
PROMONTORIUM POLGÁRI CASINO 
Egyesület Alapszabálya

1.  Az Egyesület neve: Promontorium Polgári Casino (továbbiakban Casino), mely társadalmi szervezet, 
önálló jogi személy és egyesületként működik.

2. A Casino székhelye: 1221 Budapest, Gézavár u. 1/a.
3. Működési területe: Magyarország, és kiemelten Budapest XXII. kerülete.
4. A Casino célja:
–a színvonalas kerületi, ezen belül különösen a budafoki társas- és kulturális élet előmozdítása, részvétel a  
szellemi megújulás folyamatában,
– a helyi, és nemzeti hagyományok ápolása,
–a polgárságot érintő és érdeklő társadalmi kérdések megbeszélése,
–a polgárság és a képviselői közötti kapcsolat elősegítése, erősítése,
–a civil világ, valamint a helyi érdekek képviselete,
–a budafoki polgári múlt jelentős, meghatározó személyiségeinek kutatása, emlékük őrzése.

A fentiek érdekében a Casino
–ülésein kulturális, társadalmi, esetenként tudományos kérdéseket vitat meg,
– tagjai  és  mások  számára  megteremti  a  fővárosi  és  a  kerületi,  s  ezen  belül  különösen  a  budafoki  
polgárságot  érintő,  foglalkoztató  társadalmi  kérdések  széleskörű,  többoldalú,  fesztelen  megvitatásának 
lehetőségét,
–az 1886. szeptember 1-jén megalakult Budai Polgári Casino szellemi örökösének tekinti magát, ezért

=  minden  év  szeptember  2-át  követően  vigasságot  rendez  Buda  1686-ban  történt  visszafoglalása  
emlékére, 

= minden év április 8-át követően megemlékezik Széchenyi István haláláról,
–partneri viszonyt alakít ki és tart fenn más helyi, hazai és külhoni társaságokkal.
Mindennek  eszközeként  széleskörű  eszmecserét  teremt,  többek  között  a  médiumok  segítségével,  azok 
támogatásával is.
A Casino tanácskozásairól kizárja az országos párt- és egyházpolitikai kérdéseket.
5. A Casino jelképei.
A Casino címere. Vízszintesen osztott dobor-pajzson felül kék mezőben baloldalon szőlőtőke négy levéllel  

és egy fürttel, jobboldalon ezüst, C-alakú holdsarló, a pajzs alsó részében arany mezőben balra alulról jobbra  
felülre vágott fekete sáv, és benne kék sáv van. A pajzsra helyezve a korona látható. A nagycímer a Casino 
címerét baljával tartó oroszlánszoborral egészül ki.

A Casino pecsétje. A Casino címere „Promontorium Polgári Casino” körirattal.
A Casino színei. Arany és kék.
A Casino zászlaja. Négy arany és négy kék, vízszintes sávos zászló a Casino címerével.
6. A Casino tagja lehet az a magyar és külföldi természetes személy,
– aki egyetért az Alapszabállyal és támogatja a célok megvalósítását, 
– és akinek jelentkezését az Elnökség elfogadja.
A Casino minden tagját szavazati jog illeti meg, 
és minden tag jogosult: 
– részt venni az Egyesület tevékenységében,
– részt venni a Közgyűlés munkájában, 
– és a tag jogosult igénybe venni a társaság által nyújtott szolgáltatásokat, támogatásokat, kedvezményeket.
A Casino minden tagja köteles: 
– támogatni és elősegíteni az Egyesület tevékenységét, 
– közreműködni a céljainak megvalósításában,
– és fizetni az egyszeri belépési díjat és a tagdíjat.
A  tag  a  „Promontorium Polgári  Casino  tagja”,  vagy a  „Promontorium Polgári  Casino  alapító  tagja” 

megjelölést, illetve az egyesület jelvényét, és névjegyén a Casino címerét használhatja.
A tagsági viszony megszűnik  kilépéssel, elhalálozással,  a Casino megszűnésével, illetve a tagdíj három 

hónapon keresztül történő nem fizetése esetén törléssel. Ha a tag a tagdíját három hónapon keresztül nem 
fizeti,  akkor  az  elnökség  köteles  felhívni  a  tag  figyelmét  a  tagdíjhátralék  rendezésére.  Ha  a  felhívás  



eredménytelen maradt, akkor az elnökség a tagot törli a tagok sorából. A törlést kimondó elnökségi határozat  
ellen 15 napon belül a közgyűléshez lehet fordulni, és a közgyűlés kizáró határozata ellen 30 napon belül a 
bírósághoz lehet fordulni jogorvoslatért.

A  kilépést  írásban  kell  bejelenteni  az  elnökségnek,  amelyben  meg  kell  határozni  a  tagsági  viszony 
megszűnésének időpontját.  Azon tagot,  aki a jelen alapszabályt  sértő tevékenységével méltatlanná vált  a  
tagságra,  ki kell  zárni  a tagok sorából.  A kizárást  az Casino bármely tagja  kezdeményezheti,  kizárásról  
egyszerű szótöbbséggel a Közgyűlés dönt.

7. A Casino legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet a tagok alkotnak, akik választók és választhatók.
A Közgyűlést az Elnök hívja össze, évente legalább egyszer.

A Közgyűlést legkevesebb 15 nappal korábban, a napirend közlésével, a tagok nevére szóló meghívóval kell  
összehívni. A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50 %-a plusz egy fő jelen van. Ha a szabályszerűen  
összehívott  Közgyűlés  nem határozatképes,  akkor  a  meghirdetett  kezdési  időpont  után  60  perccel  –  az 
eredeti  napirend  szerint  –  összehívott  újabb  Közgyűlés  határozatképes  a  megjelentek  létszámától  
függetlenül, de ezt a tényt  a meghívóban a tagság tudomására kell hozni. A Casino határozatait egyszerű 
szótöbbséggel hozza, a Közgyűlésen jelen levők 2/3-ának egybehangzó, nyílt szavazata szükséges viszont az 
Alapszabály  megállapításához  és  módosításához,  a  Casino  feloszlásának,  továbbá  más  társadalmi  
szervezettel való egyesülésének kimondásához az 1989. évi II. törvény (Etv.) 12. § (1) bekezdése alapján. A 
Casino  tisztségviselőit  a  Közgyűlés  titkos  szavazással  választja,  ugyanilyen  formában  történik  a 
visszahívásuk is. 

Rendkívüli  Közgyűlés összehívását  –  a  napirend,  valamint  az  ok  és  cél  megjelölésével  –  az  Elnök, 
valamint a tagok 25%-a írásban kezdeményezheti. A rendkívüli közgyűlést 30 napon belül össze kell hívni.

A közgyűlésről részletes jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítő ír alá. A 
hiteles jegyzőkönyvbe a Casino titkáránál a tagok betekintést nyerhetnek.

A Közgyűlés feladatai:
– az Alapszabály elfogadása, módosítása, kiegészítése,
– az éves munkaterv és az éves költségvetés elfogadása, illetve teljesítésének jóváhagyása,
– az ügyrend kialakítása,
– az etikai (becsületbírósági) szabályzat elfogadása,
– egy évre előre az Elnök megválasztása, 
–  az elnökségi  tagok megválasztása  (ha  az elnökség létszáma négy fő alá  csökken,  össze kell  hívni  a  

Közgyűlést), 
– az elnökség évi beszámolójának elfogadása 
– az éves tagdíj és az egyszeri belépési díj megállapítása,
– a tisztségviselők visszahívása,
– a tag kizárása,
– más társadalmi szervezettel való egyesülés, ill. a feloszlás kimondása.

Tisztségviselőt abban az esetben lehet visszahívni, amennyiben a jelen alapszabályt sértő tevékenységével 
méltatlanná válik a tisztségre, vagy a Casinóval szemben fennálló kötelezettségeinek nem tesz eleget.

8. Az Elnök.
– A Casino képviseletében az elnök jogosult eljárni. 
– Az Elnök a Casino legfőbb tisztségviselője,  felelős  az Elnökség munkájáért.  A két közgyűlés  között 

irányítja a Casino munkáját.
– Az Elnök gondoskodik a közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Az Elnök megbízatása: egy évig elnökségi tag, a következő évben Elnök, azután újabb egy évig elnökségi  
tag.

9. Az Elnökség.
Az Elnökség a közgyűlési határozatok végrehajtásáról gondoskodik. A két Közgyűlés között irányítja az  

Egyesületet. Felelős a Casino tevékenységéért. Az Elnökség a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó 
feladatok kivételével bármely kérdésben határozhat.

Az Elnökség tagjait a Közgyűlés egy évre választja.
A hét főből álló Elnökség tagja 
– az Elnök,  
– három alelnök, közülük egy a Casino gazdasági ügyeit irányítja,
– két elnökségi tag,
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– valamint a titkár, aki felelős a szervezési munkáért, és a mindenkori szabályok szerinti ügyvitelért.
A bankszámla feletti  rendelkezésre az elnök és a titkár vagy az elnök és a gazdasági alelnök együttesen  

jogosultak. A gazdasági alelnököt az Elnökség kéri fel munkájának ellátására.
Az Elnökség negyedévente  egyszer  tartja  ülését,  és  minden  naptári  évben egyszer  köteles  beszámolót  

készíteni, melyet az Elnök terjeszt a Közgyűlés elé.
Az Elnökség maga határozza meg ügyrendjét. 
Az elnökségi  ülések nyilvánosak,  azon bármely tag részt  vehet,  de  a határozatok hozatalában csak az  

elnökség tagjai  vehetnek részt.  Az elnökség határozatképes,  ha  azon a  tagok fele  + 1 fő jelen  van.  Az  
elnökség határozatait a hatáskörébe tartozó kérdésekben – a személyi kérdéseket kivéve – nyílt szavazással,  
egyszerű  szótöbbséggel  hozza.  Az  elnökségi  ülésekről  jegyzőkönyvet  kell  felvenni,  amelyet  a 
jegyzőkönyvvezető és egy hitelesítő ír alá, melybe a Casino titkáránál bármelyik tag betekintést nyerhet.
Az elnökség hatáskörébe tartozik:

a.) a  Casino  éves  beszámolójának,  munkatervének,  költségvetésének  elkészítése  és  a  közgyűlés  elé  
terjesztése,

b.) a szervezeti és működési szabályzat, és az ügyviteli rend kidolgozása,
c.) a tagsági díjat nem fizető tag tagságának törlése az alapszabályi feltételek szerint, 
d.) a gazdasági alelnök megbízása,
e.) döntés mindazon ügyekben, melyeket az alapszabály nem utal a közgyűlés hatáskörébe.
A Casino,  valamint  az  Elnökség  tiszteletbeli  tagja  lehet  az  a  magyar,  vagy külföldi  személy,  akit  az  

Elnökség javaslatára a Közgyűlés titkos szavazással elfogadott. A tiszteletbeli tagot részvételi, tanácskozási,  
javaslattételi  jog  illeti  meg  a  Közgyűlésen  szavazati  jog  nélkül.  Nem  választhat,  nem  választható.  
Kötelezettsége az alapszabály betartása. 

Tiszteletbeli  tag  elsősorban  az  a  személy  lehet,  aki  a  saját  környezetében,  lakóhelyén  kiemelkedő 
teljesítményt mutatott fel az Alapszabály 4. pontjában meghatározott célok szerint.

10.  Összeférhetetlenségi  szabályok.  A vezető szervek (közgyűlés,  elnökség)  határozathozatalában nem 
vehet  részt  az,  aki,  vagy  akinek  közeli  hozzátartozója,  vagy  élettársa  a  határozat  alapján  egyrészt  
kötelezettség,  vagy  felelősség  alól  mentesül,  másrészt  bármilyen  más  előnyben  részesül,  illetve  a  
megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a cél szerinti juttatása keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem  
pénzbeli szolgáltatás, illetve a Casino által a tagoknak tagsági jogviszonyuk alapján jelen alapszabályban  
foglaltaknak megfelelő cél szerinti juttatás.
11.  Az  Casino  vagyona  elsősorban  a  tagok által  fizetett  tagdíjból,  jogi  személyek  és  magánszemélyek 
felajánlásából,  hozzájárulásából  képződik,  ugyanakkor  –  céljai  megvalósításához  a  gazdasági  feltételek  
biztosítása  érdekében  –  gazdasági-vállalkozási  tevékenységet  is  folytathat.  Az  Casino  gazdálkodási  
tevékenysége a módosított 114/1992. (VII.23.) Korm. rendelet alapján történik. A Casino a gazdálkodása 
során  elért  eredményét  nem  osztja  fel,  azt  csak  a  jelen  alapszabályban  meghatározott  tevékenységére  
fordítja.
A Casino tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a Casino tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

12. A Casino az Etv. 20. §., 21. §. alapján szűnik meg ha:
– feloszlását a közgyűlés 2/3-a kimondja,
– más társadalmi szervezettel egyesül,
– a bíróság feloszlatja vagy megszűnését megállapítja. 

Az Egyesület megszűnése esetén a vagyonról a hitelezők kielégítése után a Közgyűlés dönt szótöbbséggel. A 
vagyont  az  Alapszabályban  foglaltakhoz  hasonló  célú  alapítványok,  társadalmi  szervezetek,  egyesületek  
javára kell fordítani, a vagyon a tagok között nem osztható fel. 

13.  Azokban a  kérdésekben,  melyekben  az  Alapszabály nem rendelkezik,  az  egyesületekre  vonatkozó 
törvényeket kell alkalmazni. A jelen alapszabályra az egyesületi jogról szóló, 1989. évi II. törvény, a Polgári 
Törvénykönyv, valamint a Magyar Köztársaság Alkotmánya vonatkozik.

14.  Ezt  az  Alapszabályt  a  2006.  július  20-ai  Közgyűlés  fogadta  el,  majd  2007.  február  20.-  ülésén 
módosította.
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