MAGYAR ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI VÁLLALKOZÁSOK EGYESÜLETE
(„Alapszabály”)
Az Alapító Okiratban bekövetkezett változásokat dőlt és félkövér betű jelzi.
1.

Az Egyesület neve és székhelye, az Egyesület alapító tagjai

1.1.

Az Egyesület neve: Magyar Árnyékolástechnikai Vállalkozások Egyesülete („Egyesület”)
Az Egyesület rövid neve: MARTE

1.2.

Az Egyesület önkéntesen létrehozott; önkormányzattal rendelkező jogi személy. Az Egyesület politikai
tevékenységet nem végez, választásokon jelöltet nem állít, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi
támogatást nem nyújt.

1.3.

Az Egyesület székhelye: 1152 Budapest, Arany János utca 44.

2.
2.1.

Az Egyesület céljai

Az Egyesület célja:
Az Egyesület szervezi és összefogja a Magyarországon működő, árnyékolókat és redőnyöket gyártó, feldolgozó és -forgalmazó egyéni és társas vállalkozásokat, magán- és jogi személyeket, valamint jogi
személyiség nélküli társaságokat, szervezeteket, személyegyesületeket.
Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát a szórólapokon,
szakfolyóiratokban és egyéb sajtótermékekben, valamint az Egyesület internetes honlapján való közzététel
útján biztosítja.

2.2.

Az Egyesület a fenti célját az alábbi tevékenységeken keresztül valósítja meg:
A.) Az érdekképviseleti tevékenység keretében:
a.)kezdeményezi, koordinálja, szervezi a termékgyártó, feldolgozó és forgalmazó vállalkozások fellépését
mindazon kérdésekben, melyek a szakterület jó hírneve és a vállalkozói érdekek érvényre juttatása körében
bármely téren felmerülnek,
b.)tagjai összehangolt véleménye alapján állást foglal a szakmát érintő döntések, jogszabálytervezetek és
szabályzók tervezetével kapcsolatban,
c.)a tevékenysége körében gyűjtött tapasztalatok alapján előterjesztéseket (műszaki-, technológiai- és minőségi
ajánlásokat) készít és indítványozza azok elfogadását,
d.) elősegíti az árnyékoló- és redőnygyártó szakma elismerését biztosító oktatási program és módszertan
kidolgozását. Együttműködik az állami oktatási intézményekkel a gyakorlati képzés fejlesztésének érdekében,
B.) Az érdekegyeztetési tevékenység keretében:
a.) segíti a tagjai és egyéb vállalkozók közötti együttműködést,
b.)információs-, egyeztető- és döntés-előkészítési kapcsolatot tart fenn állami-, társadalmi- és gazdálkodó
szervezetekkel, valamint érdekcsoportokkal mindazon területeken, amelyeken a szakma érdekeinek érvényre
juttatása az indokolttá teszi,
így különösen, de nem kizárólagosan:
- a minőségbiztosítás fejlesztésének,
- a környezetvédelem, és
- az EU- kompatibilitás fejlesztése területén.
C.) Az iparági-, és kereskedelemfejlesztési tevékenység, valamint a nemzetközi kapcsolatok elmélyítése
keretében:
a.)szakmai információk beszerzése, szakmai napok szervezése, szakmai delegációk küldése és fogadása útján
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segítséget nyújt tagjainak a külgazdasági kapcsolatok fejlesztéséhez,
b.)kezdeményezi és elősegíti a kapcsolatok felvételét a rokonipari szakmák szövetségeivel, azok tagozataival és
egyéb szervezeteivel, illetve más érdekképviseleti szervezetekkel, köztestületekkel,
D.) Egyéb tevékenység keretében:
a.)kezdeményező szerepet vállalva törekszik a társadalmi, gazdasági, érdekképviseleti és egyéb, az Egyesület
működési körét érintő szervezetekkel való legszorosabb együttműködésre,
b.)folyamatosan tájékoztatja a szakmát érintő időszerű és távlati célokról, gazdaságpolitikai elgondolásokról,
közvetíti az illetékesekhez (minisztériumok, kamarák, munkaadói szövetségek, parlamenti bizottságok) az
Egyesület állásfoglalásait,
c.)elősegíti a korszerű technológiák, megoldások, eljárások, stb. kifejlesztését, bevezetését és elterjesztését,
d.)szakmai sajtó- és propagandamunkát végez a szakterületén tevékenykedő tagok munkájának segítésére.
Az Egyesület a fenti tevékenységeket nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül végzi.
3.

Az Egyesület vagyona:

3.1.

Az Egyesület, mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre
emelkedése napján kezdheti meg.

3.2.

Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb jövedelmekből
gazdálkodik.

3.3.

Az Egyesület tagjai tagsági díjat kötelesek fizetni. A tagdíj összegét, befizetésének módját az Elnökség
határozza meg az alakulás évében fizetendő tagdíj kivételével. A tagok tagdíj-befizetéseiről az Elnökség a
tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület
tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

3.4.

Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.

3.5.

Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott
tevékenységére fordítja. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez.

3.6.

Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével csak írásbeli szerződés
alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás
feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján
nyilvánosságra kell hozni.

3.7.

Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján
nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

3.9.

Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

3.10.

Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az Egyesület gazdasági
vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő módon folytathat.

3.11.

Az Egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.

4.
4.1.

Az Egyesület tagjai

Az Egyesület tagja lehet bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, amennyiben az Egyesület céljaival és
működési elveivel egyetért és elfogadja az Alapszabályt.
A tagi viszony:


rendes tag: a rendes tag éves tagdíjat fizet. A rendes tag választ és választható, az Egyesület
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munkájában, a döntések meghozatalában részt vesz.


különleges jogállású tagok:
-

pártoló tag: az Egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulásával vesz részt (pl.
tagsági díj, vagy a lehetősége szerinti adomány)
tiszteletbeli tag: az Egyesület tagjai választják meg e tagságra.

A különleges jogállású tagok az Egyesület szerveibe nem választhatók és az egyesületi szervek
döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt.
4.2.

A rendes tagság az Egyesület Elnökségéhez benyújtott kérelem útján kezdeményezhető,
Legalább két rendes tag írásbeli ajánlása mellett.
A tagfelvétel kérdésében – 30 napos határidővel - az Egyesület Elnöksége dönt, és erről értesítést küld.

4.3.

A tagok jogai:










4.4.

Javaslattételi és szavazati joggal rendelkeznek az Egyesület döntést igénylő ügyeiben,
Választhatók tisztségekre és megválasztják a tisztségviselőket,
Részt vesznek és véleményt alkothatnak az Egyesület rendezvényein,
Jogosultak az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni.
A tagok üzleti levelezésükön, cégpapírjukon, marketingcélú kiadványaikon, stb. jogosultak feltüntetni az
Egyesülethez fűződő rendes tagsági viszonyukat.
A pártoló tag, vagy képviselője jogosult részt venni az Egyesület rendezvényein, a Közgyűlésen
tanácskozási joggal rendelkezik, de semmilyen tisztséget nem viselhet az Egyesületben. A fenti
jogosultságok csak akkor illetik meg a pártoló tagot, ha az Elnökség az általa nyújtott támogatást
megfelelő értékűnek tekinti és elfogadta.
A pártoló tag felvételére, illetve tagsági viszonya megszüntetésére a többi tagra vonatkozó rendelkezések
az irányadóak.
A tiszteletbeli tag lehet az Elnökség döntése alapján az, aki az Egyesület érdekében kiemelkedő
tevékenységet fejtett ki.
A tiszteletbeli tag meghívás alapján véleményalkotási joggal részt vehet a szervezet testületeinek ülésein és
rendezvényein. A tiszteletbeli tag tagdíjat nem fizet.

Az egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére. Ilyen
kötelezettségek különösen:





az Alapszabály és egyéb Egyesületi szabályzatok rendelkezéseinek, illetőleg az Egyesület szervei által
hozott határozatok betartása;
tagdíj fizetése a megadott határidőben;
az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataik teljesítése, és tőlük elvárható
módon az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításának elősegítése;
az Egyesület céljának és szellemiségének, értékrendjének tiszteletben tartása;

4.5.

Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.

4.6.

Az Egyesületi tagság megszűnik:





a tag kilépésével,
a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával,
a tag kizárásával,
a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

4.7.

Ha az Alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek, az egyesület a
tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az Egyesület Közgyűlése
dönt.

4.8.

A tagnak jogszabályt, az Egyesület Alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő
magatartása esetén a Közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal
szemben kizárási eljárást folytathat le.
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Súlyosan vagy ismételten sértő magatartása minősül különösen, de nem kizárólagosan


az Egyesülethez méltatlan üzleti magatartás tanúsítása, az Egyesület jó hírének megsértése, vagy ha a tag
egyéb okból a tagságra méltatlanná válik.
 a három hónapnál régebbi lejárt esedékességű egy éves tagdíj írásbeli felszólítás ellenére történő meg nem
fizetése.
 a tiszteletbeli tagi címet a Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlevő, szavazati joggal
rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazati többségével jogosult megvonni abban az esetben, ha a
tiszteletbeli tag az Egyesület céljával, szellemiségével, értékrendjével, vagy az Alapszabállyal össze nem
egyeztethető magatartást tanúsít.
A kizárásról történő határozathozatal előtt a tagot, illetve a tiszteletbeli tagot meg kell hallgatni.
A kizárásról történő határozathozatal előtt a tagot, illetve a tiszteletbeli tagot meg kell hallgatni, lehetőséget
kell biztosítani a védekezés előterjesztésére, az enyhítő, vagy mentő körülmények ismertetésére.
4.9.

A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak
tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről
való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.
A tag kizárásáról szóló határozat ellen – a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül – a Közgyűléshez
címzett, de az Elnökségnél benyújtandó fellebbezéssel élhet. A fellebbezésről a fellebbezést követő Közgyűlés
dönt.
A kizárt tag a kizárásról szóló határozat kézhezvételétől kezdődően a fellebbezésről történő közgyűlési döntés
meghozataláig tagsági jogait nem gyakorolhatja.

4.10. A tagsági jogviszony megszűnéséről az Közgyűlés határozatot hoz.
5.
5.1.

A Közgyűlés

Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet
érintő minden kérdésben dönthet.
A közgyűlés nyilvános..

5.2.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:










az Alapszabály megállapítása és módosítása,
az éves költségvetés és pénzügyi terv meghatározása,
az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített
beszámoló jóváhagyása,
az Elnökség tagjainak megválasztása és visszahívása,
a tagnyilvántartás rendjének meghatározása,
más egyesülettel való egyesülés, vagy a feloszlás kimondása,
a tagsági díj összegének meghatározása;
a tagsági viszony megszűnéséről való döntés
illetve a tiszteletbeli tagi cím visszavonása.

Azok a kérdések, amelyeket az Alapszabály vagy bármely jogszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
5.3.

A Közgyűlést az Elnökség évente legalább egyszer köteles összehívni az Egyesület székhelyére. A Közgyűlés
összehívásáról, annak megkezdése előtt legalább tizenöt (l5) nappal a Közgyűlés helyszínének és a napirendi
pontok megjelölésével a tagoknak írásos meghívót kell küldeni. A meghívókat az ülés előtt legalább 8 nappal
az Egyesület honlapján nyilvánosságra kell hozni

5.4.

A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell azt a figyelmeztetést, hogy amennyiben az eredeti időpontra
összehívott Közgyűlés határozatképtelen, úgy a későbbi időpontra összehívott megismételt Közgyűlést - az
eredeti napirendben szereplő kérdések vonatkozásában - a megjelentek számára tekintet nélkül
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határozatképesnek kell tekinteni.
5.5.

A napirenden nem szereplő kérdésben a Közgyűlés csak akkor határozhat, ha valamennyi részvételre jogosult
jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított, 8 napon belül a tagok és az Egyesület szervei a Közgyűlést
összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
A napirend kiegészítésének tárgyában a Közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a
napirend kiegészítése iránti kérelemről a Közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja,
a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend
kiegészítésének tárgyában.
A Közgyűlést össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg, ha legalább a tagok 10%-a - az ok és a cél
megjelölésével - kívánja.
Az Elnökség köteles a Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha:
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
A fenti esetekben összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

5.6.

A Közgyűlésen szavazati joggal vehet részt az Egyesület minden tagja. Minden tagot egy szavazat illet meg.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az:







5.7.

akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta
előnyben részesít;
akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra
jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Határozatképtelenség
esetén legalább hatvan (60) napon belül változatlan napirenddel össze kell hívni a megismételt Közgyűlést,
amely ekkor a megjelentek számától függetlenül az eredeti napirendi kérdésekben határozatképes.
Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség
megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

5.8.

A Közgyűlés lefolytatásához levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt, kettő hitelesítőt és szavazatszámlálókat kell
választani.

5.9.

A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazás útján, egyszerű szótöbbséggel hozza.

5.10. A Közgyűlés ülésein született döntésekről 5 (öt) napon belül írásos jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a
jegyzőkönyvvezetőnek alá kell írnia, és két elnökségi tagnak aláírásával hitelesítenie kell. A jegyzőkönyvet
minden elnökségi tagnak a Közgyűlés ülését követő 15 (tizenöt) napon belül meg kell küldeni. A
Jegyzőkönyvekben fel kell tüntetni a Közgyűlés döntését, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és
ellenzők számarányát, amennyiben lehetséges személyükre való utalással.
5.11. Az Elnökség elnöke a Közgyűlés határozatairól folyamatos nyilvántartást vezet („Határozatok Könyve”),
amelyben rögzíteni kell a határozatok tartalmát, idejét, hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzők
számarányát, illetve nyílt szavazás estén a szavazók személyét. A határozatokat minden esetben postai úton
kell közölni az érintettekkel. A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a
Határozatok Könyvébe, és az Egyesület székhelyén lévő hirdetőtáblán ki kell hirdetni.
5.12. A Közgyűlés az éves beszámolót a fentiekben megjelölt általános szabályok szerint – azaz egyszerű

5

szótöbbséggel hozott határozattal – fogadja el.
5.13. A Közgyűlés titkos szavazás útján dönt a személyi kérdésekről, valamint bármely más kérdésben, ha azt a
szavazásra jogosultak 1/3-a indítványozza.
5.14. Az Egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.
Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati
joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
6.

Az Elnökség, Elnök

6.l.

Az Egyesület Elnöksége 5 tagból áll.

6.2.

Az Elnökség tagjai: az elnök („Elnök”) és az elnökségi tagok.

6.3.

Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja, titkos szavazással, három (3) éves időtartamra.

6.4.

A mandátum bármely okból történő megszűnésekor a Közgyűlés új tagot választ.
Abban az esetben, ha a megválasztott létszámú elnökség tagjainak a száma két fővel csökken kötelező a
Közgyűlés összehívása és a kiesett elnökségi tagok helyére új tisztségviselők választása.

6.5.

Az Elnökség elnöke:
Szántai Sárközi Ambrus
lakóhelye: 1152 Budapest, Arany János utca 44.
Az Elnökség tagjai:
Sulyok László
lakóhelye: 2120 Dunakeszi, Shejbal József u. 14.
Józsa Róbert
lakóhelye: 2040 Budaörs, Ősz u. 5.
Horváth Ferenc József
lakóhelye: 2220 Vecsés, Tamás u. 33.
Brenyó József
lakóhelye: 1014 Budapest, Országház u. 13.

6.5.

Az Elnökség az Egyesület ügyintéző szerve. Saját ügyrendje alapján tevékenykedik. Az Elnökség az Elnök
irányításával gondoskodik az Alapszabály betartásáról, a Közgyűlés döntéseinek végrehajtásáról, koordinálja
a tagok tevékenységét.

6.6.

Az Egyesületet a bíróság, más hatóságok és hivatalos szervek előtt, valamint más szervezetekkel és harmadik
személyekkel szemben az Elnök képviseli. Akadályoztatása esetén ezzel bármely elnökségi tagot
meghatalmazhatja.

6.7.

Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre 2 (azaz kettő) elnökségi tag együttes aláírása szükséges.

6.8.

Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. Az ülést a napirend közlésével az Elnök hívja
össze, legalább nyolc (8) nappal megelőzően. Az Elnökség összehívását – a napirend megjelölésével – bármely
Elnökségi tag kezdeményezheti. Amennyiben az Elnök nyolc (8) napon belül az összehívásról nem intézkedik,
úgy a kezdeményező tag, vagy a tagok jogosultak az Elnökségi ülés összehívására. Ha az ülés nem
szabályszerűen lett összehívva, az Elnökség határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van és a
határozathozatal ellen senki sem tiltakozik. Az Elnökség ülése nyilvános.

6.9.

Az Elnökség a határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. Az Elnökség az
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ügyrendjében meghatározott kérdésekben titkos szavazásról és minősített, kétharmados szótöbbséghez kötött
határozathozatalról is rendelkezhet. Az Elnökség akkor határozatképes, ha legalább három tag jelen van.
Szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek tekintendő.
6.10. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy,







akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta
előnyben részesít;
akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

6.11. Az Egyesület elnöke, illetve az elnökség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Az Egyesület elnöke, és elnökségi tagjai az ügyvezetési feladataikat személyesen kötelesek ellátni.
Nem lehet az Egyesület elnöke, vagy elnökségi tagja az a személy, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények
alól nem mentesült.
Nem lehet az Egyesület elnöke, vagy elnökségi tagja az a személy, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Az
eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet az Egyesület elnöke, vagy elnökségi tagja az
a személy, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
6.11. Az Elnökség évente egyszer a rendes Közgyűlésen beszámol a Közgyűlésnek, és elkészíti az Egyesület éves
beszámolóját.
6.12. Az Egyesület minden tagja javaslattal, észrevétellel fordulhat az Elnökhöz, illetve az Elnökséghez.
6.13. Az Egyesület elnökének és az elnökség tagjainak megbízatása a megbízás idejének lejártával, megszüntető
feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével, visszahívással, lemondással, a vezető
tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával, a
vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével, vagy elhalálozás, illetve a
jogi személyiséggel rendelkező tag jogutód nélküli megszűnése esetén szűnik meg.
Amennyiben az Elnök megbízatása megszűnik, illetve az Elnökség tagjainak száma bármely ok miatt
egyharmaddal csökken, a Közgyűlés új Elnökséget választ.
Az Egyesület tagjai, az Egyesület elnökét és az elnökség tagjait bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.
A Egyesület elnöke és az elnökség tagjai megbízatásáról az Egyesület másik elnökségi tagjához vagy a
Közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja,
a lemondás az új elnök vagy elnökségi tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a
bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
6.14. Az Elnök feladatai és hatásköre:









a Közgyűlés, valamint az Elnökség üléseinek előkészítése és összehívása,
az Egyesület képviselete,
az Alapszabály, a Közgyűlés és Elnökség határozatai végrehajtásának felügyelete,
irányítja az Egyesület tevékenységét és gazdálkodását,
gondoskodik a jegyzőkönyvek vezetéséről,
azokban az ügyekben, amelyekben nincs érvényes testületi döntés, a tárgyalások előtt köteles írásban
kikérni a vezetőségi tagok véleményét, miután a szükséges információkat a rendelkezésükre bocsátotta.
tárgyalásainak eredményeiről köteles a következő ülésen tájékoztatni az Elnökséget.
mindazon feladatokat ellátja, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a Közgyűlés vagy az
Elnökség a hatáskörébe utal.
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7.
7.1.

Az Egyesület felügyelőbizottsága

Az Egyesület működése és gazdálkodása törvényességének és célszerűségének ellenőrzésére 3 (három) főből
álló Felügyelőbizottságot hoz létre. A Felügyelőbizottság tagjait 3 (három) évre az Egyesület tagjai maguk
közül választják. A Felügyelő bizottság tagjai közül 3 (három) évre elnököt választ.

7.2.

A Felügyelőbizottság tagjai:
Opánszky Csaba
lakóhelye: 1191 Budapest, Üllői út 170.
Koppány Zsolt
lakóhelye: 2146 Mogyoród, Gödöllői út 129.
A Felügyelőbizottság elnöke:
Hajduné Rendek Anikó
lakóhelye: 2192 Hévízgyörk, Úttörő u. 17.
A Felügyelőbizottság tagjai a munkájuk során felmerült és igazolt költségeik megtérítésére jogosultak.
Az Egyesület tagja és annak közeli hozzátartozója nem lehet a felügyelőbizottság tagja.

7.3.

A Felügyelőbizottság évente legalább egy alkalommal ülésezik. A Felügyelőbizottság döntését ülésein hozza
meg, a Felügyelőbizottság ülését a Felügyelőbizottság elnöke, akadályoztatása esetén bármelyik
felügyelőbizottsági tag is összehívhatja. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha ülésén tagjainak több mint
fele jelen van. A Felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbséggel meghozott határozatával
hozza. A Felügyelőbizottság üléséről az elnök jegyzőkönyvet vezet.
A Felügyelőbizottság köteles az Egyesület működését, gazdálkodását az ügyek teljes körét átfogóan
ellenőrizni, így különösen a elnökségi döntések összhangját az Egyesület alapszabályában meghatározott
célokkal.

7.4.

A Felügyelőbizottság jogosult célvizsgálatot folytatni, ha az Egyesület céljainak megvalósítását, illetve a
pénzügyi-gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét veszélyeztetve látja. A Felügyelőbizottság jogosult
továbbá az Egyesület ügyeiről a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérni, az Egyesület üzleti könyveibe, irataiba betekinteni, a pénzkezelés és
utalványozás rendjét megvizsgálni.

7.5.

A Felügyelőbizottság tagjai az Egyesület elnökségének ülésén és a közgyűlésen tanácskozási joggal részt
vehetnek.

7.6.

A Felügyelőbizottság köteles a közgyűlést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez
tudomást, hogy



7.7.

az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő
esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve
enyhítése a Közgyűlés döntését teszi szükségessé;
a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

Az Egyesület felügyelő bizottságának tagja, csak olyan nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn,
továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója az Egyesület vezető tisztségviselője.
Ha az Egyesület felügyelő bizottságának tagja jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes
személyt, aki az ezzel járó feladatokat nevében ellátja. A vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is
alkalmazni kell.
Az Egyesület felügyelő bizottságának tagja feladatait személyesen köteles ellátni.
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Nem lehet felügyelő bizottság tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet az Egyesület felügyelő bizottságának tagja az sem, akit a vezető tisztségviselői foglalkozástól
jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó
határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői
tevékenységtől.
A felügyelőbizottság tagjai az Egyesület elnökségétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
Az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a döntéshozó szerv választja a
felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.
7.8.

A felügyelőbizottság tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról,
hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más civil szervezetnél is betölt.

7.9.

A felügyelőbizottsági elnöki tisztség megszűnik a felügyelőbizottsági tagság megszűnésével.

7.10.

A felügyelőbizottsági tagság megszűnik:
a)
b)
c)
d)

a tisztségből való visszahívással;
a megbízatás lejártával;
a tag halálával;
lemondásával.

A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető
tisztségviselőjéhez intézi.
7.11. A Közgyűlés az Egyesület számviteli törvény szerinti beszámolója elfogadásáról és a felügyelőbizottság írásbeli
véleménye alapján jogosult dönteni. Az Egyesület tevékenységének eredményéről és az Egyesület működéséről
a felügyelőbizottság a tagoknak évente jelentést tesz, amelyről a Közgyűlést tájékoztatja.
7.12. A Felügyelőbizottság szervezeti és ügyrendjét egyebekben maga határozza meg.
8.

A határozatokra és az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szabályok

8.1.

A Közgyűlés és az Elnökség határozatait az Elnök a Határozatok Könyvében vezeti. A határozatokat
ügyszámmal kell ellátni, amelynek első része l-től induló növekvő sorszám, törve a határozathozatal
dátumával (év, hó, nap), valamint megjelölve, hogy közgyűlési határozat (Kgy. hat.) vagy az Elnökség
határozata (E. hat.). A Határozatok Könyvébe be kell vezetni a határozat teljes tartalmát, hatályba lépésének
napját, illetve időtartamát, valamint azt is, hogy milyen arányban szavazták meg a határozatot.

8.2.

A Közgyűlés, illetve az Elnökség döntéseiről az érintetteket az Elnökség haladéktalanul értesíti. Az értesítés
történhet telefaxon, e-mail-ben vagy ajánlott küldeményként.

8.3.

Az Egyesület biztosítja, hogy a Határozatok Könyvébe és az Egyesület egyéb, nyilvános irataiba bárki
betekinthessen, és a megtekintett iratokról - saját költségére - másolatot készíthessen.

8.4.

Az iratokba való betekintést előzetesen, írásban kell kérni, a megtekintett iratkör megjelölésével. Az Egyesület
a betekintést - előzetes időpont egyeztetést követően a legrövidebb időn belül az Egyesület székhelyén
biztosítja.

8.5.

Az Egyesület Elnöke megtagadhatja az iratok meghatározott körébe való betekintést az Egyesülettel
jogvitában álló, vagy egyébként ellenérdekű fél számára, továbbá, ha az adott iratokba való betekintés az
Egyesület érdekeit sérti.

8.6.

Az Egyesület nyilvánosan, a jelen Alapszabályban meghatározottak szerint működik.

8.7.

Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen szolgáltatásaiból.
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8.8.

Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások és szolgáltatások bárki által megismerhetők.

8.9.

Az Egyesület szolgáltatásai megismerhetők:




Az Egyesület székhelyén kifüggesztett hirdetményekből, tájékoztató füzetekből,
Az Egyesület által kiadott prospektusokból, felvilágosító kiadványokból, szórólapokból,
Az Egyesület által kifejtett egyéb propaganda- és kampány-tevékenység útján.

8.10. Az Egyesület szolgáltatásai igénybevételének módja az Elnökség által az Egyesület székhelyén kifüggesztett
hirdetményekből, valamint az Egyesület által kiadott információs füzetekből, szórólapokból ismerhető meg.
8.11. Az Egyesület beszámolóiba, jelentéseibe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költéségre másolatot készíthet.
Az Egyesület gondoskodik továbbá a jelentéseknek és a beszámolóknak az Egyesület székhelyén lévő
hirdetőtáblán történő kifüggesztéséről.
9.

Az Egyesület gazdálkodása

9.1.

Az Egyesület bevételei:
a) tagdíjak;
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel;
c) a költségvetési támogatás:
 a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
 az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből
juttatott támogatás;
 az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás;
 a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege;
d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel;
e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
f) befektetési tevékenységből származó bevétel;
g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.

9.2.

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, csak céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodás során elért eredmény a tagok között nem kerül
felosztásra, azt az Egyesület kizárólag a céljai megvalósítására fordítja.

9.3.

A célszerinti tevékenységből, illetve a vállalkozási tevékenységből származó bevételeket és ráfordításokat az
Egyesület elkülönítve tartja nyilván.

10.

Az Egyesület megszűnése

10.1. A Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését kimondja, vagy a
bíróság feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.
Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
d) az arra jogosult szerv megszünteti
feltéve mindegyik esetben, hogy az Egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás
lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.
A jogutód nélküli megszűnés általános esetein túl az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
a) az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem
határoztak meg; vagy
b) az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
A jogutód nélkül megszűnt Egyesület tagjai és alapító tagjai a felosztott vagyonból való részesedésük
mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt Egyesület ki nem elégített tartozásaiért.
Az Egyesület megszűnése esetén – a hitelezők kielégítése után megmaradó – egyesületi vagyonról az Egyesület
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Közgyűlése dönt.
10.3. Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.
11.

Egyéb rendelkezések

11.1. Az Egyesület a nyilvántartásba vétellel jön létre.
11.2. Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadók.
Budapest, 2015. augusztus 26.

____________________
Szántai Sárközi Ambrus
Elnök
Ellenjegyzem:

…………………………………
Dr. Bacskó László
ügyvéd
Budapest, 2015. augusztus 26.
Bacskó Ügyvédi Iroda (cím: 1067 Budapest, Teréz krt. 47. II. em. 1.)

Igazolom, hogy a jelen létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások
alapján hatályos tartalmának.
Budapest, 2015. augusztus 26.

…………………………………
Dr. Bacskó László
ügyvéd

11

