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1.

:

Az Egyesület neve: Energetikai Szakkollégium Egyesület (továbbiakban: Egyesület)
Az Egyesület rövid neve: ESZK Egyesület
Székhelye: í 111 Budapest, Műegyetem Rakpart 3. D. ép. 208lA
Múködése kiterjed az ország, de elsósorban Budapest területére.
Egyesület idegen nyelvű neve: Student Association of Energy
Egyesület idegen nyelvű rövidítése: SAE

Az egyesület
Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból, pályázati úton elnyert
forrásokból fedezi.

Az Ecvesüler cÉun
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2.1.)

Az Egyesület önkormányzati

elven működó társadalmi szervezet. Az Egyesület jogi személy.

2.2.) Fz_ Egyesület célja M. Egyesület elsősorban az ifjúság energetikai ismereteinek bóvítését,
tudományos, szakmai és általános tájékozottságának bóvítését,a szakmai kultúra terjesztését,és az
ifjúsá9 szakmai fejlődésének segítéséttekinti céljának. Ennek keretében:

-

Elóadásokat, üzemlátogatások, szakmai gyakorlatokat szervez,

-

Részt vesz fiatal szakemberek tudományos és gyakorlati képzésébenés továbbképzésében,
segíti őket a nemzetközi szakmai vérkeringésbebekerülni,

-

Támogatja a hazai műszaki felsőoktatást,

-

Hazai és nemzetközi konferenciákat, fórumokat, nyári egyetemeket szervez,

- Tagjai

-

hazai és nemzetközi konferenciákon képviselik az iparágat,

Energetikai szakértői és véleményezésitevékenységetvégez,

-Tanulmányi

és szakmai munka

elismerésére és ösztönzésére szakmai

pályázatokat ír ki, szervez és bonyolít

és diplomaterv

le,

-

Együttműködik

-

Ápolja az energetika, mint tudományág szakmai és kulturális örókségét tevékenységén

a tevékenységi körét érintó más állami és társadalmi szervezetekkel, és segíti

és keresi az együttműködési
lehetőséget a hasonló célokat valló külföldi szervezetekkel, valamint egyesületekkel,

óket céljaik megvalósításában, valamint egyesületekkel
keresztül,

- Az

Egyesület feladatainak végrehajtására munkacsoportokat hozhat létre, megbizhatla az
Egyesületet, annak tagjait azok önálló ellátásával,
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-

Energetikai Szakmai klubokat, azaz szakmai nappal egybekötött

programokat szervez

egyesületi tagok számára a Civil tv. 42. § (2)-a szerint, a tagsági jogviszonya alapján,

-

Egyesületi tagok számára a Civil tv. 42. § (2)-a szerint, a tagsági jogviszonya alapján
szakmai célra, ezen belül is konferencia, kongresszus, fórum és tanulmányi utak részvételre, az
Egyesület anyagi támogatást nyújt. A támogatást pályázat formájában írja ki, melyre bármely

tag jelentkezhet.

o
o

Apályázatot a megválasztott Elnökség írja ki.

A beérkezettpályázatokról az Elnökségből választott három fős Bizottság dönt,

' ^"'j";jx#T1:1.
.
o

o

eóatámogatás,

ilT::::.segít
az Egyesület szakmai hírnevét növeli-e.

Az éves pályázati keretet a Közgyűlés határozza meg.
Pályázatot az Elnökség minimum évente egyszer ír ki.

Az Egyesület célja továbbá, hogy tagjait szakmai alapon szerveződő hallgatói kózösséggé formálja és
fogja össze, elősegítve a tagok szakmai elórehaladását, fejlődését,szakmailag kiváló, társadalmilag
felelős és elkötelezett energetikai szakemberekké válásukat. llyen módon az Egyesület célja, hogy a
szűkebb szakmai közösség fejlődési feltételeinek - különösen a rende§ tagság együttlakási
lehetőségének - megvalósulását elóseg ítse.

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szerve_7etek működéséről és
támogatásáról közhasznú szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. töniény 2.§.20, pontjával
összhangban az Egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeketvégzi:

Az

1)

tudományos tevékenység,kutatás

(Közfeladat meqnevezése: Együttmúködés

a

középtávú tudomány-, technológia- és

innováció-politikai stratégia kialakításában. Közfeladatot elóíró joqszabálv: 2014. évi DfiVl.
törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról4.§.és 5.§.
2)

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

(Közfeladat meqnevezése: Együttműködés Köznevelési intézményalapításában és
fenntartásában. Közfeladatot elóíró joqszabálv 2011. évi CXC. törvény a nemzeti
köznevelésről2. § (3) )
3)

ku

lturális tevékenység,

(Közfeladat megnevezése: Közösségi kulturális hagyományok, értékekápolásának/
művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének/a lakosság életmódja javítását
szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti intézrnenyelVlakossági
múvészetikezdeményezések, önszervezódések támogatása, a művészi alkotó munka

feltételeinek javítása, a múvészetiértékeklétrehozásának, megőzésének segítése, Kulturális
szolgáltatás, nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, elöadó-művészeti szervezet

támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység
támogatása. Közfeladatot elóíró ioqszabálv: 1991. évi )ü. tv, a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségú szervek feladatés hatásköreiől 121 § a)-b), 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól
13. § (1) 7,)

Az EGyEsüLel rncsÁc xelerxezÉse
3,

Az egyesületi tagság formái:

3.1 .) rendes tag 3.2,) pártoló tag 3.3.) tiszteletbeli tag

Az Egyesület alapító tagjainak névsorát az alapszabály 1.sz. melléklete tartalmazza,

Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan magyar és külfóldi természetes személy, aki az
Egyesület alapszabályában meghatározott célkitűzéseivel egyetért, és azt magára nézve kötelezőnek

3.1.)

elfogadja, kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekébentörténő
közreműködésre, az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott
kötelezettségei teljesítéséreés a tagd íj megfizetésére.

Az Egyesület rendes tagjai a Civil tv. 42. § (2)-a szerint, a tagsági jogviszonya alapján jogosultak
évente háromszor 5000 Ft értékbenreprezentációs juttatásra, illetve az Energetikai Szakmai klubbon
való részvételre,melyre a résztvevők kiválasztása jelentkezési sorrendben történik.

3,2,) AE Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külfóldi természetes vagy jogi személy, aki az

Egyesület céljaival egyetért, adományaival, munkájával segíti az Egyesület tevékenységétés
korábban rendes tag volt.

A

pártoló tag

az Egyesület tevékenységében nem köteles az aktív tagokkal azonos módon

venni. A pártoló tag tagdíj fizetésérenem köteles.

részt

A pártoló tag a Közgyűlésen tanácskozási joggal részt vehet, szavazati joga nincs, tisztségviselővé
nem választható.

3.3,) Az_ Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az érintett személy írásbeli hozzájárulásával az, aki az
Egyesület munkájában, céljainak megvalósításában kiemelkedő és/vagy példamutató tevékenységet
fejt ki, vagy fejtett ki, vagy jelentős támogatást nyújtott, illetve ilyen támogatás megszerzésében
továbbá az alapszabályban foglalt célok megvalósítását személyes
hathatósan közreműködött,

tekintélyével, illetóleg tevékenységéveljelentős mértékbenelősegíti Vagy elósegítette,
tekintettelaz Egyesület Közgyűlése az Egyesület tiszteletbeli tagjává megválasztja.

A

tiszteletbeli tag

a

és erre

Közgyúlésen tanácskozási joggal részt vehet, szavazati joga nincs,

tisztségviselővé nem választható, tagdíjat nem fizet.

18 év alatti személy csak törvényes képviselóje hozzájárulásával lehet tag.
3.4.) A tagsági viszony létrejötte:

a) az egyesületi rendes tag felvételére, továbbá pártoló tagsági viszony elfogadására erre vonatkozó
írásbeli kérelem és a tagsági viszonyból fakadó kötelezettségek elfogadására tett írásbeli nyilatkozat
alapján kerülhet sor,

b) tagfelvétel a rendes és pártoló tagság tekintetében a Közgyúlés hatásköre. A tagfelvételre az
Elnökség tesz javaslatot a Közgyűlésnek. A Közgyűlés a rá vonatkozó határozatképesség és
határozathozatal szerint jár el, A Közgyűlés a rendelkezésre álló okiratok alapján határoz,

c)

a

pártoló tagság létrejöttét minden esetben meg kell előznie

létrejöttének,

a

rendes tagsági jogviszony

d) A tagfelvételi, illetve pártoló tagsági kérelem ügyében hozott döntésről a kérelmezót írásban vagy
elektronikus formában kell értesíteni.A,z e-mailen küldött értesítésa kézhezvétel visszaigazolásával
tekintendő kézbesítettnek. ]

e) a tiszteletbeli tagság a Közgyúlés erről hozott határozatával keletkezik. A tiszteletbeli tagságra az
Elnökség tesz javaslatot a Közgyűlésnek.

TlosÁcl vlszoNy

ttlposzű nÉse

4.

Az egyesületi rendes és pártoló tagsági viszony megszűnik:

- az Egyesület jogutód
- a tag halálával
- a tag kilépésével

nélküli megszűnésével

-

a tag kizárásával

Kilépés:

A tag egyoldalú írásbeli nyilatkozata alapján történik, melyet az Egyesület elnökéhez kell benyújtani. A
tagsági viszony a kilépésinyilatkozat címzetti kézhezvételéneknapjával szűnik meg.
Kizárás:
Elnökségének javaslatára - a Közgyűlés erre vonatkozó határozatával a tagot az
Egyesületból kizárhatla minden olyan esetben, amikor a tag magatartása, életvitele, az Egyesülettel
szembeni kötelezettségek súlyos megszegése, illetve jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy
közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértó magatartása miatt ez szükségesséválik.

Az Egyesület

-

Kizárhatla tagjai közü l

- akinek

kü

lönösen

azt az egyesü leti tag ot:

magatartása, tevékenységeaz Egyesület céljainak megvalósítását veszélyezteti

az Egyesület rovására jelentós jogsértéstkövet el

- az egyesületitevékenységével kapcsolatban az Egyesületnek

kárt okoz

_ aki az önként vállalt, illetőleg az Egyesület Alapszabálya, Közgyűlése által meghatározott tagi
kötelezettségének elózetes írásbeli, a kizárás jogkövetkezményeire is figyelmeztetó felhívás
ellenére nem tesz eleget

-

aki a tagdíjfizetésikötelezettségének

-

írásbeli felhívás ellenére - tartósan nem tesz eleget.

(legalább egy éves tagdíjfizetésihátraléka keletkezik)

A tiszteletbeli tagsági viszony

megszűnik:

-

az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével

-

lemondással

=*

a tag halálával

A kizárási eliárás:
A kizárásra az Elnökség tesz javaslatot.

A kizárást

megelőzően

a tagot meg kell hallgatni. lsmertetni kell vele a terhére rótt

magatartást,

lehetőséget kell adni arra, hogy védekezésétis elóterjessze.

A meghallgatást az Elnökség részéröl erre esetileg felkért 3 tagú bizottság végzi.
kell felvenni, melyben meg kelljelölni a kifogásolt magatartást, a tag
mindkét fél részéről az üggyel kapcsolatos bizonyítékokat.
meg
kelljelölni
valamint
védekezését,

A meghallgatásróljegyzőkönyvet

A meghallgatás elrendelésétől számított 30 napon belül az eljárás anyagát és a bizottság javaslatát az
Elnökség elé kell terjeszteni,

Az Elnökség a javaslatot soron kívül, de legfeljebb 30 napon belül köteles megtárgyalni és határozni
arról, hogy a meghallgatott tag védekezésétés a bizonyítékokat mérlegelve a kizárási javaslat
Közgyűlés elé terjesztését mel]őzi, vagy a kizárásról történö döntéshozatalra összehívja-e a
Közgyűlést.

A

kizárási eljárás anyagát

a Közgyűléssel

bizonyítékokat a Közgyűlés elé tárn

ismertetni kell,

és az arra alapos okot adó

tényeket,

i.

bizonyítást. A bizonyítékok mérlegelése alapján a Közgyűlés nyílt
szavazással hozza meg határozatát - a határozathozatalra vonatkozó általános szabályok szerint melyben akizárási eljárás alá vont tagot felmentivagy kizárja.

A Közgyúlés maga is vehet fel

A határozatot a kizárási eljárás alá vont személlyel írásban vagy elektronikus levél formájában
közölni.

A közlésnek tartalmaznia kell a jogorvoslatról szóló tájékoztatást is.

kell
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Joqorvoslat a kizárást kimondó határozattal szemben:
Jogorvoslatra az Alapszabály 6.8. pontjában meghatározottak az irányadóak.
A

taq nvilvántartásból

történő törlés:

Az ElnOkség törli az Egyesület tagjai sorából azt a tagot, aki elhunyt, kilépett, vagy akit jogerősen
kizártak, A törlésről a törléssel érintett tagot - amennyiben a törlés indoka a tag elhalálozásától

-írásban vagy elektronikus levél formájában értesítenikell.
Az Egyesület Elnöksége (megbízott tisztségviselője útján) a tagokról naprakész nyilvántartást
(tagnyilvántartás) vezet, amely a személyi azonosító adatokon túl tartalmazza a tagsági viszony
formáját, a tagsági viszony keletkezésének idejét, illetve megszűnésének okát és idejét.
különbözó

Ahol az Alapszabály tagot említ, a továbbiakban ott ez alatt a rendes tagot kell érteni.
A rneox.toon ÉsxöretezerrsÉoel
5.

Az Egyesület

minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az Egyesület
működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult Közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati
jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. A tag joga, hogy tisztségre választhat és választható.

Az Egyesület tagja köteles a Közgyűlési

határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni,
továbbá köteles tevékeny módon közreműködni az egyesületi célok megvalósítása érdekében: a
Közgyú lés á

lta l

meg határozott kon krét prog ramok vég rehajtása érdekében.

A tag kötelezettsége az Alapszabály rendelkezéseinek, illetve az egyesÚLt Közgyűlése által
az Egyesület működését és szervezetét szabályozó egyéb határozatok betartása.

hozott,

Az EayesülET szERvEl: KözovúlÉs, ElttöxsÉe, Felüayeló BzorrsÁo
A KÖZCYÚÉS
6.

Az Egyesület leqfőbb döntéshozó szerve a Közqvűlés.
6.1,)

A Közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésbendönthet. A tag
a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelóen

jogosult

felszólaln i, kérdéseketfelten

n

i,

javaslatokat és észrevételeketten

6.2.) A Közgyűlés ülései nyilvánosak; azon bárki

-

n i.

szavaza:ti és tanácskozásijog nélkül - részt vehet.

6.3.) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik
a) az Alapszabály módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatáiozása;
c) a vezető tisztségviseló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
d) az éves költségvetés blfogadása;

e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezetó szervnek az egyesület vagyoni helyzetéról

szóló jelentésének - elfogadása;

f) a vezetö tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az
egyesülettel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerzódés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezetó
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselók és a felügyelőbizottsági tagok
vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítésiigények érvényesítéséról
való döntés;
i) a felügyelóbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és
k) a végelszámoló kijelölése.

Továbbá:
l)

a közhasznúsá9i melléklet elfogadása;

m) a tag kizárása, valamint a tagsági viszonnyal kapcsolatos vitás kérdésekbenvaló döntés;
n) az éves tagsági díj meghatározása;

o) az egyesületitagok részéreadható kedvezmények, támogatások elveinek megállapítása;
p) az éves költségvetésben nem szerepló feladat felmerülte esetén az egyesületi vagyon 10%át, illetve 1 millió forint értékhatárt meghaladó rendkívüli kiadásról döntés meghozatala. Ezen
értékhatárt a Közgyű lés megváltoztathatja.

6.4.)A Közovúlés összehívása

A

Közgyűlést szükség szerint, de évente egyszer legalább össze kell hívni, amelyen meg kell

tárgyalni:

a) az éves pénzügyi tervet, illetve az előző éves pénzUgyi terv teljesítésérólszóló - a számvitelről
szóló 2000.évi C, tv. (továbbiakban Sztv.) rendelkezései szerint készített- beszámolót

A Közgyűlést az Elnök hívja össze. A Közgyűlésre minden tagot írásban (levélben vagy elektronikus
úton eljuttatva), a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a Közgyúlés
napja között

legalább tizenöt nap időköznek kell lennle.

Rendkívüli Közoyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt- az ok és cél megjelölésével- írásban
kéri. Aa Elnök kötelessége a rendkívüli Közgyúlés összehívásáról a kérelem;5eérkezésétőlszámított

30 napon belül gondoskodni.

Rendkívüli Közgyűlés összehívását a bíróság is elrendelheti,

6.5.)

A

Közqvúlés határozatkéoes, ha azon

a

leadható szavazatok több mint felét képviselő
vizsgálni kell.

szavazásrajogosult tag részt vesz, A határozatképességet minden határozathozatalnál

Ha egy tag valamely ügyben nem

szavazhat,

őt az adott

határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

határozat meghozatalánál a

Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, emiatt megismételt Közgyűlést kelltartani.

A

határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés összehívása az eredeti Közgyűlési idópontot
legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő idópontra hívható össze, mely időpontot az eredeti
meghívóban rögzíteni kell.

A megismételten összehívott Közgyűlés körülményeire a tagok figyelmét az eredeti meghívóban

kell

felhívni!

A

halasztással tartott újabb Közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben megjelentek
számára való tekintet nélkül már határozatképes, feltéve, hogy erre a tagok figyélméta meghívóban

kifejezetten felh ívtá k.
6.6.)

Határozathozatal

]

A Közgyűlés - eltérö rendelkezés hiányában - határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással
titkos szavazással választja
hozza, A Közgyűlés a vezető tisztségviselőket - igy az FB tagjait is
meg.

-

Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok

háromnegyedes szótöbbséggel

h

ozott határozata szü ksé g es.

Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a
szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

A

Közgyűlés megnyitása után jegyzőkönyvvezetót

és két hitelesítőt választ nyílt szavazással,

egyszerű szótöbbséggel. A napirendi pontok ugyaní9y kerülnek elfogadásra.

6.7.) Jegyzőkönyv

A

a

helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni, amely taftalmazza az elhangzott
Közgyűlésról
nyilatkozatok lényegét,a javaslatokat és a határozatokat. A jegyzőkönyv jelenléti íwel alátámasztva
tartalmazza a tagok létszámát (esetlegesen a tanácskozásijoggal résztvevőket) a határozatképesség
megállapítását.

határozatokra vonatkozóan rögzíteni kell a határozathozatal módját és a szavazatok,
ellenszavazatok, illetve tartózkodások számát és lehetóleg személyét. Bárki kérheti nyilatkozatának
jegyzőkönyvbe foglalását. A jegyzókönyvet a jegyzőkönywezető, a levezető elnök és a hitelesítők
írjákalá.

A

6.8.) Jogorvoslat:

Az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt bármely
tag - a különleges jogállású tag csak érintettsége esetén -, a határozat tudomására jutásától számított
harminc napos jogvesztó határidőben pert indíthat.

A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben - a tag
kérelmére - a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per az illetékes törvényszék hatáskörébe
tartozik.

Az eovesület xÉpvtseló szenve
7.

7,1,) AE Egyesület képviseletéta Közgyűlés által választott 5 főból álló ElrPkség látja el.

Az Elnökség

taglai az Elnök, a három Alelnök és a Titkár. A vezető tisztségviselóket az egyesület tagjai közül kell
választani. (vagy A jelen alapszabály felhatalmazást ad arra, hogy a vezető tisztségviselők legfeljebb
egyharmada választható az egyesület tagjain kívüli személyekből),

A Közgyűlés az Elnökség tagjait titkos szavazással 1 évre választja, melynek részletes szabályait az

szMsz

tartalmazza

Két Közgyúlés közötti idóben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben,amely nem tartozik kizárólag
a Közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiról, intézkedéseiről a következő Közgyűlésen az Elnökség köteles
beszámolni.

Az Elnökség az ötből három tag jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség szükség szerint - de
legalább évente kétszer - tart ülést, melyet az Elnök hív össze, Az Elnökség ülésére minden tagot a
nápirend közlésével írásban kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja kózött
legalább 4 munkanap időköznek kell lennie. Rendkívüli esetben rövid úton (telefonon vagy
elektronikus úton) is összehívható az Elnökségi ülés, ebben az esetben az értesítésmegtörténtéról
feljegyzést kell készíteni.

Bármely, az Elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön

is meg kell hívni.

Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással
hozza.

Az Elnökség ülései nyilvánosak; azon bárki - szavazati és tanácskozásijog nélkül - részt vehet.
7 .2.) Pz. Elnök jogai és kötelességei:

-

a Közgyűlést bármikor összehívhatja,

-

harmadik személyekkel való szerzödések megkötése,

az Egyesület vagyonáról a kezelőket elszámoltatja,
a kiadások számláit ellenórzi,
megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez,
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- a

tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell venni,

megfelelően kell az intézkedéseketmegtennie,

a

Közgyűlés határozatainak

^ *rgságtól,
lc
illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt
felhasználását ellenőriznie kell,

-á

7

az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenórzése.

.3.) Ac, Alelnökök

jogai és kötelességei:

az Elnök

akadályoztatása esetén egy,

egyszemélyben, teljes hatáskörben

-

he

a

Felügyeló Bizottság által kijelölt Alelnök

helyettesítheti az Elnököt,

az Elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes
lyettes ítéshez a Közgy űlés hozzáláru

- a Titkár

"

összeg kezelését,illetve

l

ása is

sz

ü

hatáskörű

kség es.

akadályoztatása esetén egy, a Felügyeló Bizottság által kijelölt Alelnök az Elnökség
egyszemélyben helyettesítheti a Titkárt,

által meghatározott hatáskörben

-

he

a Titkár három
l

hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban

yettes ítéshez a Közgy űlés hozzájáru ása s sz ü kség es.
l

a teljes

hatáskörű

i

- az

Elnok és a Titkár egyidejű akadályoztatása esetén ugyanaz az Alelnök nem helyettesítheti
egyszerre az Elnököt és a Titkárt is.

7.4.)

Titkár

jogaiés kötelességei:

^

- az Egyesület pénzállományának és egyéb vagyonának kezelése, ;#
- a számlák kezelése és nyilvántartása, a pénztárkönyv vezetése,
- mindennemú visszaélésilehetóség gyanúja esetén az Elnök értesítése,
- a számlák hitelességénekellenőrzése.
- az Egyesület szerződéses jogviszonyainak keletkezésének,teljesítésénekfelügyelete

Az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzókönyvet az Elnökség minden
jelen levó tagja aláírja.
Az Elnök köteles az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni,
Az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait a Titkár kezeli.

Az Elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt (adminisztrátor) pénztárosi teendők
ellátásával megbízni. A pénztáros részéredlazás állapítható meg.

Az Elnökség tagjai tisztségük ellátásáért díjazásban nem részesülnek, költségtérítésrejogosultak.
' ]:

,

A Felüoveló BzorrsÁe
8,

8.1.) A Közgyúlés 3 éves idótartamra három főből álló Felügyelő Bizottságot választ.
Bizottság az Elnökből és két tagból áll.

A

Felügyelő

A Felügyelő Bizottság Elnökét a Közgyűlés által megválasztott három főból álló Felügyelő Bizottság
tagjai maguk közülválasztják

meg.

A Felügyeló Bizottság tagjai megbízatásuk ideje alatt az Egyesületben más tisztséget nem tölthetnek
be.

8.2.) A Felügyelö Bizottság működési ügyrendjét maga állapítja meg.
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A felügyeló szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet

működését és gazdálkodását. Ennek során a
vezető tisztségviselőktőljelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást
kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

A

Felügyeló Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről az Egyesület Elnökségét
A bizottság szükség szerint eseti szakértóket, vagy egyesületi tagokat is bevonhat

tájékoztatja.
munkájába.

A Felügyelő Bizottság az ellenőrzések megkezdéséről tájékoztatni köteles az Egyesület Elnökét.
ellenőrzés tapasztalatairól a bizottság Elnöke a vizsgálat befejezésétkövető 15 napon belül
ba n tájékoztatja az E g yes ü et E n ö ksé g ét.

8.3,)

Az
í

rás

l

l

A bizottság szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ülésezik. Az üléseket a Felügyeló

Bizottság ene kijelölt egyik tagja hívja össze. A bizottság üléseire minden bizottsági tagot a napirend
közlésével írásban kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 15
nap időköznek kell lennie. Határozatképes, ha minden tagja jelen van.

Amennyiben az ülés nem határozatképes, azt 8 napon belül újra össze kell hívni. A bizottság
határozatát szótöbbség gel, ny ílt szavazással hozza.

A felügyelő szerv tagja a közhasznú szervezet vezető szervének üléséntanácskozási joggal részt
vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik.

A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult jogosultságának megfelelóen a legfőbb szervet
vagy az ügyintéző és képviseleti szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról
szereztudomást, hogy

a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébkéntsúlyosan
sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy kövákezményeinek elhárítása,
illetve enyhítéseaz intézkedésrejogosult vezetó szerv döntését teszi szükségessé,
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

A legfőbb szervet vagy az ügyintéző és képviseleti szervet a felügyelő szerv indítványára - annak
megtételétól számított harminc napon belül- össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén
a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult.

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket
nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesítenia törvényességi felügyeletet ellátó

szervet.

ÖsszerÉnneTETLENsÉG,FelelóssÉo
9.

A vezetó tisztségviselők: Elnökség és Felügyeló Bizottság tagjai
9.1.) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvóképessé§ét a tevékenysége
el látásá hoz szü kséges kórben nem korlátoztá k.

A vezető tisztségviselő ügyvezetésifeladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezetó tisztségviselő ?z, akit

bűncselekmény elkövetése miatt jogerósen

szabadságvesztés büntetésre ítéltek,amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények
alólnem mentesült.

Nem lehet vezetó tisztségviseló az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletbenmegjelölt
tevékenységetfolytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott idötartamig nem lehet vezetó tisztségviselő az, akit
eltiltottak a vezetó tisztségviselői tevékenységtöl.

9.2.) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szérvezet vezető tisztségviselője
volt - annak megszűnését megelózó két évben legalább egy évig -,
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a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott
adó- és 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 intézkedéstalkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adós2ámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette vagy törölte.

A

vezetó tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.

A leqfóbb szerv, valamint az üqvintézó és képviseleti szerv határozathozatalában nem vehet
résztaz a személy,

9.3.)

:

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta
előnyben részesít;

b)akivel ahatározat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben

Nem minősül elönynek

a

közhasznú szervezet cél szerinti juttatásainak keretében a bárki által

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve társadalmi§zervezet
a tagsá9ijogviszony alapján nyújtott létesító okiratának megfelelő cél szerintijuttatás.
9.4.) Nem lehet felüqyeló szerv elnöke, vaqv tagja, illetve könyvvizsgálója

által tagjának,

az a személy, aki

a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az
egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),

b) a

közhasznú szervezettel

a

megbízásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp
nem rendelkezik,

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehetó nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági

jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratának megfeleló cél szerintijuttatást-, illetve
d) az a) b) c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója

A tisztségviselók személyében bekövetkezett változást a Fővárosi Törvényszékhez az
köteles a változástól számított 60 napon belül bejelenteni.

Egyesület

9.5.) Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezók kielégítetlen követelésük erejéig
kártérítésiigényt érvényesíthetnekaz egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen
kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezetó tisztségviselő az egyesület
fizetésképtelenségévelfenyegető helyzet beállta után a hitelezói érdekeket nem vette figyelembe. Ez
a rendelkezés végelszámolással történő megszúnésesetén nem alkalmazhatő.

Az Eovesüler xÉpvselere
10,
10.1.) AE Egyesület képviselője

az Elnök, aki önállóan, teljes jogkönel képviseli az Egyesületet.

Akadályoztatása esetén vagy egyes ügyek ellátására jogosult a képviseletijogát az Elnökség bármely
tagjára írásban átruházni.
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Más egyesületi tag vagy alkalmazott

-

ha jogszabály eltérően nem rendelkezik

-

az

képviseletébencsak az Elnök által kiadott eseti, írásbeli meghatalmazás alapjánjárhat el,

Egyesület

10.2.) Az. Egyesület bankszámlája felett az Elnök önállón jogosult rendelkezni. Az Alelnökök és a
Titkár együttesen jogosultak a bankszámla felett rendelkezni, akként, hogy a rendelkezéshez ezen
személyek közül bármelyik két személy együttes aláírása szükséges.
18 éven aluli tagnak utalványozási, bankszámla feletti rendelkezési joga nincs.

Aláírásra jogosultakat a számlavezető pénzintézethezaz afta elöírt módon be kelljelenteni.
10.3,) Utalványozásra (az egyesület pénztárábóltörténő kifizetésre) az Elnök vagy a Titkár jogosult.

KözHnszruú szERvEzET, KözlrlszttúsÁol Meu-Éxler ÉsHylt-vÁHossÁc
11.
1

í.1.) Közhasznú szervezet:

Közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett közhasznú tevékenységet
megfelelő
végző szervezet, amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez
erőforrásokkal rendelkezik, továbbá amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható, és
amely:
a) civil szervezet (ide nem értve a civiltársaságot), vagy
b) olyan egyéb szervezet, amelyre vonatkozóan a közhasznú jogállás me$szerzését törvény lehetővé

teszi.

Civil szervezet,. a civil társaság, illetve a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület - a párt
kivételével -, valamint az alapítvány.

A

közhasznú tevékenységet végző szervezet hozzílárul a társadalom és az egyén közös
szükségleteinek kielégítéséhez,amennyiben az előző évről szóló közhasznúsági melléklet
célcsoportra vonatkozó adatai alapján a szervezet szolgáltatásai a szervezet testületi tagjain,
munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáíérhetőek.

Megfelelő erőforrás áll a közhasznú szervezet rendelkezésére,ha az előző két lezárt üzleti év
vonatkozásában a következó feltételek közül legalább egy teljesül:
a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy
b) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy

c) a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) - a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele
nélkül - eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét.
Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki a közhasznú szervezetnél, ha az előző két lezárt
üzleti éve vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:
a) a személyi jövedelemadó

meghatározott részének az adőzó rendelkezése szerint a szervezetnek

felajánlott összegból kiutalt összeg eléri az 54. § szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel kettó

százalékát, vagy

b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás
felét a két év átlagában, vagy

c) közhasznú tevékenységénekellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységröl szóló 2005. évi LXXXV|ll.
törvénynek megfelelóen.

A beszámoló adatai alapján minden letétbe helyezés alkalmával a közhasznú jogállás nyilvántartásba
vételéreilletékes szerv megvizsgálja a fenti feltételek teljesülését, Ha a feltételek nem teljesülnek, a
szervezet közhasznú jogállását a bíróság megszünteti és az erre vonatkozó adatot a nyilvántartásból
törli,

12

1

1.2.) Közhasznúsáoi melléklet

A

közhasznúsági mellékletet az Egyesület Közgyűlése fogadja

megtárgyalásáról

szóló

ü

lésén.

el az éves beszámolók

A közhasznúsági mellékletet és a gazdálkodás fontosabb adatait nyilvánosságra kell hozni.
A közhasznúsági melléklet tartalmazza:

A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket,
ezen tevékenységek fó célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás
megállapításához szükséges az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséról és támogatásáról szőló2011. évi CDüV. törvény 32. § szerinti adatokat,
mutatókat.

A

'

közhasznúsági melléklet tartalmazza

a

vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a

közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összegét
és a juttatásban részesüló vezető tisztségek felsorolását,

A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébebárki betekinthet, és abból saját
költségére másolatot készíthet.
í'1.3.) Nvilvánossáq
a) az Egyesület Közgyűlése, valamint az Elnökség ülései nyilvánosak. Az üléseken bárki
és tanácskozási jog nélkül - részt vehet.

-

szavazati

b) a határozatok nyilvánossága és nyilvánosságra hozatala:

A

Közgyűlési

és Elnökségi

elektronikus úton kell közölni.

döntéseket

az

érintettekkel 15 napon belff írásban, postai vagy

-

A

legalább jegyzőkönyvi kivonat formájában önálló
Közgyúlés és az Elnökség határozatairól
nyilvántartást kell vezetni, melyben fel kell tüntetni a döntés tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a
döntést támogatók és ellenzők számarányát és személyétis.

A Közgyűlés és az Elnökség

határozatai nyilvánosságra hozatala

az Egyesület honlapján

történő

megjelentetéssel valósu l meg.

Az Eovesület iratainak nvilvánossáoa:

PE

Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett

iratokba a

személyiségvédelmiés adatvédelmi rendelkezések betartása mellett

-

hatályos jogszabályi,

bárki betekinthet.

Az iratbetekintésre az Egyesület székhelyén, írásbeli kérelemre kerülhet sor. A betekintést a kérelem
beérkezésétőlszámított 1 5 napon belül az Elnöknek biztosítani kell.
Az iratok őzéséról a Titkár köteles gondoskodni,

Pz, Egyesület működésének, szolgáltatási igénybevétele módjára vonatkozó tájékoztató, éves
beszámoló, és a közhasznúsági melléklet nyilvánossáqának biztosítása az Egyesület honlapján
történó megjelentetéssel valósul meg.

Az EoyesülET vAGyoNA, GnzoÁlrooÁsl
12.

12.1.)
tagok által befizetett tagdíjak
^ meg -, valamint minden, a közös
határozza

A Közgyűlés által - a fentiek szerint
kötelesek befizetni.

-

-

melynek összegét

a

Közgyűlés tárgyév március 31-ig

célt szolgáló befizetés az Egyesület vagyonát képezi.

meghatározott tagdíjat a tagok a tárqvév október

3í. napiáiq

oszthatatlan. Az egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése
esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen térítésnem illeti meg.

Az Egyesület vagyona
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12.2.)
Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból,
illetőleg^z
a külső támogatók általjuttatott összegekkel gazdálkodik. Az Egyesület, gazdálkodása során
nyereségre nem törekszik.

A tagsági díjakat az Egyesület - elsősorban - fenntartási, ügyviteli költségek, valamint az Egyesületet
terhelö járadékok és adók megfizetésérehasználja fel.
12,3,) Fe. Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület tartozásaiért saját
vagyonávalfelel. A tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig.
Gazdálkodása: Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell
vezetni és azokat év végénle kell zárni.

Az üzletév végévela képviselő az Egyesület gazdálkodásáról a Közgyúlés számára

mérleget, a
gazdálkodás eredményéről eredmény kimutatást, kettős könyvvitel esetében kiegészítő mellékletet
készít.

Az eovesület befektetési tevékenvséqet nem folvtat. Abban az esetben, ha az egyesület befektetési
tevékenységet kíván folytatni, köteles befektetési szabályzatot készíteni, melyet a legfőbb szerve, a
Közgyúlés

-

fogad el.

12.4.) PE Egyesület céljának megvalósítása érdekébentámogatókat keres, az elfogadott támogatást a
lehetó leghatékonyabban az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésérefordítja, az esetleges
maradvány összegeket hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a
rendezvény céljában meghatározott körben használja fel.
12.5.)
ki.

^

közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírtnem bocsáthat

A közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenységéből,illetve vállalkozási tevékenységéből
származó bevételeit és ráford ításait el kü lön ítetten kel l nyi lvá nta rta n i.

12.6.)

Az Eoyesüler ueoszúruÉse
13.

Az Egyesület

megszűnik: legfóbb szerv által elhatározott feloszlással, másik egyesülettel való
egyesüléssel (összeolvadás, beolvadás), bíróság általi feloszlatással, illetőleg megszüntetéssel vagy
megszűnésének megállapításával.

A legfőbb szerv nem

dönthet az egyesület feloszlásáról, ha az egyesülettel szemben lefolytatott
vé9rehajtás eredménytelen volt vagy az egyesület fizetésképtelenségéta bíróság megállapította.

Az Egyesület megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítéseután fennmaradó vagyont
az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására
létrejött közhasznú szeruezetnek kell átadni. A nyilvántaftó bíróság jogszabályban meghatározott
szeruezetnek jutta§a a vagyont, ha az alapszabály nem taftalmaz rendelkezést,a megszűnő egyesület
vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy
azt nem szerezheti

meg.

j

Vecyes RenoelxezÉsex
14.

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem

folytat, szervezete pártoktól független, azoknak
anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési, megyei, fóvárosi, önkormányzati képviselőjelöltet az erre
vonatkozó alapító okirat módosítás évétmegelőző utolsó választáson nem állított és nem támogatott,
valamint ezt továbbra is kizárja.

Az

Egyesület gazdaságt-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy

a

létesítö okiratban

meghatározott alapcél szerinti tevékenységérdekében,azok megvalósítását nem veszélyeztetve

végezhet.

Gazdálkodása során elért eredményétnem oszthatja íel, azt

tevékenységéreköteles ford

ítan i.

az Alapszabály szerinti

közhasznú
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Az Egyesület nemzárja ki, hogy tagjain kívül más is részesedhessen közhasznú szolgáltatásaiból.

.

ZÁnóneroelxezÉser

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekreegyrészt a Ptk. 3:4.-3.48 §-ai, valamint a 3:63.-3:87.§ai, továbbá a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény,
másrészt a késöbb meghozandó Közgyűlési határozatok az irányadók.

Ezen alapszabály-módosítást az Egyesület 20í7. június í5. napján megtartott Közgyűlésén fogadta
el.

Kelt. Budapest, 2017. június '15.

Pácsonyi lmre elnök
Ellenjegyzem és igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a
létesítöokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.
Budapest, 2017
Dr. Miskolczi Máiia

-

ügyvéd

11í í Budapest, Egry József u, 40. fszt. 'l.
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