
5. § A tagsági díjat az alapítást követő évtől az Elnökség szabályzatban állapítja meg.

A tagsági díj mértéke az alapítás évében: Az egyesületi rendes tagok által fizetendő éves tagdíj 2000 Ft, diák 
és nyugdíjas rendes tagoknak: 1000 Ft. 

A tagdíj  esedékessége minden tárgyév március 31. napja. 
6. § A Társaság tartozásaiért saját vagyonával felel.
7. § A Társaság megszűnése esetén vagyona a Városi Képtár – Deák Gyűjteményt 8000 Székesfehérvár,  

Oskola u. 10. illeti meg. 

V. Vegyes és átmeneti rendelkezések

1. § A  jelen  Alapszabályban  nem  érintett  kérdésekben  az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, továbbá 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  vonatkozó rendelkezései irányadóak.

2. § A fizetendő tagdíjat az alapítás évére az alakuló ülés határozza meg.

3. § Fővédnököt  a  Társaság  bírósági  nyilvántartásba  vételét  követő  két  éven  belül  választja  meg  a 
taggyűlés.

4. § Az alapító tagok jogosultak a "Fekete Sas Társaság alapító tagja" cím használatára.

5. § A bejegyzési kötelezettség alá tartozó adatok bejelentéséről az Elnök gondoskodik.
        A Társaság alapító tagjainak adatai a jelen alapszabály mellékletét képezi. 

Kelt Székesfehérvár, 2014. augusztus 8-án

Záradék: 

Jelen alapszabályt az egyesület 2014. augusztus 8. napján megtartott közgyűlése fogadta el:  


