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I.

az egyesület neve, székhelye, célja és feladatai
1.§
(1) Az egyesület neve: Tartalékos Katonák Országos Egyesülete
(rövidítetve és a továbbiakban: TKOE vagy „az egyesület”)
(2) Az egyesület központi székhelye:
1087 Budapest VIII., Kerepesi út 29./B
(3) Az egyesület alakuló közgyűlésének kelte: 1991. március 14.,
fővárosi bírósági nyilvántartásba vételének kelte: 1991. augusztus 12.
Az egyesület Főv. B.-i nyilvántartási száma: 3848 (Pk.66281/1991)
Az egyesület adószáma: 18236631-1-42
Az egyesület statisztikai száma: 18236631-9133-529-01
2.§
Az egyesület célja
 a haza védelmi képességének önkéntes társadalmi támogatása;
 az állampolgárok hazafias szellemiségének és rendelkezésre állásának erősítése;
 korszerű katonai erények, etika és viselkedési módok kialakítása, képviselete és
terjesztése a társadalomban;
 különösképpen pedig a honvédség állományának tartalékosokkal történő
kiegészítésének elősegítése.
3.§
(1) Az egyesület fenti céljai eléréséhez – elsődlegesen tagjai javára és érdekében – a
következő feladatok, tevékenységek tartoznak:
 rendszeres, érdemi együttműködő kapcsolattartás honvédségi és rendvédelmi
szervezetekkel
 (had)történelmi kutatómunka, ismeretterjesztés, oktatás
 önkéntes katonai elméleti és gyakorlati továbbképzés
 szabadidős sport- és kulturális rendezvények szervezése
 szociális és karitatív tevékenység folytatása
 az egyesületi tagok érdekeinek képviselete és védelme
 előmenetel biztosítása
 katonai hagyományok és kegyeleti emlékek ápolása
 külföldi baráti és munkakapcsolatok ápolása
(2) Az egyesület pártoktól független, ezért közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,
politikai pártot vagy szervezetet nem támogat, és azoktól támogatást nem fogad el.
(3) Az egyesület működési területe kiterjed az egész országra az egyesület területi szervezeti
felépítésének megfelelően.
II. Az egyesület tagja
4.§
(1) Az egyesület tagja lehet bármely, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, aki az
egyesület céljaival egyetért, és azok megvalósításában kész tevőlegesen közreműködni.
(2) A tagsági jogviszony jelentkezéssel, és annak – a megyei (fővárosi) szervezet vezetősége
általi – elfogadásával jön létre.
(3) A tagsági jogviszony megszűnik kilépéssel, elhalálozással, kizárással, valamint (a tagdíj
befizetésének két éven túli elmaradása miatt) törléssel. Az elmaradt tagdíj utólagos
befizetésével a tagság jogfolytonosnak tekintendő.
5.§
(1) A tagfelvétel országosan egységes tagnyilvántartó lap kitöltésével, illetve vezetésével
történik decentralizáltan a megyei szervezetek elnökségeinél.
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(2) A megyei szervezetek időszakos adatszolgáltatásai alapján az országos központ összesíti
az egyesület összes tagjának a nyilvántartását.
III. Az egyesületi tag jogai és kötelességei
6.§
(1) Az egyesület tagja
a/ részt vehet az egyesület tevékenységében, rendezvényein, igénybe veheti az egyesület
szolgáltatásait;
b/ az egyesület döntéseinek meghozatalában szavazati jogának gyakorlásával részt vehet. Ha
kisebbségben marad, joga van véleményének fenntartásához, és a határozatban egyéni vagy
kisebbségi véleményként való, általa írásban megfogalmazva csatolt véleményének
feltüntetésére;
c/ választhat és választható – feltéve, hogy választás előtt vagy legkésőbb a közgyűlés
helyszínén a jelölés elfogadásáról, illetőleg a tisztség vállalásáról jogszabályokban
meghatározott követelményekre vonatkozó írásbeli nyilatkozatot tesz (lásd a mellékelt mintát).
7.§
(1) Az egyesület tagja köteles:
a/ a jelen alapszabályban megfogalmazott egyesületi célkitűzések megvalósítását tevőlegesen
előmozdítani, az egyesületi feladatok elvégzésében közreműködni;
b/ a jelen alapszabály rendelkezéseit megtartani;
c/ kisebbségi véleményének fenntartása mellett a többségi határozatokat végrehajtani.
(2) Az egyesület tagja tagdíjat köteles fizetni, amelynek éves összegét az országos
küldöttközgyűlés határozza meg.
(3) Tagdíjfizetés alól az egyesületen belüli tisztségviselés nem mentesít.
IV. Az egyesület szervezete és közgyűlései
8.§
(1) Szervezeti felépítés szempontjából az egyesület országos központból (Országos
Elnökségből és Ellenőrző Bizottságból), nem önálló jogi személyiségű megyei szervezetekből
és helyi csoportokból (alapszervekből) áll.
(2) Az egyesület legfelsőbb döntéshozó szerve az országos küldöttközgyűlés, amelybe húsz
tagonként egy fő küldöttet a megyei szervezetek közgyűlésén kell megválasztani. A küldött
feladata, hogy képviselje a helyi érdekeket az országos küldöttközgyűléseken, ezért részvétele
azokon kötelező.
(3) A megyei szervezetek közgyűlése és a helyi csoportok taggyűlése az adott szervezeti
egység valamennyi tagjának személyes részvételén alapul, minden más szempontból, így pl.
megtartására, hatáskörére a jelen alapszabálynak a közgyűlésre vonatkozó rendelkezései az
érvényesek.
(4) a/ Közgyűlést szükség szerint, de legalább ötévenként egyszer össze kell hívni.
b/ Közgyűlés összehívása az elnök joga és kötelessége.
c/ Elnöki akarat hiányában a közgyűlést a két alelnök együttesen, vagy az elnökségi tagok
együttesen jogosultak összehívni.
d/ Elnökségi akarat hiányában a rendkívüli közgyűlést összehívását területi szinten a tagok
egyötöde, országos szinten a küldöttek egyötöde az ok és a napirend megjelölésével írásban
kezdeményezheti.
(5) A tagoknak (küldötteknek) névre szólóan, írásban kiküldendő közgyűlési meghívónak
tartalmazni kell a közgyűlés helyét, időpontját és tervezett napirendjét. Napirendjét a
közgyűlés a helyszínen maga állapítja meg, és napirendre bármely más, előre nem tervezett
témát is felvehet. A közgyűlés főbb megállapításairól, eseményeiről, határozatairól
jegyzőkönyv készítendő, amelyhez a (tag nevét, lakóhelyét és aláírását tartalmazó) jelenléti
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ívet és titkos választás esetén a szavazatszámlálási jelentést csatolni kell. Ezeket az iratokat
két fő hitelesíti.
(6) Közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a/ az alapszabály megállapítása, módosítása;
b/ az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság két közgyűlés közötti tevékenységi és pénzügyi
beszámolójának elfogadása, felmentése;
c/ az Elnökség, valamint az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása;
d/ az Elnökség által más társadalmi szervezettel kötött együttműködési megállapodásának
jóváhagyása;
e/ a feloszlás kimondása;
f/ más szervezethez történő csatlakozás kimondása;
g/ egyesületen belül felmerülő vitás (pl. tagsági) ügyek, fellebbezések másodfokú elbírálása;
h/ döntés mindazon ügyekben, amelyeket az országos elnök közgyűlés elé terjeszt, vagy a
közgyűlés saját hatáskörébe von.
V. Az Elnökség és az elnök
9.§
(1) Az egyesület ügyintéző és képviseleti, valamint irányító szerve központilag az Országos
Elnökség, területileg a megyei szervezet elnöksége (helyi szinten a csoportvezető), amelynek
a létszámát a küldöttközgyűlés, illetve a közgyűlés határozza meg.
(2) Az Elnökséget a közgyűlés (csoportvezetőt a taggyűlés) választja meg ötévi időtartamra.
(3) Az elnökség hatásköre:
a/ a hatályos alapszabály szerint összehívja a közgyűlést;
b/ kialakítja saját működési rendjét és tagjai közötti munkamegosztását;
c/ végrehajtja mindazokat a feladatokat, amelyeket az alapszabály számára előír, és
amelyekkel a közgyűlés megbízta;
d/ két közgyűlés között dönt mindazon kérdésekben, amelyen nem tartoznak kizárólagos
közgyűlési hatáskörbe, vezeti az egyesület munkáját, szervezi az egyesületi feladatok
végrehajtását, végzi a napi ügyvitelt, különös tekintettel a forrásteremtésre, a tagdíjak
beszedésére;
e/ meghatározza az éves munkatervet és költségvetést;
f/ közgyűlésen beszámol ügyviteli és pénzügyi tevékenységéről;
g/ irányítja a tagfelvételt;
h/ nyilvántartást vezet tagjairól.
(4) Az elnökség szükség szerint ülésezik, üléseiről emlékeztető feljegyzést vagy
jegyzőkönyvet készít; határozatait megegyezésre törekedve a VII. fejezet „Határozathozatal
és szavazás rendje” szabályai szerint hozza.
10.§
(1) Az országos küldöttközgyűlés Elnökséget, azaz elnököt, két alelnököt és négy elnökségi
tagot választ.
(2) A megyei szervezet közgyűlése a területi, helyi adottságoknak megfelelően saját maga
határozza meg elnöksége létszámát, amely országosan eltérő lehet. A megyei szervezet
közgyűlésének jegyzőkönyve jelenléti ívvel együtt másolatban megküldendő az országos
központnak.
(3) Különösen az országos elnökségben az alelnökök saját egyesületi munkaterületük
ellátásán kívül segítik az elnök munkáját nemcsak huzamos akadályoztatása (pl. betegsége,
kiküldetése, több egyidejű feladata) esetén, hanem az ügyviteli munkában is, továbbá
önállóan, (külön-külön) helyettesíthetik az egyesület törvényes képviselőjeként külön
meghatalmazás nélkül is.
(4) A különböző szervezési, kommunikációs, gazdasági és egyéb munkaterületeket,
ügyintézési feladatokat a megválasztott elnökségi tagok egymás között osztják fel.
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(5) A mindenkori közgyűlés a két tisztújító közgyűlés között kiváló (négyfőnyi) elnökségi tag
és háromfőnyi ellenőrző bizottsági tagok pótlására három fő póttagot választhat.
(6) Két tisztújító közgyűlés között megüresedő elnökségi, illetve ellenőrző bizottsági
tisztségek rendkívüli közgyűlésen pótválasztással is betölthetők.
11.§
Az elnök (helyettesítés esetén az alelnök azonos jogkörrel)
a/ képviseli az egyesületet;
b/ irányítja az elnökség munkáját;
c/ összehívja és vezeti a közgyűlést, illetőleg az elnökségi ülést;
d/ végrehajtja az alapszabály és a közgyűlés által elnökre bízott feladatokat.
VI. Az Ellenőrző Bizottság
12.§
(1) A közgyűlés az elnökség megválasztásával egyidejűleg három főből álló Ellenőrző
Bizottságot hoz létre, amelynek tagjai más egyesületi tisztséget nem viselhetnek.
(2) Az Ellenőrző Bizottság tagjai közül maga választja meg elnökét.
(3) Az Ellenőrző Bizottság feladatai:
a/ véleményezi az elnökség beszámolóját;
b/ ellenőrzi az egyesület alapszabály szerinti tevékenységét és gazdálkodását. Az esetleges
szabálytalanságokra felhívja az elnökség, illetőleg a közgyűlés figyelmét;
c/ az alapszabály megsértése esetén vizsgálatot kezdeményezhet, és álláspontját, véleményét
az Elnökség és a közgyűlés elé terjesztheti. Jogsértő határozatot, cselekedetet, ha az az
egyesületen belül másodfokon sem nyer jogorvoslatot, bíróság előtt megtámadhatja;
d/ etikai szempontból vizsgálhatja a belépésre jelentkező személyek korábbi magatartását;
e/ felmerülő etikai, fegyelmi panaszok esetén lefolytatja a tényfeltárást, és javaslatot tesz
határozatra, amelyet az elnökség elé terjeszt.
(4) Az Ellenőrző Bizottság tagja az egyesület bármely tagjától felvilágosítást kérhet az
egyesület tevékenységéről, az egyesületi tevékenység során keletkezett iratokba betekinthet,
azokról másolatot készíthet. Az Ellenőrző Bizottság elnöke az Elnökség ülésein tanácskozási
joggal vehet részt.
VII. Határozathozatal és szavazás rendje
13.§
(1) Az egyesület elnökségei, közgyűlései döntéshozatal során általában nyíltan, szükség
esetén (kisebbségi kedvezményezésre, pl. személyi kérdésekben) titkosan szavaznak.
(2) Az alapszabály megállapításához, módosításához, az egyesület feloszlásának vagy más
szervezethez történő csatlakozás kimondásáról, azaz a 8.§ (6) bekezdés a/, e/ és f/ pontja
szerinti esetekben a határozathozatalon jelenlévő tagok ( küldöttek) kéthamradának azonos
szavazata szükséges, feltéve, hogy a tagságnak (küldötteknek) legalább a kétharmada jelen
van.
(3) Minden egyéb határozat meghozatalához a jelenlévők többségének azonos szavazata
szükséges, feltéve, hogy döntéshozatalra jogosultak felénél eggyel több tag van jelen.
(4) Második időpontra meghirdetett közgyűlés (elnökségi ülés) a megjelentek számától
függetlenül határozatképes.

VIII. Szervezeti rend és fegyelem
14.§
(1) Az egyesület, illetve tagjai a területi és helyi szervezeteiket territoriális elv alapján, azaz
Magyarország közigazgatási beosztása szerint megyénként, szükség esetén több megyét
magábafoglaló körzetenként, helyi szinten pedig településenként működtetik.
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(2) Területi (fővárosi, megyei, helyi) szervezetet az egyesület azonos földrajzi területen lakó
tagjai hozhatnak létre.
(3) Önálló megyei (fővárosi), illetőleg alapszervezet létrehozásához és működtetéséhez az
adott földrajzi területen állandó lakóhellyel rendelkező legalább 40 megyei, illetve 10 helyi
tag határozata (belépése) szükséges. Területi szerv létrehozatalát a megválasztott elnökségnek
(csoportvezetőnek) jegyzőkönyv megküldésével jelenteni kell az országos elnökség felé.
(4) Állandó lakhelyét tekintve egy megyei szervezet tagságának legfeljebb tíz százaléka
kötődhet más megyéhez.
(5) A területi szerv nem önálló jogi személy, működésére az egyesület általános működési
szabályai alkalmazandók. A területi szerv a működési területén található katonai és
rendvédelmi szervezetek (alakulatok, kapitányságok, igazgatóságok, tanintézmánek,
hadkiegészítési és más vezetési parancsnokságok) vezetőivel saját nevében önállóan
együttműködhet.
(6) A területi szerv működése során köteles feltüntetni az egyesület egészétől való
megkülönböztető jelzőt.
(7) Helyi szervezet a megyei szervezet irányítása, ellenőrzése alatt működik.
IX. Az egyesület gazdálkodása
15.§
(1) Az egyesület, mint társadalmi szervezet jelenleg nyereségorientált gazdasági (vállalkozói)
tevékenységet nem folytat.
(2) Az egyesület a működését (költségvetését) a befizetett tagdíjakból, adományokból,
valamint pályázati úton elnyert támogatásokból fedezi.
(3) Az egyesület tagja éves egyesületi tagdíjként országosan egységesen a mindenkori
egyhavi minimálbér két százalékát fizeti.
(4) A megyei szervezetek adatszolgáltatásai alapján az országos központ egységes egyesületi
(bevételi és kiadási) számviteli beszámolót készít.

