A
Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület
alapszabálya
I. Általános rendelkezések
1. A szervezet neve:
Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület
2. A szervezet nevének rövidítése: BVKF
3. Az alapítás éve: 2011
4. A szervezet működési területe: Magyarország
5. A szervezet székhelye: 8253 Révfülöp, Csárda u. 1.
6. Az Egyesület jogi személy.
7. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
8. Az Egyesület közhasznúsági besorolása:
nem közhasznú, tevékenységét nonprofit módon végzi.
II. Az Egyesület célja és feladatai
1. Az Egyesület olyan nonprofit szervezet, amely felvállalja mindazoknak a
képviseletét, akik önhibájukból vagy önhibájukon kívül fizetési nehézségek miatt
kiszolgáltatott helyzetbe kerültek,
 a pénzügyi rendszerben eladósodtak
 banki fizetési kötelezettségüknek nem tudnak eleget tenni
 pénzintézetekkel szemben méltánytalan hátrányba kerültek
 pénzügyi szolgáltatók vagy pénzintézetek megkárosították
 ingatlanuk vagy egyéb javaik végrehajtásra kerültek vagy ennek veszélye áll
fenn.
2. Céljai megvalósítása érdekében különösen a következő feladatokat látja el:
Képviselet végrehajtási eljárásban, törvényességi felügyelet ellátása, közvetítői
szerep vállalása, fogyasztóvédelmi érdekvédelem, jogi segítségnyújtás
előkészítése.
Munkájukat etikátlanul vagy nem a törvényesség betartásával végző
végrehajtók elleni fellépés.
Lakásmaffia áldozatainak megsegítése, ingatlanukat elveszítők lakhatáshoz
segítése.
Segítségnyújtás vállalkozásoknak felszámolási eljárásban.
Forrásgyűjtés elszegényedett emberek részére. Az adományokból beérkezett
javak és eszközök elosztása.
Együttműködés döntéshozó szervekkel új törvények kidolgozása érdekében,
pénzügyi, biztosítási, végrehajtási és fogyasztóvédelmi területeken.
Együttműködés felügyeleti szervekkel, érdekvédelmi szervezetekkel.
Mediációs tevékenység ellátása.
3. Vállalkozási tevékenységet nem folytat, vagy vállalkozásban részt nem vesz.
A tagsági díjakból, illetve adományokból az egyesület működési költségeit
fedezi. Az Egyesület tagjait és tisztségviselőit a bevételekből külön
meghatározott módon és szabályok alapján térítésben részesítheti, valamint

költségeiket elszámolhatja és megtérítheti. Az Egyesület számára munkát
végzők vagy alkalmazottak részére a mindenkori hatályos törvények alapján
munkadíjat fizethet. Amennyiben tevékenysége szempontjából fontos, külső
szakértő, ügyvéd részére tiszteletdíjat fizethet.
A begyűjtött pénzügyi és tárgyi adományok elosztásáról az elnök és a főtitkára
taggyűlés összehívása nélkül is önállóan dönthet.
III. Az Egyesület tagsága
1. Az Egyesület rendes tagjai azok a bel- és külföldi természetes és jogi
személyek, akik/amelyek írásban nyilatkoznak a belépési szándékról,
elfogadják az Egyesület céljait, a kötelezettségek teljesítését vállalják.
2. Pártoló tagok azok a bel- és külföldi természetes és jogi személyek,
akik/amelyek a rendes tagsággal járó kötelezettségeket nem vállalják, de
valamilyen módon rendszeresen támogatják, segítik az Egyesület
tevékenységét.
3. Tiszteletbeli tagoknak választhatók a közgyűlés által azok a
magánszemélyek, akik az Egyesületnek vagy a banki károsultak ügyének
különleges, kiemelkedő szolgálatot tettek.
4. A rendes tagok jogosultak a közgyűlésen szavazati joggal részt venni, az
Egyesület szervezetében tisztséget vállalni, az Egyesület szolgáltatásait,
eszközeit meghatározott feltételek mellett igénybe venni.
5. A pártoló és tiszteletbeli tagok jogosultak az Egyesület által számukra
biztosított szolgáltatásokat és kedvezményeket igénybe venni, a közgyűlésen
tanácskozási joggal részt venni.
6. A tagok kötelesek az Egyesület eszközeit megóvni, a szervezet érdekeit
szolgálni, tekintélyét, megbecsülését gyarapítani. A rendes tagok kötelesek a
megállapított tagdíjat rendszeresen fizetni.
7. A tagsági viszony megszűnik kilépéssel, kizárással és törléssel.
8. Kizárásról vagy a tagsági viszony megszüntetéséről az elnökség dönt. A
tagsági jogviszony automatikusan megszűnik, ha a tagsági viszony az ügyfél
ügyének rendezése miatt okafogyottá válik, az esetlegesen megállapított tagdíj
nem kerül megfizetésre, vagy a tag az Egyesület működését sértő
tevékenységet folytat, illetve ha a tag tagsági viszonyát nem újítja meg. Ezen
szempontok és feltételek meglétének elbírálására és megítélésére az elnökség
jogosult. Az egyesületi tagsági jog nem örökölhető, átruházni másra nem lehet,
a tagsági viszony megszűnésével minden -az Egyesülettel kapcsolatos
megszerzett- jog hatályát veszti és megszűnik.
9. Az egyesületi tagság automatikusan megszűnik abban az esetben is, ha a
magánszemély meghal, illetve a jogi személy megszűnik.

IV. Az Egyesület szervezete
1. A Közgyűlés
1.1. Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés. Dönthet az
Egyesületet érintő minden kérdésben. Kizárólagos jog- és hatáskörében
elfogadja, módosítja az alapszabályt. Kimondja az Egyesület megszűnését
vagy más szervezettel való egyesülését. Határozatlan időre megválasztja az
elnökséget, valamint a tisztségviselőket. Ennek megváltoztatására csak a tagok
kétharmad részének kezdeményezésére lehet eltérni. A közgyűlés dönt a
költségvetés fő összegeiről, az egyesületi tevékenység fő irányairól,
meghatározza a tagdíj mértékét.
1.2. A közgyűlést az elnökség hívja össze évente (egyszer vagy többször).
Szükség szerint bármikor tisztújító közgyűlést tarthat a tagok kétharmad
részének javaslatára. A közgyűlést a jogszabályban meghatározott rendkívüli
esetekben is össze kell hívni. A közgyűlésre a meghívást a hely, az időpont, a
javasolt napirend megjelölésével 10 nappal előbb meg kell tenni. A napirend a
közgyűlésen kiegészíthető, módosítható, azt a közgyűlés szavazással fogadja
el.
1.3. A közgyűlés zártkörű. Azon csak a tagok és az elnökség által meghívottak
vehetnek részt.
1.4. A közgyűlés határozatait általában a jelenlevők kétharmados
szótöbbséggel, nyílt vagy titkos szavazással hozza. A közgyűlés
határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség
esetén az ugyanolyan napirenddel összehívott ismételt közgyűlés a
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Ugyanazon a napon változatlan napirend mellett - egy órával később az eredetileg határozatképtelen
közgyűlés érvényesen megtartható, amennyiben ezt a meghívó tartalmazza.
1.5. Közgyűlési szavazáson a megjelentek kétharmados többsége szükséges
az alapszabály elfogadásához, illetve módosításához, az Egyesület
föloszlatásához, illetve más szervezettel való egyesüléséhez. Titkos szavazást
kell lebonyolítani a tisztségviselők megválasztásakor.
2. Az Elnökség
2.1. Az elnökség két közgyűlés között az Egyesületvezető szerve. Tagjai: elnök
alelnök, főtitkár. A fizetett alkalmazottakért a munkáltatói jogokat az elnökség
gyakorolja.
A tisztségviselésre jelölt személy köteles a közgyűlést előzetesen tájékoztatni
arról, hogy vezető tisztséget egyidejűleg más egyesületnél vagy közhasznú
szervezetnél is betölt.
2.2. Az elnökség - a közgyűlés kizárólagos hatáskörét érintő kérdések
kivételével - az Egyesületet érintő bármely kérdésben intézkedik és állást foglal.
2.3. Az elnökség kizárólagos hatáskörében meghatározza a szervezeti és
működési szabályzatot, benne ügykezelési, gazdálkodási és fegyelmi
előírásokkal, meghatározza a közgyűlés által elfogadott kereteken belül a
részletes éves költségvetést és munkatervet, dönt a más szervezetben való
tagsági részvételről.
2.4. Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább félévente tartja. Az
üléseket az Elnök hívja össze írásban, a napirendi javaslat jelzésével, az ülés
előtt legalább 10 nappal. Határozatképes, ha az ülésen az elnökség több mint
fele jelen van.
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2.6. Az elnökségi ülés zárt, azon csak az elnökség tagjai és a meghívottak
vehetnek részt. A tanácskozási jogot az elnökség a külön meghívottak számára
megszavazhatja.
2.7. Az elnökség a feladatok ellátására tagok és külső szakértők felkérésével
eseti szakmai bizottságokat, munkacsoportokat hozhat létre.
2.8. Az Egyesületet az elnök képviseli, e jogkörét esetenként az elnökség
bármely tagjára átruházhatja.
3. Felügyelő szervezet
3.1. Az Ellenőrző Bizottság tagjai indokolt esetben visszahívhatóak. Az
Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
3.2. Az Ellenőrző Bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben
részesülhetnek. Az Ellenőrző Bizottság tagjai megbízásukat az alapszabályhoz
csatolt nyilatkozatuk értelmében vállalják.
3.3. Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal
ülésezik, működésére az Elnökség működésének szabályait kell alkalmazni.
Az Ellenőrző Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik
meg, így különösen: jogosult az Egyesület működését és gazdálkodását
ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Egyesület
Közgyűlésétől, illetve munkavállalóitól, az Egyesület könyveibe és irataiba
betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Közgyűlés ülésén tanácskozási joggal
részt vehet, jogszabálysértés vagy súlyos mulasztás esetén köteles a
Közgyűlést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni.
Az Ellenőrző Bizottság ülései nyilvánosak, üléseiről sorszámozott
jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza.
A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott
személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az
érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy
abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható
legyen. Az Ellenőrző Bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni
neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet az
Ellenőrző Bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják.
4 A határozatok rendje
4.1. A közgyűlésről és az elnökség üléseiről részletes jegyzőkönyvet kell
vezetni.
4.2. A testületek jegyzőkönyveinek tartalmazniuk kell különösen:
- a megjelent szavazóképes tagok számát (az elnökség esetében név szerint),
- a határozatképességet,
- a véglegesített napirendet,
- a hozott határozatok szó szerinti közlését, beleértve hatályukat is,
- a véglegesített határozat szó szerinti kihirdetésének rögzítését,
- a közgyűlési döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát (az
elnökség és az Ellenőrző Bizottság esetében név szerint).
4.3. A jegyzőkönyveket hitelesítik:
- a közgyűlési jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és két, a közgyűlés által
megválasztott hitelesítő tag,
- az elnökségi jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és az elnök.

4.4. A testületek határozatairól külön nyilvántartást kell vezetni, amely
tartalmazza:
- a határozat véglegesített szövegét,
- a határozathozatal időpontját,
- annak érvényességi körét, hatályát,
- a testületi döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát (az
elnökség esetében név szerint).
4.5. A testületek döntéseit 15 napon belül írásban közölni kell az érintettekkel.
5. A testületi összeférhetetlenség
5.1. A testület határozatában nem vehet részt az a személy, aki más
egyesületben vagy gazdasági társaságban tagsági szerepet vállalt és az, az
Egyesület munkáját, gazdasági működését, érdekeit befolyásolja.
5.2. Két évre visszamenőleg olyan közhasznú szervezetnek volt
tisztségviselője, amely köztartozással szűnt meg.
5.3. Nem lehet az Ellenőrző Bizottság tagja, aki
- az elnökségben részt vesz,
- aki az Egyesület cél szerinti juttatásaiból részesül
- két évre visszamenőleg olyan közhasznú szervezetnek volt a tisztségviselője,
amely köztartozással szűnt meg.
V. Az Egyesület gazdálkodása
1. A működéshez szükséges anyagi eszközök forrásai:
- az egyesületi tevékenység folytatásából származó bevétel,
- az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó bevétel,
- a vagyonjövedelem, az eszközök befektetésének bevétele,
- tagdíj,
- adomány, támogatás, pályázati bevétel,
- egyéb bevételek.
2. A vagyont pénz- és egyéb eszközök, ingó és ingatlan vagyontárgyak képezik.
3. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytat.
4. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt
működési céljai szerinti tevékenységeire fordítja vissza. Minden vagyon és
jövedelem az Egyesület alapcéljait szolgálja a nonprofit működés alapelvei
szerint.
5. Az Egyesület éves költségvetés szerint gazdálkodik.
6. Az Egyesület az éves beszámolót, melynek részei
- a számviteli beszámoló,
- a költségvetési támogatás felhasználása,
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás,
- a cél szerinti juttatások kimutatása,
- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és

mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke,
- a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke, összege,
- az egyesületi tevékenységről szóló tartalmi összefoglaló
- a beszámolót a közgyűlés az elnökség előterjesztése alapján egyszerű
szótöbbséggel fogadja el.
7. Az Egyesület pénzügyi és anyagi tevékenységéért, kötelezettségvállalásaiért
vagyona mértékéig felel.
8. Az Egyesület megszűnése esetén fennmaradó vagyonáról a közgyűlés dönt.
VI. Az Egyesület működésének nyilvánossága
1. Az Egyesület a közgyűlés, illetve az elnökségi ülés időpontja előtt legalább
10 nappal értesíti a tagokat.
2. Az Egyesület a szolgáltatásairól folyamatosan honlapján tájékoztatást nyújt
(www.bankikarosultak.hu), amely tartalmazza a szolgáltatás fajtáját,
igénybevételi feltételeit.
3. Az Egyesület irataiba a tagok szabadon betekinthetnek, azokat az irattározás
helyszínén tanulmányozhatják. Ez iránti igényüket az elnöknek jelzik szóban
vagy írásban, aki 10 napon belül az igénylő taggal egyeztetett időpontban
biztosítja a betekintést.
VII. Záró rendelkezések
1. A közgyűlés az éves tagsági díjat (a rászorultak jövedelmi viszonyai alapján)
egyénre szabottan állapítja meg. Megfelelő indoklás alapján a tagok
mentesülhetnek tagdíjfizetési kötelezettségük alól. A tagdíj mértékének
megállapítása az elnökség jogkörébe tartozik.
2. A jelen alapszabályt a közgyűlés 2011. június 29-én elfogadta.
Kmf.
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