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1.§ Az egyesület neve, székhelye és jogállása
(1) Az egyesület neve: Rejtvényfejtők Országos Egyesülete
(2) Az egyesület rövidített neve: ROE
(3) Az egyesület angol neve: Hungarian Puzzlers’ Association
(4) Az egyesület székhelye: 1173 Budapest, Rétihéja utca 13.
(5) Az egyesület működési területe kiterjed Magyarország egész területére.
(6) Az egyesület jogi személy, közhasznú civil szervezet.
(7) Az egyesület határozatlan időre jön létre.
(8) Az egyesület első vezető tisztségviselője Kasparek Éva.

2.§ Az egyesület célja és közhasznú tevékenysége
(1) Az egyesület céljai:
a) A Rejtvényfejtők Országos Egyesülete – a továbbiakban: az egyesület – megfelelő szervezeti
kereteket kíván biztosítani a rejtvényfejtés és rejtvényversenyzés iránt érdeklődőknek, elősegítve a
szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését.
b) Biztosítja az éves rejtvényfejtő bajnokságok kereteit, egyes versenyeket önállóan rendez meg. A
rejtvényfejtés népszerűsítése céljából országszerte előadásokat, versenyeket szervez.
c) Megszervezi a rejtvényfejtő-világbajnokságok hazai válogatóversenyeit, illetve nemzetközi
rejtvényfejtő-versenyeket is rendez Magyarországon. Lehetőségeihez képest biztosítja a hazai
rejtvényfejtők részvételét a külföldi versenyeken.
d) Tevékenységével elő kívánja segíteni az egyesület tagjainak szellemi gyarapodását, célja a
rejtvényfejtés versenyszerű kereteinek (minősítés, versenyszabályok, versenyek szervezésének)
megteremtése.
e) Tevékenységi köre az egyéni tagok, illetve a területi jelleggel szervezett helyi klubok szervezeti
életének tartalmi kibővítésére, koordinálására irányul.
f) Együttműködik hasonló célú belföldi szervezetekkel. Kapcsolatot tart fenn külföldi, hasonló célú
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szervezetekkel, elsősorban a környező országokban élő magyar kisebbségek hasonló szervezeteivel.
(2) Az egyesület civil szervezetként közhasznú tevékenységeket végez, melyek a következő
közfeladatokhoz kapcsolódnak:
a) fiatalok és felnőttek készségeinek, képességeinek és ismereteinek fejlesztése. A közfeladat, melyhez
e tevékenység kapcsolódik: fejlesztő nevelés-oktatás, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 4.§ 1.19. szakasza szerint.
b) közművelődési tevékenység. A közfeladat, melyhez e tevékenység kapcsolódik: kulturális
szolgáltatás, különösen a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 7. szakasza szerint.
c) sporthoz való jog gyakorlásának és a szabadidő szervezett keretek között történő eltöltésének
biztosítása. A közfeladat, melyhez e tevékenység kapcsolódik: az egészséges életmód és a
szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49.§ c)
szakasza szerint.
(3) Az egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát az egyesület
honlapján, szórólapokon, szakfolyóiratokban és egyéb sajtótermékekben való közzététel útján
biztosítja.
(4) Az egyesület mint közhasznú civil szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen
a 2.§ (2) szakaszban felsorolt szolgáltatásaiból.
(5) Az egyesület mint közhasznú civil szervezet vállalkozási tevékenységet csak a 2.§ (2) szakaszban
felsorolt közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez,
gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott
tevékenységére fordítja.
(6) Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai
tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, helyi ill. megyei önkormányzati választáson jelölt
állítása.
(7) Az egyesület mint közhasznú civil szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés
nélkül igénybe veheti.
(8) Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység
végzésére jogosult.
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3.§ Az egyesület tagjai
(1) Az egyesület tagja lehet az a természetes személy vagy szervezet, aki a jelen alapszabályban foglalt
egyesületi célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az elnökség jóváhagyja. A felvételt kérőnek
kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az egyesület létesítő okiratát ismeri és az
egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve
kötelezőnek fogadja el.
(2) A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az elnökség hatáskörébe tartozik. A tag
felvételének kérdésében az elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A
tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem elnökség által történő elfogadásával jön létre. A tagsági
jogviszony létrejöttével a tag köteles az egyesület részére megfizetni az éves tagdíjat. A tagdjífizetés
első alkalommal a tagsági jogviszony létrejöttekor, azt követően pedig azon naptári évek első napján
esedékes, mely években a tagsági viszony fennáll.
(3) Az egyesület elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.
(4) A közgyűlés egyszerű többségi döntéssel hozott határozattal tiszteletbeli tagnak választhat meg
olyan természetes személyeket, akiket arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagság annak a jelölt általi
írásbeli elfogadásával jön létre. A tiszteletbeli tagság az egyesületben tagsági jogokat és
kötelezettségeket nem keletkeztet azzal a kivétellel, hogy a tiszteletbeli tag is jogosult a közgyűlésen
részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni,
valamint egyben köteles az alapszabály rendelkezéseit betartani és az egyesület érdekeivel összhangban
tevékenykedni.
(5) A jelen alapszabályban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a „tag” kifejezés szerepel,
csupán az egyesület rendes tagjait kell érteni, a tiszteletbeli tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések
mindig pontosan tartalmazzák a „tiszteletbeli tag” kifejezést.
(6) Az egyesületi tagság megszűnik:
a) a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli
megszűnésével (e tények hitelt érdemlő megállapítása, valamint a törlés végrehajtása az elnökség
feladata, amelyről beszámol a közgyűlésnek),
b) a kilépés írásbeli bejelentésével,
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c) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával,
d) kizárással,
e) ha az egyesület megszűnik.
(7) Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az elnökséghez. A kilépés az elnökség részére történt
bejelentéssel egyező időpontban hatályos.
(8) A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy
ismételten sértő magatartása esetén – bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére –
a közgyűlés a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le, a 3.§ (10) szakaszban részletezett módon.
Az alapszabályt súlyosan sértő magatartásnak számít az is, ha a tag a három hónapnál régebben lejárt
esedékességű tagdíjat írásbeli felszólításra sem fizeti be. A lejárt esedékességű tagdíj megfizetésére az
érintett tagot írásban, igazolható módon kell felhívni.
(9) A tiszteletbeli tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan
vagy ismételten sértő magatartása esetén – bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv
kezdeményezésére – a közgyűlés a tiszteletbeli taggal szemben kizárási eljárást folytathat le, a 3.§ (10)
szakaszban részletezett módon. A kizárási eljárás megindításáról a tiszteletbeli tagot írásban, igazolható
módon kell értesíteni.
(10) A 3.§ (8) és (9) bekezdéseiben megjelölt eljárásokban csak azt követően hozható meg a kizárásról
szóló határozat, hogy a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak
védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére. A tag kizárását
kimondó határozatot írásba kell foglalni és indoklással kell ellátni; az indoklásnak tartalmaznia kell a
kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való
tájékoztatást. A kizáró határozatot az érintett taggal írásban, igazolható módon kell közölni.
(11) Ha a tag nem felel meg a 3.§ (1) szakaszban részletezett tagsági feltételeknek, az egyesület a
tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az egyesület
közgyűlése dönt.
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4.§ Tagsági jogok és kötelezettségek
(1) Az egyesület tagja jogosult:
a) részt venni az egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását,
b) a természetes személy tag személyesen, vagy – a 4.§.(1) d) pontban részletezett módon –
elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével, a nem természetes személy tag képviselője útján a
közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a
közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.
c) a természetes személy tagok választhatnak és választhatók, a nem természetes személy tagok pedig
törvényes képviselőik útján választhatják meg az egyesület választott szerveinek tagjait.
d) A tag a közgyűlés ülésén tagsági jogait személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő eszközök
(telefonos, vagy internetes hálózaton megvalósuló hang, vagy videókapcsolat) igénybevételével is
gyakorolhatja, de ebben az esetben biztosítani kell a tagok azonosítását és a tagok közötti kölcsönös és
korlátozásmentes kommunikációt.
(2) Az egyesület tagja köteles:
a) az egyesület alapszabályát és belső szabályzatait valamint az egyesület szervei által hozott
határozatokat megtartani, az egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani
b) az egyesület közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatai szerint eljárni,
c) a közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni.
(3) A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja jogait és teljesítheti
kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti
képviseletnek nincs helye.
(4) Amennyiben a jelen alapszabály eltérően nem rendelkezik, az egyesület valamennyi tagja egyenlő
jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.

7. oldal

Rejtvényfejtők Országos Egyesülete

Alapszabály

5.§ Az egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok
(1) Az egyesület több tagból álló döntéshozó szerve a közgyűlés (6. §), amely a tagok összességéből
álló testület. A tagok az alapszabály alapján őket megillető döntési jogköröket a közgyűlésben
gyakorolják. Az egyesület ügyvezetését az elnökség (7. §) látja el. Az egyesület képviseletét az elnök
(8. §) látja el. Az egyesület vezető tisztségviselői az elnökség tagjai, beleértve az elnököt, aki maga is
az elnökség tagja. Az egyesület köteles felügyelőbizottságot (9. §) létrehozni, ha a tagok több mint fele
nem természetes személy, vagy ha a tagság létszáma a száz főt meghaladja.
(2) A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok:
a) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
b) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
c) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
d) 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.
e) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
(3) Az egyesület vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség
vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő
jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
(4) A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző
két évben legalább egy évig – vezető tisztséget,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és
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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.
(5) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az egyesületet előzetesen tájékoztatni
arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
(6) A vezető tisztségviselői megbízás megszűnésének esetei:
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejárta,
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezése,
c) visszahívás,
d) lemondás,
e) a vezető tisztségviselő halála,
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozása,
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezte.
h) Az egyesület tagjai a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.
i) A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az Egyesület másik vezető
tisztségviselőjéhez vagy közgyűléséhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
j) Ha az egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő
kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik
napon válik hatályossá.
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6.§ A közgyűlés
(1) Az egyesület döntéshozó szerve a tagok összességéből álló közgyűlés, amelyet évente legalább egy
alkalommal ülésezik és írásban, igazolható módon kell összehívni. A közgyűlés összehívásáról az
elnökség határoz és erről az egyesület internetes honlapján is tájékoztatja a tagságot. A közgyűlés a
döntéseit ülés tartása nélkül is meghozhatja. 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.
c) Az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
d) Az (1) bekezdés a), b), c) pontja alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra
okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni, vagy az egyesület megszüntetéséről
dönteni.
(2) A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) Az alapszabály megállapítása, módosítása.
b) Az éves költségvetés elfogadása.
c) Az éves beszámolónak – ezen belül az elnökségnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló
jelentésének – és a közhasznúsági mellékletnek az elfogadása.
d) Az egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, szétválásának és megszűnésének elhatározása.
e) Az egyesület tagjainak sorából történő kizárás, illetőleg a tiszteletbeli tagi cím visszavonása,
valamint a tagsági jogviszony felmondása.
f) Az elnökségi tagok és a felügyelőbizottsági tagok megválasztása, visszahívása és díjazásuk
megállapítása. Az elnökség és a felügyelőbizottság tagjait az egyesület tagjai közül kell választani.
g) A vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az
egyesülettel munkaviszonyban áll.
h) Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt.
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i) A jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy
más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés..
j) A választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása.
k) A végelszámoló kijelölése.
l) A tiszteletbeli tag megválasztása.
(3) A közgyűlést az elnökség, írásban, igazolható módon hívja össze, az ülés előtt legalább tizenöt
naptári nappal. A közgyűlés nyilvános. A közgyűlés összehívásáról az elnökség az egyesület internetes
honlapján is tájékoztatja a tagságot. A meghívónak tartalmaznia kell:
a) az egyesület nevét és székhelyét.
b) Az ülés idejének és helyszínének megjelölését. A közgyűlés az ülését az egyesület székhelyén tartja,
azzal a kiegészítéssel, hogy a taglétszám figyelembe vételével, a megfelelő körülmények biztosítása
céljából, kihelyezett ülés egyéb, megfelelő helyszínen is tartható.
c) az ülés napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a
szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A közgyűlés
napirendjére tűzött ügyekre vonatkozóan az elnökség a tagnak – kérelmére – köteles felvilágosítást
adni.
d) Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az
ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés
megtartásához.
e) A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat,
kivéve, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő
kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
f) A d) és e) pontokban foglalt esetek körébe nem eső, nem szabályosan összehívott vagy megtartott
közgyűlésen elfogadott és ebből az okból érvénytelen határozat az elfogadásának időpontjára
visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot a közgyűlés napjától számított harminc napon
belül valamennyi tag egyhangúlag érvényesnek ismeri el.
g) A közgyűlési meghívó közzétételétől számított 8 naptári napon belül a tagok és az egyesület szervei
az elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének
tárgyában az elnök jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az elnök nem dönt
vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően
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külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
h) A meghívónak tartalmaznia kell határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés időpontját,
helyét és figyelemfelhívást arra, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő
ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlést az
eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra kell összehívni.
(4) A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő
szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy
tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség
megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden
szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt a 6.§. (3) h)
pontban leírtak szerint hívták össze.
(5) Az egyesület alapszabályának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesületi tag, valamint a tiszteletbeli tag
kizárásához a jelenlévő és szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A közgyűlés hatáskörébe tartozó egyéb ügyekben a határozathozatalhoz a jelenlévő
és szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbsége szükséges.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az egyesület terhére másfajta
előnyben részesít,
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja,
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll,
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
(6) A közgyűlés az éves beszámolóról és a közhasznúsági melléklet elfogadásáról szóló határozatát az
általános szabályok szerint, azaz a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű
szótöbbségével hozza.
(7) A levezető elnök személyének megválasztásáról a közgyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévő,
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szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz.
(8) A közgyűlés a személyi döntések – 6.§ (2) e), f) és g) pontok – kivételével határozatait nyílt
szavazással, a személyi döntések tekintetében pedig titkos szavazással hozza.
(9) Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
(10) A közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell. A határozatok
dokumentálását és közzétételét illetően az alapszabály 13.§ szerint kell eljárni.
(11) Közgyűlési döntés az ülés megtartása nélkül is hozható. Az ilyen határozathozatal a következő
feltételek teljesülése esetén érvényes:
a) A határozathozatalt az elnökség kezdeményezi azzal, hogy a határozat-tervezetet a tagok részére
írásban, igazolható módon megküldi. A határozat-tervezetet az elnökség az egyesület internetes
honlapján is elérhetővé teszi. A tagok számára a tervezet közzétételétől számított legalább nyolcnapos
határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az elnökség részére.
b) Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább
annyi szavazatot megküldenek az elnökség részére, amennyi tag jelenléte a határozatképességhez
szükséges lenne ülés tartása esetén.
c) Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a közgyűlést az elnöknek össze kell hívnia.
d) 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, és azt további három napon belül
közli a tagokkal az internetes honlapján történő közzététel útján. A határozathozatal napja a szavazási
határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat
beérkezésének napja.
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7.§ Az elnökség

(1) Az egyesület ügyvezető szerve az elnökség. Tagjai: öt elnökségi tag, akiket a közgyűlés egyszerű
szótöbbséggel, titkos szavazással két év időtartamra választ. Az elnökségi tagi megbízás a tisztségnek a
megválasztott személy által történő elfogadásával jön létre.
(2) Az elnökség szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tart ülést. Ülésein belső
törvényességi felügyeletként részt vesz a felügyelőbizottság delegált tagja. Az üléseket az elnök hívja
össze írásban, igazolható módon, a napirendi javaslat jelzésével, az ülés előtt legalább nyolc naptári
nappal. Az elnökségi ülés összehívásáról az elnökség az egyesület internetes honlapján is tájékoztatja a
tagságot. Az elnökségi ülés határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Az
elnökségi ülés nyilvános.
(3) Az elnökség határozatait a jelenlévő elnökségi tagok egyszerű szótöbbségével hozza.
Szavazategyenlőség esetén a pontot ismételten vitára kell bocsátani, majd ismételt szavazategyenlőség
esetén a határozatot elutasítottnak kell tekinteni. A határozatot az érintettel igazolható módon közölni
kell.
(4) Az elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.
(5) Az elnökség feladat- és hatáskörébe tartozik:
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala,
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése,
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése,
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés
hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása,
e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők
megválasztatásának előkészítése,
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése,
g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása,
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h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre,
i) a tagság nyilvántartása,
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése,
k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése,
l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte
esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele,
m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés,
n) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
(6) A vezető tisztségviselői megbízás 5.§ (6) szakasz szerinti megszűnése esetén a közgyűlés új
elnökségi tagot választ. Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő
elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól.
(7) Az elnökség által meghozott határozatok dokumentálását és közzétételét illetően az alapszabály
13.§ szerint kell eljárni.
(8) Az elnökség a feladatok ellátására tagok és külső szakértők felkérésével eseti szakmai
bizottságokat, munkacsoportokat hozhat létre.
(9) Az egyesületet az elnök képviseli, e jogkörét esetenként az elnökség bármely tagjára átruházhatja.
(10) Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos
kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.

8.§ Az elnök
(1) Az elnök, akit az elnökség tagjai maguk közül választanak, az egyesület szervezetének képviseletre
önállóan jogosult vezetője. Az elnöki megbízás a tisztségnek a megválasztott személy által történő
elfogadásával jön létre.
(2) Az elnök hatásköre és feladatai:
a) az egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,
b) a munkáltatói jogok gyakorlása az egyesület munkavállalói felett,
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c) a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása,
d) az elnökségi ülések előkészítése és levezetése,
e) az egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt,
f) az egyesület közgyűlésének és az elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a
vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számaránya és személye megállapítható,
g) éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából az elnökség elé terjesztése
h) a közgyűlés, az elnökség és a felügyelőbizottság határozatainak dokumentálása és közzététele az
alapszabály 13.§ szerint,
i) az egyesület beszámolóinak és közhasznúsági mellékleteinek közzététele az alapszabály 13.§ szerint,
j) az egyesület jogszabályban előírt adatainak bejelentése a nyilvántartó bíróság felé.

9.§. A felügyelőbizottság
(1) A felügyelőbizottság feladata az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és az
egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése. Működéséért a közgyűlésnek felel.
(2) A felügyelőbizottság a tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást
vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.
(3) A felügyelőbizottság három tagját a közgyűlés választja meg. A felügyelőbizottsági tagi megbízás a
tisztségnek a megválasztott személy által történő elfogadásával jön létre. A felügyelőbizottság tagjai a
felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai az
egyesület ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
(4) A felügyelőbizottság tagját az egyesület választott testületeinek üléseire tanácskozási joggal meg
kell hívni.
(5) A felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik, mely ülést a
felügyelőbizottság bármely tagja a tervezett időpont előtt legalább nyolc naptári nappal hív össze
írásban, igazolható módon, a napirend egyidejű közlésével. A felügyelőbizottsági ülés összehívásáról az
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egyesület az internetes honlapján is tájékoztatja a tagságot.
a) A felügyelőbizottsági ülés nyilvános, amennyiben ez az egyesület vagy mások jogát, jogos érdekét
nem veszélyezteti.
b) Zárt ülés elrendelését az előző bekezdésben foglalt indokok alapján a felügyelőbizottság bármely
tagja kérheti. Ilyen kérés esetén zárt ülést kell tartani.
c) A felügyelőbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a pontot
ismételten vitára kell bocsátani, majd ismételt szavazategyenlőség esetén a határozatot elutasítottnak
kell tekinteni. A felügyelőbizottság munkarendjét maga határozza meg.
d) A határozatokat az érintettekkel a felügyelőbizottság bármely tagja közli írásban, vagy elektronikus
úton.
e) A felügyelőbizottság által meghozott határozatok dokumentálását és közzétételét illetően az
alapszabály 13.§ szerint kell eljárni.
(7) A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) az egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az egyesület érdekeit egyébként súlyosan
sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve
enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését teszi szükségessé.
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
(8) Az intézkedésre jogosult vezető szerv ülését a felügyelőbizottság indítványára – annak megtételétől
számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv
ülésének összehívására a felügyelőbizottság is jogosult.
(9) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket
nem teszi meg, a felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó
szervet.
(10) A felügyelőbizottság tagjával szembeni követelmények és kizáró okok:
a) Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, vagy könyvvizsgálója a vezető szerv elnöke vagy tagja (ide
nem értve az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be).
b) Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, vagy könyvvizsgálója az a személy, aki az egyesülettel a
megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre
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irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik.
c) Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, vagy könyvvizsgálója az a személy, aki 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, alapszabálynak
megfelelő cél szerinti juttatást.
d) Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, vagy könyvvizsgálója az a)-c) pontban meghatározott
személyek közeli hozzátartozója.
e) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
f) Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok
áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója az egyesület vezető tisztségviselője (lásd 5.§ 1. és 2.
szakasz).
g) Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól
nem mentesült.
h) Nem lehet a felügyelőbizottság tagja az a személy, akit jogerősen eltiltottak olyan foglalkozástól,
amely megegyezik az Egyesület által folytatott tevékenységgel. Ez a tilalom az eltiltásról szóló bírói
határozattal megegyező időtartamra vonatkozik, az eltiltás hatálya alatt áll fenn.
i) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
(11) A felügyelőbizottság köteles a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel
kapcsolatos álláspontját a közgyűlés ülésén ismertetni.

10.§ Az egyesület működése és gazdálkodása
(1) Az egyesület mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat
jogerőre emelkedése napján kezdte meg.
(2) Az egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb jövedelmekből
gazdálkodik.
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(3) A tagdíj összegét, befizetésének módját az elnökség határozza meg az alakulás évében fizetendő
tagdíj kivételével. A tagok tagdíj-befizetéseiről az elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó
nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem
felelnek. Ha az egyesület tagja korlátolt felelősségével visszaélt, és emiatt az egyesület jogutód nélküli
megszűnésekor kielégítetlen hitelezői követelések maradtak fenn, e tartozásokért a tag korlátlanul
köteles helytállni.
(4) Az egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.
(5) Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban
meghatározott tevékenységére fordítja.
(6) Az egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési
kötelezettsége nincsen.
(7) 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. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és
feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az egyesület mint civil szervezet által nyújtott cél
szerinti juttatások bárki által megismerhetők.
(8) Az egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban
nem részesítheti.
(9) Az egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
(10) Az egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet
fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem
használhatja fel.
(11) Az egyesület beszámolási és nyilvántartási szabályaira az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény VI. fejezete irányadó.
(12) Az egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az egyesület
gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő
és tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat.
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(13) Az egyesület működése felett a területileg illetékes törvényszék gyakorol törvényességi
felügyeletet.
(14) Az egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati
felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek
mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt
pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

11.§ Az egyesület képviselete
(1) Az egyesületet az elnök önállóan képviseli.
(2) Az egyesület bankszámlája felett az elnök önállóan rendelkezik. Az egyesület bankszámlájához az
elnök mellett egy további elnökségi tag is önálló rendelkezési joggal hozzáfér.

12.§ Az egyesület megszűnése
(1) Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha a tagok kimondják megszűnését, vagy az arra jogosult
szerv megszünteti. Mindkét esetben a megszűnés feltétele, hogy az egyesület vagyoni viszonyainak
lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság az egyesületet a nyilvántartásból
törli.
(2) Az egyesület jogutód nélkül megszűnik akkor is, ha
a) megvalósította célját, vagy
b) céljának megvalósítása lehetetlenné vált és új célt nem határoztak meg, vagy
c) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
(3) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén, az egyesület fennmaradó vagyonáról a
nyilvántartást vezető bíróság rendelkezik.

13.§ A határozatok dokumentálása és közzététele
(1) A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag – nem

20. oldal

Rejtvényfejtők Országos Egyesülete

Alapszabály

természetes személy tag esetén képviselője – nevét és lakóhelyét vagy székhelyét. A jelenléti ívet a
közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
(2) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza
a) az egyesület nevét és székhelyét;
b) a közgyűlés helyét és idejét;
c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét;
d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
e) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók
számát.
A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és egy erre
megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti. Az elnökség köteles a közgyűlési jegyzőkönyvet, valamint a
jelenléti ívet az egyesület dokumentumai között elhelyezni és megőrizni. Bármely tag a közgyűlési
jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét tartalmazó kivonatának a kiadását kérheti az
elnökségtől.
(3) Az elnökség és a felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:
a) a megjelent, szavazati joggal rendelkező tagok nevét,
b) a határozatképességet,
c) a véglegesített napirendet,
d) a hozott határozatok szó szerinti közlését, beleértve hatályukat is,
e) a véglegesített határozat szó szerinti kihirdetésének rögzítését,
f) a döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók nevét.
Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét a jegyzőkönyvvezető és az elnök, a felügyelőbizottsági
jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a felügyelőbizottság tagja hitelesíti.
(4) A testületek határozatairól külön nyilvántartást kell vezetni (határozatok könyve), amely
tartalmazza:
a) a határozat véglegesített szövegét,
b) a határozathozatal időpontját,
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c) annak érvényességi körét, hatályát,
d) a testületi döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát (az elnökség és a
felügyelőbizottság esetében név szerint).
(5) A testületek döntéseit tizenöt napon belül nyilvánosságra kell hozni, valamint a hatályos egyesületi
határozatok nyilvántartását (határozatok könyvét) elérhetővé kell tenni az egyesület internetes
honlapján. A nyilvánosságra hozás kizárólag a személyes adatok és a személyiségi jogok védelme
érdekében korlátozható a szükséges mértékig.
(6) Az egyesület beszámolói közlésének nyilvánosságát az internetes honlapján történő közzététel útján
biztosítja. A nyilvánosságra hozás kizárólag a személyes adatok és a személyiségi jogok védelme
érdekében korlátozható a szükséges mértékig.

14.§ Záró rendelkezések

(1) A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok
rendelkezései irányadók.
(2) Az egyesület alapszabályát a tagok ………….. napján tartott közgyűlése hagyta jóvá. Jelen
alapszabály hatályba lépésével hatályát veszti minden előző alapszabály.
(3) Az egyesület alapszabályát az elnök a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja a törvényszéknek.

Kelt Budapesten, ……………. napján
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Záradék

A kérelmező (Rejtvényfejtők Országos Egyesülete, képviselője Kasparek Éva elnök) igazolja, hogy
jelen okirat szövege megfelel az alapszabály hatályos tartalmának, melyet az egyesület közgyűlése
…………… napján jóváhagyott.

Kelt Budapesten, ……………….. napján

………………………………..
Kasparek Éva, az egyesület elnöke
Lakóhely:………………………………..
…………………………………..
Szig.:…………………………………….

Előttünk, mint tanúk előtt:

…………………………………

…………………………………

Név:……………………………

Név:……………………………

Lakóhely:……………................

Lakóhely:……………................

…………………………

…………………………

Szig.:…………………………...

Szig.:…………………………...
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