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1.§

PREAMBULUM

A

Monarchia Bélyegestégla-gyűjtők Egyesülete társadalmi szervezetet (a továbbiakban: EgyesÜlet)

egye2007-ben magánszemélyek hoáák létre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az
CLVI.
|997.
évi
szervezetekről
szőlő
sülési jogról Úoto tqsq. évi II. törvény (Etv.), továbbá a közhasznú
törvény rendelkezései szerint, az egyesülési jog alapján.

Az egyesület 2007, augusztus 7. napján elfogadott Alapszabályát a közgyűlés 2010. május 8, napján mó_
dosiűta. maid 2014. május 3l. napján taíott közgyűlésén az Alapszabáll,t hatályon kívül helyezte, és jogszabályokat _ új alapszabáll
figyelembe Úu. u, Ú1 lit-t, az rij Óivil törvén}t, továbbá más irányadó
módosítot_
fo"gadott el. Ezt azűj ÁIapszabály az Egyesület közgyűlése 2019. május 18. napi közgyűlésén
az alábbiak
ta,"majd ezt a szöveget 2Ó20. széptember 12. napján tartott közgyűlésén kiegészítve,szÖvegét
szerint fogadta el:

2.§

Álr,u,ÁNos nrsz

1.

Alapadatok:
Monarchia Bélyegestégla-gyújtőkEgyesülete

Az Egyesület neve:

Monarchia

Az Egyesület rövidített elnevezése:

BTGYE

2836 Baj, Petőfi utca 2/C

Az Egyesület székhelye:
A nyilvántartásba vételi végzésszáma, kelte:

6005612007.4l1

Az Egyesület adóigazgatási sziima:

1

Az Egyesület Közgyűlése fontosnak tartja,

8ó

l6837_

1_1

1

ezért Alapszabályában rögzíti a szeívezel alapítóinak nevét és

címét, az alábbiak szerint:

Ábrahám Tamás

Bencsik Rita
ifi. Bölkény János
Cseh István
Halász Imre
Dr. Herczig Béla Sándor
Kakuszi Norbert László
kádár József
Dr. Szücs István
Lang Balázs
Tálas Tamás

20,72

6600
190
1039
1

943]l
2836
6,723

l037
901,1

2822
2065

Zsámbék

Szentes

Budapest
Budapest

Fertőd
Baj
Szeged
Budap€st

Gyór
Szomor
Mány

Jóvilág u,48.
Zolnay K. u. 1 l.
Szabó E. u.22.
Lehel u. 13.
Gárdonyi u. l0.
Petőfi S. u.2/C.
Kecskeméti u. 25.
Toronyai u. l.
Kálmán Imre u. 83.
Vörösmarty u. 33.
Szent lstván u. 3ó.

Az Egyesület Közgyűlése lontosnak Iartja, ezéítrögzítí az egyesület első vezetőségónek tagjait, nyilvánvalóvá téve, hogy kik voltak azok az önzetlen tagok, akik az egyesület eddigi eredményes műkÖdésétvezetőségi munkájukkal elósegítették.
Az Egyesület első Vezetősége, illetve tagjai:

elnök
titkár

Dr. Herczig Béla Sándor
Halász Imre
Kakuszi Norbert László

gazdasági felelős
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Monarchia Bélyegestégla-gűjtők Egesalete Alapszabály
Az Egyesület első Ellenőrző Bizottsága, illetve tag'ai:
Bencsik Rita
Tálas Tamás

elnök
tag
tag

ifi. Bölkény János

2.

Az Egyesület önkéntesen létrehozott, párt- és politikamentes jogi személy, amely önkormányzattal és
nyilvántartott tagsággal rendelkezik. Az Egyesület az Alapszabályban meghatározott célra alakult, e
cél elérése érdekében szervezi tagjainak tevékenységét.

3.

Az Egyesület demokatikus és önkormányzati elvek szerint tevékenykedik.

4.

Az Egyesület sajátos társadalmi szervezet, amelyre az új Ptk,, az új civil törvény

5.

Az Egyesület önálló jogi személy.

6.

Az Egyesület vagyonát

let tagságához, illetve tevékenységéhezkapcsolódó jogszabályok irányadók.

és más, az egyesü-

a tagok éves tagdíj_befizetése - mint vagyoni hozzáláruIás

-, tagok és nem
tagok által biztosított pénzbeli juttatások, pályázatok során elnyert támogatások, egyéb bevételek, és
- korlátozottan - saját vállalkozási tevékenységéből származó bevételei jelentik.

7. Az

Egyesület vállalkozási tevékenységetaz Alapszabályában meghatározott közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, kiegészítő tevékenységkéntvégezhet. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja íel, azt az Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységérefordítja.

8.

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervez€te pártoktól fiiggetlen és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az Egyesület semmilyen pártpolitikai tevékenységet nan folytat
hat, európai uniós, illetve országgyűlési képviselói, megyei, fővárosi önkormányzati
löltet nem állíthat.

választáson je_

3.§

AZ EGYESÜLET CELJA
Az Egyesület létrehozásának célja: Magyarországon és a közép-európai régióban (többé-kevésbé az egykori Osarák-Magyar Monarchia területén) készült bélyeges téglák gyűjteményéneklétrehozása, kezelése,
fenntartása és bemutatása.

4.§
AZ EGYESÜLET

Ff,

LADATA, TEVÉKENYSEGE

A

tÖrténelmi Magyarország, Ausztria, Csehország és Horvátország területén egyes becslések szeinl az
elmúlt 400-450 évben mintegy 30-35.000-féle bélyeges téglát égettek. Az egyesület célul tűzte ki, hogy a
bélyeggel, pecséttel, évszámmal és egyéb jelzéssel készített téglákat (és téglabélyegeket) összegyűjtse, az
adatokat feldolgozza, és adatbázísban rendszerezze. Az Egyesület ezen tevékenységévelsegítségetnyújt a
különböző ipartörténettel, hel}történettel, épületek és átépítésekkormeghatározásával foglalkozó intéz-

ményeknek, szervezeteknek és csoportoknak.
Az Egyesület levéltári kutatással, még élő tanúk megkérdezésével,az adatok irodalmi feldolgozásával,
ellenőrzésével megkísérli a több ezer-féle, ma még ismeretlen téglajel azonosítását, értelmezését,a készítés, illetve gyártás helyének, idejének és akészítőlgyártő megállapítását.
Az Egyesület a jelölésekől elektronikus ós nyomtatott formában katalógust kíván készíteni.
Olc|al

§
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Monarchia
A létrehozott gyűjteménnyel, katalógussal az ipartörténeti anyagot aZ Egyesület bemutatja, továbbá taglai,
egyéb érdeklőiő[, hellörténeti klubok, oktatási intézmények részéreismerette{esztŐ, tájékoztató elŐadásáiat, kozos kirándulásokat, téglacseréket szeíyez az országon belül és a gyártások helye szerint kÜlftildón is.

- cikkeket, tanulmányokat
járulni
múemlékvédelmi hatóság
a
kíván
hozzá
átadásával
kívári megelenteni. A speciális ismeretek
átépítésekidejének ponátalakítások,
illetve
az
adatbázisátz, segítve az épületek, építményekkorának,
Az Egyesület

aZ írott Szaksajtóban az eddigi 12 éves gyakorlatot fol}tatva

tosabb meghatározását.

Az fen

réázletezett hiánypótló kutatási tevékenységgel a tagság létrehozott egy, a régészethez és az ipar-

történethez kapcsolódó új segédtudomány-ágat, a Signolaterologiát vagy téglabélyegíant(originális terminus technicus), az éremtan, címertan, zászlótan analógiájára.
Az Egyesület follatni kívánja az elmúlt években megkezdett publikációs tevékenységet.2006-ban az
alapíútagok állandó rovatot nyithattak (Téglagyűjtők Fóruma címmel) a MÚltunk Emlékei révkomáromi
kiadású h-onismereti, műemlékvédelmi és turisztikai havilapban, és esetenként a Kárpát-medencei Kastélvkrónika c. foIyóiratban. Egyik alapító tagunk tollából látott napvilágot a KŐbányai téglagyárak krónikáia és az obudai téglagyárak története című könyv. Az Egyesület saját eróből 2009 és 2019 között 13

cikkgyűjtemény jelentetett meg "Jeles téglák, jeles emlékeink" sorozatcímmel. Ezekben a fiizetekben
t<ozet':Óo hosszabb-rövidebb tanulmányban több ezer téglabélyegfényképét,jelentését, illetve megfejtését és magyarázatát lettük közkinccsé.
az rgyestltet fennállása óta 99 kiállítást rendezett. Az Egyesület segítséget kíván nyújtani a jelÖléssel
ellátoii téglák iránt érdeklődő általános-, közép- és felsőoktatási hallgatók részére,segítségetnyújt a témában ez iranyú kutatás, TDK dolgozat, diplomamunka készítéséhezis.
Még 2013-ban alakult meg az Egyesület ..saját" hungarikum klubja, aminek eredményeképpen tÖzel 20
teleplilésen vettek a helyi, illetve megyei értékeksoraba bélyeges tégla gyűjteményeket, Így ezek a gyűj_
temények szerepelnek a megórzendő helyi és nemzeti értékekközött.
Számós tagunkiészesült különböző elismerésben, rangos díjban: pld. Podmaniczky-díj, a kanadai székhelyű lntemátional Hungarian Military History Preservation Society díja, Príma Primissima díj, néprajzi
jályá"ut .l.ó díj. Pro Óbuda dij. több díszpolgári cím, Magyar Erdemrend Lovagkeresztje,
L Egyesület kápcsolatot keres és tart fenn rokon célúhazai és kiilfoldi társadalmi és állami szervezetekkel, egyesületekiel, múzeumokkal, helíörténeti kiállításokkal (Veszprémi Tegulárium, Bécsi TéglamÚzeum, Pozsonyi Laterárius, Szent lstván Múzeum, Székesfehérvár, több megyei múzeum),
Az Egyesület tagjai szakmai kapcsolatot ápolnak az Építészetiés ÉpítésügyiHelyettes Államtitkárság
kiilönböző szintű szerveivel.
Az Egyesület különféle rendezvényein, kiadványain keresztül lehetóvé teszi az azonos érdeklődési kÖrú
szemólyek és szervezetek kapcsolatteremtését, az információcserét, a klubéletet.

Az Egyesület - korábban elnyert közhasznú minősítésének megfelelően -

a társadalom és az egyén kÖzÖs

szolgáló, az alábbi közhasznú tevékenységekkel foglalkozik:
érdekeinek kielégítését

közhasznú tevékenység
tudományos tevékenység. kutatás

kapcsolódó közfeladat
Együnműködés a középtávú tudomány-. technológia- és innováció-politikai slratégia kialakitásában

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

kulturális tevékenység

Iogszabálvhel1-'

2004. évi CXXXIV. tv. a kuta
tás-fejlesztésről és a technológiai
innovációról 5. § (3)

általános iskolai, gimnáziumi
szakközépiskolai, szakiskolai,

20l 1. évi CXC. tv. a nemzetl
köznevelésről 4. § 1. c), c), h), 0,

nevelés-oktatás. felnóttoktatás.
Közösségi kulturális hagyományok. értekek ápolásának müvelódésre szervezódö kö-

n)

zösségek tevékenységének/aIakosság életmódia javitását szol-

{§

l99l. évi XX.

tv. a helyi önkormányzatok és szerveik. a köztársasági megbíZottak, valamint

egyes centrális

alárendeltségű

szervek feladat- és hatásköreiról
Olclal

1

)6

Monarc hia Bé lye gesté gla-g,,űi t(ik Egyestilete Alapszabúly

gáló kulturális célok megvalósításának támogatásal művé:zet i

121. § a)-b)

intézmények/lakossá8i Inűvészeti
kezdeményezések.önszervezódések támogatása. a művészeti énékek megórzésének segítése
Kulturális szolgáltatás: a kulturá- 20l l . ér CLXXXIX, tv. Malis örökség helyi védelme. a helyi gy aroíszág hel yi ön_kormányzata-

i

közművelődési tevékenység támogatása.

iról 13.

A helyi közművelódési tevékeny- 20l
kulturális örökség megóvása

Az

építettkömyezet alakítása

éS

védelrne

evi CLXXXIX. tv, Ma-

gyarország helyi Önkormányzata-

ség támogatása. a kulturális örökség helyi védelme

A kulturális örökség védelme
műemlékvédeIem

l,

§ (1) 7.

iról 23. § (4) 13.
2001 . évi LXIV. tv. a kulturális
öröksée védelméről 5 § (l)
|997. évi LXXVIIL tv. az épített
kömyezel alakitásáról és védelméról 57lA. § (2)

1,

Az Egyesület által a fenti tevékenységek keretében nyújtott szolgáltatást bárki igénybe veheti.

2.

Az Egyesület szolgáltatásai igénybevételénekmódja nyilvános. A nyilvánosságot az Egyesület oly

módon biztosítja, hogy a székhelyéna szolgáltatás igénybevételévelkapcsolatos információkat bárki
szérnára hozzáférhető módon közzéteszí (kifiiggesai). Az Egyesület ügyvezetósétől (elnökségétól)
bárki kérhet ezzel kapcsolatban a közzététell meghaladó információt. Az ezzel kapcsolatos kérdésekre az Egyesület ügyvezetése (elnöksége) illetve annak taga köteles megfelelő választ adni.

3.

Az Egyesület egyéb feladatait az A\apszabály, illetve

a 201 l . évi CLXXV, törvényben, valamint az
Egyesület tevékenységérevonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szellemébcn,
valamint a rendelkezésre álló feltételeknek megfelelően az Egyesület Közgyűlése (a továbbiakban:
Közgyűlés) határozza meg.

5.§

AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

l.

Az Egyesületbe való belépésilletve kilépésönkéntes.

2.

Az Egyesület tagsági formái:

.
.
o

rendes tag,

tiszteletbeli tag,
pártoló tag.

A rendes tae:

Az Egyesület rendes tagja lehet minden magyar vagy külfrildi természetes személy, továbbá minden ma_
gyar yagy külftildi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezó szeívezet, aki tagfelvételi ké-

relmében nyilatkozva az Egyesület Alapszabályával és céljaival egyetért, és vállalja a tagsági jogviszonyból származó kötelezettségek teljesítését.
Az Egyesület rendes tagja az lesz, akit - tagfelvételi kérelme alapján - az Egyesület Elnöksége egyhangúlag meghozott hat ározatával a tagok sorába felvesz.

e§

Oldal
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Az Egyesület tagjait egyenló jogok illetik meg, jogaikat

a tagok személyes

aktivitás útján gyakorolják.

A tag tagsági jogait általában személyesen gyakorolhatja. Az Alapszabály azonban lehetőséget biztosít
u* i., nógy ui"g tagsági jogait _ közokiratba, ügyvéd által ellenjegyzett, vagy teljes bizonyító erejú magánokiratbá fogut Á"gtraiat*azással - képviselójén keresztül is gyakorolja. Ilyen esetben a képviselő a
Áeghatalmazás egy eredeti példányát az Elnökségnek bemutatja és átadja,

Az Egyesület rendes tagjainak jogai:
a.) részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén,
b.) tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen
c.j jogszabályban meghatározott egyéb feltételektól fiiggóen (pl. nagykoruság) bármely
társasági tisztségre választhatnak és válasahatók
mélyek egyesületi tisztségre nem választhatók,

-

kivéve, hogy nem természetes sze-

d.)iogosultakrésztvenniazEgyesületrendezvényein,azza|,hogyazéves,,téglástalálkozó"-kon való részt vétel további feltételekhez köthető,
e.) igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokat és kedveznanyeket,
f.) atestületi szervek vezetóitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kaPhatnak.

Az Egyesület rendes tagiainak kötelességei:
megtartani a jogszabályok, az Alapszabá|y és egyéb egyesÜleti szabálYzatok
rendelkezéseit, illetőleg az Egyesület szerveinek határozatail,
az egyesület céljával összefliggó egyesületi és azon kívüli tagi éS nem tagitevékenységek ioran is kötelesek a Ptk. 1:3. §-ban szabályozott ,jóhiszeműség és tisztesség" elvének megfeleló magatartást tanúsítani,továbbá magatartásuknak meg kell felelni a
Ptk. 1:4. §-ban megfogalmazott elvárható magatartás elvének,
kötelesek tel_jesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan Önként elvállalt, vagy
a Közgyűlés által ná.juk bízott feladatokat, és tőlük elvárható módon kötelesek elósegi
teni az Egyesület célkitűzéseinekmegvalósítását,
nem veszélyeztethetik az Egyesület céljainak megvalósítását és az EgyesÜlet tevékenYségét,nem bomlaszthatják az egyesület, illetve a tagság egységéua kutatási eredmé-

a.) kötelesek
b.)

c.)
d.)

nyek közkinccsé tétele és annak kritikája, illetve a tagok közötti nyilvános kommunikáció nem fajulhat személyeskedésbe, nem irányulhat lejáratásra, és nem teremthet
olyan helyzetet, amely alkalmas arra, hogy rombolja az egyesület, illetve tagjai jó hírét,
e.) kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül megfizetni. A tagdíj mértékét,a befiZetés idejét
és módját a Közgyűlés hatáíozza meg, mely döntésről aZ érintettek (a tagok) a Köz-

f.)
A tiszteletbeli

gyűlést követően tájékoztatást kapnak,
valamennyi tag (rendes, tiszteletbeli és pártoló) kötelessége az Egyesület vagyonának
megóvása, érdekeinek védelme.

tag:

Az Egyesület tiszteletbeli tagia lehet az Elnökség felkérésealapján az a szeméIy, aki kimagasló tevékenységével,közéleti vagy tudományos munkásságával az Egyesület célkitűzéseittámogatja, segíti.
A iiszteletbeli tagok az Egyesület rendezvényeire meghívhatók. A tisáeletbeli tag tisztségíenem választható, szavazati joga nincs.

Felvételükről az Elnökség javaslatára a Közgyűlés határoz szintén a jelenlévők által meghozott egyhangú
határozattal.

Az Egyesület tiszteletbeli tagainak jogai:

a)

részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén,

{,§
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b)
c)
d)
e)

tanácskozási és indítványozási jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen,
jogosultak résá verrni az Egyesület rendezvényein, azzal, hogy az éves ,,téglástalálkozó"-kon való részt vétel további feltételekhez köthető,
igénybe vehetik az Egyesület áItal nyújtott szolgáltatásokat és kedvezményeket,
a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphatnak.

Az Egyesület tiszteletbeli tagjainak kötelességei:
a) kötelesek megtaíani a jogszabályok, az AlapszabáIy és egyéb egyesületi szabályzatok

b)

rendelkezéseit, illetőleg az Egyesület szerveinek határozaíait,
nem veszélyeztelheIík az Egyesület céljainak megvalósítását és az Egyesület tevékenységét.

A oártoló

tag:

Az Egyesület pártoló tagia lehet az a magyar vagy kiilftildi

természetes vagy

jogi személy, társadalmi

vagy gazdálkodó szeíyezeí, aki, illetőleg amely készségétfelezi ki az Egyesület tevékenységénekrendszeres és folyamatos támogatására. A pártoló tag illetőleg jogi személy pártoló tag esetén képviselője tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlósen. Szavazata azonban nincs, tisztség viselésére nem választható. Részesülhet ugyanakkor a tagokat megillető kiadványokból, kedvezményekből, részt vehet az Egyesület egyéb rendezvényein.

Az Egyesület pártoló taglainak jogai:

a) részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén,
b) tanácskozási, indítványozási jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen,
c) jogosultak részt venni az Egyesület rendezvényein, azzal, hogy az éves ,.téglás-

találkozó"-kon való részt vétel további feltételekhez köthető,
igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokat és kedvezményeket,
e) a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisaségviselőktől tájékoztatást kaphatnak.

d)

Az Egyesület pártoló tagjainak kötelességei:
a) kötelesek megtartani a jogszabályok, az NapszabáIy és egyéb egyesületi szabályzatok
rendelkezéseit, illetőleg az Egyesület szerveinek hatáíozaíail,
b) az egyesület céljával összefiiggő egyesületi és azon kívüli tagi és nem tagi tevékenységek során is kötelesek a Ptk. l:3, §-ban szabályozott ,jóhiszeműség és tisáesség" elvének megíelelő magatartást tanúsítani, továbbá magatartásuknak meg kell felelni a Ptk.
l :4. §-ban megfogalmazott elvárható magatartás elvének,

c) kötelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységévelkapcsolatosan önként elvállalt, vagy
a Közgyűlés által r.áluk bízott feladatokat, és tőlük elvárható módon kötelesek elősegi

teni az Egyesület célkitűzéseinekmegvalósítását,
d) nem veszélyeztethetik aZ Egyesület céljainak megvalósítását és az Egyesület tevékenységét,nem bomlaszthatják aZ egyesület, illetve a tagság egységét; a kutatási eredmé_
nyek közkinccsé tétele és annak kritikája, illetve a tagok közötti nyilvános kommunikáció nem fajulhat személyeskedésbe, nem irányulhat lejáratásra, és nem teremthet olyan
helyzetet, amely alkalmas arra, hogy rombolja az egyesület, illetve tag|ai jó hírét,
e) kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül megfizetni. A tagdíj méíékét,a befizetés idejét és
módját a Közgyűlés határozza meg, mely döntésról az érintettek (a tagok) a Közgyűlést
követően

táj

ékoztatást kapnak.

Tisaeletbeli tisztség:

Az Egyesület keretében hosszabb időn

át kiemelkedó tevékenységet kifejtett személyek tisaeletbeli tisztségre választhatók (pl. tiszteletbeli elnök. tiszteletbeli társeInök).
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TisZteletbeli Elnök:
leköszönése után, legalább tíZ év aktiy egyesületi tagsági és elnÖki társadalmi
tevékenYségémunkisságért, illetve az Egyesület elismertségéért,eredményessegéé11végzelt kiemelkedő
nek elismeréseként - az Egyesület közgyűlése tiszteletbeli elnökké választhatja,
Egye_
Ene vonatkozó indítványt üármely egyesületi tag tehet. A javaslatot az Elnökség készíti elő, és az
elnökök
a
tiszteletbeli
is,
hogy
arra
figyelemmel
sület Elnöke te{eszti belóváhagyásra a közgyűlés elé -

Az Egyesület elnökét

-

száma (egyszerre) három főnél több nem lehet.

a,z inditiányról a Közgyűlés a legközelebbi ülésénaz általános szabályok szerint dönt. Az indítvánY
többséggel
azonban csal akkor tekintendó elfogadottnak, ha azt a Közgyűlés legalább % arányí szavazati
fogadja el.

Aiiszteletbeli Elnöki tisztség annak elfogadásával keletkezik, és határozatlan idótartamra szÓl.
A Tiszteletbeli Elnök az El;ökség tekintetében szavazat| joggal nem rendelkezik, az ElnÖkség Ülésén
azonban részt vehet, és az Elnökség munkáját tanácsaival segítheti,
A Tisaeletbeli Elnök az egyesületiendes tagja, egyebekben rá a rendes tagra vonatkozó szabályok alkal_
mazandók.
elismerő cím visszavonásáról _ indokolt esetben _ a közgyűlés dönt.

A Tisaeletbeli Elnök

nern kitejezetten pártoló vagy tiszteletbeli tagról van szÓ,
kell
érteni.
tagokat
a tag kifejezés alatt mindig a rendes

Az Alapszabály további részében,amennyiben

6.§

l.

és pártoló tagként a tagfelvételi kérelemmel, belépési nyilatkozat aláírásával
és az éves tagdíj egyidejű megfizetésévellehet jelentkezni.

A tagok sorába rendes

A belépésinyitutkórutot az Egyesület Elnökségéhez kell eljuttatni. A tagdíjat az Egyesület

bank_

számlájára kell átutalni, vagy az Egyesület Elnökségénél kell megfizetni.
A tagf;lvételról az Egyesület Elnöksége az elnökség tagainak egyhangú hat ározaIáva| dönt. A tagjön létre.
ság a=z Egyesület Elnöksége tagfelvételi kérelmet elfogadó határozatának napjával

2,

3.

_
tagjának jelentkező természetes vagy jogi személy elsó lépésként egy naptári év
időtartamra (3ó5 napra) az egyesület pártoló tagiává válik, feltéve, hogy a közgyűlés egyhangú
(igenlő) határozatával felvételéról dönt.
ipártoló tag akkor válhat rendes taggá, ha legalább egy naptári év (365 nap) pártoló tagság után
kéielmet nyújt be, hogy az Egyesület fogadja be rendes tagjai közé, és a kérelmet az Elnökség egy_

Az egyesület

hangúlag elfogadja.
4.

Tiszteletbeli tag felvételére az Elnökség tesz javaslatot.

5.

A tag felvételére vonatkozó vagy elutasító közgyűlési határozatot az Elnökség a döntéstól számított
l5 nápon belül közli a jelentkezővel. Amennyiben az Elnökség a jelentkezőt nem vesz| íel az egye_
sület tagjai közé, a befizetett tagdíjat a jelentkező részéreazE|nökség 30 napon belül visszafizeti.

6.

A tagok

a tagságot évenkónt újítjákmeg a tagdíj befizetésével. Az Elnökség a tagdíj megfizetését a

igazolja. A tagdíj esedékessége a tárgyév ja_
tagsági igazolvány adott évre szóló érvényesítésével
nuár hónapjának l5. napja.

7,

A tagfelvételi kérelmet el kell utasítani, ha:
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a.) a kérelmet benyujtó az Egyesület alapszabályában foglaltakat magára nézve kötelezőnek nem fogadja el,

b.) a tagdíjat a jelentkezéssel egy időben, legkésőbb azonban az Elnökség tagfelvételről
szóló döntése napjáig nem fizette meg,
c.) ha jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltékaz ezzel járő hátrányok alól való
mentesítés időpontjáig,
gyakorlásától jogerósen eltiltották, a mentesítés időpondáig.

d.) ha a közügyek

7.§
A TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZÚNESE

-

A

tagsági jogviszony - mind a rendes, mind a pártoló, mind a tiszteletbeli tagoknál alábbiak szerint
megszűnhet vagy megszüntethető. Egyes megszűnést, illetve megszüntetést eredményezó okok azonban a
kiilörrleges jogállású tagok esetében - következők szerint - nincsenek, illetve nem lehetnek.

A tagsági jogviszony megszúnik:

l.

Az egyesületből való kilépésesetén.
A tag tagsági jogviszonyát az Egyesület képviselójéhez intézett írásbeli nyilatkozatával bármi
kor, indokolás nélkül megszüntetheti.
A tagsági jogviszonyróI való önkéntes kilépési szándékot írásban kell benlujtani az Egyesület
Elnökségéhez. A lernondó nyilatkozattal egyiitt a tagsági igazolvány, is le kell adni az Elnökségnek. A tagság a kéreletn benyújtásával egyidejűleg megszűnik.
Az Elnökség 30 napon b€lül köteles megtárgyalni, hogy a tagsági jogviszony megszűnését
követően marad-e olyan kötelezettség, amelynek teljesítése a tag kötelezettsége leíure.
Amennyiben a tagot kifejezetten őt érintó kötelezettség nem terheli, a tagsági jogviszony megszüntetésének bejelentésétaz Elnökség tudomásul veszi, és a tagot törli a tagnyilvántartásból.
A tagsági jogviszonnyal kapcsolatos, kifejezetten a kilépő tagot terhelő kötelezettségek fennállása esetén a tagsági jogviszony megszüntetésével egyidejűleg az Elnökség intézkedik a tag
kötelezettségeinek érvényesítéséről:felszólítja a tagot a teljesítésre, illetve végső esetben jogi
eljárást indít a kilépő tag ellen.

2.

A tag halála vagy jogutód nélküli megszűnése esetén.

3.

Az Egyesület megszűnése esetén.

4.

A tagsági jogviszony megszűnése az Egyesület általi felmondással:

a)
b)
c)

A tagsági jogviszony Egyesület általi felmondással megszűnik, ha az egyesület tagia a tagdíjat annak esedékességétól számított 60 napon belül nem fizeti meg. Az esedékességtől számított 30 nap eltelte után - amennyiben a tag nem fiZeti meg a tagdíjat az Elnökség írásban
felszólítja a tagot a teljesítésre,
Az írásbeli felszólítást utólag is igazolható módon kell megtenni. A felszólításnak tartalmaznia kell azt a figyelmeztetést, hogy a felszólítás kézhez vételétől Számított, a tagdíj megfizetésérenyitva álló 30 napos póthatáridő eredményelen eltelte után az egyesületi tagságot
újabb 30 napos határidővel az Egyesület - további külön intézkedés nélkül - felmondja.
A tagság Egyesület általi felmondással történő megszűnése után a tagságát elveszítő nevét az
Elnökség törli az Egyesület névsorából, s ezzel egy időben írásban értesítia tagot az Elnökség tag törlését elrendelő határozatáról.

5.

A tagsági jogviszony megszűnése kizárással:

,s
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Monarc,hia
is_
tagnak jogszabály, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatáí súlyosan vagy
_
egyesü_
vagy
tag
egyesületi
bármely
Elnöksége
Epglesület
az
Ínete'tte" Úrio magatartása ésetén
leti szerv kezdeményezésére- a taggal szemben kizárási eljárást folyathat le,

A

A tag kizárásáról az Egyesület Elnöksége határoz. A tag kizárásához az Elnökség egyhangú hatá_

rozú szükséges. Ki

o

.
.

lehet zámi a |,agot, különösen,

de nem kizárólagosan, ha:

ót bírósig szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerósen végrehajtandó szabadságvesáésre ítéli,illetve a közügyek gyakorlásától eltiltja,
az Egyesület tulajdonában szándékosan vagy súlyos gondatlansággal kárt okoz és azt írás_
beli ielszólítás ellenére, annak kézhez vételétől számított 30 napon belül nern térítimeg,

_
ha a tag az a|apszabá|y rendelkezéseit nem tartja meg, úgy a kötelezettségszegés meg_
szüntetésére irányuló, az Elnökség által tett írásbeli felszólítás €redmén}'telen eltelte után
a tagoI az Elnökseg egyhangúlag hozott határo zatáva| kizárhatja az Egyesület tagságából.

A kizárási eljárás alá Vetett tagot az Elnökség - utólag is igazolható módon - írásban tájékoxatja
az ellene indított eljárásról. A tájékoztatásban pontosan meg kell jelölni azí az okoí, körülménf,
vagy tagi magatartáSt, amely miatt az Elnökség a kizárásí eljárást kezdeményezte. AZ eljárás alá
uoii .remelynet biaosítani kell, hogy észrevételeit, kifogásait, indítványait az Elnökségnél észszerű határiáón belül írásban vagy szóban elóterjessze. Kéréséreszóbeli meghallgatását is biztoSi
tani kell, A meghallgatásról jegyzókönyvet kell felvenni, amelyet megfelelően hitelesítve az eljárás alá vont tagga1 is alá kell íratni. Az eljárás aIá vont tag képviselővel is eljárhat. AZ eIJáíásI az
Elnökség folytatja le. Az Elnökség haIáíozatát írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni. Az
indokolÁnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a

jogorvoslati lehetóségről szóló tájékoztatást azza),, hogy a Ptk. 3:35. § szabálya szerint a kizárt tag
"teii,eti
a bíróságtól i kizárő határozat hatályon kívül helyezését, ha az jogszabálysértő, vagy a 1é_
tesítő okiratba ütközik. A kizáró határozatot - annak meghozatalától számított - l5 napon Írásban
belül közölni kell az érintett taggal,

8.§

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE
Az Egyesület szervei:

1,

Közgyűlés

2.

Elnökség

3.

Felügyelő Bizottság

9.§

l,
1

3.

4.

Az Egyesület döntéshozó szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés.
Az Egyesület tag]a jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazat| jogát gyakorolni, a közgyűlés

rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseketfelterrrri, javaslatokat és észrevételeket tenni.
A K-özgyűlést szükség szerint, de legalább évente €gy alkalommal az Egyesület Elnöke, akadályoz_
tatása esetén az Elnökség két tagja hívja össze.
A Közgyűlés összehívása a tagok részérea Közgyűlés kitűZött időpontja elótt legalább 15 nappa|
korábban kikiildött írásbeli meghívóval történik. A meghívót - a közgyűlés előtt legalább 15 napra
- az Egyesület székhelyén ki kell fiiggeszteni.
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Álapszabály

meghívónak tartalmaznia kell: az egyesület nevét és székhelyét, a közgyűlés helyszínének és

idejének megjelölését ós az ülés napirendjét.
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a
tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
Az Egyesület közgyűlése az ülésétalapvetóen a székhelyéntartja, d€ az Elnökség meghívóban tett
indítványa esetén lehetőség van a székhel}tól eltérő helyen tartandó közgyűlés megtartására is.
Amerrrryiben a közgyűlés székhelytől eltérő helyen történő megtartása ellen legalább három egyesületi tag írásban tiltakozik, akkor a közgyűlést el kell halasztani, és a Közgyűlést új meghívó küldésévelaz Egyesület székhelyérekell összehívni.
A napirend kiegészítését- indokolással ellátva bármely tag kérheti, akár a meghívó kézhezvételét
követóen írásban, akár a Közgyűlésen személyesen, Az írásban előterjesztett napirend-kiegészítés
tárgyában a Közgyűlést összehívó jogosult dönteni. Eltbgadás esetén az írásban javasolt napirendi
pontokól a tagokat írásban értesíteni kell, ha ez a javaslat beórkezésétől a Közgyúlés időpontjáig
hátralévó időben megtehető, Ha a napirend kiegészítés€ iránti kérelmet a döntésre jogosult elutasítja, vagy enől nem dönt, akkor a Közgy,rilés a napirend elfogadása előtt köteles dönteni a napirend

kiegészítésiindítványról.

A tag által javasolt,

és a napirendbe felvett napirendi pontot a Közgyilés köteles megvitatni, éS ha
szükséges, arról döntést hozni. Döntés azonban csak akkor hozható, ha a napirendi pont közlése a
Közgyúlést megelőzően legalább 5 nappal megtörtént, vagy a Közgyűlésen jelen lévő tagok egyhangúan úgy döntenek, hogy a felvetett napirendi pontban hozzon döntést a Közgyűlés. Ez a szabályozás a megismételt Közgyúlés esetére is érvényes.

8.1.

A közgyűlésen meg|elent tagokat írásban (elenléti íven) regisztrálni kell. A regisztrációt az
Egyesület Elnökségének tagjai végzik. A regisztráció során biztosítani kell, hogy a Közgyűlésen megjelent valamennyi tag azonosítható legyen, továbbá a határozatképesség a

8.2.

A természetes személy tag, illetve

Közgyűlés alatt is folyamatosan vizsgálható legyen.

a nem természetes személy tag képviselője a regisztráció
során köteles személyazonosságát személyi azonosító okmánnyal, továbbá lakóhelyét lak_
címkártyával igazolni. A nem természetes személy küldött képviselője ezen túlmenően
képviseleti jogosultságát is köteles igazolni.

A Közgyűlést

9.

a megjelent tagok létszá,rnától fiiggetlenül meg lehet tartani. A Közgyűlés azonban
csak akkor határozatképes, ha a rendes tagok 50 %-a plusz egy fo jelen van. A határozatképességet
minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
A közgyűlés határozatképességéta levezető elnök megvizsgálja. Amennyiben az elnök azt észleli,
hogy a közgyűlés elveszítette határozatképességét,akkor e tényt megállapítva azt jegyzőkőnyvezn
k€ll, s a továbbiakban a közgyűlés határozatot nem hozhat.

10.

A Közgyűlésen minden rendes tag egy szavazattal rendelkezik. A tagok általában személyesen
vaznak, de lehetőség van az Alapszabály 5. § szabályai szerint képviselő általi szavazásra is.

1l.

Ha egy tag valamely ügyben nem szavazllaí, akkor őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

l2.

A Közgyúlés határozathozatalában nem vehet részt az a tag, aki
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól rnentesít vagy ajogi személy terhére másfaj-

sza_

ta előnyben részesít;

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni:
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozőja érdekelt a döntésben, aki ajogi személynek nem tagja vagy alapítója;

e) aki

{tw
C \

a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson,alapuló kapcsolatban áll; vagy

oklal

ll

2ó

0

aki egyébként személyesen órdekelt a döntésben.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezeI cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkiil igénybe vehetó nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának,
juttatás,
a tigsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfeleló cél szerinti
13,

a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazztok_tÖbbsé+ szavazal\ hozza meg. Ha törvény vagy jeleri Alapszabály az egyszerű többséghez
gével a50
iépest eltérő szavazati arány ir eló, akkor aszerint kell megállapítani a szavazás eredményét.

A Közgyúlés határozatait
oÁ

Az Egyesület

l

Alapszabályának módosításához a jelen lévó tagok háromnegyedes szótöbbséggel

hozott határozata szükséges.
Az Egyesület céljainak módositásához, az Egyesület megszűnéséról, illetve más egyesÜlettel tÖrténó eglyesüléséról vagy egyesületekké való szétválásáról szóló közgyúlési határozathoz a szavazati
joggaÍ rendelkezó tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges,
|4.

Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, és határozat hozatala szükséges, akkor a közgyűlés
ülésétmeg kell ismételni úgy, hogy arra az eredeti közgyűlési idóponthoz képest 30 napon belül, de
legalább a határozatképtelen Közgyúlés napjától számított 8 nap elteltével kerüljön sor. A megismálendő közgyűlési üiés időpontja és helye az eredeti meghívóban is megjelölhetó, Az ismételten
összehívott Köigyűlés a megjelentek számától fi-iggetlenül határozatképes az eredetileg meghirdejavaslata alapján feltett napirendi porrtokban, valamint az elhalasztott Közgyűlésen megjelent tag
pontokban.
A meghívóban
közölt
napirendi
is
vett és a megiimételt közgyűlésre szóló meghívóban
erre fel kell hívni a tagság figyelmét.

megismételt közgyűlés akkor is határozatképes, ha azon a rendes tagok kevesebb, mint a fele
vesz részt, feltéve, hogy enól az eredeti közgyűlésre szóló meghívóban a figyelmüket felhílták.

A

l5.

döntéseit nyílt szavazással, kézfeltartással hozza meg. A jelenlévó tagok több mint
felének szavazatával titkos szavazás is elrendelhető. Titkos szavazásra bármely tag tehet javaslatot,

A közgyűlés

javaslatról kötel ező szavazni.
A szavazás eredményét _ a javaslat mellett, aZ ellene szavazók és a tartózkodók számát _ a Köz_
pontosan rögzíteni kell,
gyűlésról készült jegyzókönyvb€n
e

16,

A Közgyűlés a döntéshozatalban való segítségül külsó személyek, tanácsadók, szakértők igerrybe-

17.

A Közgyűlés levezető elnöke az Egyesület Elnöke, akadályoztatása esetén az Elnökség legidősebb
jelenlévó tagja.

vételéréjogosult. Ilyen személyek részéreaz Egyesület elnöke a Kózgyűlés összehívásakor napirendet is tartalmazó meghívót küld, és abban megjelöli, hogy a Közgyűlés mely kérdésbenszárnít a
segítségére.
Ezek a személyek a Közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt.

l7.1.
|7.2.

Amennyiben az adott napirendi pontban a levezetö elnök érintett, úgy a KöZgyűlés vez€téSét
ezen pont tárgyalása idejére az Elnökség legidósebb jelenlévő tagja veszi át.
Ha az Elnökségnek nincs olyan tagia, aki nem érintett, akkor a napirendi pont idejére a ta_
gok közül kell levezetó elnököt választani.

l7.3. A

-

levezetó elnök:

biztosítja a napirendi pontok folyamatos és hatékony tárgyalásának lehetóségét,
biztosítja a határozatok meghozatalának (szavazási eljárás) alakszerűségét,
amennyiben a Közgyűlés a napirendekkel összefliggó felszólalások, észrevételekidőtartamát megállapítja, úgy biaosíqa az idókorlátok betartását.

(t{\
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l7.4.

jogosult saját hatáskörben a szót megvonni bármelyik felszólalótól, amennyiben a felszólalásáLnak módja, stílusa, tartalma, illetve magatartása a Közgyűlós munkáját hátráltatja, akadályozza, kivéve, ha a Közgyűlés az érintett személy további felszólalása mellett dönt.
Jelölőbizottság

-

Az Egyesület tisztségviselőinek megválasztását az Egyesület tagjai által maguk közül, a
választás előtti év utolsó közgyűlésén ad_hoc jelleggel - nyílt szavazással -

megválasztott bizottság segíti, amely a tagok véleményénekválasztás előtti begyűjtése
alapján készítiel az adott tisztségre jelöltek listáját.
A jelölőbizottság nem állandó szerve az €gyesületnek. A bizottság, illetve tagiainak
megbizaíása az eredményes válasaás után megszűnik.
A jelölőbizottság létszáma három fő.
A jelölőbizottságnak nem lehet tagia olyan személy, aki a bizottság által végzett jelölő
eljárásban jelölt lesz. Ennek keretében a jelölós elfogadása esetén a jelölőbizottságba új
személyt kel1 választani, vagy a jelölés visszautasítása esetén szükség szerint ű' jelöltet
kell állítani.

17.5. Szavazatszámláló Bizottság

-

A Közgyűlés

határozatai meghozatalakoí a szavazatokat össze kell számolni. A szavazatszámlálás módját (az Alapszabály 9. § l5, pontja alapján) a levezető elnök határozza
meg. A napirendi pontokkal összefiiggő, vagy az írásbeli szavazással történő határozathozatal során a szayazatokat a Szavazatszámláló Bizottság számolja össze.
A Szavazatszámláló Bizottság a Közgyűlés által nyílt szavazással, alkalmanként megválasztott (nem állandó jellegű), a jelen lévő tagok száma l\%o-ának megfelelő, de
legalább 3 főból áll Cört szám esetén felfelé történik a kerekités). A szavazatszámlálók
maguk közül egy elnököt választanak.
A Szavazalszámláló Bizottság elnöke útján ismerteti a szavazás módját, ellenőrzi a szavazás szabályszerűségét,elvégzi a szavazatszámlálást és beszlíLrnol a Közgyűlésnek a
szavazás eredményéröl.

A

Szavazatszámláló Bizottságnak nem lehet tagja olyan személy, aki az adotí szavazáösszeférhetetlenség merül fel, az
összeférhetetlenséget azonnal meg kell szünt€tni. Ennek keretében a jelölés elfogadása
esetén a szavazatszámláló bizottságba kell új szernély,t választani, vagy a jelölés visszautasítása esetén szükség szerint új jelöltet kell állítani.
Nem lehet tagja továbbá a Szavazatszámláló Bizottságnak olyan személy, aki a Közgyűson jelöltként szerepel. Amennyiben a jelölést követően

lés adott határozatának meghozatala esetén
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta elónyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerzódést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek o|yan hozzátartozója órdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja
vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban

f)

áll; vagy
aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Nem minősül elónynek a közhasznú szervezet 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.
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A

szavazatszárnlás eredményéta jegyzőkönyvben

rögzíteni kell,

rendkívüli közgyűlés összehívása, a napirendi pontok és a tárgyalandó napirendi
po*oűo, szükséges anyagok ösiieállítása, tanácsadó személyek meghívása az Elnök vezetésével
az Elnökség feladata.

18.

A közgyűlés

l9.

A Közgyűlésről jegyzókönyvet kell felvenni, amelyet hitelesítés céljából a \evezető elnÖk, valamint
_ tag, mint jegyzőkönyv-hitelesítők, továbbá
tet 1etátevo _ ieienlévők tobbsége által ene kijelölt

és a

a többség által

20.

2|.

jegyzőkön},wezetőnek

kijelölt tag írják alá.

döntéseiról az Elnök olyan nyilvántartást köteles vezetni (KÖzgyűlési Határozatok
Tára), i-melyből a döntések tartalma, meghozatalának időpontja, hatálya, illetve a döntést támoga_
tók és ellenzők számaránya megállapítható.

A Közgyűlés

dönt az Egyesület céljának megvalósulásához szükséges feladatokról
A Közgyűlés
-végrehajtás

(a feladat kije-

módjának megh atározása, végíehajtásra tag kijelölése stb.), elfogadja, jóváhagy_
ja az Egyesület költségvetését.
rorg}tte. évente biszámoltatja az Elnökséget tevékenységéről, a Közgyűlés döntéseinek végre_
hajtásáról.
lölése,

i

A közgyűlés ülése nyilvános, azon bárki részt v€het, az arról készült jegyzőkönyvet,

a közgyűlé_

sen hoiott határozatokat jelen Alapszabályban foglaltak szerint megtekintheti,

által hozott olyan határozatot, amelynek természetes vagy egyéb személy érin_
tettje van, ismertetni kell azzal, akire az rendelkezést tart almaz, Az ismertetés tÖrténhet
a közgyűlésen szóban, a határozat utólagos írásba foglalásával és az erintett részéreutÓlag is bizonyítható módon történő megküldésével;
írásban, az órintett részéreutólag is bizonyítható módon történó megküldésével,
Az ismertetésnek a határozat meghozatalától számított 15 napon belÜl meg kell tÖrtén-

22,1. Aközgyűlés

-

nie.

22,2. A Közgyűlés által hozott határozatok - alapvetóen - nyilvánosak. EzéíIa batáíozalokaÍ az
székhelyén bárki számára hozzáférhető módon ki kell fiiggesáeni, illetve a hatá"gy".iii"t
róáatokba való betekintést az Alapszabály l2. § rendelkezései szerint biaosítani kell.

Nem nyilvános az a közgyűlési határozat, illetve annak azon része, amelynek nyilvános_
ságra kerülése személyhez fűződő jogot sértene, illetve a közérdek védelmétveszé|Yezíetné.

22.3. Anyilvános közgyűlési határozatokat az Egyesület az ideiglenes, később az állandó honlapján is közzéteszi.
23.

HatáíozathozaIal közgyűlési ülés tartása nélkül

a) A
b)

c)
d)

ej

Közgyűlés jelen Alapszabály rendelkezése szerint közgyűlési ülés nélkiil (,,táVolléti ülés")

is hozhat érvényeshatározatokat.

A távolléti ülés szükségességéról az Elnökség határozattal dönt.
Amennyiben az Elnökség döntése szerint ülés tartása nélküli határozathozatal szÜkséges, ak-

koí a^ az Elnökség a határozat tervezetének a tagok részéretörténő megkiildésével kezdeményezi.
Egyszene több határozat is meghozható ily módon.
A határozattervezet megkűldésévelegy időben tájékoztatni kell a tagokat a szavazás megkÜldésérenyitva álló idóről, megjelölve azt a napot és órát, amely határidőn belül a szavazat érvényesen megküldhetó az Elnökségnek,

qs\
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f)
g)
h)

i)
j)
k)

, Al

A tagok számára a ter.lezet kézbezvételétólszámított legalább nyolcnapos határidót kell biztosítani arra, hogy a határozattervezetről kialakítsák álláspontjukat és szavazatukat megküldjék az Elnökségnek.
Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha
legalább annyi érvényesszavazatot megküldenek az Elnökség részére,amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén.
A szavazatot írásban ke1l megkiildeni az Elnökségnek, amely történhet postai úton vagy
elektronikus módon is. A szavazatnak és eljuttatási módjának azonban alkalmasnak kell lenni
arra, hogy a szavazőt azonosítani lehessen, továbbá szavazata egyértelműen megállapítható
legyen.

A szavazás történhet képviselő útján is, ekkor
kell alkalmazni.

a képviseletre vonatkozó általános szabályokat

A

szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi
tag szavazata ezt megelózően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezéséneknapjától
számított Mrom napon belül az Elnökség megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal.
A határozathozata| napja a szayazásí határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban
beérkezik, akkor az utolsó szayazat beérkezéséneknapja.

l0.§
A KÖZGYÚLES KIZÁRÓLAGOS HATÁSKÖRE
Az Egyesület Közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik:

1.
2.
3.
4.
5.
ó.
7.
8.

9.

l0.
l1.
12.

l3.

az Alapszabály módosítása;

atagdíjmértékénekmeghatározása;
az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
a vezető tisztségviseló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
az éves költségvetés elfogadása;
az éves beszámoló (és annak közhasznúsági melléklet€) - ezen belül az Elnökségnek az egyesület
vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;
az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tag'ával vagy ezekhozzátartozójával köt;
a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a v€z€tő
tisztsógviselők és a felügyelóbizottsági tagok vagy
más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítésiigények érvényesítésérőlvaló döntés;
a Felügyeló Bizottság tagiainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapitása;
a választott könywizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
a végelszámoló kljelölése;
az Elnökség és a Felügyelő Bizottság határozataival szemben benyújtott fellebbezések elbírálása.

Minden olyan ügyben való döntés, amelyet jogszabály, vagy maga a Közgyűlés saját hatáskörébe
utal, és nem tartoznak más hatásköróbe.

A közgyűlési meghívóhoz - szükség szerint - mellékelni kell

a költségvetés tervezetét, a beszámolót, illetve a közhasznúsági mellékletet, valamint a Felügyelő Bizottság fenti okiratokról készítettVéleményét,
hogy a tagok azt tanulmányozhassák.

A költségvetéshez módosításokat javasolhat a Közgyűlés. Minden módosító javaslatról külön kell szavazni. Ha a Közgyűlés a költségvetést nem fogadja el, azt a módosító javaslatokkal egyiitt visszaküldi az
Elnökségnek, aki új javaslatot terjeszt elő. Az új javaslat elkészítésesorárr figyelembe veszi a Közgyűlés
módosító javaslatait, azok elvetése €setén azt részletesen meg kell indokolni. Az elkészített újabb tervezetet szintén vélemónyezteti a Felügyelő Bizottsággal, és a véleméruryel együtt a Közgyűlés elé terjeszti.

{§
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ll.§

Az Elnökség köteles rendkívüli Közgyűlést összehívni,

l.
2.
3.
4.
5.
o.
.
8.

7

ha:

az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
az EÉyesület eló;láthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;
az Egyesület céljainak teljesítése veszélybe kerül;

bíróság elrendeli;
az Egyesület Elnöke vagy Elnöksége azt szükségesnek tartja;
az BÍnotse E Yagy a Feúgyelő Bizottság taglétszámának csökkenése miatt az Alapszabály rendel-

azl

a

kezései értelmében szükséges;
azl aFeligyelő Bizottság kezdeményezi;
azt a tagok l egaIább ! l3,a az ok, a cél és a napirend megelölésével kéri,

Rendkívüli közgyűlést az arra okot adó körülmény bekövetkezésétól számított 45 napon belÜl Össze kell
hívni. A rendkíűli közgyűlésre szóló meghívót a közgyűlés időpontja előtt legalább 8 nappal kell kikül_
deni. A rendkívüli kozgyúlésreegyebekben a rendes közgyűlésre vonatkoző szabá|yok az irárrYadók.

A rendkívüli közgyűlésen

a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszÜntetése érdeké-

ben intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

12.§

Az Egyesület nyilvánosan működik, így

l,

a Közgyűlés és az Elnökség ülései nyilvánosak, azokon bárki jelen lehet. A nyilvánosság abban az
esetbe; zárható ki, ha az személyhez fűződő jogot vagy közérdeket sértene. A nyilvánosság kizárása ezen esetekben is csak a személyhez fűződő jog, illetve a közérdek védelme által szÜkséges mér-

tékben lehetséges. A nyilvánosság kizárásáróI határozatot kell hozni.

2.

az Elnökség és a Közgyűlés döntéseibe, valamint az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett egyéb iratokba bárki betekinthet. Aki az Egyesület iratait meg kívánja tekinteni, ezen igényét
az Elnókség tagjainak valamelyikénél előzetesen köteles jelezni, aki 3 napon belül lehetővé teszi az
iratok meglekintését. Az iratokat a székhelyen lehet megtekinteni az ElnÖkség tagjával előzetesen
megbeszéit időpontban egy elnökségi tag jelenlétében. Az iratokól - a betekintő költségére - másolat kérhető.

3.

AzEgyesület beszámolója, valamint közhasznúsági melléklete is nyilvános, abba bárki betekinthet.
Anna[ közzétételéről a nyilvánosság számára is elérhetó módon az Egyesület a jogszabályi rendelkezések szerint, valamint az egyesület székhelyén történő kifiiggesztéssel gondoskodik,

4.

Az Egyesület működéséről készítettbeszámolóról, valamint annak közhasznúsági mellékletéről a
z. poniban foglalt módon bárki másolatot kérhet. Az Egyesület - eleget téve a jogszabályi rendel-

keiéseknek _lóváhagyott beszámolóját és közhasznúsági mellékletétaz adott üzleti év mérlegfordulóját követó ötödik hónap utolsó napjáig köteles letétbe helyezni és közzétenni,
Az Égyesület az éves beszámolót és annak közhasznúsági mellékletétsaját honlapján is kÖzzéteszi
és megtekinthetőségét a törvény által megszabott határidőig biztosítja amint a honlap elkészÜl.

(r§
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13.§

AZ ÜGYVEZETES
l,

Két közgyűlés közötti időszakban az Egyesület tevékenységéta Közgyűlés által válasáott, 5 fős
Elnökség (Elnök és négy fo Elnökségi Tag), mint ügyvezető szerv irányítja. Az Elnökség tagjai az
egyesület vezető tisztségviselői.

Az Elnökség tagiait a Közgyűlés választja meg határozott időtartaínra a Közgyűlés alkalmával szó_
beli, egyszeni többséget igénylő határozattal. Az Elnökség tagJaít az Egyesület tagiai közül kell

megválasztani.
3.

A vezetó tisztségviselővel szembeni követelmények

a)

b)
c)
d)
e)

f)

és kizáró okok:
Vezető tisztségviselő az a nagykoru személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem koílátozták.
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit búncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek,amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények
alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítéletteleltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletbenmegjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselóje nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezetó tisztségviselő az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szeínezet
vezető tisztségviselője az, aki korábban olyan közhasznú szeryezeí vezető tisztségviselóje
volt annak megszűnését megelőzó két évben legalább egy évig -,
amely jogutód nélkiil szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiány.t tárt fel,
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság íjzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bínágot szabott ki,
amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjóről szóló törvény szerint felÍiiggesztette vagy törölte.

.

o
.

o

4.

A vezető tisztségviselő, illetve az

ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szer_

vezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél
is betölt.
5,

Az Elnökség tagjainak megbízatása

a tisztségnek a megválasztott személy által történő elfogadásá-

val, illetve elfogadó nyilatkozat tételéveljön létre.
ó.

Az Elnökség megbízatása - megválasztásának napjától - 5 évre szól.

7.

Az Elnökség az Elnökét maga választja meg tagjai közül.

8.

A vezető tisztségviselői (elnökségi) megbízatás megszúnik:
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának

b)

megszüntető feltételhez kötött

c) visszahívással;

lejáLrtával;

m egbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;

d) lemondással;
e) a vezetó tisztségviselő halálával;

t55
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a vezető tisztségvis€lő cselekvóképességéneka tevékenysége ellátásához sziikséges kÖrben
történő korlátozásával;
g) a vezetó tisztségviselóvel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekÖvetkeztével.

f)

9.

Az Egyesület tagsága a vezetó tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja. A vezető
tisztséiviselő vis-s rihiráráho, a tagság háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szÜkséges.

10.

A

Vezető tisztségviseló megbízatásáról az Egyesületnek címzelt, az Egyesület másik vezetó tiszt_
ségviselőjéhez vágy döntéshozó szeívéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha az Egyevagy
sriiet mtiktidokepéssége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviseló kijelölésével
hamegválasztásávál, eúk hiár,yában legkésóbb a bejelentéstól számitott hatvanadik napon válik
tályossá.
A Íemond,is érvényességéhezés hatályosulásához
latkozata nem szükséges.

11,

l2.

sem az Elnökség, sem a közgyűlés elfogadó ny_

Ha a vezető tisztségviselővel szemben a tisztség betöltését kizáró ok merül fel, l5 naPon belÜl kÖteles aa bejelentení és ezze| egyidejűleg köteles lemondani. Ha nem mond le, a közgyűlés az okól
való tudomásszerzéstől számított lehető legrövidebb idón belül megállapítja a vezető tisztségviseló
megbízatásának megszűnését (legkésőbb a tudomásszerzéstól számított 45 napon belül).

Az Elnökség létszámának csökkenóséről az Elnökség a soron következó rendes ülésre szóló

meg_

hívóban szü-kség esetén tájékoztatja a Közgyűlést, és a Közgyúlés napirendi pontjai közé felveszi
az új elnökségi tag választását.
az Étniitsegiagtászámának csökkenése miatt, új tag választása céljából csak abban az esetben kell
rendkívüli [orgyiite.t összehívni, ha az elnök tagsági jogviszonya szűnt meg, vagy az Elnökség
taglétszáma két főre csökkent, illetve a teljes Elnökség lemondott.
AÁennyiben az elnök elnökségi tagsági jogviszonya megszűnése miatt válik sziikségessé rendkívÜli Közgyűlés összehívása, azt az Elnökség idósebb tagja, amennyiben az idősebb tag elnökségi tag_
ságijogviszonya is megszúnik, a Közgyűlést az Elnökség harmadik tagja hívja össze,
n-"n,vit"n új elnökségi tag választása miatt rendkívüli közgyűlést kell összehívni, az íj,t,ag
_ az Elnökség kizáróIag egyhangú dön_
megválasztásáig _ ha az elnökség létszáma 3 fóre csökken
3
téssel hozhat határozatot. Ha aZ elnökség tagjainak száma fő alá csökken, akkor a Közgyűlés ösz_
szehívásán kívül más elnökségi határozat nem hozható.

13.

l4,

Az Elnökség tagjai kötelesek

a közgyűlésen részt venni, a kÖzgyűlésen aZ egyesÜlettel kapcsolatos

kérdésekeválaszolni, az egyesület tevékenységéról és gazdasági helyzetéről beszámolni.

Az Elnökség tagiai

a tisztséggel járó teendőket ingyenesen látják el, díjazásra nem jogosultak.

l{.§

l,

Az Elnökség a sa.;át hatáskörében megalkotott ügyrend alapján végzi tevékenységét.
Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az Elnökség ülésétaz Elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésóvel. A napirendi pontokat tartalmazó értesítéstaz elnÖk a
iervezett ülést megelöző legalább l5 nappal megküldi az Elnökség tagjainak.

3.

és annak napirendjéről az Egyesület tagságát, valamint kívülálló
szanélyekei az ülést megelőző legalább 8 nappa| az Egyesület székhelyénkifiiggesztett tájékozta-

Az elnökségi ülés időpontjáról
tóban kell értesíteni.

cg5
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4.

5.

Az elnökségi ülés megtartásához legalább három

tag jelenléte szükséges. Az Elnökség határozatait
jelenlévők
a
egyszeni szótöbbségével hozza kivéve, ha az A|apsza|sáIy ettől eltérő szavazat| aíánJt
ír eló. A szavazás nyíltan, szóban történik.
Az Elnökség határozathozatalában nem vehet íésztaz az elnökségi tag,
a\ akit a batározat köt€lezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfaj-

ta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni:
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozőja érdekelt a döntésben, aki ajogi személynek nem tagia vagy alapítója;
€)

aki a döntésben érdekelt más szervezett€l

többségi befolyáson alapuló kapcsolatban á1l; vagy

0 aki egyébként szemólyesen érdekelt a döntésben.
Nem minősül előnynek a közhasznú szeryezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagiának,
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
ó,

Az Elnökség által felkért elnökségi tag az Elnökség üléseiről jegyzőkön}.r'et

7.

Az Elnökség döntéseiról az Egyesület Elnöke köteles olyan külön nyilvántartást vezetni (Elnökségi

lesítésérdekébenvalamennyi jelen lévő elnökségi tag aláír.

vezet, amelyet a hite-

Döntések Tára), amelyből a döntések időpontja, hatálya, tartalma, a határozatot támogatók és ellenzők számaránya utólagosan is egyértelműen megállapítható.
8.

Az Elnökség

döntéseit - azok meghozatalától száLínított 5 napon belül, legalább 15 napra - az
Egyesület székhelyéntörténő kifiiggesztéssel közzé kell tenni, valamint a közvetlenül érintettek részére írásban meg kell küldeni.

9.

Az Elnökség ülései nyilvánosak, azokon bárki jelen lehet. A nyilvánosság abban az esetben zárható
ki, ha az személyhez fűződő jogot vagy közérdeket sértene. A nyilvánosság kizárása ezen esetekben is csak a személyhez fűződő jog, illetve a közérdek védelme által szükséges mértékben lehetséges. A nyilvánosság kizárásáról ki,ilön határozatot kell hozni.

l0.

Az Elnökség ülését15 napon belül össze kell hír.rri, ha az Elnökség bármely tagia, vagy a Felügye-

1l.

Az elnökségi ülésre tanácskozási joggal - meg kell hívni a Felügyeló Bizottság elnökét, Akadá-

lő Bizottság ezt kéri, és a javasolt napirendet írásbeli indítványában megjelöli.

lyoztatása esetén a Bizottság kijelölt tagja az Elnököt

l2.

Az Egyesület elnöke

13.

Elektronikus hírközlő eszközök

nácskozási jogkörrel

helyettesítheti.

szakértóket, tanácsadókat meghatározott napirendi pontok tárgyalására
- meghívhat.

-

ta-

alkalmazása az Elnökség ülésén:

a) Az
b)

c)

Elnökség ülése elektronikus hírközló eszköz igénybe vételévelis megtartható (,,konferencia-ülés").
Konferencia-ülés kizárólag akkor tartható, ha az ülésre meghívott, azon részívevő tagok
mindegyike számára biztosított az elektronikus hírközlő eszköz használata, és az elnökségi
ülés ilyen módon történő megtartása ellen egyik tag vagy meghívott sem tiltakozik.
A konferencia-ülés megtartása során kizárólag olyan hírközlő eszköz használható, amely egy
időben kepes a kep és hang továbbítására oly módon, hogy az ülésen részt vevők egymást valós időben, egyszelTe látják és hallják.

{rE\
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d)

A konferencia_ülés összehívására

és megtartására az elnökségi ülés általános szabályai irány_

adők azza^, hogy az ülés helyszínétkülön nem kell megielölni, minden elnökségi tag illetve
további meghíiátt ott vesz riszt az ülésen, ahol a megfelelő elektronikus eszköz használata
rendelkezésére áll.
jegyzőkönyvet kell felveruri, melyen fel kell
e) A konferencia_üléssel tartott elnökségi ülésről
tüntetni, hogy az ülés konferencia_ülés volt. Az ülésen elhangzottakat és a meghozott határo_
zatokat az á]ialános szabályok szennt úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenórizhetőek

legyenek'AjegyzőkönyvetazElnökségáltalkijelöltelnökségitagkészítiel,majdaláí{a'-és
után továbbítják egymásnak a jegyzőkönyvet aláírásra, végezetúlaz utolsó
iágot
"elnökségi"gy"ai
tag a jegyzőkönyvet visszaküldi az Elnöknek,

l5.§
AZ ELNÖKSEG FELADATA ES HATÁSKÖRE
l.

Az Elnökség feladata az Alapszabály, illetve a Közgyűlés által kijelölt célok megvalósítása érdeke-

ben történó intézkedés, az operatív munka irányítása.

Az Elnökség az Egyesület céljainak szem előtt tartásával,

a Közgyűlés döntéseinek megfelelő mó-

don, anrrak határozatait végrehajtva tevékenykedik.
3,

Az Elnökség (ügyvezetés) feladatkörébe tartozik különösen:

a)
b)

c)
dj
e)

fl

g)
Úi

i)
j)
k)
tj

az egyesület napi ügyeinek vitele, az űg}.vezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;

a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
az éves költségvetés elkészítéseés annak a közgyűlés elé terjesztése;

az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozÓ, a kÖzgyűlés hatáskörébe nem taítozó döntések meghozatala és végrehajtása;
áz egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztásának előkészítése;
a közgyTilés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
az Elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdéseke;
a tagság nyilvántartása;

az egyesület határozatainak, szeívezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
az egyestiletet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekÖvetkezte esetén a jogszabályokban elóírt intézkedések megtétele;
m) döntés a tagfelvételról, a tagfelvételi kérelem elutasításáról, a tag kizárásáról.

4.

feladatot elvégezni, amely
nem ütközik jogs zabá|y vagy ezen Alapszabály rendelkezéseibe, illetve amely elvégzésévela közgyűlés megbízta, és az más szervnek nem feladata.

Az Elnökség köteles minden más olyan, az Egyesület céljait elósegítő

ló.§

l,

Az Egyesület képviselete:

Az Egyesület törvényes képviseletét az Elnökség látja el, az alábbiak szerint:
a) az Elnök önállóan, korlátozás nélkül képviseli az Egyesületet;

b)

4ts\

két Elnökségi Tag korlátozás nélkül, együttesen jogosult a képviseletre,
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Az Egyesületnek

a bírósági nyilvántartásba bejegyzett képviselője képviseleti jogának korlátozása

és nyilatkozatának feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel szemben nem
hatályos, kivéve, ha a harmadik személy a korlátozásról vagy a feltétel bekövetkeztének vagy ajóváhagyásnak a sziikségességérőlés annak hiányáról tudott vagy tudnia kellett volna.

3.

Az Egyesület bankszámlája felett az Egyesület Elnöke önállóan rendelkezik, míg az Elnökségi Tagok két fó együtes aláírásával rendelkeznek.
17.§

A FELÜGYELÓ BIZOTTSÁG
1.

Az Egyesület ellenőrző szerve a Felügyelő Bizottság.
A Felügyelő Bizottság

3.

3 tagú, amely elnökből

A Felügyelő Bizottság tagja lehet az

és felügyelő bizottsági tagokból áll.

a nagykoru személy, akinek cselekvőképességét a tevékenysé-

ge ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
1,

Nem lehet a Felügyelő Bizottság tag;a:
akivel szemben a vezető tisáségviselóke vonatkozó kizáró ok fennáll (Alapszabály 13. §

a)

b)

c)
d)

3.):

az, akinek hozzátartozója azEgyesület vezető tisztségviselője;
az. aki az Elnökség elnöke vagy taga:

aki az Egyesülettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére iránluló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály máskepp

nem rendelkezik:

e) aki az Egyesület cél szerinti

juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélKil
igénybe vehetó nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítőokiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást - il-

f)
5.

1etve
a c)-e) pontban meghatározott személyek

közeli hozzátaítozója.

A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait a Közgyűlés választja meg határozott időtartamra a Közgyűlós alkalmával szóbeli, egyszerű többséget igénylő határozattal. A Felügyelő Bizottság tagjait
az Egyesület tagiai közül kell megválasztani.

ó.

A Felügyelő Bizottság megbízatása - megválasáásának napjától -

7,

A Felügyelő Bizottság elnökének

8.

9.

5 évre szól.

és tagjainak személyéreaz egyesület tagjai, illetve az Elnökség

tehet javaslatot. Elnök illetve tag az lehet, aki az adott tisztségre jelölést kapott, és a KözgyűIés az
adott tisztségre megválasZtotta.

A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása a tisztségnek a megválasztott személy által történő
elfogadásával, illetve elfogadó nyilatkozat tételéveljön létre.
A Felügyelő Bizottság tagia, illetve az

ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú

szervezetet előzetesen tájékoztatru anól, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
10.

A Felügyelő Bizottság elnöke

(t\

és tagia a bizottság munkájában személyesen köt€les

részt venni.

Olrlcll 21 ' 2ó

l1,

A Felügyeló Bizottság tagjai

a

jogi személy ügyvezetésétól fiiggetlenek, tevékenységiiksorán nem

utasíthatók.

tagok az ellenórzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfeleló
jogi
izemilynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelósteljesítjsévela
ség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben,

I2.

A

l3.

vo_
felűgyelóbizottsági tagság megszűnésére a vezetó tisztségviselői megbízatás megszűnésére
a
felügyelóbizottsági
hogy
azzay,
l3.
8-14.),
(Alapszabály
§
,,atkori'sruualyokai t"ll at[ulmárni
intézi.
tag lemondó nlla tkozaIáí az Elnökség bármely tagiához (vezető tisaségviselőjéhez)

felügyelóbizottsági

A

18. §

l,

A Felügyelő Bizottság e|Ienőrzt az Egyesület működését és gazdálkodását. Különös gonddal ellenjogosít_
őrzi azígyesület péú_és vagyongazdálkodását, a költségvetés végíehajtását. Ellenórzési

ványa áltiiános, kiterjed az egyesületi tevékenység egészére:az alaptevékenységre és a kiegészító
tevékenységként vég;et váI\;|kozási tevékenységre is. ügyel arra, hogy a kiegészító tevékenysé_
gek végzésJ ne veszilyeztesse az Egyesület céljainak megvalósulását,

az alapfeladatok ellátását.

2.

Az ellenőrzés során a Bizottság a vezető tisáségviselóktől jelentést, tájékoztatást, felvilágosítást

3.

A

4,

A Felügyelő Bizottság elnöke - tanácskozási

5.

A

6,

A közgyűlést vagy az Elnökség€t a Felügyeló Bizottság indítványára _ arurak megtételétől sámí_
tott ha;inc napón belül _ intézkedéscéljából össze kell hívni. E határidő eredmén},telen eltelte

1.

kérhet, továbbá a közhasznú szewezeí kónyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja,
illetve szakértővel megvizsgáltathatja.

felügyelőbizottság

köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel

kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésénismertetni.
jogg

aI

részt vesz az Elnökség ülésén,

Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésrevaló jogosultságának megfelelően a Közgyűlést
vagy a;-Elnökség€t tá]ékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást,
hogy
aj az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként
súlyoün sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményei_
nek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésrejogosult szerv döntését teszi szÜkségessé;
b) a vezetó tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

jogosult,
esetén a Közgyűlé s yagy az Elnökség összehívására a Felügyelő Bizottság is
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket
nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a tÖrvényességi ellenőrzést
ellátó szervet.

8.

A Felügyelő Bizottság évente kötel€s

beszámolni a Közgyűlésnek az Egyesület gazdálkodását érin-

tó kérdésekról és a Bizottság működéséről.

19.§

l,

Az Felügyelő Bizottság
kedik.

a saját maga által elkészített éves munkaterv és ügyrend alapján tevékeny-

(r§
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2.

tő k Egye sUle te

- Alupszabály

A Felügyelő Bizottság üléseit sziikség esetén, de legalább félévenkéntössze kell hívni. A Felügyelő Bizottság üléseit a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze a napirend közlésével. A napirendi

pontokat tartalmazó értesítésta Felügyelő Bizottság elnöke a tervezett ülést megelőző legalább 8
nappal megküldi a Felügyeló Bizottság tagainak.

3.

4.

A Felügyelő Bizottság ülésénvalamennyi bizottsági tagnak jelen kell lerrrrie. Ha valaki nem jelenik
meg, az ülés határozatképtelen, ezért az ülést újból össze kell hívni,
Az ülés időpontjáról és annak napirendjéről a tagokat, valamint kívülálló személyeket az ülést
megelőző legalább 8 nappal az Egyesület székhelyén kifiiggesztett tájékoztatóban kell értesíteni,
A Felügyelő Bizottság határozatait

a

jelenlévők szótöbbségével hozza.

5.

Az ülésekről jegyzőkönyvet kell - három példányban - vezetni, amelyből egy példányt az Egyesület elnökének az ülést követő 15 napon belül át kell adni. A jegyzőkönyvet minden ellenőrző bizottsági tag köteles aláími.

6.

A

Felügyelő Bizottság ülése - a Bizottság tagiainak egyhangú döntése alapján - elektronikus hírközlő eszköz igénybe vételével is megtartható (,.konferencia-ülés"). A konferencia-ülés megtartására - megfelelő módosításokkal - az Elnökségi konferencia-ülés szabályait kell alkalmazni (AlapszabáIy 14. § l3. pont).
20. §

MUNKABIZOTTSÁGOK
Az Egyesület meghatározott feladatok elvégzéséreállandó vagy időszakos munkabizottságokat

hozhat

létre.

21.§

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA. GAZDASÁGI TEVEKENYSEGE
l,
2.

Az Egyesület éves költségvetés alapján tevékenykedik, a költségvetés január
3l. napjáig szól,
A következő évre szóló költségvetést legkésőbb

1. napjától december

a megelőző év december 23. napjáig el

kell fogad-

ni.

A költségvetés év közben is

3.

módosítható, Az Elnökség, vagy a tagok legalább 30 oÁ_ának a Felügyelő Bizottság által véleményezett javaslata alapján a Közgyúlés dönt enől a költségvetés elfogadásához szükséges szavazataránnyal.

4.

Az Egyesület működéséhez szükséges vagyona elsősorban

a tagok által fizetett tagdíjakból, a szolgáltatást igénybevevők által befizetett téfitésidíjakból, önkéntes hozzájárulásokból, jogi és magánszemélyek felajánlásaiból, páIyáuat űtján elnyert támogatásokból, céltáLrnogatásokból és egyéb
támogatásokból, valamint a tevékenység egyób bevételeiből tevődik össze. Az esetleges felajánlások elfogadásáról az Elnökség határoz.

5,

A tagok (rendes

q\

és pártoló) fizetési kötelezettségét az éves tagdíj megfizetése jelenti.

Oldal

23

26
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6.

_
Az Egyesület éves tagdíja _ 2014. ;únius 1 . napjától egy naptári évre 6.000 Ft, azaz haIezer
_
rint. Átagdíj mértékéi_ az Elnökség indítványa alapján a kózgyűlés határozza meg.

,7.

Az új belépőknek akkor is a teljes éves tagdíjat kell megfizetni, ha belépésük, illetve tagként törté_

fo_

nő felvételük év közben történik.

8.

Az

is
Egyesület céljainak eléréseérdekében, azt nem veszélyeztetve vállalkozási tevékenységet

fol}tathat.
9,

Az Egyesület a gazdrilkodása, illetve vállalkozási tevékenysége során elért eredménl nem oszthat_
tevékenységérefordítja,
sa fel|át az alapszabályban meghatározott közhasznú

l0.

Az Egyesület

11.

Az Egyesület tisztségviselői feladataikat díjazás nélkül látják el, indokolt készkiadásaik megtédtédönt.
sére ánban _ bizonylat ellenében igényt tarthatnak. A meglédtésről az Elnökség

l2.

Az Egyesület tartozásaiért és kötelezettségeiért saját vagyonával felel. A tagok

13.

Az Egyesület pénz- és vagyonkezelésénekszabályszerűségéértaz Elnökség

a cél szerinti, illetve a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elktilönítetten tartja nyilván.

a tagdíj megflzeté-

sen túll _ saját vagyonukkal _ nem tartoznak felelősséggel az Egyesület tartozásaiért.
a felelős.

Az Egyesület

pénz- és vagyonkezelésénekellenórzését a Felügyeló Bizottság látja el,

22.§

jogon, külön térítés
Az egyesület időszakosan kiadvánl,t adhat ki. Az egyesületi tagok a kiadványt tagi
nélkül kapják.
Olyan személyek, akik az Egyesületnek nem tagjai, a kiadványokat mindenkire egyenlóen vonatkozó,
elóre meghatározott piaci áron megvásárolhatják.
Az egyes kiadványok értékesítésiárát az Elnökség haíározza meg,

23.§

a közgyűlésen kívül - a kiadványok megjelenítése mellett - évente legalábÜegy alkalommal személyes találkozót (ún. ..téglás találkozó':t) szeíyezzen elsősorban aZ €gyesÜlet

Az egyesület kiemelt célja, hogy

tagiainaÍ, hozzátartozőiknak továbbá másodlagosan a régítéglák iránt érdeklődést mutató (egyenlőre)
eg}esűleten kívüli személyeknek. E találkozók mára már nemzetközi szintűvé váltak.
Ái ehúlt él,tized gyakorlatának megfelelően ezen találkozók keretén belül került sor az Egyesület éves
közgyűlésének meglartására is.
-Égyesület
közgyűlése az Alapszabály rendelkezése szerint nyilvános, az azon való részvétel bárki
Az
számá biztosítotiÉsingyenes, hiszen ez szolgálja leginkább az egyesület célkitűzésénekérvényesítését.
Szükséges azonban, hog} az Egyesület által rendezett ,.téglás találkozók" eddig kialakult Íratlan szokásai
kerüljenek _ az alábbiak szerint:
jelen
- Aiapszabályban a jövóre irányadóan rögzítésre
u) A ..téglás t;lálkozót'' az Egyesület szervezi saját költségén, illetve támogatásokból, ez,ért az
azon való részvételmindenki számára tédtéshez kötött. A részvételi díjat az ElnÖkség határozza íneg a szervezési költségek előzetes kalkulálásakor. A díj összegét a találkozó előtt 30
nappal közzé kell tenni.

*'§
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b)

c)

d)
e)

0
g)
h)

i)

Egyesületi tagok és más érdeklődők számára eltéró részvételidíj állapítható meg.
A,.téglás találkozón" mint baráti találkozón - való tagi részvétel n€m kötelező.
A .,téglás találkozó" keretében tartott egyesületi közgyűlésen (csak a közgyűlésen és a hozzá
kapcsolódó kiállításokon) való részvétel mindenki számára ingyenesen biztosított.
A,,téglás találkozón" való részvételelsődleges feltétele, hogy az egyesület tagja (rendes, pár_

toló) éves tagdíját az Egyesület javára megfizesse,
A,,téglás találkozón" való részvételtovábbi feltétele, hogy a résá venni kívánó magyaror_
szági egyesületi tag előzetes írásbeli nyilatkozatában kötelezettséget vállaljon az előzetesen
meghirdetett részvételidíj megfizetésére, és azt legkésőbb a találkozón megfizesse.
Külftrldi egyesületi tagok a helyszínen is jogosultak nyilatkozattételre és a részvételidíj meg-

flzetésére.
Nem egyesületi tag érdeklődők a rendezvény helyszínénjogosultak, illetve kötelesek a részvételi díj megfizetésére.
Amernyiben a részvételidíjat a.,téglás találkozóra" érkező személy nem fizette vagy a hely_
színen nem fizeti meg, akkor a találkozón való részvételétaz Elnökség - a rendezvény szervezói útján - megtagadhatja.

24.§

AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE
Az Egyesület feletti adóellenőrzést az állami adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenórzését az Állami Számvevőszék, a törvényességi felügyeletet pedig - a közhasznú működés tekintetében - a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el.
25.§

AZ EGYESÜLET MEGSZÚNESE

l.

Az Egyesület megszűnik,

a)
b)

c)

d)
e)

ha:

a Közgyűlés kimondja az Egyesület megszüntetését;
a Közgyűlés dönt az Egyesület más egyesülettel való egyesülésről;

az arra jogosult szerv megszünteti, illetve megszúnésétmegállapítja, feltéve, hogy az Egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolyatását követően a bíróság az Egyesületet törli a nyilvántartáSból;
az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenrré vált, és új célt nem határoztak meg;
az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

2.

Az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének, megszűnésének kimondása az Egyesület Közgyűlésének kizárólagos jogkörébe tartozik, mely döntéshez a szavazatíjoggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

3.

Az

4.

Az egyesület jogutód nélkiili megszűnése után a vezetó tisáségviselőkkel szemben e minőségük-

Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítéseután
fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni.

ben az egyesületnek okozott károk miatti káítérítésiigénl - a jogerős bírósági törléstól számított
egy éven belül - az egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban áI|ó tag vagy az érvényesítheti, akinek a részérea megszűnéskor fennmaradó egyesületi Vagyont át kellett adni, vagy ha
lett volna vagyon, át kellett volna adni.

eg5
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5.

Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártédtésl
igény áenyesiitrJnek az egyesúle1 vezető tisztségviselóivel szemben a szerzódésen kívÜl okozott
tZ.o'te.t uutá felelósség szab;lyai szerint, ha a Vezető tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségJu"i i"ny"g",o hetyzeI bealltá után a hitelezői érdekeket nem Vette figyelembe. Ez a rendelkezés
iégelszámoiással történő megszűnés esetén nem alkalmazható,
2ó.§

jelen AlapAz Alapszabályban nem részletezett kérdések eldöntésekor mindenkor figyelembe kell venni
általános alapel_
,^uaty rr"u.Úutumában meghatározott jogszabályok rendelkezéseit és a 2. §-ba foglalt
jelen
3, §_
Alapszabály
veket. A nem szabályozott kéidésekbenúgy kell döntést hozni, hogy az elósegítse
ában rögzített egyesületi célok előmozditását.

Záradék:

Az Eglesület Elnökségének Elnökeként nyilatkozom, hogl ezen új, egséges szerkezetbe foglalt :llapsza,
tity1a*g" teljes nírűkben eglezik az Egylesület 2020, szeptember l2, napján meghozott a 6-7-8/2020,
(Ii. 12) s;. köiglűlési határozattal módosíton, illene elfugadott aIapszabály szövegével.

Kell: Földesen,2()20. szeptember l2, napján

Dibusz Ferenc
az EglesüIet elnöke

Szerkeszíeítem és ,,ellenjegyzem"; Földesen, 2020. szeptember l2, napján

Dr- Szücs Isíyán
/.

képv.: dr. Szücs
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